KirkeNYT
Kirkehusets pedeller giver sjæl til huset

e.dk

Lemvig &
Heldum Sogne

Sognenes YM projekt

ANNONCE

amler penge ind til og informerer om Myanmar.

• Beskyttelse mod diskrimination og udnyttelse
• Fællesskaber med leg og læring
• Rettigheder og medbestemmelse
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Monica og Ruth klarer alt det praktiske til glæde for brugerne
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Først Ruth:
- Jeg har det godt med kirkelige organisationer. Da stillingen i Lemvig blev ledig,
søgte jeg og var så heldig at
få jobbet, fortæller Ruth, der
arbejder 18 timer om ugen i
Kirkehuset. Foruden arbejdet
er hun glad for en snak med
gode kolleger. Foruden jobbet
i Kirkehuset er Ruth afløser
som kirketjener ved kirkens
gudstjenester i Lemvig Kirke.
Om Kirkehuset siger hun:
Ruth Kærvang
- Det er et specielt hus, har
jeg opdaget. Her har jeg mødt stor velvilje. Folk er søde og
imødekommende. Og jeg er imponeret over, hvor mange
arrangementer, der foregår i huset. Hvortil hun også skal
købe ind og sørge for servering.
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Læs mere om vores ydre missions arbejde på hjemmesiden: Monica
til at fungere til glæde og gavn for brugerne.
www.lemvigkirkerne.dk – klik på ”Om os”.
I Kirkehuset bruges den lidt gammeldags stillingsbeskrivelse pedel.
Ruth
Af
sognemedhjælper
Kirsten
Vindum
Men hvem er de så, Monica og Ruth, med efternavnene - Formanden har valgt at kalde os for pedellerne, og det er
helt fint for mig, siger Monica, der fortæller, at hun er medKynde Hvas og Kærvang?

Indsamlinger

Fokus
Kirkens Dagligstue
Torsdag d. 18. januar kl. 10.00.
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.
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Lemvig kirke indbyder til

for aleneforældre ... og børn
Tirsdag d. 23.
januar
kl.26.
17.00
Orienteringsmøde
udsat
Tirsdag
den
januar kl. 17-19

I Lemvig og Heldum kirker samler vi hver uge ind til udvalgte
formål i de ophængte kirkebøsser. Dette i forbindelse med
vore gudstjenester.
Lige nu er vore kirker lukkede p.gra. Corona, men det er fortsat muligt at give en gave til disse formål.
Fra søndag 12. april og ugen derefter går indsamlingen til
KFUM og KFUK i Danmark. Fra søndag den 19. april og
ugen derefter går indsamlingen til vores venskabsmenighed i
Cameroun.
Gaven kan indbetales på mobilePay nr. 63134 og/eller
bankkontonummer 7730-1004725 og gaven bedes mærket
”indsamling”.
Når du bruger disse to konti, er du med i vores fællesgave til
det udvalgte formål fra Lemvig og Heldum sogne, - i fællesskab – men på afstand.
På forhånd tak for en god gave.

Tilmelding
smh@lemvigkirkerne.dk
/ tlf. 23459492
En ny bekendtgørelse
fra information:
Kirkeministeriet
betyder,
at orienTilmelding
og
Sognemedhjælper
teringsmødet
om valg
til menighedsrådet flyttes▪ fra
tirsdag
Kirsten Vindum
▪ smh@lemvigkirkerne.dk
23459492
den 12. maj 2020 til tirsdag den 9. juni 2020. Sker der yderligere ændringer vil det blive bekendtgjort i KirkeNyt og på
menighedsrådets hjemmeside.
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- på nettet: www.lemvigkirkerne.dk

med sognepræsterne
Lisbeth Filtenborg og Kim Eriksen

Døbt i Lemvig Kirke

Alle søn- og helligdage indtil vi igen kan mødes i kirkerne
Find det på:

d. 6. jan. 2018: www.facebook.dk/lemvigkirkerne
www.lemvigkirkerne.dk
Gustav Knak Roll, Nørreled 2, Lemvig
d. 7. jan. 2018:
Lærke Rytter Kristensen, Skrænten 31, Lemvig

er
Aflysningg
Lemvig o
ogne
Heldum S

AFLYSNING

På grund af smitterisikoen for
coronavirus er ALLE gudstjenester
og arrangementer
AFLYST
foreløbig til og med den 10. maj
Følg med på sognets hjemmeside og facebookside

dskontorer
97 82 11 52
21 25 66 07

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Organist Nina H. Davidsen
20 35 91 15
ninadavidsen@outlook.dk

