KirkeNYT
Forening uden genforening

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.
ANNONCE

Lemvig &
Myanmar vil vi her i januar bruge på to måder; viHeldum
har vores • Beskyttelse
Sognemod diskrimination og udnyttelse

Ydre Missions
Børnetræf

Minglabar
ansyd
Om grænselandet M
setyfra
mar

Torsdag den 25. januar 2018
Med det første foredrag i det nye år markeres det, at der er
i Kirkehuset og Lemvig Kirke kl. 17.45-19.30
gået hundrede år siden genforeningen af Sønderjylland med
Vi skal høre, se og smage på Myanmar! Glæd jer - vi får besøg af Heidi Sandager Nielsen, som har besøgt
kongeriget.
Myanmar og vil fortælle os en masse om det spændende land, hvor børnene er glade for at synge.
Kl. 17.45-19.00:
Tirsdag
den 14. januar kl. 19.30 gæster provst emeritus Vig• Heidi fortæller om livet i Myanmar
I Myanmar er derfra
meget
varmt, men ellerskirkehuset.
er det vel ligesom Danmark ... eller hvad?
go•• Jacobsen
Sydslesvig
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.
Foredragsholderen
19.00: Gudstjeneste
for børn
i Lemvig
Kirke v. sognepræstrødder
Birgitte Krøyer.
Viggo
Jacobsen
har
sønderjyske
med en barndom
Hertil er dine forældre, søskende, bedsteforældre og andre meget velkomne.
19.30: Slut og afhentning.
i Aabenraa.
Sit første embede som præst fik han som sømandspræst i Rotterdam. Siden gik
. 6-12 år
For børn ca
turen til Flensborg,
is! 
- det er grat
hvor han i mange år
var sognepræst ved
Helligåndskirken og
fra 1993 tillige provst
for Den danske Kirke i Sydslesvig.
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

JAN./FEB. LEMVIG
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Søndag d. 21. 10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Lørdag den 11. 16.00 Evangelisk Alliance
Sidste søndag Bedeuge gudstjeneste
Indsamling:
med
efter H3Kong. skriftemål
Danmarks
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ved Lisbeth Filtenborg
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97 82 24 24
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Kim
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MenBirgitte
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forEriksen
unge
Bibelselskab
Seksagesima
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søndag
Ved Kim Eriksen
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Indsamling: KLF-Kirker og medier
97 82 24 24

På søndag
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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
Et
mindretal
ved dansk
den gudstjeneste,
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og måske får de danske børn noget at vide om, hvordan man
går i børnehave
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i Myanmar – og hvilke computerForening
uden
genforening
spil børnene dér synes bedst om. Eller måske er det lige netop
Foredragsholderen har sendt følgende stikord om sit foreikke en del af deres verden. Forskellene er i hvert fald store.

• Fællesskaber med leg og læring
• Rettigheder og medbestemmelse
Danmissions tætte og langvarige samarbejde med lokale kirker
og organisationer sikrer, at de projekter, der hjælper ”Danmission Fremtidsbørn” er tilrettelagt ud fra et nært kendskab til
de lokale kulturer.
DU kan også være med til at gøre verdens børn til Fremtidsbørn 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.
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• Skolegang af god kvalitet

Mødekalender
Mødekalender

Kirkekalender

På søndag

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!
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SkumringsSang

Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86

Kirkekontoret

Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
i Lemvig Kirkehus
torsdag 15.00-17.00 - Mandag lukket
Tirsdag denkl.
7. januar
kl. 17.00 – 17.45
17.00

Sang
Sangi ihøjskolebogen
Højskolesangbogen
Organist
Davidsensidder
sidder ved
ved klaveret
Organist Nina
NinaH.
Davidsen
klaveret

d. 7. jan. 2018:
Lærke Rytter Kristensen, Skrænten 31, Lemvig

Ungdomskor

Kirkegårdskontorer
Organist
Lemvig Sognemedhjælper
Kirkes ungdomskor
begynder
igen Nina H. Davidsen
Kirsten Vindum
Lemvig: 97 82sæsonen
11 52
91 17.00.
15
23den
45 948.92januar 2020 kl. 15.3020til35kl.
Heldum: 21 25 66 07
ninadavidsen@outlook.dk
smh@lemvigkirkerne.dk

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.

Tirsdag den 4. september kl. 17.00
Sognepræst Lisbeth Filtenborg
20 57 10 70
LHF@km.dk
www.lemvigkirkerne.dk

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03
kje@km.dk

Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86

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

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Organist Nina H. Davidsen
20 35 91 15
ninadavidsen@outlook.dk

Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

