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Sognenes YM projekt
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Heldum Sogne

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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Håb og pause - i en god blanding
April 2020
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Bare det at skrive disse ord, giver mig energi og håb.

Det bliver godt igen
Jeg kan dog godt tage mig selv i at tænke: Hvordan
kommer vi ud i verden igen – hvordan bliver det at være

Fokus

Åbningstider

Kirkekontoret og Kirkegårdskontoret er lukket for personlig
fremmøde foreløbig indtil og med den 10. maj

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

Telefonisk kan man fortsat henvende sig til Kirkekontoret
kl. 09.30 -12.30 tirsdag – fredag, og kl. 15.00 – 17.00 torsdag
Tlf. 97820786 mail: lemvig.sogn@km.dk
Telefonisk kan man fortsat henvende sig til Kirkegårdskontoret
Kl. 10.00 – 12.00 mandag – fredag Tlf. 97821152
mail: anders@lemvigkirkegaard.dk og mia@lemvigkirkegaard.dk
Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

Andagtsgudstjenester fra
Lemvig og Heldum kirker − på nettet!

for aleneforældre ... og børn

med sognepræsterne
Lisbeth Filtenborg og Kim Eriksen

Tirsdag d. 23.
januar
17.00
Tirsdag
denkl.26.
januar kl. 17-19
Bibelen 2020 er oversat af eksperter i hebraisk, græsk og modTilmelding
smh@lemvigkirkerne.dk
tlf.hebraiske
23459492
Tilmelding
og
information:
Sognemedhjælper
erne dansk, der forsøger at gengive meningen i/ de
grundtekster
ved hjælp
af ord og udtryksmåder, der
er alment
Kirsten Vindum
▪ smh@lemvigkirkerne.dk
▪ 23459492
forståelige på nudansk. På én gang religiøse og eksistentielle
grundfortællinger og vigtig kulturarv. Bibelen 2020 egner sig
godt til at blive læst højt.
Læs mere på www.bibelen2020.dk.

Alle søndage indtil vi igen kan mødes i kirkerne
Find det på:
www.facebook.dk/lemvigkirkerne
www.lemvigkirkerne.dk
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Andagtsgudstjeneste
fra Heldum Kirke

med sognepræst Lisbeth Filtenborg søndag den 26. april
Find den på: www.lemvigkirkerne.dk
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smh@lemvigkirkerne.dk

Af Sognemedhjælper Kirsten Vindum

Indre Mission
Luthersk Mission
KFUM og KFUK
Aflyser alle aktiviteter og møder til og med den 10. maj.
Arkivfoto af klokke
fra Lemvig Kirke

Klokkespillet
i Lemvig Kirke
Siden 30. december 2001 har klokkespillet spillet en salmemelodi fra Den Danske Salmebog hver morgen, middag,
eftermiddag og aften.
På alle klokkerne er indgraveret ” STØBT TIL LEMVIG
KIRKE ÅR 2001 AF EIJSBOUTS I HOLLAND”.

Mere om klokkespillet og klokkerne kan læses på
www.lemvigkirkerne.dk
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Fra søndag den 19. april og ugen derefter går indsamlingen til vores venFra søndag den 19. april og ugen derefter går indsamlingen til vores venskabsmenighed i Cameroun.
skabsmenighed i Cameroun.
Fra søndag den 26. april og de kommende 3 uger samler vi ind til et DanFra søndag den 26. april og de kommende 3 uger samler vi ind til et Danmissions projekt i Tanzania. Vi har været så heldige at have besøg af de to
missions projekt i Tanzania. Vi har været så heldige at have besøg af de to
provstivolontører, Julie og Maria. De fortalte om deres rejse til Tanzania,
provstivolontører, Julie og Maria. De fortalte om deres rejse til Tanzania,
hvor de var udsendt ca. tre måneder i efteråret 2019.
hvor de var udsendt ca. tre måneder
d. 6. jan.i efteråret
2018: 2019.
De besøgte os til tre arrangementer:
De besøgte os til tre arrangementer:
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 Ydre
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Gustav
Knak
Roll,
Nørreled
Lemvig
Kirkens Dagligstue  Konfirmander  Ydre Missions2,Børnetræf
Indsamlingen støtter deres arbejdssted i Tanzania.
Indsamlingen støtter deres arbejdssted
i Tanzania.
d. 7. jan. 2018:

Min søster har malet og lagt nogle sten udenfor sit hus
med teksten: ”Det bliver godt igen”. Det håber og tror
jeg fuldt og fast på, vi snart vil opleve.

Derudover på den store klokke på samme side af klokken:
”SKÆNKET AF INGRID OG ELLY BACHE LAURIDSEN”.
På modsatte side ”HERRE VOR GUD TAK FOR VELSIGNELSENS UNDER”.

LYSFEST
alle
LYSFEST for
for alle

Indsamlinger
Indsamlinger

sammen med andre mennesker igen – helt naturligt –
uden at være bange for smittefaren? Tør vi give hinanden hånd? Hvordan vil vores verden se ud ”efter dette
her”? Hvornår kommer der et ”efter”?
Jeg har selvsagt ikke svarene – endnu! Men om bare et
halvt år er vi meget længere – og så håber jeg, at vi er
landet et godt sted, hvor vi – trods vores ”nye verden”
kan føle os trygge og glade. Vi skal grine sammen, vi
skal mødes til Kirkens Dagligstue og
dele viden. Vi skal mødes til gudstjenester i kirkerne og bare suge gode prædikener og menighedens fællesskab til os.
Vi skal slentre ned ad gågaden i Lemvig
og købe os en stor softice og sætte os på
havnen – og bare NYDE den!

Nyhed
Kirke
− nu fra Heldum

www.lemvigkirkerne.dk  en del af Folkekirken

Meditationsandagten den 28. april er aflyst
I stedet indbydes til en times medvandring med ord, sang og
stilhed. Sammen og med god afstand.
Mødested: Lemvig kirke den 28. april kl. 16.30

På søndag
…er det 2. søndag efter påske Joh. 10,22-30:
”Du, Jesus, vi skal lige have rede på, hvem du egentlig er.”
Sådan spørger ”jøderne”, der færdes på Tempelpladsen
midt i et kirkejubilæum – festen for genindvielsen af
templet. De holder fast i en tradition, der består af en
bygning af sten, men ser ikke, at traditionen er ved at
forandre sig for deres øjne. At traditionen – deres gudsdyrkelse og tro – ikke længere skal være et hus af sten
eller stentavler, men et menneske af kød og blod og ord.
Indirekte kræver de spektakulære tegn og mirakler, men
intet er nok.
Hvad er det også for en Gud!? Jesus tager tråden op fra
tidligere og udfolder hyrdebilledet på ny. Fåret ved, hvor
det hører til, kender sin hyrde på stemmen. Sådan skal
vi kende Gud på stemmen og vejen. Med en uhørt tillid,
som man kan leve og dø på og vide, at her hører man til.

ninadavidsen@outlook.dk

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
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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

