
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

Ikke et ord om Coro-
na-virus for denne 
tekst skal handle om 
tro, håb og kærlighed 
og gøre det i nævnte 
rækkefølge. Måneden 
maj er kendt for sine 
lyse dage og spirende optimisme. 
I 1776 skrev tyskeren Chr. A. Overbeck en hyldest til 
måneden maj, hvor skoven atter står grøn og violen 
blomstrer. Men hvad kan maj byde på af tro, håb og 
kærlighed i 2020?

Tro
På den kristne og kirkelige front 
byder maj på tre store begivenhe-
der. Det drejer sig om St. Bededag, 
Kristi Himmelfartsdag og Pinsen. 
St. Bededag falder på den 8. maj. 
Mange forbinder St. Bededag med 
varme hveder og konfi rmationer. Dagen blev indført for 
over 300 år siden af biskop Hans Bagger (1675 – 1693). 
Dengang var dagen til bøn, faste og bod. På bededagen 

bad præsterne for fred, og menigheden skulle sone sine 
synder.
Kirkeklokkerne ringede aftenen forinden og var et sig-
nal om, at kroerne skulle lukke, så folk mødte ædru op 
i kirken dagen efter.

Kr. Himmelfartsdag fej-
res til minde om Kristi 
Himmelfart 40 dage efter 
opstandelsen påskedag 
og fi nder altid sted den 6. 
torsdag efter Skærtorsdag. I år er det den 21. maj.

Ordet pinse betyder ”halv-
tredsindstyvende”, og er 
den højtid, hvor kristne 
mindes, at Helligånden 
kom til Jesu disciple, og 
gjorde dem i stand til at 
forstå og tale alle sprog. Dagen kaldes også for kirkens 
fødselsdag. Der er altid 50 dage mellem påskedag og 
pinsedag. Det er den sidste af forårets kristne højtider. I 
år falder pinsen på den 31. maj.

Håb
Med udgangen af maj er sommeren på vej med håb 
om ferie, oplevelser og god is. Til håbet i år knytter sig 
også et håb om farvel til Coronavirus. At samfundet kan 
lukkes op sammen med kirkedørene til glæde for dem, 
der vil tænde et lys og bede en stille bøn. Ikke mindst at 
kirkerne åbner for gudstjenester med altergang, samt alt 
det vores kirke normalt står for.
Et håb er også, at der må komme rigtig mange ansøg-
ninger til den kommende ledige præstestilling i Lemvig 
og Heldum Sogne.

Kærlighed
Kærlighed er et forhold af gensidig anerkendelse. Kær-
lighed udholder alt og tåler alt. Vi skal være i stand til 
med empati at rumme og acceptere et andet menneske. 
Da Paulus skrev om ”Tro, håb og kærlighed” sluttede 
han med ordene: men størst af dem er kærligheden. 
Guds kærlighed til os overgår alt andet.

Af Harald C. Schrøder, 
næstformand i Lemvig – Heldum Menighedsråd

Salmesang
I Lemvig og Heldum kirker synger vi salmer fra Den Danske 
Salmebog (791 salmer) samt fra salmebogstillægget ”100 sal-
mer”, som indeholder noder med becifringer.
De danske salmer har stor betydning for vores danske sang-
tradition, og binder os sammen på tværs af generationer. 
Man kan synge med på salmeteksterne og lytte til de mange 
salmemelodier fra Den Danske Salmebog via websitet 
www.dendanskesalmebogonline.dk, hvor det også er muligt 
at få salmeteksten læst højt. 
De skønne melodier til 
”100 salmer” kan høres på 
www.youtube.com
 – i søgefeltet skrives 
100 salmer.

Vi ses da.

Kreative aktiviteter

Selvom Kirkens Juniorklub holder pause lige for tiden, kan vi jo godt 

lave noget sammen - hver for sig.

Lav nedenstående aktiviteter og send et billede til Kirsten. Der er en 

præmie i hver kategori:

• Tag en tur på stranden og saml sten – mal dem i skønne farver 

• Gå en tur i skoven − lav en ramme af grene omkring et smukt 

motiv  

• Gå ud i haven og tegn, hvad du ser 

• Lav din egen agility-/forhindringsbane i haven, og få nogen i din 

familie eller venner til at gennemføre banen 

• Byg et højt tårn af grene og sten fra haven

• Lav dit eget kors ved hjælp af grene og snor

HUSK at sende foto af “dit værk” til smh@lemvigkirkerne.dk

ALLE andre børn må også gerne være med - og måske har I lyst til at 

komme med i Juniorklubben, når vi starter op igen.

Hilsen lederne: Annette og Kirsten    Vi glæder os til at se jer igen

Vi ses da.

Hilsen lederne: Annette og Kirsten  

Kirkens     
     Juniorklub

 
 

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 4. søndag efter påske – Johannes 8,28-36:
Sandheden har svære vilkår i en medievirkelighed med 
”fake news”, hvor mange påberåber sig sandheden. På et 
andet plan bruger vi mange kræfter på at holde sandhe-
den skjult om os selv, fordi vi er bange for at blive afvist, 
hvis andre kendte den fulde sandhed om os. Alt det ser 
Jesus klart igennem. Sandheden skal ikke gøre os angste, 
som var det afpresning, men frigøre os til at leve et liv 
uden frygt. At blive i hans ord er at efterfølge ham. Det 
er at lade ordene spire og slå rod i sit liv og mærke en ny 
vækst og en ny frihed. Alt det prøver han at forklare nog-
le jøder, som ER KOMMET TIL TRO. Det er en vigtig 
pointe. De tror på Jesus, men har endnu ikke (be)grebet 
den fulde sandhed om ham eller om deres liv. Derfor går 
vi i kirke: for at forstå en større fl ig af sandheden og gå 
ud som frie mennesker.

Andagtsgudstjeneste 
fra Heldum Kirke

med sognepræst Lisbeth Filtenborg 
St. Bededag fredag den 8. maj

Find den på: www.lemvigkirkerne.dk

www.lemvigkirkerne.dk    en del af Folkekirken

Lemvig - Heldum 
pastorat mangler 
en præst
Stillingen som sognepræst i 
Lemvig - Heldum pastorat
er ledig til besættelse 1. okto-
ber 2020. 
Stillingen bliver opslået 
tirsdag den 5. maj med 
ansøgningsfrist den 1. juni. 
Læs mere om stillingen og 
sognene på 
www.lemvigkirkerne.dk eller 
Viborg Stifts hjemmeside 
www.viborgstift.dk

- kun den som vandrer finder 
nye veje (norsk ordsprog). 

Kom maj du søde milde…

Forventningen til en god måned hober sig op

Besøg Mindeparken 
på Lemvig kirkegård
I Lemvig kirkegårds nordvestlige hjørne er indrettet en min-
depark med 3 mindelunde. De to af mindelundene er for de 
faldne under anden verdenskrig. I de allieredes krigergrave 
er begravet 46 engelske soldater og i de tyske krigsgrave er 
begravet 63 tyske soldater og 17 flygtninge.
I den tredje mindelund er et mindesmærke for de fiskere, 
der blev på havet. 
Se mere om mindeparken på www.lemvigkirkerne.dk.
Det kan være en særlig oplevelse at besøge mindeparken
især i år, hvor vi mindes 75 året for Danmarks befrielse.

Velkommen på Lemvig kirkegård


