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Sognenes YM projekt
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ind til og informerer
om Myanmar.

i stuen og i familierne til en hellig stund

• 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 ”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.
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skedage, vil der være gudstjenesteandagter fra Lemvig
kirke med sognets præster, så alle kan følge med i påAf sognemedhjælper Kirsten Vindum
skens budskab hjemmefra. Se mere på www.lemvigkirkerne.dk og www.facebook.dk/lemvigkirkerne.

PALMESØNDAG
er lyden af trippende æselhove, der giver genlyd i gaderne. Indtil lyden overdøves af menneskemængdens
hurraråb, og æslets trippen dæmpes af frakker og palmegrene, der som en rød løber er lagt ud. Palmesøndag er en påmindelse om, hvor hurtig en stemning
kan skifte på få dage.
Så omskiftelig en menneskemængde og et menneskesind er, så uforanderlig og determineret er Jesus på at
føre denne opgave til ende. Koste hvad det vil. Hvor
har vi dog brug for Ham, der ikke vakler.
SKÆRTORSDAG
er lyden af vand, der risler hen over støvede fødder
på hver af disciplene. Det er en renselse, en indvielse
og en dåb til en opgave, de endnu ikke kender. Skærtorsdag er også lyden af brød, der knækker mellem
tænder, og vin der drikkes i små slurke. Det er atmosfæren af fællesskab og sammenhold, men der er
sprækker i sammenholdet.
Selv om vi ikke kan mødes til nadver, så vil gudstjenesteandagten denne dag indbyde til at holde nadver
i stuerne derhjemme.
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information:
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Heldum
Kirkegårde
Vindum
▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492
Regeringen har den 23. marts 2020 meldt ud, at offentligt
ansatte hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer
nævneværdig menneskelig kontakt kan arbejde normalt.

På baggrund af dette, er det aftalt med vores udendørs ansatte
på kirkegårdene i Heldum og Lemvig, at vi nu er gået i gang
med afslutningen af aftagningen af gran og efterfølgende
påbegynder udplantningen af forårsblomster og almindelig
renholdelse af gravstederne.
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Glædelig Påske!
Af sognepræst Lisbeth Filtenborg

Aktivitetshuset

Kirkekontoret og Kirkegårdskontoret er lukket for personlig
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PÅSKEDAG og 2. PÅSKEDAG
er lyden af tunge fodtrin, der forvandles til løbende
fødder. Det er stemmer, der før var tavse, der nu jubler i glæde: Graven er tom! Han er sandelig opstanden. Kristus er opstanden!
Det er ord, der sætter os i bevægelse.

Alt er aflyst til og med den 13. april.
For husets brugere kan der senest kl 9.00 bestilles
håndmadder til udlevering ved bagdøren
mellem kl. 12-12.30 samme dag.

Kirkens Dagligstue
Åbningstider

Dåb

defulde råb og snerren. Vi er også en del af det. Det er
det værste af det.
Al verdens sorg og lidelse er samlet i den døendes bøn:
”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!”
Er der en spire af håb i ordene: ”Det er fuldbragt.”
Som en hvisken hvirvles ordene som små frø ud i
universet.

LANGFREDAG
er lyden af nagler, der slås i, skrig og hulken. Så hurtigt skiftede stemningen: fra jubel og hosianna til ha-
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AFLYSNING
På grund af smitterisikoen for
coronavirus er ALLE gudstjenester
og arrangementer AFLYST
til og med den 13. april
(indtil videre)

Følg andagtsgudstjenester
sognepræsterne
medmed
vores
præster på
Lisbeth Filtenborg
og Kim Eriksen
sognets hjemmeside
og
Alle søn- og helligdage indtil vi
facebookside
igen kan mødes i kirkerne

Find det på: www.facebook.dk/lemvigkirkerne
www.lemvigkirkerne.dk
www.lemvigkirkerne.dk − en del af Folkekirken
www.facebook.dk/lemvigkirkerne

www.tanteandante-lemvig.dk

På søndag
...er det Palmesøndag – Mark. 14,3-9
Hvert andet år møder vi beretningen, der har givet navn
til dagen: Fortællingen om den dag Jesus red ind i Jerusalem og blev modtaget af en jublende skare, der svingende
med palmegrene og sang ”Hosianna, Davids søn. Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det
højeste”! Men i disse tider med coronavirus, strømmer
ingen ud på gaden. Så meget passende fortæller evangeliet i år om noget, der sker inde i et hus, hvor der er
samlet en lille flok omkring Jesus. Den ene evangelist vil
vide, at det foregår i det hjem, hvor Martha og Maria og
Lazarus bor. Markus har en erindring om, at det er sket i
Simon den Spedalskes hus. Måske en uvæsentlig detalje.
For de er enige om at fortælle, at en kvinde kommer ind
og salver Jesus med en meget dyr salve. Nogle bliver forarget og mener, at det stinker af misbrug af penge. Jesus
forsvarer hende og siger, at det er en god gerning, hun
har gjort mod ham. Indviet ham til kors og død. Iblandet
en forunderlig himmelsk duft af opstandelse og evigt liv.
Påsken er lige om hjørnet. Og dens duft gør hjerter glade.
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