
 
  

Med det første foredrag i det nye år markeres det, at der er 
gået hundrede år siden genforeningen af Sønderjylland med 
kongeriget. 
Tirsdag den 14. januar kl. 19.30 gæster provst emeritus Vig-
go Jacobsen fra Sydslesvig kirkehuset. 

Foredragsholderen
Viggo Jacobsen har sønderjyske rødder med en barndom 
i Aabenraa. Sit første embede som præst fi k han som sø-

mandspræst i Rot-
terdam. Siden gik 
turen til Flensborg, 
hvor han i mange år 
var sognepræst ved 
Helligåndskirken og 
fra 1993 tillige provst 
for Den danske Kir-
ke i Sydslesvig.    

Et dansk mindretal
Der var stor glæde i sommeren 1920, da kong Christian den 
10ende den 10. juli red over grænsen ved Tarps, som et resul-
tat af afstemningsresultatet den 10. februar samme år. Det 
var alt sammen et resultat af afstemningen i zone 1. Men i 
zone 2 havde der været et fl ertal for at forblive en del af det 
tyske rige. Dette efterlod et dansk mindretal syd for den nye 
grænse. Et mindretal, som den danske konge symbolsk be-
søgte to dage senere den 12. juli som et vigtigt signal om, at 
disse danskere ikke skulle blive glemt.

Forening uden genforening
Foredragsholderen har sendt følgende stikord om sit fore-
drag:
Grænselandet set fra syd. Afstemning og nyt perspek-
tiv. Enestående solidaritet fra dansk side skabte håb og 
frimodighed. Flertal - mindretal. Fra modstand til ac-
cept, anerkendelse og samarbejde. ”Dem vi går sammen

med, slås vi ikke med!” citat fra tale af Flensborgs over-
borgmester Simone Lange. 

En eksemplarisk grænse
I dag ser verden hen til den dansk – tyske grænse som et 
eksempel til efterfølgelse. 
Hvor det at leve i et grænseland mere end noget andet op-
leves som en folkelig og kirkelig berigelse. Det er da værd at 
komme og høre om.

Af sognepræst Kim Eriksen

Studiekreds i 2020 
om Astrid Lindgrens liv og forfatterskab

Sæt kryds ved følgende aftener:
Mandag den 24. februar
Onsdag den 26. februar
Onsdag den 25. marts
Onsdag den 22. april
Onsdag den 6. maj
Tilmelding til kirkekontoret 
97820786 eller på mail: 
lemvig.sogn@km.dk 
senest 1. februar.
Studiekredsen afvikles som 
et samarbejde mellem:
Folkeuniversitetet i Lemvig 
kommune og Lemvig provsti 
samt Lemvig og Heldum 
menighedsråd.

 
  

Forening uden genforening
Om grænselandet set fra syd

Fernisering 
af udstilling 
Torsdag den 9. januar 
får Kirkens Dagligstue 
besøg af den tidligere præst 
i Hillerslev og tidligere provst 
i Thisted provsti Johan 
Thastum. Han er den næste 
udstiller i kirkehuset og vil denne formiddag fortælle om 
tankerne bag sine billeder.

 
 

Døbt i Lemvig Kirke
d. 6. jan. 2018:

Gustav Knak Roll, Nørreled 2, Lemvig
d. 7. jan. 2018:

Lærke Rytter Kristensen, Skrænten 31, Lemvig

Dåb

Lemvig kirke indbyder til

Tirsdag den 26. januar kl. 17-19
Tilmelding og information: Sognemedhjælper 

Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Spisefællesskab
for aleneforældre ... og børn
Tirsdag d. 23. januar kl. 17.00
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492

 

 

ANNONCEKirkeNYT

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 

Sognepræst Birgitte Krøyer 
97 82 01 68 
bikr@km.dk

Lemvig & Heldum Sogne         Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Kirkekalender Mødekalender

På søndag

 
Fokus

…er det Sidste søndag e� er helligtrekonger. ”Hvis ikke hvedekornet 
falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, 
bærer det mange fold”, siger Jesus til disciplene (Joh, 12, 23-33). Det 
kender de godt fra naturen – der er det sådan, det er. 
Man sår et enkelt lille korn i jorden, og der vokser et helt aks med 
mange nye korn i op.
Men fra livet – fra menneskelivet. Der bliver det liv, der lægges i 
jorden i jorden – det siger vores erfaring os – og det sagde deres 
også dem. 
Fra et korn, til jord, til mere korn: JA! Fra liv, til jord, til nyt og mere 
liv – selv om vi hører dette igen og igen, kan det være svært at høre 
andet og mere end: NEJ! For det kan vi ikke sige os selv. Men det er, 
hvad Jesus siger til os i søndagens evangelium: at hvad der gælder 
for hvedekorne-liv, skal også gælde for Guds-liv og for menneske-
liv. Det skal blive til mere liv…

                               Velkommen til gudstjeneste!

