
 
  

 
 

Døbt i Lemvig Kirke
d. 6. jan. 2018:

Gustav Knak Roll, Nørreled 2, Lemvig
d. 7. jan. 2018:

Lærke Rytter Kristensen, Skrænten 31, Lemvig

Dåb

Lemvig kirke indbyder til

Tirsdag den 26. januar kl. 17-19
Tilmelding og information: Sognemedhjælper 

Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Spisefællesskab
for aleneforældre ... og børn
Tirsdag d. 23. januar kl. 17.00
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492

 

 

ANNONCEKirkeNYT

Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03 
kje@km.dk

Organist Nina H. Davidsen 
20 35 91 15 
ninadavidsen@outlook.dk 

Sognepræst Birgitte Krøyer 
97 82 01 68 
bikr@km.dk

Lemvig & Heldum Sogne         Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Kirkekalender Mødekalender

På søndag

 
Fokus

…er det Sidste søndag e� er helligtrekonger. ”Hvis ikke hvedekornet 
falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, 
bærer det mange fold”, siger Jesus til disciplene (Joh, 12, 23-33). Det 
kender de godt fra naturen – der er det sådan, det er. 
Man sår et enkelt lille korn i jorden, og der vokser et helt aks med 
mange nye korn i op.
Men fra livet – fra menneskelivet. Der bliver det liv, der lægges i 
jorden i jorden – det siger vores erfaring os – og det sagde deres 
også dem. 
Fra et korn, til jord, til mere korn: JA! Fra liv, til jord, til nyt og mere 
liv – selv om vi hører dette igen og igen, kan det være svært at høre 
andet og mere end: NEJ! For det kan vi ikke sige os selv. Men det er, 
hvad Jesus siger til os i søndagens evangelium: at hvad der gælder 
for hvedekorne-liv, skal også gælde for Guds-liv og for menneske-
liv. Det skal blive til mere liv…

                               Velkommen til gudstjeneste!

JANUAR
Tirsdag d. 16. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. 
Henrik Jensen ”Det ordentlige menneske”.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i de � re kredse.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag d. 18. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.
Torsdag d. 18. kl. 19.30
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset 
Svend Åge Kronborg, Videbæk.
Tirsdag d. 23. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde 
Niels Aage Kristensen, Øster Assels.
Tirsdag d. 23. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf. 23459492
Onsdag d. 24. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Generalforsamling.
Torsdag d. 25. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig:
 ”Hellere skør end kedelig … mine tanker om Johannes 
Møllehave”.

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

Vi skal høre, se og smage på Myanmar! Glæd jer - vi får besøg af Heidi Sandager Nielsen, som har besøgt 
Myanmar og vil fortælle os en masse om det spændende land, hvor børnene er glade for at synge. 

Kl. 17.45-19.00:
•  Heidi fortæller om livet i Myanmar
•  I Myanmar er der meget varmt, men ellers er det vel ligesom Danmark ... eller hvad? 
•  Uhm! Lækker mad med smag af Myanmar.
   
Vi skal være med til at samle penge ind til fattige børn i Myanmar, som ikke har det så godt som vi i Dan-
mark. Det vil derfor være fint, om du har lidt penge med, som du kan give til indsamlingen.
   
19.00: Gudstjeneste for børn i Lemvig Kirke v. sognepræst Birgitte Krøyer.
Hertil er dine forældre, søskende, bedsteforældre og andre meget velkomne. 
19.30: Slut og afhentning.

Venlig hilsen
Ydre Missions-børnearbejdet ved 

Lemvig og Heldum Kirker. 
Nærmere information hos din leder 
eller hos sognemedhjælper Kirsten 

Vindum, 2345 9492

 Arr.: Ydre Missionsudvalget i Lemvig-Heldum Sogne

MinglabarMyanmar
Torsdag den 25. januar 2018

i Kirkehuset og Lemvig Kirke kl. 17.45-19.30

Ydre Missions 
   Børnetræf

MinglabarMinglabarMinglabar

For børn ca. 6-12 år 

- det er gratis! 

