KirkeNYT
De stimlede sammen
eNYT

ANNONCE

Lemvig &
Heldum Sogne
ANNONCE

- men store forsamlingers tid er for en stund forbi

rnes
hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk
Denne artikel skulle egentlig have rummet for- Det koster at synge i kor

glæde over, at vi Anden Pinsedag skul- Det koster på afstandskravet, der stiger fra én til to
kventningens
–
YM
Børnetræf
ogi an-Sognenes
projekt
le have været samlet
i det fri til gudstjeneste
meter. Ganske absurd.YM
Og Helligånden
korser sig,

lægget
påydre.
Strandvejen.
Men sådan
bliver
ikke
selvpenge
om Helligånden
også maner
besindighed
mission
i det
Vores mission
”derude”
er,det
at vi
samler
ind til og informerer
omtilMyanmar.
i år, fordi forsamlingsforbuddet stadig gælder for
gruppervilpåviover
på ikke
specifi
steder.
må
Myanmar
her i ti
januar
bruge
på to kke
måder;
vi harVivores
blot
glæde
os
over,
at
kirken
er
blevet
åbnet
for
lidt
missionsprojekt, som vi gennem længere tid samler penge ind
til,større
og så vil
vi denne gang lade vores YM Børnetræf handle om
forsamlinger.
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 mener at kunne undvære.
Besøg fra Myanmar
Heidi Sandager Nielsen, som har været ansat i Konfirmand
Aktion og derigennem har været på rejse til Myanmar, kommer til YM Børnetræf for at gøre Lemvig-børnene klogere på,
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DU kan også være med til at gøre verdens børn til Fremtidsbørn 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 menighedsrådet udvælger et YM-projekt - et Ydre-Missions-projekt
- som vi støtter over en 2-årig periode.
Vi skifter normalt mellem Mission Afrika (tidl. Sudanmissionen) 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

Med sanglyd drage ånde
Corona er alt det modsatte af Helligånden. For
denne sygdom kvæler åndedraget. Hvor Helligånden gør, at vi med sanglyd kan drage ånde. I det
hele taget kan ånde frit. Og de vilde ideer flyver højt
og håbet ender med at nå himmelske højder. Og
menigheden har Helligånden at takke for, at den
åndelige sult bliver mættet igen og igen. Og præster
er fuldt bevidste om, hvor meget de har Helligånden at takke for. På vej på pension kan jeg roligt
indrømme, at Helligånden igen og igen fik betydeligt mere ud af det, der stod på papiret, end det
fortjente. Man hørte da også ånden sukke: Papir er
taknemmeligt.
Så vi blæser Helligånden en fanfare.
Glædelig pinse!
Af Kim Eriksen, sognepræst