JANUAR
Tirsdag d. 16. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. 
Henrik Jensen ”Det ordentlige menneske”.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i de � re kredse.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag d. 18. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.
Torsdag d. 18. kl. 19.30
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset 
Svend Åge Kronborg, Videbæk.
Tirsdag d. 23. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde 
Niels Aage Kristensen, Øster Assels.
Tirsdag d. 23. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf. 23459492
Onsdag d. 24. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Generalforsamling.
Torsdag d. 25. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig:
 ”Hellere skør end kedelig … mine tanker om Johannes 
Møllehave”.

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

Vi skal høre, se og smage på Myanmar! Glæd jer - vi får besøg af Heidi Sandager Nielsen, som har besøgt 
Myanmar og vil fortælle os en masse om det spændende land, hvor børnene er glade for at synge. 

Kl. 17.45-19.00:
•  Heidi fortæller om livet i Myanmar
•  I Myanmar er der meget varmt, men ellers er det vel ligesom Danmark ... eller hvad? 
•  Uhm! Lækker mad med smag af Myanmar.
   
Vi skal være med til at samle penge ind til fattige børn i Myanmar, som ikke har det så godt som vi i Dan-
mark. Det vil derfor være fint, om du har lidt penge med, som du kan give til indsamlingen.
   
19.00: Gudstjeneste for børn i Lemvig Kirke v. sognepræst Birgitte Krøyer.
Hertil er dine forældre, søskende, bedsteforældre og andre meget velkomne. 
19.30: Slut og afhentning.

Venlig hilsen
Ydre Missions-børnearbejdet ved 

Lemvig og Heldum Kirker. 
Nærmere information hos din leder 
eller hos sognemedhjælper Kirsten 

Vindum, 2345 9492

 Arr.: Ydre Missionsudvalget i Lemvig-Heldum Sogne

MinglabarMyanmar
Torsdag den 25. januar 2018

i Kirkehuset og Lemvig Kirke kl. 17.45-19.30

Ydre Missions 
   Børnetræf

MinglabarMinglabarMinglabar

For børn ca. 6-12 år 

- det er gratis! 

Torsdag d. 18. januar kl. 10.00.
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.

Kirkens Dagligstue

Myanmar vil vi her i januar bruge på to måder; vi har vores 
missionsprojekt, som vi gennem længere tid samler penge ind 
til, og så vil vi denne gang lade vores YM Børnetræf handle om 
Myanmar. Så hænger det sammen! 

Børnene skal også lære det
At være barn i Danmark og at være barn i Myanmar er to vidt 
forskellige ting. Derfor vil vi, med vores YM Børnetræf, gerne 
være med til at lukke op for en viden om børn, som ikke har 
det lige så nemt, som de danske. Derfor samler vi penge ind 
ved den gudstjeneste, som hele YM Børnetræf sluttes af med. 
Man kan komme med de få eller mange kroner, som man me-
ner at kunne undvære. 

Besøg fra Myanmar
Heidi Sandager Nielsen, som har været ansat i Kon� rmand 
Aktion og derigennem har været på rejse til Myanmar, kom-
mer til YM Børnetræf for at gøre Lemvig-børnene klogere på, 
hvordan det er at bo og leve i Myanmar. 
Vi får måske svar på, hvorfor børnene i Myanmar smører noget 
hvidt i ansigtet; måske også hvorfor landet har fået et nyt navn; 
og måske får de danske børn noget at vide om, hvordan man 
går i børnehave og skole i Myanmar – og hvilke computer-
spil børnene dér synes bedst om. Eller måske er det lige netop 
ikke en del af deres verden. Forskellene er i hvert fald store.

Fremtidsbørn
Projektet i Myanmar er en del af ”Danmission Fremtidsbørn”. 
Gennem dette projekt er vi med til at give børnene adgang til: 
• Mad, tøj og medicin 
• Skolegang af god kvalitet 

• Beskyttelse mod diskrimination og udnyttelse 
• Fællesskaber med leg og læring 
• Rettigheder og medbestemmelse
Danmissions tætte og langvarige samarbejde med lokale kirker 
og organisationer sikrer, at de projekter, der hjælper ”Danmis-
sion Fremtidsbørn” er tilrettelagt ud fra et nært kendskab til 
de lokale kulturer. 
DU kan også være med til at gøre verdens børn til Fremtids-
børn ved at sms’e HÅB til 1245 og støtte med 100 kr. ad dén 
vej. Så er du med til at give børnene bedre livsvilkår og en 
bedre fremtid.

At være kirke er at være i mission
Jesus sagde: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, 
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og 
idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer.”
Med Jesu befaling i ryggen, må et af kendetegnene ved vores 
kirker være, at vi arbejder med i kirkens mission.
I Lemvig og Heldum sogne sker dette bl.a. ved, at menig-
hedsrådet udvælger et YM-projekt - et Ydre-Missions-projekt 
-  som vi støtter over en 2-årig periode.
Vi ski� er normalt mellem Mission Afrika (tidl. Sudanmis-
sionen) og Danmission.
I den periode har vi forskellige aktiviteter og indsamlinger ved 
kirkernes gudstjenester.
Læs mere om vores ydre missions arbejde på hjemmesiden: 
www.lemvigkirkerne.dk – klik på ”Om os”.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

YM er en forkortelse for Ydre Mission – altså en mission i det ydre. Vores mission ”derude” er, at vi samler penge ind til og informerer om Myanmar. 
To fl uer med ét smæk – YM Børnetræf og Sognenes YM projekt

 

 
 

Foredragsaften 
i Kirkehuset 

Tirsdag d. 16. januar
kl. 19.30

Henrik Jensen
”Det ordentlige menneske”.

