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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 
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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
– 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  
 

  

 Juleaften 
     i KirkehusetKirkehusetKirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.15.

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 

gerne før den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

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
NOVEMBER/DECEMBER
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?”.
Fredag den 29. kl. 18.00
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Familiemøde med fællesspisning, Bent Kjøller Hansen.
Lørdag den 30. kl. 9.00 – 15.00
Indre Mission i Klippen. 
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Tirsdag den 3. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5. Birgit Bitsch, Nørlem 
”Min barndoms jul i ord og toner”.
Onsdag den 4. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag den 4. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Torsdag den 5. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Håndboldspiller og 
viceforstander på Lomborg Efterskole, Rasmus Porup 
”Hjem til Lemvig”.

Igen i år vil der være rig mulighed for at lade musikken brin-
ge dig i den rette stemning til den store højtid, og der bliver 
mulighed for både at lytte og synge med. 

1. søndag i advent
Vi lægger ud allerede søndag d. 1. december. Denne søndag 
kl. 9.00 er der ”Syng advent ind – salmesangsgudstjeneste” 
i Heldum Kirke med sognepræst Kim Eriksen og organist 
Birgit Mogensen.

Julekoncert i Heldum
I Heldum Kirke er der julekoncert søndag d. 8. december kl. 
16 med koret Gimsingers fra Struer under ledelse af Per Od-
gaard. Ved denne koncert vil de bl.a. synge danske julesange 
og engelske christmas carols.

Julekoncert i Lemvig Kirke
Onsdag d. 11. december kl. 19.30 er det tid for den store, 
traditionsrige julekoncert i Lemvig Kirke. Traditionen tro 
medvirker musikskolens symfoniorkester og voksenkor un-
der ledelse af henholdsvis Jørgen Bruntse og Sussi Robinson, 
kirkens eget ungdomskor, samt organist Nina H. Davidsen. 
Programmet vil bestå af kendt og elsket julemusik og fæl-
lessalmer.

De 9 læsninger
Søndag d. 15. december kl. 16 inviteres til ”De 9 læsninger” 
i Lemvig Kirke. 

Her medvirker Lemvig kammerkor under ledelse af Niels 
Bitsch Nielsen, sognepræst Kim Eriksen og organist Nina H. 
Davidsen. De 9 læsninger er en anderledes form for koncert, 
hvor korsang, fællessalmer og orgelmusik veksler med læs-
ninger af udvalgte bibeltekster. Der er skabt gode traditioner 
omkring denne time midt i juletravlheden, hvor de leven-
de lys og de smukke juletoner er med til at skabe den rette 
stemning.

4 juleandagter
Som en sidste forberedelse til juletiden er der juleandag-
terne i Lemvig Kirke. De varer ca. 25 minutter og består af 
tekstlæsninger, miniprædiken, fællessalmer, korsang og or-
gelmusik. Begge præster, organisten og kirkens ungdomskor 
og voksenkor deltager. Derudover vil vægterne synge til den 
sidste andagt. De fi re andagter ligger i år tirsdag d. 17. de-
cember, onsdag d. 18. december, torsdag d. 19. december 
og fredag d. 20. december, alle dage kl. 19.

Klokkespil
Kirkens klokkespil vil naturligvis også i rigt mål blande sig 
i juleforberedelserne med et væld af vore kendte og elskede 
julemelodier.

Der er fri entré til alle arrangementer, og alle er hjerteligt 
velkomne.

 Af Nina H. Davidsen, organist

Julens musik i Lemvig og Heldum kirker
Julen er en tid med mange traditioner, og det gælder også for julemusikken i kirkerne

Julekalender i Svirrebom
Følg med, når vi hver dag op til jul åbner lågen i kirkens

julekalender i vinduerne ud til Svirrebom
- første gang lørdag den 1. december kl. 10.00. 

SkumringsSang
i Lemvig Kirkehus 

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

Tirsdag den 4. september kl. 17.00

Sang i højskolebogen
Organist Nina H. Davidsen sidder ved klaveret

Følg med, når vi hver dag op til jul åbner lågen i kirkens
julekalender i vinduerne ud til Svirrebom
- første gang søndag den 1. december.

Bibellæseplanen
Ny bibellæseplan er udkommet.
Har du brug for et redskab, der kan 
hjælpe med at sætte struktur på din 
daglige bibellæsning, er Bibellæseplanen 
måske noget for dig.

Gratis eksemplar kan afhentes i Lemvig 
og Heldum Kirker eller i Kirkehuset, 
Lemvig.

