
Egentlig skulle denne ar-
tikel have handlet om et 
foredrag, vi skulle have 
hørt i Kirkehuset i ugen 
efter påske. Hvor Søren 
Lodberg Hvas skulle 
have glædet forsamlin-
gen med en livsfortæl-
ling: Her har jeg rod, her 
fra min verden går. En 
fortælling om at være 
rundet af en vidunderlig slægt og en forunderlig egn. Og 
ikke mindst om det at have den kristne tro som et urok-
keligt livsgrundlag: At intet forår er forsømt, når det blot 
har været påske. Dette foredrag er blevet afl yst, som meget 
andet dette forår. Men påsken rokker sig ikke en tomme!

En tom grav fyldt med håb
Kvinderne – der kom til graven påskemorgen – havde de-
res tvivl, om stenen lod sig rokke. For de ville ind og sal-
ve den døde. Men den udfordring, der mødte dem, var af 

en helt anden karakter. Det at forsøge at skulle begribe, at 
døden havde mødt sin overmand i form af en opstandel-
seskraft, der kan kalde døde op af graven. Kristus som det 
skelsættende paradigmeskifte. Døden forslugte sig på sin 
overmand. Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af 
jordens skød med liv og lys tillige.          

Lad os ikke a� yse glæden
Den gemmer sig i længslen efter en mere normal hverdag. 
Den sidder på spring i erindringen om arbejdets velsig-
nelse. 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.

Man kan roligt tage forskud på glæden
Der har altid været to måder at forholde sig til opstandel-

sesglæden på. Et forbehold over for at tage glæden på for-
skud. 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 glæder-
ne 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. 

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 andag-
ter 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 ta-
ger 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

 
 

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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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 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  
 

Aftenringning hver aften
Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfor-
dre 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 opmærk-
somheden 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 med-
mennesker 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 be-
finder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen 
husker på og beder for de syge og alle dem, der passer og 
plejer dem.

Påskegudstjenester fra Lemvig Kirke
− på nettet: www.lemvigkirkerne.dk
Også i påskedagene holder vi andagtsgudstjenester
med sognepræsterne Lisbeth Filtenborg og Kim Eriksen.

Alle søn- og helligdage indtil vi igen kan mødes i kir-
kerne. Find det hver søn/helligdag fra kl. 9.00 på: 
www.facebook.dk/lemvigkirkerne
www.lemvigkirkerne.dk

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)

Langfredag 10. april: Lisbeth Filtenborg
Påskedag 12. april: Kim Eriksen
2. påskedag 13. april: Lisbeth Filtenborg

(Ønsker man at indtage nadveren i forbindelse med denne 

Langfredag 10. april: Lisbeth Filtenborg
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Sognepræst Lisbeth Filtenborg
20 57 10 70
LHF@km.dk

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 op-
standelsesberetningen 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.

Informationer fra 
Lemvig og Heldum 
Kirkegårde
Foråret er på vej. 
Vores udendørs ansatte har nu 
fået fjernet det sidste gran og 
vinterpyntninger fra de gravsteder som vi har ansvaret for. 
Stedmoderplanterne kom i jorden i marts og vi er nu gået i 
gang med almindelige vedligehold af gravstederne og fælles-
arealerne.
Vi beder fortsat kirkegårdenes besøgende om at tage hensyn 
til vore ansatte og sig selv.
Vær opmærksom på:
1.  Overhold Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger 
 – se opslag på kirkegården
2.  Hold afstand til andre – vi anbefaler 2 m – og kontakt ikke  
 kirkegårdens ansatte
3.  Hvis der er behov for kontakt, er dette muligt ved at ringe  
 til kirkegårdskontoret.
M.v.h. Lemvig og Heldum Kirkegård

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

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.

  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

A� ys ikke glæden - det ender godt 
Om påskeglæden midt i en Corona tid
  

Maleri af Maja Lisa Engelhardt, 
Lodbjerg Kirke

TELEFON Netværk
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 tre måder: 
1. Hver dag vil du modtage et opkald fra en person, som bliver tilfældigt udvalgt til dig – her vil du 
hver komme i kontakt med én person; den samme person i hele forløbet.
2. 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.
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

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 tre måder:
1. Hver dag vil du modtage et opkald fra en person, som bliver   
 tilfældigt udvalgt til dig – her vil du hver komme i kontakt med én  
 person; den samme person i hele forløbet.
2. 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.
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 perso-
 ner; 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


