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I 2010 tog en ung mand over, da Kai Bruun stoppede som 
kirkegårdsleder. Valget til kirkegårdens førstemand gjorde 
Anders ekstra glad, fordi han dermed holdt sit lø� e til sin 
morfar Jørgen Jespersen, der var kirkegårdsleder i Lemvig 
gennem en årrække, om at søge stillingen. 
Men hvem møder de pårørende og andre der besøger kir-
kegården og har brug for hjælp og vejledning? På kontoret 
sidder Mia Mikkelsen, der klarer alt til kontorfaget hen-
hørende arbejde. Hun giver med sin venlige stemme folk 
gode råd i telefonen, når de ringer og er i tvivl om, hvordan 
de skal forholde sig til noget på kirkegårdene i Lemvig og 
Heldum.

Kontorassistenten
Mia Mikkelsen kom til kirkegårdskontoret fra en stilling 
hos Vestjysk Bank for tre år siden.
- Jeg ville gerne ned i timetal. Nu arbejder jeg 20 timer om 
ugen, hvilket passer mig � nt, fortæller Mia Mikkelsen, der 
indrømmer, at hun er glad for arbejdet, den gang hun � k 
muligheden for at a� øse kirkegårdens daværende kontor-
assistent Jette Skriver. 
- Jeg kan godt lide kontakten med folk. Få en snak med 
dem. Lytte til deres ønsker og behov. Måske gå en tur på 
kirkegården i forbindelse med udvælgelsen af et gravsted 
eller et andet påtrængende spørgsmål, som folk har.
-  Det er mig magtpåliggende at forholde mig professionelt 
til jobbet og kun tale om deres sorg, hvis folk selv åbner 
op, siger Mia Mikkelsen, der kalder sit job et servicefag og 
tilføjer: 
- Kirkegården er mere end anvisning af gravpladser og fak-
turering. Det er også en park, som jeg vil anbefale folk at 

besøge. Gå en tur i ”par-
ken” og brug den kreativt, 
opfordrer Mia Mikkelsen. 

Kirkegårdslederen
Manden med det forkro-
mede overblik på kirke-
gården og chef for et dyg-
tigt gartnerteam er som 
tidligere nævnt Anders 
Clausen. Om sit arbejde 
og uddannelse fortæller 
han:
- Jeg er uddannet gartner 
hos � omsens Plante-
skole i Skalborg syd for 
Aalborg. Et � nt lærested. 
Siden har jeg været ansat 
på Holstebro Kirkegård og 
var ”sjakformand” for et 
hold, som holdt de grønne 
områder i den daværende 
Ul� org-Vemb Kommune, inden jeg kom til Lemvig.
- Arbejdet på kirkegården kan betragtes som et ganske al-
mindeligt gartnerarbejde, men mit job handler også om at 
udvikle kirkegården. 
Her tænker jeg på de færre kistebegravelser og � ere ned-
sætninger af urner. Heldigvis har menighedsrådet vedtaget 
en helhedsplan for kirkegården. Så er det min opgave at 
gøre planen til virkelighed sammen med dygtige medar-
bejdere. 

Kapellet
Anders Clausen har en helt speciel opgave på kirkegården. 
Han skal være der, når der er begravelse eller bisættelse fra 
kapellet.
- Det mørke tøj � ndes frem og ellers være så usynlig som 
muligt, siger Anders Clausen med et glimt i øjet.

Af Harald C. Schrøder, næstformand 
Lemvig – Heldum Menighedsråd.   

Kirkegårdslederen holdt sit ord til morfaderen

JANUAR LEMVIG  HELDUM 

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

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

Tirsdag den 28. 17.00 Meditationsandagt 
 ved Lisbeth Filtenborg

FEBRUAR    
Søndag den 2.  10.30 Lisbeth Filtenborg 16.00 Kyndelmissegudstj.
Sidste søndag Indsamling:  Lisbeth Filtenborg  
e� er H3Kong. Danmarks Kristelige med jazz v/Daniel Robinson 
        Gymnasiastbevægelse Indsamling: Venskabs- 
  menighed. Kirkeka� e

Mødekalender

Anders Clausen er arveligt belastet i jobbet på Lemvig Kirkegård

 
 

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
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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
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Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
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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
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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  
 

Kirkens dagligstue 
Torsdag den 16. januar kl. 10.00
i Kirkehuset. 
Sognepræst Lisbeth Filtenborg ”Litteratur, der forandrede 
– bogen som til� ugt”.

