KirkeNYT
Genåbning af kirkerne – en stor glæde
eNYT

ANNONCE

Lemvig &
Heldum Sogne

ANNONCE

I skrivende stund står vi foran en genåbning af kirkerne. Det er vi mange, der er umådeligt glade for.

Det hjemmeside:
er netop blevet meddelt,
at forsamlingsforbud- gudstjenester – pludselig tie stille?
rnes
www.lemvigkirkerne.dk

det er ophævet for Folkekirkens og trossamfunds Salmesang har fra de allerførste menigheder i oldgudstjenester og øvrige møder. Der skal stadig være kirken været en integreret del af en kristen guds4 kvm. pr. person, men nu må hele kirken tælle tjeneste.
mission
mission
”derude”
er, at vi samler
penge
ind tilhvor
og informerer
om Myanmar.
med.i det
Detydre.
øger Vores
for Lemvig
kirkes
vedkommende
Luther
forstod,
vigtig fællessangen
var for troantallet med ca. 20, foruden de 60, der må være til en. Menigheden skulle ikke bare være publikum
Myanmar
vil vi her i januar bruge på to måder; vi har vores •tilBeskyttelse
diskrimination og
udnyttelse
begravelser/bisættelser.
munkes mod
og professionelle
sangeres
skønsang ved
missionsprojekt,
som
vi
gennem
længere
tid
samler
penge
ind
•
Fællesskaber
med
leg
og
læring
Første gang vi mødes til gudstjeneste bliver Kristi gudstjenesten, men selv tage aktivt del i salmesantil, og så vil vi denne gang lade vores YM Børnetræf handle om • Rettigheder og medbestemmelse
Himmelfartsdag.
Der
er en del praktiske spørgs- Danmissions
gen, mentetætte
han.ogSalmesangen
skulle foregå
på kirker
moMyanmar.
Så hænger det
sammen!
langvarige samarbejde
med lokale
mål, som mangler at blive besvaret, men det kom- og
dersmålet,
så ordene
forstås
trænge
ind i
organisationer
sikrer, atkunne
de projekter,
derog
hjælper
”DanmisBørnene
sion
Fremtidsbørn”
er tilrettelagt
ud fra
et nært synger
kendskab
mer. skal også lære det
hjerterne.
”Hjertesproget
er vers
og sang.”
vi til
i
At være barn i Danmark og at være barn i Myanmar er to vidt de
lokale
kulturer.
”Den danske sang er en ung blond pige.”
forskellige ting. Derfor vil vi, med vores YM Børnetræf, gerne DU kan også være med til at gøre verdens børn til FremtidsSavnet
af
sognets
gudstjenester
og
en
levende
være med til at lukke op for en viden om børn, som ikke har børn ved at sms’e HÅB til 1245 og støtte med 100 kr. ad dén
menighed
harsom
givet
ny betydning
til ordene
fra vej.
DerSåererendudyb
forbundet
at synge
det
lige så nemt,
de danske.
Derfor samler
vi penge ind
medforløsning
til at give børnene
bedremed
livsvilkår
og en
ved
den gudstjeneste,
hele YM
Børnetræf
fremtid.
Grundtvig
til sin som
elskede
hustru
Mariesluttes
Toftafi med.
san- bedre
sammen.
Vi synger i sorg og i glæde, med klage og
Man
komme
medmin
de fåMarie?”
eller mange kroner, som man me- med tak. De samme salmer kan man synge både i
genkan
”Hvad
er det
ner at kunne undvære.
At være kirke er at være i mission
….
glæde og i sorg, fordi de kan sætte ord på troen og
Jesus sagde: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple,
os
føle
viet
sammen,
livetI døber
og døden
og evigheden.
Foruden
alt detnavn
ind-og
Besøg fra Myanmar
idet
dem i Faderens
og Sønnens
og Helligåndens
som Sandager
kirken ogNielsen,
dens Amen,
imellem.
Heidi
som har været ansat i Konfirmand idet
I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer.”
Aktion
og derigennem
har været
befaling
i ryggen,
må et
af kendetegnene
ved vores
som præst
og menighed.
… på rejse til Myanmar, kom- Med
MinJesu
farmor,
der
flygtede
under
den russiske
remer til YM Børnetræf for at gøre Lemvig-børnene klogere på, kirker
være,
at
vi
arbejder
med
i
kirkens
mission.
volution i Skt. Petersborg, har fortalt, hvordan et
hvordan det er at bo og leve i Myanmar.
I Lemvig og Heldum sogne sker dette bl.a. ved, at meniger ensvar
sandhed
i debørnene
ord, som
er gåetsmører
op fornoget
os i hedsrådet
par af hendes
brødre
til gudstjeneste
oplevede, at
ViDer
får måske
på, hvorfor
i Myanmar
udvælger
et YM-projekt
- et Ydre-Missions-projekt
dissei ansigtet;
nedlukkede
kom
midt periode.
under en gudstjeneste og
hvidt
måske uger.
også hvorfor landet har fået et nyt navn; -bolsjevikkerne
som vi støtter over
en 2-årig
og måske får de danske børn noget at vide om, hvordan man Vi
skiftvåben
er normalt
mellem
Mission
(tidl. Sudanmismed
tvang
præsten
nedAfrika
fra prædikestolen.
går
i
børnehave
og
skole
i
Myanmar
–
og
hvilke
computersionen)
og
Danmission.
Gudstjeneste uden salmesang!?
Spontant rejste menigheden sig op og sang: Luspil børnene dér synes bedst om. Eller måske er det lige netop I den periode har vi forskellige aktiviteter og indsamlinger ved
Et
forslag
har
været
fremme,
at
gudstjenesterne
thers store salme: ”Vor Gud han er så fast en borg”,
ikke en del af deres verden. Forskellene er i hvert fald store.
kirkernes gudstjenester.
kunne foregå uden salmesang pga. smittefaren. Læs
mens
kommunisterne
førte ham
bort.på hjemmesiden:
mere
om vores ydre missions
arbejde
Det er et absurd forslag. Vi har sunget os igennem www.lemvigkirkerne.dk
I disse år skrives der– nye
salmer
på livet løs. Det er
Fremtidsbørn
klik på
”Om os”.
Projektet
Myanmar
en del– afopmuntret
”DanmissionafFremtidsbørn”.
denne icovid
-19erkrise
Phillip Fa- et godt tegn, for der er stor kreativitet forbundet
Gennem
dette projekt
er vi medog
til fredagens
at give børnene
adgang
til: Af
sognemedhjælper
bers daglige
morgensang
”Fælles
sang
med
at udtrykke Kirsten
tro. Vindum
• Mad, tøj og medicin
hver forafsig.”
Skulle vi så nu – hvor der åbnes for
• –Skolegang
god kvalitet

k – YM Børnetræf og Sognenes YM projekt

Kirkekalender
Mødekalender

Fokus

Orienteringsmøde udsat
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