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...er det 10. søndag efter trinitatis – Luk. 19,41-48 
Og da skal det handle om at kende sin besøgelsestid. Et ud-
tryk Jesus kan være ophavsmanden til eller som udemærket 
også kan have været alment kendt på den tid. Jesus river sig 
i håret over Jerusalem og den måde det åndelige liv forvaltes 
af præsterne på i templet. Det skulle have været et bedehus, 
men minder mest af alt om en markedsplads for kræmmere 
og plattenslagere. Og det følges af en forudsigelse af templets 
ødelæggelse. Der ganske vist første skete 40 år senere: De skal 
jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal 
ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din be-
søgelsestid. Er det evangelisten der lidt for smart lægger ord i 
munden på Jesus? Eller er det Jesus, der forudser, hvad tiden 
vil bringe, og blot lader historien gå sin gang? Det er dog alt 
sammen af mindre betydning i forhold til, hvad det i dag er 
at kende sin besøgelsestid. Et første skridt kunne være at vide, 
hvornår der er gudstjeneste i kirkerne på søndag.     

AUGUST
Onsdag den 21. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene.
Onsdag den 21. kl. 19.30
Alle Hjem. Fællesmøde og generalforsamling i Nørlem 
Sognegård, tale ved Sognepræst Iben Tolstrup.
Torsdag den 22. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Ib Brændgaard Jensen 
og Niels Chr. Mejdal Poulsen, Gjellergaard.  
”Gjelleroddefortællinger” – Gjellergaard 25 år.
Tirsdag den 27. kl. 9.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Onsdag den 28. kl. 19.00
Indre Mission i Klippen. 
Cafeaften i anledning af Lemvig Byløb.
Torsdag den 29. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Lærer Else Nielsen, Thyborøn. ”Min Camino-vandring”.

Kirkens Ungdomskor 
Kirkens Ungdomskor er for alle unge fra 7. kl. og ope� er. 
Vi øver hver onsdag kl. 15.30-17.00 i Kirkehuset, Torvet 
10, Lemvig. Udover at synge til gudstjenesterne i Lemvig 
kirke, synger vi også ved bryllupper, musikgudstjenester og 
den årlige julekoncert, og der er mulighed for deltagelse i et 
årligt korstævne.
Ungdomskoret a� ønnes for deres arbejde. Alle er velkomne, 
så bare mød op. Første øvegang e� er sommerferien er 
onsdag d. 21. august.

Vil du vide mere om Ungdomskoret, er du velkommen til 
at kontakte organist og korleder Nina H. Davidsen 
tlf. 20359115; mail: ninadavidsen@outlook.dk

Der er gået godt to måneder siden, jeg blev indsat som 
sognepræst i Lemvig og Heldum sogne. Det spørgsmål, 
jeg møder ofte for tiden, er: ”Er I ved at være kommet på 
plads?” 
Alle 190 fl yttekasser er tømt, men om alt har fundet sin 
rette plads endnu, det er nok tvivlsomt.
Ved en fl ytning - har jeg opdaget - rydder man op og smi-
der ud, både når man pakker ned OG ikke mindst, når man 
pakker ud det nye sted og skal sætte sine ting på nye steder. 
Jesus sammenligner ofte et menneske med et hus. Det sam-
me gør psykologien. Når man fl ytter og skal fl ytte ind i en 
ny bolig, forstår man bedre den sammenligning. At opdage 
rummene i et hus og fi nde ud af, hvad de skal bruges til og 
se nye muligheder, er som at møde nye mennesker og op-
dage deres fi ne sider, og hvad de gør ved en selv. En fl ytning 
kan også betyde ombygning i større eller mindre grad.

Nye fællesskaber
Mange har sikkert bemærket forhaven på Ydunslund for 
tiden. Der bygges ny carport. 
Derfor er en fl ytning i høj grad også en mental proces. Man 
skal sige farvel til mennesker, som man har delt liv og tro 
med, men på grund af den geografi ske afstand, kan man 

ikke opretholde relationen i den samme form, som tidlige-
re. En fl ytning indebærer også, at man naturligt engagerer 
sig det nye sted, Man lukker ned og ÅBNER op: Åbner op 
for nye relationer, som man skal dele liv og tro med. 
Man bliver opmærksom på, at årene ikke går ubemærke-
de hen over os. Levet liv fra de mellemliggende år bliver 
fortalt. 
Der sker altid noget, når der kommer en ny dreng eller pige 
i klassen. 
Nye fællesskaber opstår – også i kirken. 