Torsdag d. 18. januar kl. 10.00.
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.

Kirkens Dagligstue

Myanmar vil vi her i januar bruge på to måder; vi har vores 
missionsprojekt, som vi gennem længere tid samler penge ind 
til, og så vil vi denne gang lade vores YM Børnetræf handle om 
Myanmar. Så hænger det sammen! 

Børnene skal også lære det
At være barn i Danmark og at være barn i Myanmar er to vidt 
forskellige ting. Derfor vil vi, med vores YM Børnetræf, gerne 
være med til at lukke op for en viden om børn, som ikke har 
det lige så nemt, som de danske. Derfor samler vi penge ind 
ved den gudstjeneste, som hele YM Børnetræf sluttes af med. 
Man kan komme med de få eller mange kroner, som man me-
ner at kunne undvære. 

Besøg fra Myanmar
Heidi Sandager Nielsen, som har været ansat i Kon� rmand 
Aktion og derigennem har været på rejse til Myanmar, kom-
mer til YM Børnetræf for at gøre Lemvig-børnene klogere på, 
hvordan det er at bo og leve i Myanmar. 
Vi får måske svar på, hvorfor børnene i Myanmar smører noget 
hvidt i ansigtet; måske også hvorfor landet har fået et nyt navn; 
og måske får de danske børn noget at vide om, hvordan man 
går i børnehave og skole i Myanmar – og hvilke computer-
spil børnene dér synes bedst om. Eller måske er det lige netop 
ikke en del af deres verden. Forskellene er i hvert fald store.

Fremtidsbørn
Projektet i Myanmar er en del af ”Danmission Fremtidsbørn”. 
Gennem dette projekt er vi med til at give børnene adgang til: 
• Mad, tøj og medicin 
• Skolegang af god kvalitet 

• Beskyttelse mod diskrimination og udnyttelse 
• Fællesskaber med leg og læring 
• Rettigheder og medbestemmelse
Danmissions tætte og langvarige samarbejde med lokale kirker 
og organisationer sikrer, at de projekter, der hjælper ”Danmis-
sion Fremtidsbørn” er tilrettelagt ud fra et nært kendskab til 
de lokale kulturer. 
DU kan også være med til at gøre verdens børn til Fremtids-
børn ved at sms’e HÅB til 1245 og støtte med 100 kr. ad dén 
vej. Så er du med til at give børnene bedre livsvilkår og en 
bedre fremtid.

At være kirke er at være i mission
Jesus sagde: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, 
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og 
idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer.”
Med Jesu befaling i ryggen, må et af kendetegnene ved vores 
kirker være, at vi arbejder med i kirkens mission.
I Lemvig og Heldum sogne sker dette bl.a. ved, at menig-
hedsrådet udvælger et YM-projekt - et Ydre-Missions-projekt 
-  som vi støtter over en 2-årig periode.
Vi ski� er normalt mellem Mission Afrika (tidl. Sudanmis-
sionen) og Danmission.
I den periode har vi forskellige aktiviteter og indsamlinger ved 
kirkernes gudstjenester.
Læs mere om vores ydre missions arbejde på hjemmesiden: 
www.lemvigkirkerne.dk – klik på ”Om os”.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

YM er en forkortelse for Ydre Mission – altså en mission i det ydre. Vores mission ”derude” er, at vi samler penge ind til og informerer om Myanmar. 
To fl uer med ét smæk – YM Børnetræf og Sognenes YM projekt

 

 
 

Foredragsaften 
i Kirkehuset 

Tirsdag d. 16. januar
kl. 19.30

Henrik Jensen
”Det ordentlige menneske”.

