
 
  

Julehjælp
Lemvig Velgørenhedsselskab 
Julehjælp kan søges ved at hente 
og a� evere et ansøgningsskema i 
Kirkehuset, Torvet 10 (Ansøgnings-
skema kan også � ndes på 
www.lemvigkirkerne.dk). 
Frist: 25. november 2019
Bidrag til julehjælpen kan indsættes på vores konto i 
Vestjysk bank: 7730 4168410 eller a� everes i Kirkehuset.

Tak, at I vil hjæpe os med at hjælpe andre…
Sognepræst Lisbeth Filtenborg
Formand for Lemvig Velgørenhedsselskab

 
  

På søndag

ANNONCEKirkeNYT

Mødekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

Kirkekalender

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

Sognepræst Lisbeth Filtenborg
20 57 10 70
LHF@km.dk

Fokus

… er det sidste søndag i kirkeåret – Matt. 25,31-46:
På denne sidste søndag i kirkeåret er overskriften Verdens-
dommen. Dommen er en skillevej, hvor alt kommer for 
en dag. Jesus skildrer det med billeder, for hvordan ellers 
tale om de sidste ting? Menneskeheden beskrives som en 
kæmpe fårefl ok, der har samlet sig om hyrden. De deles 
i får og bukke til hver sin side. Flokken til højre får ros, 
ikke for en eksemplarisk tro, men for at have handlet i 
kærlighed uden bagtanke. Flokken til venstre får en hård 
dom, for de havde nok i sig selv, nedgjorde den nødstedte, 
havde ikke tid til at hjælpe, gik forbi og ænsede ikke deres 
tavse skrig. For hvad hverken dem til højre eller venstre 
så, var, at den næste, der rakte sine tommer hænder frem, 
havde Jesu ansigt. Gudbilledligheden er i hvert menneske.

NOVEMBER
Onsdag den 20. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene.
Onsdag den 20. kl. 19.30
Alle Hjem. De 4 kredse mødes i hjemmene.
Torsdag den 21. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Ingrid Kopp, Ferring ”Miniature som hobby”.
Fredag den 22. 
Indre Mission. Kvindeaften – info 61466167.
Tirsdag den 26. kl. 09.30
Indre Mission i klippen. Tirsdagscafé.
Onsdag den 27. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Adventsfest ved Erik Bach Pedersen, Børkop.
Torsdag den 28. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Bettina Tonnesen, Nørlem 
”Den gode ensomhed … findes den?”.

 Jul i Fællesskab 
    Frivillige
 Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab

Igen i år får vi brug for nogle frivillige, 
som ønsker at være med til at skabe en god  

JULEAFTEN i Lemvig Kirkehus. 
Det vigtigste er, at nogen kommer og hjælper 

selve juleaften. Derudover kan man hjælpe med at 
hænge plakater op, købe/hente gaver og andet. 

Vil du være frivillig hjælper, så kontakt 
sognemedhjælper Kirsten Vindum på mail

smh@lemvigkirkerne.dk eller på tlf. 23 45 94 92

Meditationsandagt
i Lemvig Kirke

[som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen]
 Tirsdag den 29. oktober kl. 17.00
   
Lemvig Kirke indbyder til meditationsandagt - en stille stund med 
korte salmer og meditation med afsæt i en bibeltekst, refleksion, 
bøn og velsignelse - som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen.
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 Juleaften 
i Kirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.30. 

Pris: Voksne kr. 100,-, børn under 15 år gratis.
Alkoholfri aften. Mulighed for kirketaxa.

Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller lemvig.sogn@km.dk 
senest den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

Kirkens Dagligstue
i Kirkehuset
 Torsdag den 21. november kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Ingrid Kopp, Ferring 
”Miniature som hobby”.

Tirsdag den 26. november kl 17.00 
ved Lisbeth Filtenborg

Meditationsandagt
i Lemvig Kirke

[som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen]
 Tirsdag den 29. oktober kl. 17.00
   
Lemvig Kirke indbyder til meditationsandagt - en stille stund med 
korte salmer og meditation med afsæt i en bibeltekst, refleksion, 
bøn og velsignelse - som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen.

Vi kan se frem til nogle gode dage med ikke helt så mange 
minikonfi rmander som ønsket, men vi glæder os allige-
vel til at give disse børn fra 3. klasse en kirke-oplevelse. 

