KirkeNYT
At leve i en Corona tid

e.dk

Sognenes YM projekt

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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oner af mennesker verden over, der lever under totalitære regimer – en virkelighed som for dem, vil
fortsætte også på den anden side af en coronakrise.
Visse totalitære regimer har i ly af coronakrisen indført strengere restriktioner af borgernes personlige
frihed, som overvågning.

Det får ende, og de unge kan blive konfirmeret
Vi kan forhåbentlig se en ende på det. Myndighederne har sat dato på, og foreløbig er vi mange, der kigger
længselsfuldt frem mod den 10. maj dog uden større
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Fokus

mennesker ad gangen. Det er et skræmmende scenarie, som sætter vores demokrati, tros- og ytringsfrihed i et andet perspektiv. Vi har fortsat tillid til hinanden og kan være hinandens medvandrere på vej mod
mere normaliserede tider.
Lad os bruge de muligheder, vi har til at mødes
Vi kan heldigvis fortsat mødes frit og i det offentlige
åbne rum. Derfor har den aflyste meditationsandagt
skiftet karakter. Det er nu et tilbud om en eftermiddagsvandring fra Lemvig Kirke og op til den stille
have, kirkegården. Vi bevæger os fysisk for at kunne
flytte os mentalt – og overholder retningslinjerne fra
myndighederne. Vi skal sammen opleve foråret, vinden og vandet og Guds nærvær. Om end den fysiske
afstand vil være større end ellers, så kan vi se hinanden og høre hinandens fodtrin og vide: vi er på vej
sammen.
Af Sognepræst Lisbeth Filtenborg

Orientering fra Menighedsrådet

Kirkens DagligstueMed-vandring

“
Torsdag d. 18. januar kl. 10.00.
Må din vej
gå dig i møde
og må vinden
være din ven

Meditationsandagten
den 28. april er aflyst.

Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.

I stedet indbydes til en times
medvandring med
ord, sang og stilhed.
Sammen og
med god afstand.
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Spis
Lemvig kirke indbyder til

Mødested:
Lemvig kirke kl. 16.30

for aleneforældre
...Lisbeth
og Filtenborg
børn
Sognepræst

Tirsdag d. 23.
januar
17.00
Tirsdag
denkl.26.
januar kl. 17-19
Tilmelding
smh@lemvigkirkerne.dk
/ tlf. 23459492
Tilmelding
og information:
Sognemedhjælper
www.lemvigkirkerne.dk
 en del af Folkekirken
Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Indsamlinger

I Lemvig og Heldum kirker samler vi hver uge ind til udvalgte formål i de
ophængte kirkebøsser. Lige nu er vore kirker lukkede p.gra. Corona, men
det er fortsat muligt at give en gave til disse formål.
Fra søndag den 26. april og de kommende tre uger samler vi ind til et
Danmissions projekt i Tanzania. Vi har tre gange haft besøg af de to provstivolontører, Julie og Maria, som har fortalt om deres rejse til Tanzania,
hvor de var udsendt ca. tre måneder i efteråret 2019. 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. På forhånd tak for en god gave.

Andagtsgudstjenester fra
Lemvig og Heldum kirker − på nettet!
med sognepræsterne
Lisbeth Filtenborg og Kim Eriksen
Alle søndage indtil vi igen kan mødes i kirkerne

Gå tur
på kirkegården
LYSFEST
for alle

Find det på:
www.facebook.dk/lemvigkirkerne
www.lemvigkirkerne.dk

LYSFEST for alle
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Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
ngører:
Lemvig
Integrationsforening
og Lemvig Kirke
1. Overhold
Sundhedsstyrelsens
råd
og vejledninger
Tilmelding
tiltil
Gunvor
Møllerpå
påmobil
mobil
61772633
Tilmelding
Gunvor
Møller
61772633
− se opslag på kirkegårdene.
Tilmelding 2.til
Gunvor Møller på mobil 61772633
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.

Dåb

Døbt i Lemvig Kirke

d. 6. jan. 2018:
Strik en dåbsklud

Gustav Knak Roll, Nørreled 2, Lemvig

Ved dåb i Lemvig d.
og7.Heldum
jan. 2018:kirker
får familien
en
dåbsklud
sig hjem
Lærke Rytter Kristensen,med
Skrænten
31, Lemvig
som en hilsen fra dåbsdagen.
Hvis du derhjemme har lyst til at strikke en
dskontorer
Organist
Nina H. Davidsen
Sognemedhjælper
Kirsten Vindum
dåbsklud
til dåb i Lemvig
og Heldum
kirker,
97 82 11 52
20 35 91 15
23 45 94 92
Lisbeth Filtenborg
kontaktes.
21 25 66kan
07 sognepræst
ninadavidsen@outlook.dk
smh@lemvigkirkerne.dk

Markering af
75 året for befrielsen

I forbindelse med Danmarks befrielse
i 1945 markerer Lemvig og Heldum
kirker dette budskab således:
Ringning:
Mandag den 4. maj ringes der i tidsrummet kl. 20.00 – 21.00 for
at markere frihedsbudskabet den 4. maj 1945 kl. 20.36
Morgen- og aftenringning tirsdag den 5. maj udvides til at vare
15 minutter
Flagning: Der flages den 5. maj ved Heldum kirke
Samtidig opfordrer vi til at traditionen med at sætte levende lys i
vinduerne den 4. maj om aftenen fortsættes/tages op.

Siden 13. marts 2020 har vore kirker og kirkehuset været
lukket for almindelige gudstjenester og mødeaktiviteter
i øvrigt. Kirkekontor og kirkegårdskontoret er lukket for
personlig adgang.
Vore indendørs ansatte arbejder hjemmefra i det omfang,
det er muligt.
Udvalgsmøder og menighedsrådsmøder har indtil nu været
aflyste.
Alt sammen på grund af reglerne omkring COVID-19.
Efter nogle nærmere fastsatte regler har vi den 21. april
afholdt et menighedsrådsmøde uden offentlig adgang. På
dette møde er regnskab 2019 blevet godkendt, og vi har
arbejdet med at lave et stillingsopslag til en ny præst, som
vi forventer ansat den 1. oktober 2020.
Det planlagte menighedsrådsmøde den 28. april er
foreløbig udsat til 12. maj 2020.
M.v.h. Lemvig-Heldum Menighedsråd

På søndag
... er det 3. søndag efter påske – Joh. 14,1-11
I krisetider bliver det ofte tydeligere, hvad der for alvor
betyder noget. Men rådvildheden er også meget stor.
Med en af tidens talemåder: Vi må asfaltere vejen,
medens vi kører på den. Så det er nemt at spejle sig i en
rådvildhed, som den disciplene Thomas giver udtryk
for: Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi
så kende vejen? For verden er i tvivl om de næste og de
bedste skridt i kampen mod Covid19. Set i det lys er det
dybt provokerende, at Jesus uden at ryste på stemmen
siger: Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud, og tro
på mig! For jeg er vejen og sandheden og livet. Eller også
er det netop, hvad vi trænger til at høre i disse tider, at
alting ender godt. Som Jesus forsikrer disciplene derom:
I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så
have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?
Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer,
kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være,
hvor jeg er. Det handler om opstandelsen til det evige
liv. Men det handler også om livet i det hele taget, hvor
man bør skele til Jesus, hvis man vil vide sig på rette vej
– sandhedens og livets.

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