 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

På søndag

 
 

... er det 2. søndag efter Helligtrekonger Joh. 4,5-26:

Det er stegende varmt. Jesus sidder på kanten af en brønd 
og er tørstig, men har ingen spand. Der kommer en kvinde 
med en spand og ret direkte beder Jesus hende om noget at 
drikke. Der er en respektfuld afstand imellem dem, for hun 
gør opmærksom på, at der er både kønsmæssige og religiøse 
forskelle imellem dem, så hvorfor spørger du mig – en sa-
maritansk kvinde?! Fordi Jesus – når det kommer til stykket 
– er ligeglad med kønsmæssige og religiøse forskelle. Han 
er interesseret i mennesket og menneskets egentlige tørst. 
Så mens han selv sidder og tørster, vækker han kvindens 
åndelige tørst, � nder den og sætter ord på den, mere tydeligt 
end kvinden selv kunne have gjort. Han føjer til, at stedet for 
at dyrke Gud ikke er det afgørende, men hjertets indstilling.  

Babysalmesang 
Opstart 28. januar 
Opstart 7. april
Tilmelding: Sognemedhjælper Kirsten Vindum, 
smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 2345 9492

»Sang kan være 
med til at 

stabilisere vores 
hjerterytme 
og afhjælpe 

stresssymptomer«
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Igen i år vil vi gøre julen – og ikke mindst julea� en – til 
noget helt særligt, for det ér noget særligt, at vi må fejre, at 
Gud sendte sin søn til jorden som et lillebitte menneske-
barn, for at han kunne være et rigtigt godt eksempel for 
os. Dette fejrer vi gennem hele december med et væld af 
arrangementer: gudstjenester, koncerter, julehygge m.m.

Eftermiddagskaffen er med 
Sædvanen tro vil vi holde julea� en i Lemvig Kirkehus. Vi 
kalder det ”Jul i Fællesskab”, fordi det lige præcis er dét, det 
er – et fællesskab, hvor både gæster og frivillige er med til at 
skabe den helt rigtige julestemning. ”Jul i Fællesskab” er et 
åbent arrangement for alle, som har lyst til at være sammen 
med andre julea� en. 
Vi plejer at være omkring 50 gæster/frivillige denne skøn-
ne a� en. Ja, faktisk er det ikke kun ”a� en”, men også ef-
termiddag vi indbyder til, idet vores julea� en her allerede 
begynder med e� ermiddagska� e med hjemmebagt kringle 
og småkager – samt en masse hyggelig snak, mens der lyder
smuk julemusik i baggrunden. De, der har lyst, har mulig-
hed for at gå til julea� ensgudstjeneste i Lemvig Kirke, før 
julefesten fortsætter ved det smukt dækkede julebord. Al-
lerede nu kan man glæde sig til den lækre julemiddag, som 
er bestilt; både andesteg, hvide og brune karto� er, rødkål 
… og sovsen! Desserten vil også i år bestå af ris a’la mande
tillavet på bedste vis af en af vores trofaste frivillige. 

Hjælp os før, under og efter
Vi har brug for hjælpende hænder til ”Jul i Fællesskab”. 
Måske har DU lyst til at hjælpe os? Vi har brug for 
hænder til at hjælpe både før, under og e� er julea� en. 
Før jul kan man hjælpe ved f.eks. at hænge plakater 
op i byen, lave småindkøb, pakke gaver ind til pakke-
leg, dække borde m.m. Selve julea� en handler det om 
f.eks. at lave ka� e og varme kringle – servere a� ens-
maden … og spise med og snakke med gæsterne. Der 
skal også vaskes op, og der skal spilles pakkeleg, hvor 
ALLE er med. Det sociale med snak og hygge er også 
en vigtig del af det at være frivillig til ”Jul i Fællesskab”. 
Når gæsterne er taget hjem ved 21.15-tiden, er det tid 
til oprydning. Denne del er både ret hyggelig og ret 
hurtigt overstået. 
Hvis man vil være frivillig julea� en i Lemvig Kirkehus, 
kan man kontakte sognemedhjælper Kirsten Vindum 
på mail smh@lemvigkirkerne.dk eller tlf. 2345 9492.

