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En stilling som sognepræst i Lemvig-Heldum pastorat i Viborg Stift er ledig

Som de fleste læsere sikkert ved, har vores sognepræst
e.dk

menighedsrådet. På orienteringsmødet besluttes hvor
mange og hvem menighedsrådet ønsker til samtale og/
eller prøveprædiken. Dette orienteringsmøde afholdes i
Lemvig den 9. juni 2020 om eftermiddagen.

Kim Eriksen valgt at gå på pension med udgangen af
september 2020. I den forbindelse har vi allerede nu fået
lov til at søge en ny sognepræst til Lemvig og Heldum
sogne.
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Sognenes YM projekt

Når disse samtaler/prøveprædikener har været afholdt, afholdes et indstillingsmøde, hvor menighedsrådet beslutter, hvem vi vil indstille til at være vores nye
sognepræst. Vi forventer, at dette møde kan holdes i
slutningen af juni, og at vi dermed kan have vores nye
sognepræst klar til at starte den 1. oktober 2020.
Det er en vigtig opgave for menighedsrådet at vælge en
ny præst. Den nye præst skal helst passe til vores to sognes nuværende og fremtidige behov. Menigheden, de
frivillige og de ansatte skal kunne indgå i et godt samarbejde med vedkommende fra begyndelsen. Vores to
præster har mange kirkelige handlinger, og kommer
dermed i kontakt med mange mennesker i vores sogne.
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Med Jesu befaling i ryggen, må et af kendetegnene ved vores
kirker være, at vi arbejder med i kirkens mission.
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I den periode hvor opslaget er gældende, er det normalt,
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Af eventuelle
sognemedhjælper
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Vindum én eller flere af kontaktpersonerne og hører mere detaljeret omkring stil-

lingen. Derudover er der normalt flere, der benytter lejligheden til at besøge området og bese tjenesteboligen,
vores to kirker, kirkegården og kirkehuset.

Vi håber at kunne ansætte en sognepræst, der ønsker
at være en del af byens liv, udadvendt, åben og ligetil.
Vi ønsker fortsat, at vores præster vil være aktive i deres arbejde rundt omkring i vores sogne og tage del i
de mange aktiviteter, vi har i og omkring vores lokale
folkekirke.
Det er vores håb, at vi får nogle ansøgninger, så vi får
mulighed for at ansætte en ny sognepræst, der passer
netop til Lemvig og Heldum sogne.

Når ansøgningerne er modtaget hos biskoppen, bliver
disse videresendt til menighedsrådet, som således får
mulighed for at gennemse ansøgningerne. Derefter
indkalder biskoppen til et orienterende møde, hvor biskop og provst gennemgår ansøgningerne sammen med

Fokus

Kaj Gøtzsche, formand
Lemvig-Heldum Menighedsråd
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En at tale med ...

70 120 110

Find det på: www.facebook.dk/lemvigkirkerne
www.lemvigkirkerne.dk
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Lemvig kirke indbyder til

 Alle kan henvende sig anonymt
 Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt
 Sct. Nicolai Tjenesten er et arbejde udfra Folkekirken

for aleneforældre ... og børn

Tilmelding
smh@lemvigkirkerne.dk
/ tlf. 23459492
Tilmelding
og information: Sognemedhjælper
Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Indsamlinger
I Lemvig og Heldum kirker samler vi hver uge ind til udvalgte
formål i de ophængte kirkebøsser. Dette i forbindelse med
vore gudstjenester.

Fra søndag den 17. maj og ugen derefter går indsamlingen til
Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Organisationen
er en fusion mellem Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne
og Dansk Kirke i Udlandet.
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... er det 5. søndag efter påske – Joh. 17,1-11

Timen er kommet. Sådan indleder Jesus den indre dialog,
han i dette øjeblik har med sin himmelske far. Ordene er
hentet fra Jesu afskedstale og har sigte på påskens begivenheder og de dage, der ville følge efter frem mod himmelfarten, hvor han definitivt ville skulle forlade denne verden og
vende tilbage til himlen, hvor han er kommet fra. Og meget
naturligt gør Jesus status. Hvad vil der så være sket, og hvad
vil Gud og han have opnået ved at træde verden nær: Jeg
har givet evigt liv til dem, siger Jesus, og tilføjer om det evige
liv, at det er, at de kender Gud og gør det i kraft af at kende
den, som Gud har udsendt. Og så det, som også ligger lige
for, når alting forandres, og man fortsat skal finde hinanden,
men nu være sammen på afstand: Han beder for dem, han
skal forlade – men fortsat vil have lige kær. Lyder det som
noget, vi kender kun alt for godt i denne tid? Og så det store
spørgsmål: Er timen kommet, hvor vi atter kan få lov til at
høre disse ord sagt til os i kirkens rum?

Kirkegårdskontorer Sognemedhjælper Kirsten Vindum Organist Nina H. Davidsen
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Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