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

 
 

JAN./FEB. LEMVIG  HELDUM 
Søndag d. 21.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Sidste søndag                                Indsamling: 
efter H3Kong.     Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Torsdag d. 25. 17.00 Meditations-
 gudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer
 19.00. Afslutning på 
 Børne-YM-dag
 ved Birgitte Krøyer
 Indsamling: Sognenes YM-projekt
Søndag d. 28.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Septuagesima              Indsamling: Sognenes YM-projekt
søndag 
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Søndag d. 4.  10.30 Kim Eriksen 16.00 Kyndelmisse
Seksagesima   gudstjeneste
søndag  Ved Kim Eriksen
Kirketaxi:             Indsamling: KLF-Kirker og medier
97 82 24 24  
 

På søndag

ANNONCEKirkeNYT

Mødekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

Kirkekalender

Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03 
kje@km.dk

Organist Nina H. Davidsen 
20 35 91 15 
ninadavidsen@outlook.dk 

www.lemvigkirkerne.dk Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

Mødekalender

 

Indbydelse
I forbindelse med Lisbeth Filtenborgs ansættelse 

som ny sognepræst i Lemvig og Heldum 

Sogne pr. 1. juni, holdes der søndag den 9. juni 

indsættelsesgudstjenester ved 

provst Ole Rasmussen og Lisbeth Filtenborg

Heldum Kirke kl. 09.00

Lemvig Kirke kl. 10.30

Here� er vil der være velkomstfrokost for 

Lisbeth Filtenborg i Kirkehuset ca. kl. 11.45 

med et lettere traktement.

Vi håber, at mange har lyst til at deltage 

i ovenstående arrangementer.

M.v.h. 
Lemvig-Heldum Menighedsråd

JUNI LEMVIG  HELDUM 

Søndag den 9.  10.30 Indsættelse ved 9.00 Indsættelse ved
Pinsedag Ole Rasmussen og  Ole Rasmussen og
 Lisbeth Filtenborg Lisbeth Filtenborg 
 Indsamling:   Indsamling:
 Danske Kirkers Råd Venskabsmenighed
 
Mandag den 10. 4.44 Fælles friluftsgudstjeneste i det fri ved
2. pinsedag pavillonen i Anlægget på strandvejen ved
 Ole Vinther m.fl . 

Søndag den 16. 10.30 Musikguds- 9.00
Trinitatis   tjeneste ved  Lisbeth Filtenborg
søndag Lisbeth Filtenborg Indsamling: 
 Indsamling:  Venskabsmenighed
 Folkekirkens   
 Ungdomskor

Søndag den 23.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen 
1. søndag  Indsamling:  Indsamling: 
e. trinitatis Venskabsmenighed Venskabsmenighed 
Torsdag den 27. 17.00 Orgelkoncert 
 Judith Kristesen 
Søndag den 30.  10.30  9.00
2. søndag Lisbeth Filtenborg Lisbeth Filtenborg 
e. trinitatis Indsamling:  Indsamling: 
 Venskabsmenighed Venskabsmenighed

 

... er det Pinsedag – Joh. 14,22-31
Og dagens farve er rød som den rødglødende energi, der 
ramte disciplene, og som nu rammer den gudstjenestefejren-
de menighed. For Guds gave til verden er Helligånden. Skal 
man sige noget konkret om noget meget ukonkret, så kan 
man vel sige, at Helligånden er Guds måde at være til stede 
i verden på. Som skaberkraft og livsånde. Og som erindring 
om alt, hvad Jesus har sagt og gjort, så det heller ikke nu er til 
at komme udenom. Helligånden virker, når man efterlades 
med en god fornemmelse af alting. Som Jesus siger i dagens 
tekst: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer 
ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke 
være modløst!
Og så tager menigheden i Lemvig og Heldum på søndag 
imod en ny præst. Med store forventninger i kraft af Hellig-
ånden.  For menighed og præst mødes søndag efter søndag i 
Helligåndens kraftfelt, når der fejres gudstjeneste.

Søndag den 17. juni kl. 10.30
i Lemvig Kirke

Lemvig kirkes ungdomskor 
og Kirkens Juniorklub medvirker

Mu  ikgudstjeneste   
Søndag den 16. juni kl. 10.30

Lemvig kirkes ungdomskor

 
 

 
  

Denne opfordring skal tages helt bogstaveligt, når 
der 2. pinsedag indbydes til friluftsgudstjeneste i 
Lystanlægget på Strandvejen i Lemvig. Denne mor-
gen ringes der til gudstjeneste kl. 4.44 i forventning 
om, at Se, nu stiger solen af havets skød, og van-
det vil gløde, og sælen stikke hovedet op for at se: 
Hvad sker der mon her? 