...er det 1. søndag i advent – Luk. 4,16-30
Butikkerne har sagt det længe. Nu kommer kirken med på vog-
nen. For det er blevet advent, og snart vil det også blive jul. Hvil-
ket alle kan forvente sig meget af.
Forventningerne var også store i Nazaret, da Jesus vendte tilbage 
til byen, han var vokset op i. Og Jesus gik lige til sagen, da han 
sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. 
For det de havde hørt, var profetien om verdens frelser. Og Jesus 
lod dem forstå, at ordene var møntet på ham. Herrens ånd er over 
MIG, fordi han har salvet MIG! Og så kan det nok være, at snak-
ken gik og at helvede brød løs. For de jagede ham ud af byen for 
at styrte ham ned fra de høje tinder. Han havde nu også provo-
keret dem med de berømte ord om, at ingen profet er anerkendt 
i sin hjemby. Men det endte med, at han banede sig vej imellem 
dem og gik.
Men det vil vi ikke se, han gør fra os. For nu er det advent. Og nu 
vil vi byde ham velkommen. For at han skal blive hos os – nu og 
i al evighed.      

NOV./DEC.  LEMVIG   HELDUM  
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”

Tirsdag den 3. marts kl. 17.00
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På søndag

FEB./MAR. LEMVIG  HELDUM 

Tirsdag den 25. 17.00 Meditationsandagt  
 ved Lisbeth Filtenborg

Torsdag den 27. 18.00 Afslutning - Børne YM-dag 
 ved Kim Eriksen
 Indsamling: Danmission - Børn i Tanzania

Søndag den 1. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
1. søndag  Indsamling:  Kirkeka� e
i fasten Venskabsmenighed Indsamling: 
  Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 8. 10.30 Kim Eriksen  9.00 Kim Eriksen
2. søndag Indsamling:  Indsamling:
i fasten Sogneindsamling  Folkekirkens Nødhjælp
 Folkekirkens Nødhjælp 

Søndag den 15. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
3. søndag Indsamling:  Indsamling: 
i fasten Folkekirkens  Folkekirkens Nødhjælp
 mellemkirkelige Råd 

… er det 1. søndag i fasten Luk 22, 24-32:
Rangordningen er i fuld gang, sådan som vi kender det 
fra klasseværelset og arbejdspladsen. Vi måler og vejer 
hinanden for at fi nde ud af, hvem der vejer tungest på 
magtvægtskålen. Det sker i alle samfundslag – også i en 
discipelfl ok, som var et sammenrend af alle mulige folk. 
De skændes højlydt over det. Jesus fornemmer også deres 
usagte tanker, som ikke tåler dagens lys og kommenterer 
på det. 
Han giver dem den indrømmelse, at sådan er det jo, magt-
spillet foregår i det virkelige liv. 
Der er konger, og der er undersåtter. Tør I vende virke-
ligheden på hovedet?  Sådan at den, der tjener i den nye 
virkelighed er den største?  Endnu er det en hemmelighed, 
siger Jesus, men vi skal være sammen i et ubrydeligt fælles-
skab på den anden side af denne virkelighed. Tro mig!

FEBRUAR/MARTS
Tirsdag den 25. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Onsdag den 26. kl. 19.00
Studiekreds i Kirkehuset om Astrid Lindgrens liv og forfat-
terskab. Oplæg ved Kim Eriksen. 
Husk tilmelding til kirkekontoret.
Onsdag den 26. – fredag den 28, hver aften kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Hjerteuge.
Torsdag den 27. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Handels- og Eventchef i Lemvig, Mai Lindgaard ”Livsvejen 
til Lemvig i sang og billeder”.
Fredag den 28. kl. 18.00
Indre Mission fællesspisning 
Tirsdag den 3. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5.  Provst Poul Erik Knudsen, Ikast 
”Bøn og meditation” – en magisk kraft?
Onsdag den 4. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.

 

 

9.30 
Den 26.-27. kl. 19.30; den 28. kl. 18.00 

 KLOKKESPILLETS MELODIER
i fastetiden
Kl. 8:  Gud ske tak og lov
Kl. 12:  Se, hvor nu Jesus træder
Kl. 15:  Hil dig, frelser og forsoner
Kl. 18:  Fred hviler over land og by

En god tradition er det at dele fortællinger med børn, så der-
for fortsætter vi vores mangeårige tradition med at lave bør-
netræf, hvor børn fra Lemvig kan komme ”udenlands for en 
aften”. Denne gang bliver det Tanzania i Østafrika, vi besøger, 
og det gør vi sammen med to unge kvinder, som har været 
ude som provstivolontører. 

Provsti-samarbejde
Hvert år arbejder de tre provstier, Holstebro, Lemvig og 
Struer, sammen om at sende to unge ud på en rejse, hvor de 
får et missionsarbejde ind under huden. Derefter kommer de 
hjem og rejser rundt i tre måneder for at fortælle om deres 
spændende oplevelser. 
I år er det Julie Skjold Hedegaard og Maria Pedersen Feraru, 
der har været ude at rejse, og nu kommer de begge på besøg 
hos os torsdag den 27. februar. Om eftermiddagen vil de for-
tælle for vores konfi rmander og dernæst deltager de ved Ydre 
Missions Børnetræf. 

