
Det er netop blevet meddelt, at forsamlingsforbud-
det er ophævet for Folkekirkens og trossamfunds 
gudstjenester og øvrige møder. Der skal stadig være 
4 kvm. pr. person, men nu må hele kirken tælle 
med. Det øger for Lemvig kirkes vedkommende 
antallet med ca. 20, foruden de 60, der må være til 
begravelser/bisættelser. 
Første gang vi mødes til gudstjeneste bliver Kristi 
Himmelfartsdag. Der er en del praktiske spørgs-
mål, som mangler at blive besvaret, men det kom-
mer. 

Savnet af sognets gudstjenester og en levende 
menighed har givet ny betydning til ordene fra 
Grundtvig til sin elskede hustru Marie Toft i san-
gen ”Hvad er det min Marie?”
….
os føle viet sammen, 
som kirken og dens Amen, 
som præst og menighed. …

Der er en sandhed i de ord, som er gået op for os i 
disse nedlukkede uger. 

Gudstjeneste uden salmesang!?
Et forslag har været fremme, at gudstjenesterne 
kunne foregå uden salmesang pga. smittefaren. 
Det er et absurd forslag. Vi har sunget os igennem 
denne covid -19 krise – opmuntret af Phillip Fa-
bers daglige morgensang og fredagens ”Fælles sang 
– hver for sig.” Skulle vi så nu – hvor der åbnes for 

gudstjenester – pludselig tie stille? 
Salmesang har fra de allerførste menigheder i old-
kirken været en integreret del af en kristen guds-
tjeneste.
Luther forstod, hvor vigtig fællessangen var for tro-
en.  Menigheden skulle ikke bare være publikum 
til munkes og professionelle sangeres skønsang ved 
gudstjenesten, men selv tage aktivt del i salmesan-
gen, mente han. Salmesangen skulle foregå på mo-
dersmålet, så ordene kunne forstås og trænge ind i 
hjerterne. ”Hjertesproget er vers og sang.” synger vi i 
”Den danske sang er en ung blond pige.” 

Der er en dyb forløsning forbundet med at synge 
sammen. Vi synger i sorg og i glæde, med klage og 
med tak. De samme salmer kan man synge både i 
glæde og i sorg, fordi de kan sætte ord på troen og 
livet og døden og evigheden. Foruden alt det ind-
imellem. 
Min farmor, der fl ygtede under den russiske re-
volution i Skt. Petersborg, har fortalt, hvordan et 
par af hendes brødre til gudstjeneste oplevede, at 
bolsjevikkerne kom midt under en gudstjeneste og 
med våben tvang præsten ned fra prædikestolen. 
Spontant rejste menigheden sig op og sang: Lu-
thers store salme: ”Vor Gud han er så fast en borg”,
mens kommunisterne førte ham bort. 
I disse år skrives der nye salmer på livet løs. Det er 
et godt tegn, for der er stor kreativitet forbundet 
med at udtrykke tro.

I en anden sang fra Højskolesangbogen synger vi: 
”…Det er lettest at holde et folk i skak, som slet ingen 
sange har.” Men nu har vi sange og salmer, så lad 
salmesangen klinge fra struberne, når vi i TAK og 
lovprisning mødes til gudstjeneste Kristi Himmel-
farts dag. 

Et hus, et helligt sted,
kirken vi stadig regner med,
når livet rammer os for hårdt.
når alt bliver sort
vi gerne favnes vil,
da er det kirkens hus, vi kommer til.
(Kirkesangbogen, Janne Mark 2009)

Lisbeth Filtenborg 
Kbf. Sognepræst
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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
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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  
 

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

Med-vandring
   

Tirsdag den 19. maj
kl. 15.00 − max 10 personer
kl. 16.30 − max 10 personer

Velkommen til en times medvandring 
med ord, sang og stilhed.

Sammen og 
med god afstand.

Mødested: 
Lemvig kirke

Sognepræst 
Lisbeth Filtenborg

med god afstand.

Lisbeth Filtenborg

Orienteringsmøde	udsat	
En	ny	bekendtgørelse	fra	Kirkeministeriet	betyder,	at	orienteringsmødet	
om	valg	til	menighedsrådet	kan	flyttes	til	senere	afholdelse.	Da	det	med	
nugældende,	-	og	forventede	regler	ikke	er	muligt	for	os	at	afholde	mødet		
den	9.	juni	udsættes	mødet	hermed	til	afholdelse	senest	21.	august	2020.	
Når	mødet	er	fastlagt,	vil	dette	blive	bekendtgjort	i	KirkeNyt	og	på		
Lemvigkirkernes	hjemmeside.	
	