Fokus

JANUAR
MAJ/JUNI LEMVIG
HELDUM
Kirkens
Dagligstue
Åbningstider
Tirsdag d. 16. kl. 19.30
Kirkekontoret
er igen åbent for perSøndag den 31.
Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
Foredragsaft
en i10.30
Kirkehuset.
Torsdag
d. og
18.Kirkegårdskontoret
januar kl. 10.00.
sonlig henvendelse.
Pinsedag
Indsamling:
Indsamling:
Henrik Jensen ”Det ordentlige menneske”.
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.
Danske Kirkers Råd
Danmission projekt
Kirkekontoret er åbent tirsdag– fredag kl. 09.30–12.30
Lemvig Kirkes Ungdomskor
Onsdag d. 17. kl. 19.30
(Tanzania)
samt torsdag tillige kl. 15.00-17.00.
Alle hjem. Møde i de fire kredse.
Ungdomskoret er begyndt igen og er åben for nye korister.
Tlf. 97820786; mail: lemvig.sogn@km.dk
Lemvig kirke indbyder til
Onsdag
17.1.kl.10.30
19.30
Mandagd.den
Fælles gudstjeneste Der henvises til
Kirkens Ungdomskor er for alle unge fra 7. kl. og opefter.
Kirkegårdskontoret er åbent kl. 10.00-12.00 mandag – fredag
2. pinsedag
Kim Erikseni hjemmene.fælles gudstjeneste
Indre
Mission. Bibelkredse
Vi øver hver onsdag kl. 15.30-17.00 i Kirkehuset, Torvet 10,
tlf. 97821152.
i Lemvig Kirke
Torsdag d. 18. kl. 10.00
Lemvig. Udover at synge til gudstjenesterne i Lemvig Kirke,
Mail: anders@lemvigkirkegaard.dk og
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
synger vi også ved bryllupper, musikgudstjenester og den
mia@lemvigkirkegaard.dk
Søndag
denRiis
7. Rejser
10.30 Lisbeth
Filtenborg
9.00Rejser”.
Lisbeth Filtenborg
Søren
Riis,
”Historien
om Riis
årlige julekoncert, og der er mulighed for deltagelse i et årligt
for
aleneforældre
...
og
børn
Se
mere
på
www.lemvigkirkerne.dk
Trinitatis
Indsamling:
Indsamling:
korstævne.
Torsdag
d.
18.
kl.
19.30
søndag
Venskabsmenighed
Venskabsmenighed
Tirsdag d. 23.
januar
17.00
Tirsdag
denkl.26.
januar kl. 17-19
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset
Ungdomskoret aflønnes for deres arbejde. Alle er velkomne,
Tilmelding
smh@lemvigkirkerne.dk
/ tlf. 23459492
Tilmelding
og information: Sognemedhjælper
så bare mød op.
Svend Åge Kronborg, Videbæk.
Generalforsamling
i KFUM og
KFUK
Kirsten
smh@lemvigkirkerne.dk
▪ 23459492
Tirsdag d. 23. kl. 14.30
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte organist og
Onsdag
denVindum
17. juni▪ 2020
kl. 19.00
korleder Nina H. Davidsen tlf. 20359115;
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde
i KFUM og KFUK Huset, Ågade 5, Lemvig.
mail: ninnadavidsen@outlook.dk
Niels Aage Kristensen, Øster Assels.
Dagsorden ifølge lovene.
...
er
det
Pinsedag
–
Joh.
14,15-21
Tirsdag d. 23. kl. 17.00
Bestyrelsen håber på et godt fremmøde.
Og solen vil skinne,
uanset hvor meget
det måtte regne, blot
Spisefællesskab
for alene-forældre
og børn.
Vel mødt til en hyggelig aften.
tilstrækkeligt
mange vil insistere på, at i al23459492
sin glans nu stråKFUM og KFUK i Lemvig
Tilmelding
smh@lemvigkirkerne.dk/tlf.
ler solen. Helligånden er nem at afvise. Og det vil – som der
Onsdag d. 24. kl. 19.30
står i dagens tekst - verden gøre, fordi den hverken ser eller
Indre
Mission
i Klippen.
kender
den. Verden
foretrækker tørre tal, og det er der ikke
Fælles 2. pinsedagsgudstjeneste
Generalforsamling.
meget ånd over. Det er der til gengæld over så meget andet.
for– Lemvig
og
Heldum
sogne
Torsdag
d. 25.
10.00
Fra skubbet
udkl.
i lyset,
til håndsrækningen midt i mørket. I
LYSFEST
forhøjde,
alle
– uanset
alder,
hudfarve,
sprog
m.m.
uanset
alder,
hudfarve,
højde,
sprog
m.m.
Kirkens
dagligstue
i Kirkehuset.
sidste ende
er Helligånden
garantien for kontakten mellem
i
Lemvig
Kirke
–
uanset
alder,
hudfarve,
højde,
sprog
m.m.
Lørdag
den
27.
januar
kl.
14.00-17.00
i
kirkehuset.
Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Lemvig Kirkes Voksenkor holder pause pt. og
Sognemedhjælper
Kirsten
Lemvig:
himmel og jord. Som
JesusVindum,
siger: Jeg vil
ikke efterlade jer
Lørdag
denkultur
27.juni
januar
14.00-17.00
i kirkehuset.
håber på opstart igen i slutningen af august/
Kom
og del
- -medbring
din
egen
retret
mad
til til
den
1.
2.kl.
pinsedag
Kom Mandag
og
del
kultur
medbring
din
egen
mad
”Hellere
end kedelig
mine
tanker om
faderløse;skør
jeg kommer
til jer.…Som
kærligheds
ogJohannes
sandheds
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til
begyndelse af september.
den
store
internationale
buffet.
Fælles den
udendørs
2. pinsedag
erbuffet.
aflyst.
Møllehave”.
ånd. Som en talsmand, der kan fremføre jeres sag i himlen
dengudstjeneste
store
internationale
buffet.
store
internationale
Der
er
fortsat
udendørs
forsamlingsog Guds sag på jorden. Det kan godt være, at Helligånden er
Arrangører:
Lemvig
Integrationsforening
Lemvig
Kirke
Vil du høre mere om Lemvig Kirkes Voksenkor,
Arrangører:
Lemvig
Integrationsforening ogog
Lemvig
Kirke
forbud
på max
10Integrationsforening
personer.
Arrangører:
Lemvig
og Lemvig
Kirke
svær at få hold på. Men den er helt umulig at undvære. Og
Tilmelding
til
Gunvor
Møllerpå
påmobil
mobil
61772633
er du velkommen til at kontakte organist og
Tilmelding
til
Gunvor
Møller
61772633
I
stedet
er
der
fælles
gudstjeneste
for
det skal vi heldigvis heller ikke. For nu kom vor pinseliljetid, Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633
korleder Nina H. Davidsen tlf. 20359115;
Foredragsaften
Lemvig og Heldum sogne i Lemvig kirke
nu har vi sommer skær og blid. Glædelig pinse i kirken og i
mail: ninnadavidsen@outlook.dk
kl.
10.30
ved
sognepræst
Kim
Eriksen
alles sind!
i Kirkehuset

b
a
k
s
s
e
l
l
æ
f
e
s
Spi

På søndag

LYSFEST
alle
LYSFEST for
for alle

Tirsdag d. 16. januar

Dåb

Kirkegårdskontorer Sognemedhjælper Kirsten Vindum Organist Nina H. Davidsen
Sognepræst Lisbeth Filtenborg Sognepræst Kim Eriksen Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent Kirkekontoret
kl. 19.30
i Lemvig
Kirke
21 30 39 03
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk DøbtÅben:
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
ninadavidsen@outlook.dk
LHF@km.dk
d. 6. jan.
2018: - Mandag lukket Heldum: 21 25 66 07 smh@lemvigkirkerne.dk
www.lemvigkirkerne.dk

Henrik Jensen
”Det ordentlige menneske”.

Gustav Knak Roll, Nørreled 2, Lemvig
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