Undervisning og sjov i en skøn blanding 
Når man går i 3. klasse stilles der nogle krav til undervis-
ningen – også når det handler om dåbsoplæring, som vo-
res minikonfi rmandundervisning er en del af. Minikon-
fi rmanderne er nysgerrige og videbegærlige, så derfor har 
vi lagt et gedigent undervisningsforløb klar til dem, så de 
får god viden om kirke og kirkeliv. Der bliver ikke meget 
af den gammeldags tavleundervisning, men til gengæld 
får børnene rørt både krop og sind undervejs i forløbet.

På opdagelse i kirken
Lemvig Kirke rummer en lang historie, som leder os 
langt tilbage i tiden – vi har en døbefont, som har været 
anvendt i adskillige århundreder. Dét er noget af dét, som 
minikonfi rmanderne skal høre om – og lære af; kirken 
er ikke blot en ”pop-up-shop”, som er til stede nogle få 
uger eller måneder. Nej, kirken er en bastion, som består 
– også når børnene bliver ældre. 

Ni Symboler
Sølvtøjet i kirken er altid spændende at se og høre om, så 
det vil også være noget af det, som minikonfi rmanderne 
kommer omkring, når de skal på opdagelse i kirken. 
Børnene får hver en lup, når de skal fi nde kirkens symbo-
ler rundt om i kirken – en opgave, som minikonfi rman-
derne fra de forrige år er gået op i med liv og sjæl. De skal 
både fi nde de ni symboler og høre og lære om, hvorfor 
det lige er dé ni symboler, man har valgt til at ”bebo” det 
smukke folkekirkelige logo.

Når det triste bliver let
Vi har netop fejret Allehelgen i de danske kirker, og dette 
emne om døden er også noget af det, som vores mini-
konfi rmander vil møde, når vi går en tur på kirkegården 
og medbringer lys, som vi sætter rundt om på gravste-
der; enten hos nogen vi kender eller på ”den anonyme 
gravplads”. Vi snakker også her om kirkens symboler, 
idet vi har et meget smukt kunstværk med symbolerne 
på Lemvig Kirkegård, udhugget af Ejgil Westergaard. Vi 
har en lille model af dette værk stående i Lemvig Kirkes 
Våbenhus. 

Vi afslutter Mini-
konfi rmandforløbet 
med først en 
overnatning 
og dernæst 
deltagelse i 
gudstjenesten 
1. søndag i 
advent. 
Det er en særlig søndag 
for mange, og vi ønsker 
at dele denne søndag 
med minikonfi rman-
derne og deres 
familier. 

Af sognemedhjælper 
Kirsten Vindum

Et mini-hold med minikonfi rmander
Hvor to eller tre er forsamlet … ja, vi kan også sige ”kvalitet frem for kvantitet”. Sådan vil det nok være, 
når vi afholder årets minikonfi rmand-undervisning i november og en enkelt dag i december. 

 
 

 
  

 
  

Salmesangsgudstjeneste 
i Heldum Kirke
Søndag den 1. december 
kl. 09.00 
ved Kim Eriksen 
”Syng advent ind”.

E� erfølgende kirkeka� e i kirken

NOV./DEC.  LEMVIG   HELDUM  
Søndag den 24. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg  
Sidste søndag  Indsamling:  Indsamling: 
i kirkeåret Venskabsmenighed Mission Øst 

Tirsdag den 26. 17.00 Meditationsandagt 
 ved Lisbeth Filtenborg 
  
Søndag den 1.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Kim Eriksen
1. søndag og Kim Eriksen  ”Syng advent ind
i advent Afslutning for – salmesangs- 
 minikonfi rmander gudstjeneste”.
 Indsamling:   Kirkekaffe
 Lemvig Indsamling: 
 Velgørenhedsselskab Lemvig 
  Velgørenhedsselskab

Onsdag den 4. 11.00 Julegudstjeneste
 for udviklingshæmmede 
 ved Lisbeth Filtenborg 

Søndag den 8.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
2. søndag  Indsamling: Indsamling:
i advent Lemvig Lemvig 
 Velgørenhedsselskab Velgørenhedsselskab
  16.00. Julekoncert med 
  ”Gimsingers”

 