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

 
 

JAN./FEB. LEMVIG  HELDUM 
Søndag d. 21.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Sidste søndag                                Indsamling: 
efter H3Kong.     Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Torsdag d. 25. 17.00 Meditations-
 gudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer
 19.00. Afslutning på 
 Børne-YM-dag
 ved Birgitte Krøyer
 Indsamling: Sognenes YM-projekt
Søndag d. 28.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Septuagesima              Indsamling: Sognenes YM-projekt
søndag 
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Søndag d. 4.  10.30 Kim Eriksen 16.00 Kyndelmisse
Seksagesima   gudstjeneste
søndag  Ved Kim Eriksen
Kirketaxi:             Indsamling: KLF-Kirker og medier
97 82 24 24  
 

 
  

Facebook
Besøg også vores facebook side 
og få mere information om, 
hvad der sker i Lemvig og Heldum
sogne under siden:
lemvigkirkerne

På søndag

ANNONCEKirkeNYT
Forening uden genforening

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

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

SkumringsSang
i Lemvig Kirkehus 
   kl. 17.00
Sang i Højskolesangbogen
Organist Nina Davidsen sidder ved klaveret

Tirsdag den 4. september kl. 17.00

Tirsdag den 7. januar kl. 17.00 – 17.45
Sang i højskolebogen
Organist Nina H. Davidsen sidder ved klaveret

 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 9. januar kl. 10.00 

Provst emeritus Johan � astum, � isted ”tro og tvivl”. 

...er det 1. søndag efter helligtrekonger – 
Mark. 10,13-16
Og teksten – der skal prædikes over – er lige så kendt og el-
sket som juleevangeliet. Lad de små børn komme til mig, det 
må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. For mon ikke 
alle vil genkende ordene som en del af dåbsritualet. Men 
når teksten ryger op på prædikestolen, vil perspektivet 
blive udvidet. Og denne søndag kommer barnet i os alle 
i centrum som en fortolkningsnøgle til troen, som noget, 
der handler mere om tillid end om intellekt. Betyder det, at 
troen er en infantil livsytring? Tværtimod. For det rummer 
det modne menneskes erkendelse af sine egne begræns-
ninger. Hvilket til gengæld udvider blikket for Guds rige. 
For den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, 
kommer slet ikke ind i det.

JANUAR
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Tirsdag den 7. kl. 19.30
Alle Hjem og KFUM og KFUK, Ågade 5.
Onsdag den 8. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen.
Torsdag den 9. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset.
Fredag den 10. kl. 19.30
Lemvig Kristne Center, Vangevej.
Lørdag den 11. kl. 16.00
Gudstjeneste i Lemvig Kirke med skriftemål. 
Tirsdag den 7. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Torsdag den 9. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Provst emeritus Johan 
Thastum, Thisted ”tro og tvivl”. Sammen med Kirkens 
Dagligstue holder vi fernisering på Johan Thastums 
dstilling i Kirkehuset.
Tirsdag den 14. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Tirsdag den 14. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset. 
Provst Viggo Jacobsen, Sydslesvig 
”Genforeningen i 1920 og det danske mindretal 
Sydslesvig i dag”.
Onsdag den 15. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag den 15. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Onsdag den 15. kl. 19.30
Alle Hjem. De 4 kredse mødes i hjemmene.
Torsdag den 16. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Lisbeth Filtenborg ”Litteratur, der forandrede 
– bogen som tilflugt”.
Torsdag den 16. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Alex Karlsen, Tarm.

 
 
  Ungdomskor

Lemvig Kirkes ungdomskor begynder igen
sæsonen den 8. januar 2020 kl. 15.30 til kl. 17.00.
Ungdomskoret er for unge fra ca. 13 år og opefter.
Koret synger til alle gudstjenester og vielser i kirken og til
et par koncerter om året og aflønnes herfor.
Hvis dette kunne have din interesse, så mød blot op eller
kontakt organist Nina H. Davidsen.

JANAR LEMVIG   HELDUM 
 
Lørdag den 11.  16.00 Evangelisk Alliance 
 Bedeuge gudstjeneste med 
 skriftemål ved Lisbeth Filtenborg
 Kirkekaffe

Søndag den 12. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
1. søndag  Indsamling:  Indsamling: 
efter H3Kong. Alliance Bedeugen Det Danske 
  Bibelselskab

Søndag den 19. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg 
2. søndag Indsamling:  Indsamling:  
efter H3Kong. Y`s Men Region Det Danske  
 Danmark  Bibelselskab 

Søndag den 26. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
3. søndag  Indsamling: Indsamling: 
efter H3Kong. Venskabsmenighed Det Danske  
 BRUNCH for unge  Bibelselskab

 

 

  

 
 

 
  

 
  

 
  