Det samme kirkerum
For en præst er det dybt meningsfuldt at fejre gudstjeneste 
med en menighed. En menighed er de mennesker, der er 
kommet til gudstjeneste den pågældende søndag. Jeg skel-
ner ikke mellem, hvem der går meget i kirke, og hvem der 
ikke kommer så tit, for når vi er samlet til gudstjeneste og 
kirkeklokkernes bedeslag har lydt, så er vi – denne søndag 
– KIRKE. 
En kirke af levende stene, levende stemmer, levende men-
nesker, uanset om vi kommer hver eneste søndag eller no-
get sjældnere. Den ene gudstjeneste er ikke fi nere end den 
anden. Også de, der kommer til et bryllup eller en begra-

velse er KIRKE og menighed i det relative korte tidsrum, 
handlingen står på. 
Her kommer vi ind, sætter os for en stund og bliver mindet 
om noget, vi godt ved i forvejen, men har brug for at høre 
igen og igen på nye måder med nye ord eller gamle ord, der 
åbner sig og går i dialog med vores liv. 
Gudstjeneste er blandt andet en indre samtale mellem 
Guds historie og vores forvirrede og fortravlede liv. Spræk-
ker af lys. En omfavnelse. Ord, der fl ytter og bevæger. Det 
er forskelligt fra menneske til menneske. Nogen oplever 
det stærkest til en meditationsgudstjeneste, for andre kan 
det være ved nadveren. Atter andre ser det tydeligst ved en 
pilgrimsvandring. Derfor skal der være mange gudstjene-
sterum, selv om det er det samme kirkerum. Det skal præst 
og menighed skabe i fællesskab.

Af sognepræst Lisbeth Filtenborg

Lisbeths hjørne:

Om at fl ytte ud og fl ytte ind 
og føle sig hjemme

Kunstudstilling
Efter ferien er der åbnet en udstilling med malerier af 
Gunhild Jeppesen, Lemvig, i Kirkehuset (stuen Svirrebom).
Udstillingen kan ses indtil efterårsferien.

 
 

AUG./SEPT LEMVIG  HELDUM 
Tirsdag den 20. 17.00 Orgelkoncert 
 Christian Blom Hansen 
Søndag den 25.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
10. søndag  Indsamling:  Indsamling: 
e. Trinitatis Norea Radio  Kirkens Korshær
Søndag den 1. 10.30 9.00 Kim Eriksen 
11. søndag  Lisbeth Filtenborg Kirkekaffe
e. Trinitatis og Kim Eriksen  Indsamling: 
 Konfi rmandvelkomst Venskabsmenighed
 Indsamling:  
 Sognenes YM projekt
Onsdag den 4.   9.45. Høstgudstjeneste 
 for daginstitutioner
 Risbæk Gl.Skole ved 
 Lisbeth Filtenborg 
 og Kim Eriksen
Søndag den 8. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
12.søndag  Indsamling: Indsamling:
e. Trinitatis.  Venskabsmenighed Venskabsmenighed
  

  

 
  

                      
Konfi rmandindskrivning
Indskrivning for nye kon� rmander 
foregår i Kirkehuset:
Onsdag d. 21. august kl. 17.00-18.30
Torsdag d. 22. august kl. 17.00-18.30
Ved yderligere spørgsmål rettes 
henvendelse til sognepræsterne 
Lisbeth Filtenborg og Kim Eriksen

Digital kon� rmandtilmelding er nu mulig. 
Se mere på www.lemvigkirkerne.dk under kon� rmandtilmelding

Alle HJEM inviterer til fællesmøde
Onsdag 21. august kl. 19.30 i Nørlem Sognegård 

Taler er Iben Tolstrup om ”Grundtvig og frelsen”.
Alle Hjem er en folkekirkelig forening. Tidligere hed 
den UNGE HJEM.
Vi er ca. 50, der er opdelt i 4 kredse. Der er 8 møder på 
ski�  i hjemmene. 
Vi holder 2 fællesmøder med talere om året i et kirke-
hus. Vi er ikke en lukket kreds, og vi vil gerne invitere 
dig/ jer, til at være en del af vores fællesskab.
Ved møderne følger vi o� est en pjece eller bog. 
Er du/I interesseret, er du/I meget velkommen til at 
deltage i vores fællesmøde. 
Henvendelse kan ske til Niels Hosbond tlf. 21731860.

 


