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Konfirmationer
- De fleste har sikkert allerede hørt gennem nyhederne, at alle konfirmationer er aflyst og udskudt til efter
pinse. Når man klart melder ud om konfirmationerne, er det naturligvis fordi det samler en stor del af
den danske befolkning om foråret. Allerede nu kan vi
melde ud om nye datoer for konfirmationerne, oplyser sognepræst Kim Eriksen og gør opmærksom på,
at de nye datoer for konfirmationerne i Lemvig Kirke
er den 20. og 21. juni 2020.
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SOGNEINDSAMLING
til Folkekirkens
Nødhjælp har jo været

Som en direkte følge af coronakrisen har vi i
Lemvig og Heldum Sogne besluttet at iværksætte
et telefon-netværk. Måske er det noget for dig –
eller nogen du kender?
Formålet er, at man ikke skal sidde ensom hjemme i denne tid, hvor coronavirus sætter store
begrænsninger for vores bevægelsesfrihed og arrangementer.
Du kan være med på to måder:
1. Hver dag ringer du til en person, som bliver tilfældigt udvalgt til dig – her vil du hver dag
komme i kontakt med én person; den samme person i hele forløbet.
2. Hver dag modtager du et opkald fra en person, OG du ringer til en anden person – her vil du
hver dag komme i kontakt med to personer; de samme to personer i hele forløbet.
Tilmelding og information:
Kontakt sognemedhjælper Kirsten Vindum, tlf.: 2345 9492, mail: smh@lemvigkirkerne.dk
LÆS MERE om tilbuddet på Lemvig og Heldum Kirkers hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Lad os hjælpe hinanden
Provst Ole Rasmussen siger: Denne tid kan blive en
ensom vandring for os alle. Lad os vende det om, så vi
igen får blik for de små ting, der kan betyde store ting.
Lad os hjælpe hinanden til at stå sammen på afstand.
Fortalt til Harald C. Schrøder, næstformand i Lemvig
og Heldum sognes menighedsråd.

Konsekvenser for driften
på Lemvig og Heldum Kirkegårde
På baggrund af udmeldinger fra regeringen og landets
biskopper, har Lemvig og Heldum Kirkegårde hjemsendt
vore medarbejdere foreløbig indtil den 29. marts 2020.
Det betyder, at der kun er et minimum af personale til stede
for at varetage opgaverne på kirkegården og på kontoret,
- og kun kritiske opgaver vil blive løst. Der vil ikke blive
nedsat urner i denne periode.
I perioden fra d. 16. marts og foreløbig indtil 29. marts 2020
vil der ikke blive udført gartneriske opgaver på kirkegården.
Det gælder således plantning af forårsblomster, anlægsopgaver, vedligehold af gravsteder og aftagning af gran m.v.
Kirkegårdskontoret er lukket for fysiske henvendelser fra
pårørende og gravstedsejere.
Telefon og e-mail besvares i tidsrummet fra kl. 10.00-12.00
mandag-fredag.
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Kirkegårdene
Også kirkegårdene i Lemvig og Heldum er ramt af
situationen med coronavirus. Der bliver i skrivende
stund ikke foretaget urnenedsættelse eller vedligeholdelse af gravsteder eller anden vedligeholdelse.

TELEFON Netværk

Fokus

Sp

Præsterne i Lemvig og Heldum sogne giver som noget nyt valgfrihed på tværs af de to underviste konfirmationshold. Begge præster medvirker ved de to
konfirmationer.

menighedsrådsmøde tirsdag den 24. marts 2020.
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Ingen gudstjenester eller andre kirkelige handlinger
lige nu.
e.dk
Begravelser, bisættelser, dåb og bryllupper kan til nød
gennemføres, men med begrænset antal deltagere.
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På søndag
… er det Mariæ bebudelsesdag - Luk. 1,46-55:
Midt i en kaotisk tid, hvor der dagligt kommer nye
udmeldinger om indskrænkninger af vores frihed, bliver
der stadig født børn på fødeafdelingerne rundt i landet.
Midt i aflysninger og lukkede kirker bryder evangeliet
igennem, som når et nyfødt barn baner sig vej. Maria
står på tærsklen til noget helt enestående nyt. Hun skal
være mor til Jesus. Den Højestes kraft skal overskygge
hende. Som barnet vokser inden i hende, fyldes hun af
den største glæde. Med sin lovsang staver hun et nyt
rum frem for troen. Hun læner sig ind i Guds skygge
og stoler på fremtiden både for sig selv, sit barn og for
alle andre småkårsfolk. Hvordan kan hun det? Jo for
Gud er historiens Gud, og fortiden fortæller, at Gud ikke
glemte sit folk. Derfor glemmer han heller ikke os i disse
omskiftelige tider med lukkede kirker.

Kirkegårdskontorer Sognemedhjælper Kirsten Vindum Organist Nina H. Davidsen
Sognepræst Lisbeth Filtenborg Sognepræst Kim Eriksen Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent Kirkekontoret
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Gustav Knak Roll, Nørreled 2, Lemvig
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