Hvad ér det dog …?
Ja, hvad ér det, der gør julen til noget særligt? Det er 
til stadig undren hos rigtig mange danskere, og her i 
Lemvig Kirke og Kirkehus vil vi gøre, hvad vi kan for 
at besvare dette spørgsmål, og vi glæder os til at åbne 
dørene for dig, som har lyst til at være en del af ”Jul i 
Fællesskab” – eller andre af vores arrangementer, som 
peger hen mod jul og julestemning. 
Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

Hvad er det, der gør jul til noget særligt?

Kirkekalender
NOV./DEC. LEMVIG  HELDUM 

Søndag den 17. 10.30 Kim Eriksen 9.00
22. søndag   Indsamling: Kim Eriksen
e. trinitatis Mission Øst Indsamling: 
 BRUNCH for unge Mission Øst
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 salmesangsgudstjeneste” 
        minikon� rmander Kirkeka� e 
 Indsamling: Lemvig Indsamling: Lemvig
 Velgørenhedsselskab Velgørenhedsselskab
 

MødekalenderMødekalender 

NOVEMBER
Tirsdag den 12. kl. 09.30
Indre Mission i klippen. Tirsdagscafé.
Tirsdag den 12. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset. Forhenv. biskop i København 
og kongelig konfessionarius, Erik Norman Svendsen ”Præst 
for Gud, Dronning og fædreland”.
Onsdag den 13. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Fritidsforkynder Kurt Nielsen, Hol-
stebro ”Håbet om himlen og en evighed sammen med Gud”.
Torsdag den 14. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Henrik Vinther Krogh ”Lægehelikopteren – en 
TV-dokumentar om Akutlægehelikopterne i Danmark”.
Torsdag den 14. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Ole Lønborg, Ølgod.
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”.

Juleaften 
              i Lemvig Kirkehus

Vil du dele julens glæder 
med andre, og har du lyst 

til at opleve en hyggelig 
“Jul i Fællesskab”, så er du 

velkommen til at holde 
juleaften i Lemvig Kirkehus 

den 24. december
Der vil være julegudstjeneste kl. 15.30 

i Lemvig Kirke (for dem der ønsker det), 
traditionel julemiddag med and, 

risalamande, sang og dans om juletræet 
og en lille gave til alle, der deltager. 

JuleaftenJuleaften

Arrangeret af Lemvig-Heldum Menighedsråd - en del af Folkekirken
Arrangeret af Lemvig-Heldum Menighedsråd - en del af Folkekirken

Program
14.30  Kaffe og velkomst
15.30  Juleaftensgudstjeneste 

i Lemvig Kirke
16.30 Musikalsk indslag
  Traditionel julemiddag. 
  Fællessang og dans 
 omkring juletræet, 
 pakkespil, jule-

evangeliet, juleknas
21.15  Farvel og tak for en 

dejlig juleaften

Praktiske oplysninger:
Pris: Voksne kr. 100,-, 

børn under 15 år gratis.
Alkoholfri aften.

Mulighed for gratis kirketaxi.
Tilmelding til Kirkekontoret på 

tlf. 97 82 07 86 eller 
på mail lemvig.sogn@km.dk 
gerne før den 15. december.

Kontakt på juleaften:
Kirsten Vindum, tlf. 2345 9492

Denne sætning er begyndelsen til en smuk julesang, som gennem de senere år har glædet os danskere 
i december. Her i Lemvig og Heldum Sogne er julen også noget særligt – og det viser vi gerne.

