
  

BEMÆRK VENLIGST:
I skrivende stund er omfanget af covid-19 ikke kendt. Både 
pedellerne og menighedsrådet håber at de og kirkehusets 
øvrige personale snarest kan vende tilbage til arbejdet i hu-
set. 

Ethvert menneske
Er fra Guds hånd
En originaludgave              Citat: Søren Kierkegaard

Blæksprutter
Hvem er de første personer, man møder, når man kommer 
ind i Kirkehuset? 
Hvem anretter og serverer brød, pålæg, ost, frugt, slik og 
laver kaffe og the, når der er foredragsaften, møder og an-
det komsammen i Kirkehuset? Det gør Monica og Ruth.
Hvem støvsuger, vasker gulve, tørrer af, snupper opvasken 
og sørger for klinisk rene toiletter, når der er arrangemen-
ter i Kirkehuset? Ja, det gør Monica og Ruth.

To uundværlige blæksprutter, der i praksis får Kirkehuset 
til at fungere til glæde og gavn for brugerne.

Ruth
Men hvem er de så, Monica og Ruth, med efternavnene 
Kynde Hvas og Kærvang? 

Først Ruth:
- Jeg har det godt med kirke-
lige organisationer. Da stil-
lingen 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 afl øser 
som kirketjener ved kirkens 
gudstjenester i Lemvig Kirke.
Om Kirkehuset siger hun: 
- 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.

Monica
I Kirkehuset bruges den lidt gammeldags stillingsbeskri-
velse pedel.  
- Formanden har valgt at kalde os for pedellerne, og det er 
helt fi nt for mig, siger Monica, der fortæller, at hun er med-

lem af kirketjenerforeningen. 
Udover pedelfunktionen ar-
bejder Monica på Kirkekon-
toret som kordegneassistent 
og deltager ved gudstjenester 
i Lemvig Kirke som kordegn.
- Om vi hedder det ene eller 
det andet er sådan set ligegyl-
digt, for arbejdet er det sam-
me, fastslår Monica, som er 
en slags overpedel, der holder 
øje med, at alt fungerer i hu-
set.

Det bedste og værste
På spørgsmålet om, hvad det bedste er ved at arbejde i Kir-
kehuset, svarer både Monica og Ruth, at det er det sociale 
samvær. Og det værste er, når der kommer en afl ysning af 
et arrangement, og alle indkøb er foretaget. 
Søren Kierkegaard citatet passer fi nt på Kirkehusets pedel-
ler, for de er begge originaludgaver forstået på den mest 
positive måde!

Af Harald C. Schrøder, næstformand i menighedsrådet

 
 

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

 

 

ANNONCEKirkeNYT

Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86

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

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03 
kje@km.dk

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

Sognepræst Birgitte Krøyer 
97 82 01 68 
bikr@km.dk

Lemvig & Heldum Sogne         Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Kirkekalender Mødekalender

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  
 

ANNONCEKirkeNYT Lemvig & 
Heldum Sogne

Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86

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

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03 
kje@km.dk

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

www.lemvigkirkerne.dk Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

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

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.     

Et samarbejde mellem Folkeuniversitetet i Lemvig kommune, 
Lemvig provsti, Lemvig og Heldum Menighedsråd

Studiekreds
    om Astrid Lindgren 2020

Mandag den 24. februar (film: “Unge Astrid”)
Onsdag den 26. februar
Onsdag den 25. marts
Onsdag den 22. april
Onsdag den 6. maj

De enkelte studiekredsaftener – fra kl. 19.00 til kl. 21.30

Se mere på www.lemvigprovsti.dk

Påskegudstjenester fra Lemvig Kirke
- på nettet: www.lemvigkirkerne.dk

med sognepræsterne 
Lisbeth Filtenborg og Kim Eriksen

Alle søn- og helligdage indtil vi igen kan mødes i kirkerne

Find det på: 
www.facebook.dk/lemvigkirkerne

www.lemvigkirkerne.dk

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

Aflysninger
Lemvig og 

Heldum Sogne

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

Orienteringsmøde udsat
En ny bekendtgørelse fra Kirkeministeriet betyder, at orien-
teringsmødet om valg til menighedsrådet flyttes fra tirsdag 
den 12. maj 2020 til tirsdag den 9. juni 2020. Sker der yder-
ligere ændringer vil det blive bekendtgjort i KirkeNyt og på 
menighedsrådets hjemmeside.

Harald C. Schrøder, formand for valgbestyrelsen.  

Studiekredsen om Astrid Lindgrens 
liv og forfatterskab
Studiekredsen i samarbejde mellem 
Folkeuniversitetet, Lemvig provsti 
og Lemvig og Heldum sogne afl y-
ses 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

Kirkehusets pedeller giver sjæl til huset
Monica og Ruth klarer alt det praktiske til glæde for brugerne

Monica Kynde HvasRuth Kærvang

Lemvig kirkegårdskapel 
Den indvendige renovering af Lemvig kirkegårdskapel er nu 
færdig. Der mangler nu kun nogle småting i våbenhuset og 
udvendig behandling af vinduerne.
Kapellet kan benyttes igen fra onsdag den 15. april.
Med nugældende regler må der max. deltage 23 personer 
inkl. personale i en kirkelige handling i kapellet.
Tak til vore håndværkere for en fin indsats.
                                                     Lemvig-Heldum Menighedsråd

Indsamlinger
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 fort-
sat 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 fælles-
skab – men på afstand.
På forhånd tak for en god gave.