Dannebrog bliver hejst
800 år efter at Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra 
himlen under et slag ved Tallinn i 1219. I forbin-
delse med et korstog. Det er dog næppe en krige-
risk tone prædikanten slår an, når sognepræst Ole 
Vinther i sin prædiken vil tale om korset, som det 
tegn i hvilket Gud har sejret. Og derfor også det tegn 
i hvilket mennesket kan vinde sit livs sejr.  

Musikken og sangen 
Ved et klaver sidder organist Lone Leuchtmann og 
slår tonen an til en salmesang, som rågerne med 

garanti vil forsøge at overdøve. Hvilket de dog ikke 
skal lykkes med! For når i glans nu stråler solen, så 
vågner alle dybe toner til pris for menneskets forsoner.

Når mange sogne går sammen
Det er der 13 af provstiets sogne, der har gjort. Men 
fi nder man, at kl. 4.44 er lidt for tidligt efter ens 
smag, så kan det oplyses, at alle også er velkommen 
til gudstjeneste 2. pinsedag i Rom kirke kl. 10.30. 
 
Morgenkaffe
For de morgenfriske er der efter friluftsgudstjene-
sten kirkekaffe på Museet for Religiøs Kunst. Og 
så er 2. pinsedag godt begyndt og et fredsommelig 
korstog i kamp for liv og fællesskab kan fortsætte.   

Ved sognepræst Kim Eriksen

Man skal stå tidligt op
2. pinsedag 
800 året for Dannebrog 
“Korset: I det tegn skal du sejre”

2. Pinsedags gudstjeneste 
Mandag den 10. juni kl. 4.44

Lystanlægget  Strandvejen  Lemvig
Prædikant: Sognepræst Ole Vinther, 

Gudum og Fabjerg Sogne
Salmesangen ledes af organist 

Lone Leuchtmann

Alle er velkomne!

Indbydelse til

Efter gudstjenesten 

inviterer menighedsrådene 

på kirkekaffe i caféen på 

Museet for Religiøs Kunst.

Bøvling, Fabjerg, Flynder, Gudum, Heldum, Hove, Hygum, Lemvig, 
Møborg, Nees, Nr. Nissum, Nørlem og Tørring sogne

2. pinsedag2. pinsedag2. pinsedag

Sommer 
    Café

Afslappet program
Kaffe ▪  Snak  ▪  Sang

Rundstykker  ▪  15,- kr. 
Alle er velkomne!

Torsdage kl. 10.00
i Kirkehuset, 1. sal
15. + 22. juni

Torsdag kl. 10.00
i Kirkehuset 
13. + 20. + 27. juni

 

KLOKKESPILLETS MELODIER
i pinse- og sommertiden
Kl. 8: Lysets engel går med glans
Kl. 12: I al sin glans nu stråler solen
Kl. 15: Nu blomstertiden kommer
Kl. 18: Sig månen langsomt hæver
Kl. 20: Der står et slot i vesterled
Fra den 24. juni udski� es ”I al sin glans” med
”Gak ud, min sjæl, betragt med � id”

 
 

Sognepræst Lisbeth Filtenborg
30 24 35 90
LHF@km.dk

JUNI
Onsdag den 5. kl. 14.00 - 15.30 
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde. 

Onsdag den 5. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse samles i hjemmene.

Torsdag den 6. kl. 10.00
Kirkens dagligstue SOGNEUDFLUGT.

Tirsdag den 11. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.

Onsdag den 12. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen.
Generalsekretær Frede Ruby Østergaard, Hinnerup 
”Nærvær med Gud smitter af”.

Torsdag den 13. kl. 10.00
Sommercafé i Kirkehuset. 

Torsdag den 13. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset.
Karsten Ambrosen, Holstebro.