Det er en erfa-
ren mand, der
gæster Lemvig
tirsdag den
12. november
med et fore-
drag om det, at
være præst for
Gud, Dronning
og fædreland –
for han har i en
menneskealder
haft den betro-
ede opgave selv.

Prins Henriks begravelse
Mange af os sad da også foran skærmen og ventede på
talen ved begravelsen af prins Henrik. Hvad kunne der
siges ved den lejlighed? Og bagefter så vi alle på hin-

anden og tænkte, at det
kunne ikke være gjort
bedre. Det var smukt. Det
var sandt. Det var mor-
somt. Og frem for alt var
det prins Henrik til stor
ære og dronningen til stor
glæde og trøst.

Kongelig 
konfessionarius
For Erik Norman Svend-
sen stod i Christiansborg
Slotskirke som præst for
kongehuset. Og egentlig
også som præst for os alle
i fædrelandet. Den før-
ste blandt ligemænd. For
han stod der også med

tyngden af at have været biskop i København gennem
mange år. Og det vil man alt sammen kunne høre om i
første del af denne aftens foredrag.

450 året for 
salmebogen
Efter kaffen vil aftenens foredragsholder øse af sin sto-
re viden om Den danske salmebog. En viden, der kun
blev større i kraft af arbejdet i den salmebogskommis-
sion, der blev nedsat af kirkeministeren i januar 1993,
og som førte frem til autorisationen af den nuværen-
de salmebog i 2002. En kommission som Erik Norman
Svendsen var et naturligt valg af formand for.

Anledningen til denne del af foredraget er en marke-
ring af 450 året for den første fælles salmebog i Dan-
mark. Hans Thomissøns salmebog der udkom i 1569.

Af sognepræst Kim Eriksen

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

Granpyntning på gravsteder
på Lemvig Kirkegård 2019
Vi er i sidste uge gået i gang med granpyntningen på Lemvig 
kirkegård.
Igen i år vil vi arbejde med at lave vores granpyntninger i 
urneafdelingerne som granguirlander.
Vi bygger videre på sidste års gode erfaringer med dette.
På almindelige gravsteder vil vi i år forsøge os med at lave 
pyntningen stående og på slisker ude ved gravstedet.  Dette 
vil skåne vores medarbejdere for noget knæliggende arbejde 
og de dårlige arbejdsstillinger, der ellers vil være.
Vi forventer at kunne leve op til tidligere års kvalitet på 
granpyntningerne.
Hvis der er spørgsmål omkring dette, er gravstedsejerne 
velkommen til at kontakte kirkegårdskontoret på
 tlf. 97 82 11 52 mellem kl 10.00 og 12.00 på alle hverdage.
Lemvig-Heldum kirkegårde

… er det 21. søndag efter trinitatis – Joh. 4, 46-53:
Jesus spiser tit ude. Han bliver inviteret til bryllupper og
middagsselskaber. Undertiden inviterer han sig selv, som
hos Zakæus i træet. Nu er det en fremmed romer, der i
desperation beder Jesus følge med, fordi hans søn ligger
dødssyg derhjemme. Men er Jesus modvillig. ”Årh! I vil
have bling, bling, sensation og spektakulære oplevelser. I vil
overraskes og underholdes – må jeg være fri!” Den fine ro-
mer reagerer IKKE med fornærmelse. I stedet er han yd-
myg og insisterende: ”Hvis ikke du hjælper, dør mit barn!”
Ord kan forandre verden, kan kalde et menneske tilbage
til livet. ”Gå hjem, din søn lever.” Og sådan blev det.
Det er en fortælling om at bede om hjælp og møde mod-
stand, vende hjem og opdage, at Gud alligevel hørte ens
råb om hjælp.

Præst for Gud, Dronning og fædreland
Foredrag i kirkehuset ved biskop Erik Norman Svendsen

Kirkehøjskole
Onsdag den 6. november kl. 19.30
Lemvig provsti indbyder til kirkehøjskole i Nørre Nissum
Kirke ved Valgmenighedspræst Hans Nørkjær Franch
”Tidens præstationsræs og evighedens evangelium”.

