
  

 
  

Sådan markeres det ofte med disse to tegn på en grav-
sten. Stjernen markerer et menneskes fødselsdag og 
korset fortæller, hvornår det liv sluttede. Der kan være 
mange årtier mellem de to symboler, og der kan være 
få dage. 

Lysende stjerne
Stjernen og korset er samtidig vigtige symboler i Jesu 
liv. Stjernen er den lysende stjerne over Betlehem, da 
han blev født. Korset symboliserer hans død på – net-
op - et kors Langfredag, men mere end det: for korset 
er tomt – der hænger ikke nogen død mand på det, og 
derfor peger det frem mod Påskemorgen – opstandel-
sens morgen.

På den måde – blot ved hjælp af to små tegn, bliver vo-
res liv spændt ud mellem Jesu liv fra stjernen til korset. 

Særlig Stemning
Allehelgen er en søndag med en særlig stemning. Det 
er en søndag, hvor vi er fælles om sorgen over at miste 
og ikke mindst fælles om at mindes dem, vi har mistet. 
Igennem fl ere årtier har det været en tradition i kirker 
over hele landet, at man på Allehelgens søndag læser 
navnene op på de, der døde og er blevet begravede/bisat 
fra det pågældende sted i årets løb. 

Tradition
Sådan er det også tradition i Lemvig. Det sker ved en 
særlig eftermiddagsandagt søndag d. 3. november kl. 
16.00 i Lemvig Kirke, hvor begge præster medvirker.
Nogle uger forinden har pårørende til dem, der er døde 
i årets løb og bisat fra sognet, fået en invitation til at 
deltage i denne mindeandagt for at komme og høre det 
elskede navn blive læst op. 
Det er der noget utrolig stærkt i. Navnet siges højt og 
dermed understreges det: de har levet, de har været her, 
de har sat spor, de har efterladt et tomrum, men vi over-
lader dem ikke til ingenting. De er lagt i jorden med 
håb. ”Af jorden skal du igen opstå.” Sådan er det sagt 
over dem. 

Dagligt minde
Jeg beder for den hjemløse kærlighed,
der blev så ensom ved graven,
men som end ikke døden
kan fravriste livet. 

Sørge og mindes gør man jo ikke kun én søndag om 
året. Man gør det dagligt, året rundt. 
Når vi særligt mindes vore døde til Allehelgen, 
når vi tænder lys i kirken og på gravene, 
når vi hører de kære dødes navne endnu engang, 
når vi lytter til andres fortællinger,
når et bibelord når ind til sorgen,
når vi trøstes af salmerne og tårerne får frit løb;
DA mødes vi af spirende HÅB. 

Af sognepræst Lisbeth Holm Filtenborg

På søndag
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  Kirkevandring i Lemvig

den 9. november 2019
Kirkevandringen starter kl. 9.30 med velkomst og en kop 
kaffe/the og rundstykker i Forsamlingssalen Lemvig Valgme-
nighed. 
Derefter besøges Lemvig Kristne Center, Lemvig Kirke og 
Lemvig Bykirke.
Se hele invitationen og læs den nærmere beskrivelse omkring 
de kirker der besøges i forbindelse med Kirkevandringen og 
få adgang til link / telefonnummer til brug for tilmelding på 
www.lemvigkirkerne.dk 
Alle i Viborg Stift er velkomne
Arrangør: Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde

... er det  Alle Helgens Dag – Matt,1-12
Og ved en særlig andagt i Lemvig kirke søndag eftermid-
dag vil navnene på de, der er døde i årets løb, blive læst 
op. Men også ved dagens øvrige gudstjenester vil menig-
heden samles om sorgen og smerten ved at miste og om 
glæden og taknemmeligheden ved at erindre og mindes. 
Og af evangeliet få det håb forkyndt, at man ikke skal for-
tvivle over sin fortvivlelse, for der er noget godt i vente. De 
sagtmodige, skal arve jorden. De, der hungrer og tørster 
efter retfærdighed, skal mættes. De der sørger, skal blive 
trøstet. En absurd påstand, der er som at stikke folk blår i 
øjnene, hvis ikke den, der sagde det, virkelig sad inde med 
nøglen til fremtiden og kunne garantere sandheden deraf. 
Jesus priser mennesker salige, fordi han har tænkt sig at 
skaffe dem en lykkelig fremtid. Salige er de fattige i ånden, 
for Himmeriget er deres.    

OKTOBER / NOVEMBER
Torsdag den 31. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognepræst Kim Eriksen ”Martin A. Hansen – igen”.
Torsdag den 31. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Børge Haahr Nielsen, Holstebro.
Fredag den 1. kl. 10.00 – 12.00
Livsfortælling i Kirkehuset – Tilmelding til Kirsten 
Vindum 23459492 / smh@lemvigkirkerne.dk
Fredag den 1. kl. 17.30 – 19.30
Fredagsfamilie i Tante Andantes Hus, Ågade 5. 
Lemvig Kirke i fællesskab med spejdere, FDFére og 
KFUM og KFUK. Tilmelding senest mandagen før til 
Kirsten Vindum 23459492 / smh@lemvigkirkerne.dk
Tirsdag den 5. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 5. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5. 
Leder af Folkekirkens Uddannelses og Videncenter, 
Birgitte Gråkjær Hjort, Århus ”Et meningsfyldt liv”. 
- Fik du set det, du ville, fik du hørt din melodi?
Onsdag den 6. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde
Onsdag den 6. kl. 19.30
Soldatervennefest i Klippen. Per Møller Henriksen, 
Fredericia. Sang ved Shine On, Holstebro.

 
  Salmesangs- og fortælleaften 

i Heldum Kirke 
onsdag den 30. oktober kl. 19.30 
kan man møde salmedigteren Michael
Nielsen, tidligere valgmenighedspræst 
i Ryslinge, der vil fortælle om tankerne 
bag de salmer og sange, som han har 
skrevet, og som deltagerne denne aften 
vil få glæde af at synge.

(uddrag af BØN no.6 
fra Helle S. Søtrups 
digtsamling: Send fl ere engle)

 
 

 
  

Allehelgen
Vore liv er spændt ud mellem vigtige symboler       stjernen og      korset  ★

Entré 

50 kr,-

OKT. /NOV. LEMVIG   HELDUM 

Tirsdag den 29.  17.00 Meditations-
 andagt ved 
 Lisbeth Filtenborg 
 
Onsdag den 30. 17.15 Spaghetti- 19.30 Salmesangs- og
 gudstjeneste ved  fortælleaften ved
 Lisbeth Filtenborg  Michael Nielsen,
 og Kirsten Vindum tidl valgmenigheds-
  præst Ryslinge

Søndag den 3.  10.30 Kim Eriksen  9.00 Kim Eriksen
Alle Helgens  Indsamling: KFUM´s  Kirkekaffe
søndag Soldatermission Indsamling:  
 16.00 Lisbeth Filtenborg Mission Øst
 og Kim Eriksen 
 Alle Helgens Andagt
 
Onsdag den 6.  19.30 Koncert: 
 Thy Kammermusikfestival 
 på turne (entré 50 kr.) 


