
Høstgudstjeneste
– en anledning til at sige TAK
Hele juni måned, sad min mand og jeg –så snart vejret 
tillod det - på terrassen på Ydunslund og spiste vore mål-
tider. Vi sad klos op ad den skønneste blomstrende brom-
bærbusk uden torne.  Dér sad vi og iagttog det liv af bier 
og andre insekter, der summede fra blomst til blomst. 
Utrættelig fl øj de små travle bier fra den ene blomst til 
den anden. Bierne generede os aldrig, og vi lod dem na-
turligvis få arbejdsro, selv om vi kun var en halv meter fra 
hinanden. 

Resultatet af deres ihærdighed og anstrengelser nyder vi 
godt af i disse dage. Brombær så store som druer modnes 
i rask tempo og forsøder dagen, når man får sådan et blå-
sort sødt bær i munden. 
Marmelade og lækre tærter forhøjer glæden ved de skøn-
ne brombær.

Taknemmelighed
Den fi neste økobalance kan ødelægges. Biernes bestøv-
ning er livsvigtig, for at der overhovedet kommer brom-
bær på busken. Taknemligheden føles i disse sensom-
meruger særlig stærkt, ikke mindst på baggrund af den 
omsiggribende klimakrise. 
Klimakrise som alle taler om, sætter en høstgudstjeneste 
i et særligt perspektiv: Vi er ikke herrer over naturen. Na-
turen er som alt andet stort i livet en gave. Naturen deler 
gerne og rigeligt ud af sine gode gaver. Hertil lands i en 
overfl od, som gør en helt varm om hjertet. 

Høstsalmer
Høstgudstjenesten har en meget lang tradition bag sig. 
Fra de første sider i bibelen, da Kain og Abel ofrer af deres 
høst, til den kommende søndags høstgudstjenester i begge 
de fl ot pyntede kirker, Lemvig og Heldum.
Høstsalmerne fortæller, hvor takken skal rettes hen: nem-
lig til Gud, skaberen af himmel og jord. Den Gud, der med 
sin livsånde ånder liv i bierne, så de ved, hvor de skal fl yve 
hen, ånder på brombærrene, så de vokser og modnes. Ån-
der på os, så vi lever og trives og kan sige TAK.

Ham takker alle vi med sang
for alt hvad Han har givet,
for hvad Han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

Høstoffer
Høstgudstjeneste er samtidig en anledning til at huske på 
de mennesker ude omkring i den store verden og i vores 
eget land, som ikke har et overfl od, men som undertiden 
mangler det helt basale: Mad og rent vand.
Derfor er der tradition for et såkaldt høstoffer, hvor vi 
med vore rigelige midler giver til dem, der mangler. Guds-
tjeneste er dybest set relationer. Relationen til Gud og re-
lationen til vores næste, tæt på eller langt væk. Nye relati-
oner bliver til, når vi mødes, og denne dag fejrer vi høsten 
og siger tak med at spise sammen. 

Velkommen til festlig høstfrokost i kirkehuset umiddel-
bart efter gudstjenesterne kl. 10.30.

Af Sognepræst Lisbeth Filtenborg
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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

…er det 13. søndag efter trinitatis – Luk. 10,23-37:
En mand siger til Jesus: ”Giv mig en tjekliste på, hvem jeg skal 
gøre godt imod, og hvem jeg ikke behøver at tage mig af.” Så-
dan udvikler den religiøse samtale sig fra en søgen om det 
evige liv til en helt jordnær fortælling om næsten. Jesus gi-
ver ikke den religiøst søgende mand en tjekliste eller en 
længere abstrakt udredning, men fortæller i stedet en me-
get konkret historie, nemlig den berømte lignelse om den 
barmhjertige samaritaner. Det er en fortælling om at hjæl-
pe et menneske i nød – om simpelthen ikke at kunne lade 
være. Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner har 
formet vores rets- og velfærdssamfund, så det i dag ligefrem 
er strafbart at undlade at hjælpe et menneske i nød. Lignel-
sen har også en overraskende pointe: hjælp kan komme fra 
den mest uventede kant, fra én, man ikke ventede hjælp fra.

SEPTEMBER
Tirsdag den 10. kl. 09.30
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”.
Onsdag den 18. kl. 19.30
Alle Hjem. De 4 kredse mødes i hjemmene.
Torsdag den 19. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Besøgsvennekoordinator, Hanne Sig Weibel.
”Besøgstjenesten i Lemvig og Heldum Sogne”.

 

KLOKKESPILLETS MELODIER
i sensommer og høst
Kl. 8: Morgenstund har guld i mund
Kl. 12: Alle gode gaver
Kl. 15: Nu falmer skoven trindt om land
Kl. 18: Tunge, mørke natteskyer

 
  

 
 

 
  

SEPT. LEMVIG  HELDUM 
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:
 Venskabsmenighed  Venskabsmenighed

Tirsdag den 24. 17.00 Meditations-
 gudstjeneste ved 
 Lisbeth Filtenborg
 
Søndag den 29. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
15. søndag  Indsamling:  Indsamling: 
e. Trinitatis Dansk missionsråd Venskabsmenighed 