Koncert i Lemvig Kirke
Onsdag den 6. november kl. 19.30
med �y Kammermusikfestival på turné.
Entré 50 kr.

NOVEMBER

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.

Onsdag den 6. kl. 19.30
Lemvig provsti indbyder til Kirkehøjskole i Nørre Nissum 
Kirke ved Valgmenighedspræst Hans Nørkjær Franch 
”Tidens præstationsræs og evighedens evangelium”.

Torsdag den 7. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Valgmenighedspræst 
Marianne Nørgaard Gyldenkærne, Bøvling 
” Hvad sker der med os, når vi tør dele det sværeste i vores 
liv med hinanden? – Om sorggrupper”.

Tirsdag den 12. kl. 9.30
Indre Mission i klippen. Tirsdagscafé.

Tirsdag den 12. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset.
Forhenv. biskop i København og kongelig konfessionari-
us, Erik Norman Svendsen ”Præst for Gud, Dronning og 
fædreland”.

Onsdag den 13. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen.
Fritidsforkynder Kurt Nielsen, Holstebro ”Håbet om 
himlen og en evighed sammen med Gud”.

Torsdag den 14. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Konsulent i Holstebro Kommune, Helle Bro, Lemvig 
”Drivkraften – at gøre en forskel for mennesker.
Mennesker er ikke regneark”.

Torsdag den 14. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Ole Lønborg, Ølgod.

NOVEMBER LEMVIG   HELDUM

Onsdag den 6. 19.30 Koncert:
Thy Kammermusikfestival
på turne (entré 50 kr.)

Søndag den 10. 10.30 Lisbeth Filtenborg  9.00 Lisbeth Filtenborg
21. søndag Indsamling: Indsamling:
e. trinitatis Venskabsmenighed Mission Øst

Søndag den 17. 10.30 Kim Eriksen  9.00 Kim Eriksen
22. søndag Indsamling: Indsamling:
e. trinitatis Mission Øst Mission Øst

BRUNCH for unge 

Tirsdag den 26. 17.00 Meditations-  
andagt ved
Lisbeth Filtenborg 

Søndag den 24. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg  
Sidste søndag  Indsamling: Indsamling:
i kirkeåret Venskabsmenighed Mission Øst

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 fluer 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 

Kirkens dagligstue 
Torsdag den 14. november kl. 10.00
Henrik Vinther Krogh ”Lægehelikopteren 
– en TV-dokumentar om Akutlægehelikopterne i Danmark”.

 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

Foredragsaften
Tirsdag den 12. november 
kl. 19.30
i Kirkehuset. Forhenv. biskop i 
København og kongelig konfessionarius, 
Erik Norman Svendsen 
”Præst for Gud, Dronning og fædreland”.

På søndag
... er det 22. søndag efter trinitatis – Matt. 18,21-35

Og det handler om tilgivelse. Det der i givet fald ville kunne 
få et venskab på ret spor og et ægteskab på ret køl. Men 
er der ikke en grænse for, hvad man skal kunne tilgive, og 
hvor mange gange, man skal acceptere, at folk fejler? Netop 
det spurgte disciplen Peter om. Og han syntes selv, at han 
var storsindet, da han foreslog syv gange. Men Jesus sagde: 
Syvoghalv� erds gange. Og det er det samme som at besidde 
en ubegrænset vilje til tilgivelse.
Og til illustration fortalte Jesus en lignelse om en mand, der 
var i bundløs gæld. Men � k al sin gæld e� ergivet. Noget, 
man skulle tro havde sat sig i ham som en egen vilje til at 
tilgive sine skyldnere. Men han � k dem kastet i gældsfæng-
sel. Hvilket andre, der kendte hans historie, var dybt forarget 
over. Og så røg han også selv i gældsfængsel. 
Alt sammen kredser dette om bønnen i Fadervor: 
Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. 
Tilgivelsen er gratis – men ikke en gratis omgang! 
Meget mere om det på søndag. 