																																Harald	C.	Schrøder,	formand	for	valgbestyrelsen	

	

	

	

	

	
På søndag

MAJ LEMVIG  HELDUM

Torsdag den 21. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
Kristi
himmelfarts dag

Søndag den 24.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
6. søndag Indsamling:  Indsamling: 
e. påske Venskabsmenighed Danmission projekt 
  (Tanzania)

Søndag den 31. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
Pinsedag Indsamling:  Indsamling: 
 Danske Kirkers Råd Danmission projekt 
  (Tanzania)

….er det 6.s.e. påske – Johannes 17,20-26:
Jesus er i færd med at tage afsked med sine disciple. Det er 
inden hans død, og han kan ikke andet end bede for dem.  
Vi derimod er i tiden midt imellem Kristi Himmelfart og 
Pinse, og teksterne fortæller os, at Jesus i sit fravær også 
beder for os. At der i hans bøn er et nærvær midt i fraværet. 
”Sammen hver for sig” – som vi har sagt så tit i disse måne-
der. Vi er inkluderet i hans bøn, for han beder for kommen-
de slægter; dem, der får rakt ordet og troen af dem, der sad 
yderst på bænken. Som kristne er vi bundet sammen i et 
enestående fællesskab, en enhed, der går på tværs af sprog, 
hudfarve, alder, køn og kultur.
Denne enhed kalder Jesus en herlighed, for det er en enhed, 
der er givet os af Gud selv.

Genåbning af Folkekirken
Sent søndag aften har vi modtaget de vedtagne retningslin-
jer for genåbning af folkekirken. I samarbejde med vore 2 
præster og vore ansatte skal vi nu lokalt have disse retning-
slinjer gennemgået således, at vi kan åbne på en sundheds-
mæssig forsvarlig måde.
I skrivende stund forventes, at vi kan genåbne vore bygninger 
i løbet af ugen, og at vi på torsdag – Kristi Himmelfartsdag 
– kan gennemføre gudstjenester i både Heldum kirke og i 
Lemvig kirke.
Det er ikke sikkert, at alt bliver åbnet, som vi plejer, og at alt 
bliver gennemført, som vi plejer. Når vi kender vore regler, 
kan dette læses påwww.lemvigkirkerne.dk og 
www.facebook.com/lemvigkirkerne 
Vi ses – fortsat på afstand

                                         Lemvig-Heldum menighedsråd
                                         Kaj Gøtzsche, formand

TELEFON Netværk
Som en direkte følge af coronakrisen har vi i 
Lemvig og Heldum Sogne besluttet at iværksætte 
et telefon-netværk. Måske er det noget for dig – 
eller nogen du kender?

Formålet er, at man ikke skal sidde ensom hjemme i denne tid, hvor coronavirus sætter store 
begrænsninger for vores bevægelsesfrihed og arrangementer. 
Du kan være med på tre måder: 
1. Hver dag vil du modtage et opkald fra en person, som bliver tilfældigt udvalgt til dig – her vil du 
hver komme i kontakt med én person; den samme person i hele forløbet.
2. Hver dag ringer du til en person, som bliver tilfældigt udvalgt til dig – her vil du hver dag 
komme i kontakt med én person; den samme person i hele forløbet.
3. Hver dag modtager du et opkald fra en person, OG du ringer til en anden person – her vil du 
hver dag komme i kontakt med to personer; de samme to personer i hele forløbet.

Tilmelding og information: 
Kontakt sognemedhjælper Kirsten Vindum, tlf.: 2345 9492, mail: smh@lemvigkirkerne.dk
LÆS MERE om tilbuddet på Lemvig og Heldum Kirkers hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Formålet er, at man ikke skal sidde ensom hjemme i denne tid, hvor 
coronavirus sætter store begrænsninger for vores bevægelsesfrihed og 
arrangementer.

Tilmelding og information:
Kontakt sognemedhjælper Kirsten Vindum, tlf.: 2345 9492, 
mail: smh@lemvigkirkerne.dk
LÆS MERE om tilbuddet på Lemvig og Heldum Kirkers hjemmeside: 
www.lemvigkirkerne.dk

Orienteringsmøde udsat
En ny bekendtgørelse fra Kirkeministeriet betyder, at orien-
teringsmødet om valg til menighedsrådet kan flyttes til sene-
re afholdelse. Da det med nugældende, - og forventede regler 
ikke er muligt for os at afholde mødet den 9. juni udsættes 
mødet hermed til afholdelse senest 21. august 2020.
Når mødet er fastlagt, vil dette blive bekendtgjort i KirkeNyt 
og på Lemvigkirkernes hjemmeside.

Harald C. Schrøder, 
formand for 
valgbestyrelsen


