
Små synger sammen
Godnatsang og -historie

Lemvig Kirke onsdag den 11. september kl. 17.15
  

Kom og vær med til at synge og lytte - og putte. Det varer 
ca. ½ times tid - og husk sovedyr. Man må gerne komme i 

nattøj ... og have dyne med. Gratis. 
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SEPT. LEMVIG  HELDUM 

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

Onsdag den 11. 17.15 “Små synger sammen” 
 ved Lisbeth Filtenborg 
 og Kirsten Vindum

Søndag den 15. 10.30 Lisbeth Filtenborg 10.30 Kim Eriksen
13. søndag  Høstfamiliegudstjeneste Høstgudstjeneste
e. Trinitatis Høstfrokost  Høstfrokost
 i Kirkehuset i Kirkehuset
 Indsamling: Danmission, Mission Afrika, 
 Kirkens Korshær, Borgerskolen, Aktivitetshuset,  
 Børn & Unge i Sorg, Folkekirkens Nødhjælp.

Søndag den 22.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
14. søndag  Indsamling:  Indsamling: 
e. Trinitatis Venskabsmenighed Venskabsmenighed 

 

…er det 12. søndag efter trinitatis – Mark.7,31-37:
Jesus er på rejse og på vej væk fra kendte egne. Han er på vej 
ind i fremmed lukket land. Folkene dér har hørt om ham, og 
kommer derfor med en mand, som er lukket inde i sin egen 
verden. Han er døv og næsten stum. De er ret åbne for, at Jesus 
må kunne gøre noget. Jesus skuffer dem ikke. Han rører ved 
den døve mand på en temmelig håndfast, grænseoverskriden-
de måde: Stikker fi ngrene i den døves ører, spytter, og kom-
mer spyttet på den døves tunge. Gud er en grænseoverskri-
dende Gud. Jesus er ligeglad med grænser og barrierer. Han 
har nøglen og magten til at åbne den døves lydløse og stumme 
verden. Og gør det! Den lukkede verden åbner sig – måske for 
første gang for denne mand. Han kan høre og tale, så folk kan 
forstå det. Nu er han en del af et fællesskab. Det er et under.

Hold af, hold ud, hold fast - vand din kamel
Foredrag ved Elisabeth Dons Christensen om kærlighed og ægteskab

Børnesalmer
i Lemvig Kirke 
1-5 år- med en voksen
Kom og syng og leg
Vi starter op med “Små synger sammen”
Onsdage kl. 17.15
11/9 – Små synger sammen - husk sovedyr
18/9 + 25/9 + 2/10 + 9/10 + 23/10 
Spaghettigudstjeneste 30/10

Så begynder en ny sæson med foredrag i Kirkehuset. Og 
det sker tirsdag den 10. september kl. 19.30 med et fore-
drag af forhenværende biskop i Ribe – Elisabeth Dons 
Christensen. Det bliver en aften om kærligheden og æg-
teskabet. Et foredrag, der også bærer den fi nurlige titel: 
Husk at vande hinandens – tørstige – kameler.

Med foredragsholderens egne ord
De romantiske bryllupper boomer og skilsmissetallene 
med. Men det er ikke en særlig synd at blive skilt, kun 
synd for de to og deres eventuelle børn, hvis skilsmissen 
kunne have været undgået. Hvad er forskellen mellem 
forelskelse og kærlighed? Hvad betyder opfi ndelsen af 
”Kong Barn” for skilsmissetallene? Hvorfor er samlivet 
mellem to, der elsker hinanden blevet så sårbart? Hvor-
for voksede de ikke bare sammen i stedet for fra hin-
anden? Har vi overbelastet vore parforhold med ”den 
store eneste, ene kærlighed” Og hvad kan kirken og 
alle vi andre gøre for at hindre, at sårbarheden bliver til 
skilsmisse og ulivssår i stedet for til godhed og glæde?  

Godt blandet op med humor
En god foredragsholder skærper sine pointer med en 
god portion humor. Og Elisabeth Dons Christensen ev-

ner dette og lover 
endvidere, at det 
vil blive en aften, 
hvor der dykkes 
ind i alle vore hver-
dagsproblematik-
ker og den kristne 
og - ikke kristne 
- kærlighedsforstå-
else med. 
Og det med både 
humor og alvor, 
for det handler jo om os mennesker som de underlige 
og forunderlige skabninger, vi nu engang er.

Og så er kaffen klar
Alle er velkommen til disse foredragsaftener i Kirkehu-
set. Og selv om et foredrag kan være alle pengene værd, 
koster det ikke noget at lægge ørene dertil. Men kaffen 
koster disse aftener 25 kr. Inklusiv sange fra Højskole-
sangbogen og et Fadervor at gå hjem på. 

Af Kim Eriksen, sognepræst 

SEPTEMBER
Tirsdag den 3. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5. 
Biskop Henrik Stubkjær, Viborg. ”Bispens dilemmaer” 
– med udgangspunkt i 5 udsendelser i TV MidtVest.
Onsdag den 4. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde. 
Onsdag den 4. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse samles i hjemmene.
Torsdag den 5. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Klara og Jens Peter Dam, 
Hygum. ”Med Danmission til Tanzania”.
Torsdag den 5. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Jens C. Schmidt, Astrup.
Tirsdag den 10. kl. 9.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Tirsdag den 10. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset. Forhenværende biskop 
Elisabeth Dons Christensen, Ribe ” Hold af, hold ud, hold 
fast eller husk at vande hinandens – tørstige – kameler.
Onsdag den 11. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. IM Fødselsdagsfest. 
Sognepræst Per Rasmussen, Silkeborg ”Livets træ”. 
Torsdag den 12. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Kenneth Iversen ”Ledelse og det gode liv”.

 
  

 
  


