
 
 

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  
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Mødekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

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

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

 
  

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

 
 

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

 
  

I skrivende stund er vi ved at gøre klar, til at � yttebi-
len ankommer mandag morgen. Midt i oprydning 
og nedpakning nåede jeg også at være med til nogle 
enkelte arrangementer sammen med mange tusin-
de i Herning til ”Himmelske dage på Heden.” Turen 
mod Nordvestjylland har vi taget utallige gange. 

Hvem er vi? 
Jeg hedder Lisbeth Holm Filtenborg og er 56 år gam-
mel. Gi�  med Torben Fredbo-Nielsen ligeledes 56 
år. Fra 1. juni er jeg Lemvig og Heldum sognes nye 
præst. Torben er selvstændig landbrugstekniker. Vi 
kender begge egnen godt, idet Torben er vokset op 
på en gård i Gudum, og jeg har tidligere boet i Gu-
dum og Nørlem. Jeg begyndte mit arbejdsliv i 1991, 
da jeg blev hjælpepræst i Nørre Nissum. Senere var 
jeg højskolelærer på SeniorHøjskolen i ti år, inden 
jeg vendte tilbage til præstejobbet og blev sogne- og 

studenterpræst i Gjellerup ved Herning. De seneste 
syv år har jeg været sognepræst i Trekantsområdet 
– Gauerslund mellem Vejle og Fredericia. Når � yt-
tebilen lander på Ydunslund 5, begynder et nyt og 
spændende kapitel for os begge.

Hvad har jeg så på hjerte som præst? 
At fortælle om Gud med ord, som mennesker for-
står. Temaet på Himmelske dage var ”Gå med!”, og 
som præst ønsker jeg at være en medvandrer, en 
der lyttende går med et menneske ind i den dybeste 
sorg og den største glæde. Jeg vil gerne fortælle om 
Guds kærlighed sådan, at mennesker oplever, at de-
res egen lille historie, så broget den er, kan rummes 
i Guds store historie. Det er i mødet med et andet 
menneske, at vores frugter vokser eller visner, mod-
nes eller mugner. Vi er på vej, og på den vej skal vi 
tale med hinanden om tro. ”Himmelske dage” har 

vist, at troen har 
mange udtryk alt 
e� er, hvem vi er, og 
hvad vi kommer ud 
for, og hvor vi bor. 
Som præst vil jeg 
gerne være med 
til, at vi deler vores 
troshistorier og beriger hinanden med det. At vi 
sammen – hver fra vores sted – staver et nyt rum 
frem til tro, for både unge som ældre, for dem, der 
o� e går i kirke og dem, der ikke kommer så tit.  
Samtalen begyndte Pinsedag, hvor jeg blev indsat 
som præst i både Heldum og Lemvig kirker. 

Vi ses!

Af Sognepræst Lisbeth Filtenborg

En ny præst rykker ind i slipstrømmen 
af Himmelske dage på Heden

Kirkekalender
JUNI LEMVIG  HELDUM 

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

JUNI

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.

Torsdag den 20. kl. 10.00
Sommercafé i Kirkehuset. 

Orgelkoncert i Lemvig Kirke
Torsdag den 27. juni 
kl. 17.00 
med organist Judith Kristesen, Haderslev.

Judith spiller bl.a. Niels W. Gades tre 
Tonestykker, Charles Marie-Widors 
toccata samt et klaverstykke på kirkens 
nye klaver.
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kje@km.dk

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

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

Mødekalender

På søndag

Kirkekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

Kirketaxa : Tl.f 97 82 24 24

Sommer-Morgensang 
i Lemvig Kirke

www.lemvigkirkerne.dk

JUNI/JUILI LEMVIG  HELDUM 
Søndag den 17.  10.30 Musik- 9.00 Kim Eriksen
3. søndag  gudstjeneste
efter Trinitatis ved Kim Eriksen
   Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor
  
Søndag den 24.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
4. søndag.              Indsamling: Gideonitterne
efter Trinitatis

Onsdag den 27.  17.00 orgelkoncert 
 ved Domorganist 
 Henrik Skærbæk Jespersen, 
 Haderslev 
  
Søndag den 1.  10.30 Kim Eriksen 10.00 Birgitte Krøyer
5. søndag              Indsamling: Venskabsmenighed
efter Trinitatis

JUNI
Torsdag den 14. kl. 10.00
SOMMERCAFÉ.
Torsdag den 14. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Ole Pedersen, Herning
Onsdag den 20. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i Hjemmene.
Torsdag den 21. kl. 10.00
SOMMERCAFÉ.

Morgensang 
i Lemvig Kirke kl. 10.00

[en stille stund i sommeren]

• Torsdag den 5. juli
• Torsdag den 12. juli
• Torsdag den 19. juli
• Torsdag den 26. juli
• Torsdag den 2. august
• Torsdag den 9. august

Morgensang er musik og salmesang, bøn og tekstlæsning, 
refleksion og velsignelse − og bagefter kirkekaffe ....

Alle er velkomne!

Nu rinder solen op
af østerlide,

forgylder klippens top
og bjergets side;

vær glad, min sjæl, og lad 
din stemme klinge,

stig op fra jordens bo,
og med din tak og tro

til Himlen svinge!

www.lemvigkirkerne.dk

Søndag den 17. juni kl. 10.30
i Lemvig Kirke

Lemvig kirkes ungdomskor 
og Kirkens Juniorklub medvirker

Mu  ikgudstjeneste   

og Kirkens Juniorklub medvirker

Sommeren er som oftest tiden, hvor aktiviteterne, vi går til 
er stoppet og holder sommerferie. Sådan er det også sta-
dig med langt de fl este af aktiviteterne ved Lemvig Kirke. 
Henover sommerferietiden er der hverken foredragsaf-
tener, Skumringssang, Kirkens Dagligstue eller korskole. 