Monica Kynde Hvas
Det bedste og værste
På spørgsmålet om, hvad det bedste er ved at arbejde i Kirkehuset, svarer både Monica og Ruth, at det er det sociale
samvær. Og det værste er, når der kommer en aflysning af
et arrangement, og alle indkøb er foretaget.
Søren Kierkegaard citatet passer fint på Kirkehusets pedeller, for de er begge originaludgaver forstået på den mest
positive måde!
Af Harald C. Schrøder, næstformand i menighedsrådet

Studiekreds
om Astrid Lindgren 2020
Mandag den 24. februar (film: “Unge Astrid”)
Onsdag den 26. februar
Studiekredsen
om Astrid Lindgrens
Onsdag den 25. marts
den 22. april
livOnsdag
og forfatterskab
Onsdag den 6. maj
Studiekredsen
i samarbejde
mellem
De enkelte studiekredsaftener
– fra kl. 19.00 til
kl. 21.30
Folkeuniversitetet,
Lemvig provsti
Se mere på www.lemvigprovsti.dk
og
Lemvig og Heldum sogne aflyEt samarbejde mellem Folkeuniversitetet i Lemvig kommune,
provsti, Lemvig
og Heldum Menighedsråd
ses Lemvig
for resten
af foråret.
Studiekredsen forventes genoptaget
i efteråret.
Ønsker man at få et allerede indbetalt gebyr for de
resterende tre aftener tilbagebetalt, vil dette kunne
ske, når kirkekontoret på et tidspunkt igen åbner for
personlig betjening

Et samarbejde mellem
Folkeunivesiteti Lemvig Kommune,
Lemvig Provsti, Lemvig og Heldum menighedsråd

Harald C. Schrøder, formand for valgbestyrelsen.

Lemvig kirkegårdskapel

lem af kirketjenerforeningen.
Udover pedelfunktionen arbejder Monica på Kirkekontoret som kordegneassistent
og deltager ved gudstjenester
i Lemvig Kirke som kordegn.
- Om vi hedder det ene eller
det andet er sådan set ligegyldigt, for arbejdet er det samme, fastslår Monica, som er
en slags overpedel, der holder
øje med, at alt fungerer i huset.

www.lemvigkirkerne.dk − en del af Folkekirken
www.facebook.dk/lemvigkirkerne

På søndag
... er det 1. søndag efter påske – Joh. 21,15-19
Man lover hinanden evig troskab vel vidende, at man
nok kommer til at svigte hinanden igen og igen. Når det
som regel går alligevel, skyldes det, at den, som bliver
svigtet, er i stand til at tilgive langt mere end det. Men
det kom bag på Peter, at der kunne være en vej videre fra
det svigt, han havde præsteret, da Jesus var blevet ført
bort til forhør og domfældelse: Noget han nu huskede,
at Jesus faktisk også havde forudsagt: Inden hanen galer
to gange, vil du have fornægtet mig tre gange.
Men nu er Jesus opstået. Og nu må de tale om det. Og
Jesus spørger Peter: Elsker du mig mere end de andre? Tre
gange spørger Jesus. Og tre gange svarer Peter. Og begge
ved de, hvad det handler om. Fornægtelsen. Og Peter
skal ikke have sagt for meget: Herre du ved, at jeg har dig
kær. Peter har ikke andet end sin selverkendelse at byde
på. Men det er netop den, som Jesus spejder efter og ser
muligheder i, da han siger til Peter: Vær hyrde for mine
får. Da regnskabet skal gøres op, kvitterer Jesus for Peters
fornægtelse ved at tilgive ham og vise ham fornyet tillid.
Det er også en slags opstandelse til livet.

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