 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

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
Babysalmesangsgudstjeneste
Tirsdag den 8. oktober kl. 17.00
Alle er velkomne! 

»Sang kan være 
med til at 

stabilisere vores 
hjerterytme og 

afhjælpe stress-
symptomer.«

… er det 16. søndag efter trinitatis – Luk. 7,11-17:
Dér står hun, den lille enke fra Nain, fortvivlet og nedbøjet
i sorg. Nu er hun alene i verden. Hendes eneste søn, en ung
mand, er død. Vejen ud af byen er den tungeste, hun nogen-
sinde har gået. Dér møder Jesus hende og begravelsesfølget
ved byporten. Hun kan ikke tro andet, end at det er dødens
port, men det skal vise sig at blive porten til livet. Jesus yn-
kedes over det, han ser, men siger ikke: ”Hvor er det synd for
dig!” Nej han siger: ”Græd ikke!” Her høres nyt fra dødens
porte i Nain, da Jesus kalder den unge mand tilbage til livet.
Jeg har altid siden forestillet mig et møde mellem Maria, Jesu
mor og den lille enke fra Nain, hvor hun siger til Maria, der
sørger over den døde Jesus: ”Jeg forstår ikke, hvorfor din søn
skulle dø, men jeg ved, at din SØN gjorde min søn levende igen.” 
Døden vil altid være en gåde, men opstandelsen er håbet.

OKTOBER
Tirsdag den 1. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 1. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5.
Sognepræst Thomas Buelund, Thyholm:
” Folkekirkens position i dag”.
Onsdag den 2. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse samles i hjemmene.
Torsdag den 3. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Sognemedhjælper 
Kirsten Vindum: ”Livet opleves i mol og dur”.
Torsdag den 3. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset.
Mads Peder Thorlund, Ølgod.
Fredag den 4. kl. 18.00
Indre Mission i Klippen. Frivillighedsfest.
Tirsdag den 8. kl. 9.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Tirsdag den 8. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset. Professor, dr.phil og 
dr.teol Erik A. Nielsen, København:
” Loven og kærligheden – om kristen livserfaring”.
Onsdag den 9. kl. 19.30
Fællesmøde Indre Mission og Luthersk Mission i Klippen.
Robert Enevoldsen, Holstebro.
Torsdag den 10. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Henrik Vinther Krogh:
”Lægehelikopteren – en TV-dokumentar om Akutlæge-
helikopterne i Danmark”.
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Pris BRUNCH: 15 kr.(ingen tilmelding)

              i Lemvig Kirke og Kirkehus!

for konfirmander 
og andre unge!

Høstoffer 2019
Ved indsamling i Lemvig og Heldum kirker
indkom følgende beløb: 10.592 kr.
Beløbet er fordelt således:
DanMission: 1.000 kr.
Mission Afrika: 1.000 kr.
Kirkens Korshær: 1.000 kr.
Borgerskolen, Lemvig: 1.000 kr.
Aktivitetshuset, Lemvig: 3.500 kr.
Børn & Unge i Sorg, lokalt: 1.000 kr.
Folkekirkens Nødhjælp: 2.092 kr.

Tak for alle bidrag Lemvig og Heldum Menighedsråd

Kulturnat i Lemvig Kirke
Tirsdag den 15. oktober:

Fremvisning af orgel ved organist Nina H. Davidsen:
kl. 18.00, 19.00, 20.00

Tur på kirkens loft ved sognepræst
Lisbeth Filtenborg
kl. 18.30, 19.30, 20.30

Der er et begrænset antal
pladser til loft- og orgelfremvisningerne.
Gratis billetter kan afhentes i kirken fra kl. 17.45.

Andagt for alle i Lemvig Kirke kl. 21.15 ved Sognepræst
Lisbeth Filtenborg

Det er en meget erfaren
foredragsholder med
stor interesse for littera-
tur, billedkunst, musik
og teologi, man vil kun-
ne opleve ved et fore-
drag i kirkehuset tirs-
dag den 8. oktober kl.
19.30. For professor og
dr.phil. og dr.theol. Erik
A. Nielsen er en flittig
foredragsholder med en
ganske særlig evne til at
formidle dybe tanker på
en folkelig måde.

