
Marts 2020
Nu mens nogen af os går herhjemme (med blot en min-
dre del af arbejdet) p.g.a. coronavirus-krisen, får vi en 
vejfortjent PAUSE, og den pause tror jeg, at vi har godt 
af. Jeg griber ofte mig selv i at tænke: ”Nu burde jeg også 
gå i gang med dette … og dette ... og hint …” – mon 
andre kender til det?
Men NEJ, ordet ”burde” burde afskaffes. Punktum!

Jeg vil nå så lidt som muligt; jeg vil samle energi – og så 
bare leve stille og roligt i disse uger. Det skulle du også 
gøre. Jeg tror ikke, vi behøver være bange for, om vi går 
i stå, for lige så snart det lysner igen, så får vi ny energi 
og bliver klar til at tage fat igen. Så lad os dovne, dase og 
dandere – og bare VÆRE TIL. 

At vi så indimellem kan få LYST til at bage en kage … 
eller tage 10-20 min. i haven for at rydde lidt op og slå 
græs … eller sy lidt på maskinen … eller lægge puslespil 
… eller læse en bog … gå en tur … eller noget helt an-
det, se dét er jo bare bonus. 
Nyd det nu – vi har brug for hver en lille stump nydning 
i disse dage! 

April 2020
Og så gik der en måneds tid … pausen trækker ud. 
Hvordan forholder jeg mig så til det? Vil jeg stadig bare 
”være til”? Er ordet ”burde” blevet afskaffet her i huset?
Tja, jeg har i hvert fald brugt tiden på både en del arbej-
de – hjemmefra; og en del dovne og dase – og så alt det 
der ind imellem. 
Men én ting er i hvert fald sikker: jeg er kommet godt 
ned i gear, og jeg tænker ind imellem, om jeg mon kom-
mer op igen, når det er nødvendigt? Det er jeg nu ret 
sikker på, at jeg nok skal gøre, for normalt får jeg energi 
af at være sammen med andre mennesker. 

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 

sammen med andre mennesker igen – helt naturligt – 
uden at være bange for smittefaren? Tør vi give hinan-
den 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 gudstjene-
ster i kirkerne og bare suge gode prædi-
kener 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! 

Bare det at skrive disse ord, giver mig energi og håb. 

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. 

Af Sognemedhjælper Kirsten Vindum 

En velfortjent pause …

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 fortsat muligt at give en 
gave til disse formål.
Fra søndag den 19. april og ugen derefter går indsamlingen til vores ven-
skabsmenighed i Cameroun. 
Fra søndag den 26. april og de kommende 3 uger samler vi ind til et Dan-
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, 
hvor de var udsendt ca. tre måneder i efteråret 2019. 
De besøgte os til tre arrangementer:
Kirkens Dagligstue  Konfirmander  Ydre Missions Børnetræf
Indsamlingen støtter deres arbejdssted i Tanzania.

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.

 
 

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

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

På søndag

Bibelen 2020 er oversat af eksperter i hebraisk, græsk og mod-
erne dansk, der forsøger at gengive meningen i de hebraiske 
grundtekster ved hjælp af ord og udtryksmåder, der er alment 
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.

…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 guds-
dyrkelse 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.

Klokkespillet
i Lemvig Kirke

Siden 30. december 2001 har klokkespillet spillet en salme-
melodi 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”.

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 VEL-
SIGNELSENS UNDER”.

Mere om klokkespillet og klokkerne kan læses på 
www.lemvigkirkerne.dk 

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

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

Andagtsgudstjeneste 
fra Heldum Kirke

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

www.lemvigkirkerne.dk    en del af Folkekirken

Nyhed

− nu fra Heldum Kirke

  
Indre Mission

Luthersk Mission
KFUM og KFUK

Aflyser alle aktiviteter og møder til og med den 10. maj.

Arkivfoto af klokke 
fra Lemvig Kirke

Andagtsgudstjenester fra
Lemvig og Heldum kirker − på nettet!

med sognepræsterne 
Lisbeth Filtenborg og Kim Eriksen

Alle søndage indtil vi igen kan mødes i kirkerne

Find det på: 
www.facebook.dk/lemvigkirkerne

www.lemvigkirkerne.dk

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 fortsat muligt at give en 
gave til disse formål.
Fra søndag den 19. april og ugen derefter går indsamlingen til vores ven-
skabsmenighed i Cameroun. 
Fra søndag den 26. april og de kommende 3 uger samler vi ind til et Dan-
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, 
hvor de var udsendt ca. tre måneder i efteråret 2019. 
De besøgte os til tre arrangementer:
Kirkens Dagligstue  Konfirmander  Ydre Missions Børnetræf
Indsamlingen støtter deres arbejdssted i Tanzania.

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.

Håb og pause - i en god blanding 

Meditationsandagten den 28. april er a� yst
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