Gentager nyt tiltag
Men sidste år valgte vi at begynde med noget nyt midt i 
sommeren, hvor Lemvig Kirke inviterede til morgensang 
torsdag formiddag kl. 10.00, og det var der så mange 
lokale og også turister, der havde lyst til at deltage i, at vi 
også i år inviterer til 6 gange sommer-morgensang. Første 
gang bliver torsdag den 5. juli og sidste gang torsdag den 
9. august. 

Sang og kirkeka� e
Morgensangen består af musik, salmer, bøn, tekstlæsning, 
refl eksion og velsignelse på en halvtimes tid ved kirkens 

præster og organist. Efter morgensangen er der kirke-
kaffe/te med hjemmebagte småkager i nordskibet i Lem-
vig Kirke. 

En god snak 
Så hvorfor ikke begynde torsdagen med morgensang i 
Lemvig Kirke og efterfølgende få en god snak om småt og 
stort over kirkekaffen? 

Alle er i hvert fald meget velkomne!

Af Birgitte Krøyer og Kim Eriksen
Sognepræster

Små korte hverdagsgudstjenester i Lemvig Kirke henover sommeren

Fokus
Pilgrim 
i Viborg Stift 
Viborg Stift har udgivet 
en ny brochure, hvor 
der præsenteres et ud-
pluk af pilgrimsruter i 
Viborg Stift, hvor du 
kan opleve en kirke 
undervejs.
Der er i alt 48 ruter af 
forskellige længder, 
og bl.a. Lemvig Kirke 
indgår i fi re af ruterne. 
Brochuren kan 
afhentes i kirkehuset, 
Lemvig – og i de fl este 
kirker i vores lokal-
område.

Dyrskue med kirkestand
Tak for besøget på vores stand på 

Lemvig Marked og Dyrskue.

Lemvig Provsti

KirkeNYT i sommerferien
Grundet færre aktiviteter og møder i sommerperioden har 
Lemvig-Heldum Menighedsråd besluttet, at KirkeNYT ikke 
udkommer i ugerne 26 – 28 –30.
Se www.lemvigkirkerne.dk om mødedatoer m.v.

Provst Ole Rasmussen interviewer 
Anders Mejdahl i den varme stol.

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 
14. + 21. + 28. juni

 
 

 
 

... er det 3. søndag efter trinitatis – Luk. 15,11-32
En mand havde to sønner. Og så vil de fl este kunne fort-
sætte med hovedtrækkene i lignelsen om den fortabte søn, 
der får sin del af arven og rejser ud i verden og formøbler 
det hele. Drømme kan briste og i længden duede han ikke 
til et liv i en helt anden verden, end den han som barn var 
fortrolig med. Og længslen efter hjemmet vandt over ang-
sten for ikke at blive taget imod derhjemme. Og vi glæder 
os på denne søns vegne over, at oprejsning og tilgivelse, 
nåde og barmhjertighed og kærlighedens favntag fi ndes i 
Guds rige. For vi er selv dybt afhængige deraf.

Den anden søn viser sig på sin vis også at være fortabt. I 
sin oplevelse af livet som en sur pligt uden arbejdsglæde. 
Med en række uprøvede muligheder og bortgemte drøm-
me i sit kølvand. Mulighederne havde været der, som hans 
far sagde: Alt mit er dit. Men man kan forsømme at bruge 
sit liv. Man kan gå under radaren, der opfanger glæden. 
Man kan negligere håb og tro. Men heller ikke for ham var 
det for sent. Blot skulle han ofre sin egen selvretfærdighed, 
som med tiden var blevet hans kærligste eje eller egentlige 
forbandelse.
Lignelsen om de to sønner er ikke til at komme uden om, 
vil man forstå sig selv og sit liv. Men vigtigere er det at 
forstå, hvem Gud er, når man spejler ham i de to sønners 
far.

       

 
 

 
På søndag

 
 

... er det Trinitatis søndag – Joh. 3,1-15 
Kristendommen rummer en fantastisk fortælling. Kernen er 
det, der skete, da et barn blev født ved juletid. Helt afgørende 
blev begivenhederne, der udspandt sig i påsken. Og pinsen 
har med Helligåndens komme understreget, at den fortæl-
ling er fuld af god mening og med kra�  til at skabe håb og 
forandring. 
Nu venter nogle mere almindelige søndage, hvor der skal 
arbejdes med, hvad det alt sammen betyder for livet her og 
nu og på den lange bane. Men hvordan kommer man på 
sporet af den kristne tro? 
Man må fødes på ny, hvis man vil se Guds rige, siger Jesus til 
Nikodemus, en farisæer, der kommer til ham i ly af natten. 
For Nikodemus er et søgende menneske, der endnu ikke har 
fundet den fulde mening med sit liv. Det svar, Jesus giver 
ham, er at dykke dybt ned i dåben i Faderens og Sønnens og 
Helligåndens navn. For da bliver man genfødt til et levende 
håb. 
Den kommende søndag bliver endnu kaldt for Hellig 
Trefoldigheds Fest.  

Dyrskue med kirkestand 
Tak for besøget på vores stand på Lemvig marked og dyrskue.
Lemvig Provsti  