Loven og kærligheden
Den fulde titel på aftenens foredrag er: Loven og kærlig-
heden – om kristen livserfaring. Som et signal om, at vi
denne aften skal helt ind i kernen af, hvad kristendom-

men gemmer på af livsforståelse, som mennesker har
erfaret det i deres liv og tro.

Et spadestik dybere ned
Således skriver Erik A. Nielsen på bagsiden af en af sine
mange bøger:
Den kristne tradition er rig, fantasifuld og mærkvær-
dig. På de mest overraskende måder overstiger den al
moderne, normal forstandighed. Hvad der i nutiden
diskuteres som kristendom, er kun en lille snip af en
kæmpemæssig og billedrig verden, der på mange må-
der er ved at gå i glemmebogen.

Den skjulte gudstjeneste
Med bogen om den skjulte gudstjeneste fra 1987 for-
søgte Erik A. Nielsen at åbne alles øjne for, at gudstje-
nesten – som af mange opfattes som kedelig – er det
største drama, der nogensinde er skrevet. Siden fulgte
store værker om salmedigterne Kingo og Brorson. En
bog om Kristendommens retorik. Og i 2018 kom bo-

gen Gådetale om de gåder, emblemer og malede spejle
gemmer på. De er opfindsomme indtil det forskruede,
morsomme, ind imellem dybsindige og ofte af højeste
kunstneriske elegance.
Der er denne aften garanti for et spændende foredrag
leveret med stor sproglig elegance.

Af Kim Eriksen, sognepræst

Loven og kærligheden
– om kristen livserfaring
Foredrag i Kirkehuset ved professor dr. Theol. Erik A. Nielsen

OKTOBER LEMVIG  HELDUM 

Søndag den 6. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
16. søndag Indsamling:  Kirkekaffe 
e.Trinitatis Venskabsmenigheden Indsamling: Sat 7

– en kristen arabisk
TV-kanal

Tirsdag den 8. 17.00 Babysalmesangs- 
gudstjeneste ved
Lisbeth Filtenborg

Søndag den 13. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
17. søndag Indsamling: Sat 7 Indsamling: Sat 7
e. Trinitatis - en kristen arabisk  - en kristen arabisk

TV-kanal TV-kanal

Tirsdag den 15. 18.00-22.00
Kulturnat i kirken ved
Lisbeth Filtenborg
og Nina Davidsen.
Andagt kl. 21.15

Søndag den 20. 10.30 Kim Eriksen  9.00 Kim Eriksen
18. søndag Indsamling:  Indsamling: Sat-7
e. Trinitatis Venskabsmenighed en kristen arabisk  

TV-kanal

Søndag den 26. januar fra kl. 10.30 i kirken

Lys-fest
i Lemvig Kirkehus
ALLE er velkomne – både fra Danmark, Syrien, Eritrea, Afgha-
nistan, Congo, Burma m.� . 

Lørdag den 25. januar 2020 kl. 14.00 – 17.00
International bu� et med lækre retter – ta’ mad med fra DIT 
hjemland. 
Vi synger og snakker og hygger os sammen. 
Pris: Gratis / tilmelding til: Birgit Kallesøe på mobil 5150 7534.

 
  
JANUAR
Tirsdag den 14. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset. Provst Viggo Jacobsen, 
Sydslesvig: ”Genforeningen i 1920 og det danske mindretal i 
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 Filten-
borg ”Litteratur, der forandrede – bogen som tilflugt”.
Torsdag den 16. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Alex Karlsen, Tarm.
Onsdag den 22. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Generalforsamling.
Torsdag den 23. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Skoleinspektør Jens Pedersen, Christinelystskolen 
”Folkeskolen i dag – udfordringer og muligheder”.

Kirkekalender

Kirkegårdsleder Anders Clausen drø� er en detalje vedrørende helhedsplanen med Mia Mik-
kelsen. Foto: Harald C. Schrøder.


