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Aflys ikke glæden - det ender godt

amler penge ind til og informerer om Myanmar.

ANNONCE

Lemvig &
Heldum Sogne

• 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.
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Lad os ikke aflyse glæden
Den gemmer sig i længslen efter en mere normal hverdag.
Den sidder på spring i erindringen om arbejdets velsignelse. Den husker et håndtryk og et knus som tegn på så
meget mere. Et fællesskab, der kun er sat på stand by, og
for en tid må undvære salmesang og nadverbord. O, hvor
mit hjerte længes med smerte, sukker i løn efter at gæste
din helligdom prud, efter at bo hos den levende Gud. Nu
kræver tiden afsavn og tålmodighed. Men der kommer en
tid efter denne, og tanken derom kalder allerede nu glæden
frem.

Kvinderne – der kom til graven påskemorgen – havde deAf sognemedhjælper
res
tvivl, om stenenKirsten
lod sigVindum
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Man kan roligt tage forskud på glæden
Der har altid været to måder at forholde sig til opstandel-

skelsættende paradigmeskifte. Døden forslugte sig på sin
overmand. Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af
jordens skød med liv og lys tillige.
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− på nettet:
www.lemvigkirkerne.dk
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Lemvig kirke indbyder til
Alle søn- og helligdage indtil vi igen kan mødes i kirkerne. Find det hver søn/helligdag fra kl. 9.00 på:
www.facebook.dk/lemvigkirkerne
www.lemvigkirkerne.dk

for aleneforældre ... og børn

Tirsdag d. 23.
januar
17.00
Tirsdag
denkl.26.
januar kl. 17-19
Tilmelding
smh@lemvigkirkerne.dk
/ tlf. 23459492
Tilmelding
og information: Sognemedhjælper
Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Palmesøndag 5. april: Kim Eriksen
Skærtorsdag 9. april: Kim Eriksen
og Lisbeth Filtenborg

(Ønsker man at indtage nadveren i forbindelse med denne
Skærtorsdags-andagt, skal man have vin og brød parat)
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De sociale medier længe leve
Jeg ville ikke tro, at jeg skulle få det over mine læber at sige
det. Helt overbevist er jeg nu heller ikke. Men jeg glæder
mig over, at vi har fundet ud af at optage nogle små andagter i mangel af bedre. De bliver lagt ud i påsken på Lemvig
og Heldum kirkes hjemmeside kl. 9.00. En andagt til den
enkelte helligdag i påsken. Her vil der lyde en GLÆDELIG
PÅSKE. Det ønsker vi også hinanden her og nu: For vi tager gerne forskud på alle de glæder, vi kan få. For glæden
trænger vi til. Og den er på vej. Og ingen skal være i tvivl
om, at det ender godt.
Af sognepræst Kim Eriksen

Lemvig kirkegårdskapel
Renoveringen er nu ved at være færdig.
I skrivende stund mangler vi faktisk
kun at få sat radiatorer op og derudover
nogle forskellige småting.
Tak til vore håndværkere for en fin indsats.
Vi forventer af kapellet kan benyttes igen umiddelbart efter
påske.
Med nugældende regler må der max. deltage 23 personer
inkl. personale i den kirkelige handling i kapellet.
Lemvig-Heldum menighedråd

Aftenringning hver aften

Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til bøn og andagt. Aftenringningen i Lemvig kirke og i
Heldum kirke er kl. 17.00 alle ugens dage.
Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes
gudstjenester på søn- og helligdage.
Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører
klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er
for et budskab, kirkerne bygger på. Vi har måske mest travlt
med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes
klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmennesker og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver
eneste dag.
Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen
husker på og beder for de syge og alle dem, der passer og
plejer dem.
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Foråret er på vej.
Vores udendørs ansatte har nu
fået fjernet det sidste gran og
vinterpyntninger
fra deigravsteder
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vi har ansvaret for.
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3. Hvis der er behov for kontakt, er dette muligt ved at ringe
til kirkegårdskontoret.
M.v.h. Lemvig og Heldum Kirkegård

sesglæden på. Et forbehold over for at tage glæden på forskud. En betænkelighed ved at lade sig opsluge af verden
og slippe gækken løs. Her over for står en ubændig livslyst,
der ikke lader sig tøjle, men med stor appetit tager glæderne på forskud, ud fra den tanke, at det evige liv allerede
tog sin begyndelse, i det øjeblik Kristus forlod graven og
efterlod al modløshed derinde.

eller nogen du kender?
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LÆS MERE om
tilbuddet
på Lemvig og Heldum Kirkers hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk
3. 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

Påskeringning fra
Lemvig og Heldum kirker
I forbindelse med regeringens beslutning om lukningen af
vores kirker og dermed aflysning af alle påskens gudstjenester
er vi blevet opfordret til at ringe med kirkeklokkerne på nogle
af dagene i påskeugen.
Nedenstående en oversigt over hvornår vi ringer og kimer fra
vores kirker udover den sædvanlige morgen- og aftenringning.
Langfredag ringer vi klokken 15.00
Påskelørdag kimer vi fra kl. 16.30 – 17.00
Påskedag kimer vi fra kl. 09.30 og derefter ringer vi.

KLOKKESPILLETS MELODIER
i påsketiden
Kl. 8: Nu ringer alle klokker mod sky
Kl. 12: Krist stod op af døde
Kl. 15: Påskeblomst, hvad vil du her
Kl. 18: Som forårssolen morgenrød

På søndag
... er det Påskedag - Matt. 28,1-8:
Ordene står der, en efter en, og danner en sammenhæng.
Hver for sig forstår vi ordene, men sat sammen til opstandelsesberetningen er det dybest set en gåde. Gåden,
hvordan Gud opvakte Jesus fra de døde, det gemmer sig
i gravens mørke, hvor intet menneskeøje kunne se det
ske. Kvinderne derimod ser en engel vælte stenen fra
graven og bagefter sætte sig på den. Det hele begynder
med det usete. For troen afhænger ikke af det, vi har set.
Håbet lever af og i det usete. Det går langsomt op for
kvinderne i timerne og dagene derefter, at det Galilæa,
de alle skal vende tilbage til, ikke vil være uforandret, for
de vil forandre deres omgivelser med det levende håb, de
bringer med sig. Og midt i det hele kommer Jesus selv
gående imod dem med et lysende ”God morgen!”.
Glædelig Påskemorgen.

Kirkegårdskontorer Sognemedhjælper Kirsten Vindum Organist Nina H. Davidsen
Sognepræst Lisbeth Filtenborg Sognepræst Kim Eriksen Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent Kirkekontoret
21 30 39 03
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
Lemvig: 97 82 11 52 23 45 94 92
20 35 91 15
20 57 10 70
kje@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86
torsdag 15.00-17.00 - Mandag lukket Heldum: 21 25 66 07 smh@lemvigkirkerne.dk
ninadavidsen@outlook.dk
LHF@km.dk
www.lemvigkirkerne.dk

Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