”Nu er vi snart klar”
”Om små fi re dage, drager vi afsted mod det solrige ækvator, OG 
VI GLÆDER OS! De sidste forberedelser er ved at være færdige. 
Vi har fået pandelamper og malariapiller, så nu mangler vi så-
dan set bare at få pakket kufferten. I søndags havde vi en rigtig 
god udsendelsesgudstjeneste, og vi er taknemmelige for alle dem, 
som kom og var med til at sende os godt afsted. Det er betryg-
gende at vide, at vi har folk som beder for os, mens vi er afsted. 
Vi fl yver på søndag fra Billund lufthavn, og 20 timer senere, med 
mellemlandinger i Amsterdam og Nairobi, lander vi i Mwanza.”
Dette skrev Julie og Maria i deres blog om Tanzania-rejsen 
nogle dage før den store rejse. 

Og nogle måneder senere skrev de fra Tanzania: ”I landsbyen 
er de ikke vant til at se hvide mennesker, så vi havde altid en fl ok 
stirrende øjne på os. Vi skulle på et tidspunkt forberede noget, 
mens vi sad inde i bilen. Og mens vi sad derinde, blev bilen om-
ringet af børn, som kiggede ind ad vinduerne. Vi følte os næsten 
som en seværdighed i zoologisk have. Virkelig sjovt!
I landsbyen var de meget fattige. Husene var lavet af ler, og næ-
sten alle havde beskidt og hullet tøj på. Men selv om de ikke har 
så meget, var alle i hujende højt humør! Det mindede os virkelig 
om, at det at være rig, handler om så meget mere end penge. I 
DK har vi masser af penge, men vi er stressede, får depressioner 
og mangler mening med livet.”

Et frisk pust udefra
Om vi fi nder ”meningen med livet” ved Ydre Missions Bør-
netræf, vil tiden vise, men vi får helt sikkert et frisk pust ude-
fra, når Julie og Maria kigger forbi, og alle kan glæde sig til at 
møde Tanzania på fl ere måder. 

Vi skal både lytte til fortællinger, vi skal spise lækker mad, og 
vi skal synge sange. Til slut går vi alle over i Lemvig Kirke, hvor 
vi sammen holder en kort gudstjeneste for hele familien – og 
alle andre. Ved denne gudstjeneste bliver der indsamling, hvor 
man har mulighed for at give en skilling til det vigtige arbejde 
for børnene i Tanzania. 

Alle er velkomne til vores YM Børnetræf. 

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

Vi skal høre, se og smage på Afrika! Glæd jer - vi får besøg af provstivolontørerne Maria Pedersen 
Feraru og Julie Skjold Hedegaard, som for nylig er kommet hjem efter flere måneder i Tanzania i Afrika.

Kl. 17.00-18.00:
•  Julie og Maria fortæller om livet i Tanzania
•  I Tanzania er det fuldstændig ligesom Danmark ... eller hvad? 
•  Uhm! Lækker mad med smag af Tanzania.
Vi skal være med til at samle penge ind til fattige børn i 
Afrika, som ikke har det så godt som vi i 
Danmark. Det vil derfor være fint, om du har lidt 
penge med, som du kan give til indsamlingen.
   
18.00: Gudstjeneste for børn (og voksne) i 
Lemvig Kirke ved sognepræst Kim Eriksen.
Her er dine forældre, søskende, bedste-
forældre og andre meget velkomne. 
18.30: 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

www.lemvigkirkerne.dk

Vitamintilskud fra Tanzania
Torsdag den 27. februar 2020

i Lemvig Kirkehus og Kirke kl. 17.00-18.30

Ydre Missions 
   Børnetræf

Vitamintilskud Vitamintilskud 

For børn ca. 6-12 år 

- det er gratis! 

Danmark. Det vil derfor være fint, om du har lidt 

 
 

 
  

Arr. Indre Mission Lemvig

Velkommen til 
Hjerteuge

26. - 28. februar 2020

for ALLE børnefamilier og evt. bedsteforældre 
Fredag den 6. marts

kl. 17.30-19.30 i Tante Andantes Hus

Et samarbejde mellem: 
FDF    De grønne Pigespejdere    KFUM Spejderne  
KFUM og KFUK    Lemvig og Heldum Sogne
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Et samarbejde mellem: 

for ALLE børnefamilier og evt. bedsteforældre 
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Læs mere 

på hjemmesiden

Sang i højskolesangbogen

 

 

9.30 
Den 26.-27. kl. 19.30; den 28. kl. 18.00 Den 26-28 feb. kl. 19.30; 

den 28 feb. fællesspisning kl. 18.00.

 
  


