
Det har været et mærkeligt forår med COVID-19 som gæst. 
Det har betydet, at kirkerne har været lukkede både for guds-
tjenester og gæster i det daglige.
Vi ønsker, at kirkerne skal være åbne for alle igen, - efter de 
retningslinjer der nu aktuelt gælder.
Kirkerne er åbne for både lokale og for vore turister i områ-
det.

Gudstjenester og åben 
kirke
Hver søndag hen over som-
meren er der gudstjeneste i 
Heldum kirke kl. 09.00 og 
i Lemvig kirke kl. 10.30. 
Derudover er de to kirker 
åbent for besøg hver dag i 
perioden kl. 09.00-17.00. 

Orgelkoncerter 
De sædvanlige tre orgelkoncerter afholdes som tidligere om-
talt 25. juni, 2. juli og 25. august, - alle dage kl. 16.00. 

Sommerevents
Lemvig Event og Handel samt Lemvig-Thyborøn Turistfor-
ening har inviteret til et samarbejde omkring oplevelser i 
Lemvig i ugerne 28 -31.
I disse 4 uger har vi i Lemvig kirke lavet et program for hver 
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag – alle dage kl. 11.00 og 
kl. 16.00. Kirken er disse dage åbent for besøg indtil kl. 20.00.
En kirkevært vil på disse tidspunkter byde velkommen til et 
alsidigt program, som varer omkring en halv time.

Lemvig kirkes 
historie før og nu
En rundviser for-
tæller den spæn-
dende historie om 
Lemvig kirke hver 
mandag kl. 11.00. 
Det er både histo-
rien fra da kirken 
blev bygget for 800 
år siden, - de man-
ge brande under-
vejs, - genopbyg-
ningen i 1933-1935 
og renoveringen i 
2011-2012.

Besøg kirketår-
net
En rundviser går 
med op i kirketår-
net sammen med 
højst 15 personer 
ad gangen hver 
mandag kl. 16.00 
og hver tirsdag kl. 
11.00. Der fortæl-
les om de gamle 
klokker, - kirkeuret 
og klokkespillet. Derudover er der mulighed for et kik ind 
over kirkeloftet og ud over byens tage.

Bodil Kaalunds billeder
En rundviser fortæller om tilblivelsen af 
kirkens udsmykning hver tirsdag kl. 16.00 
og hver onsdag kl. 11.00. Der fortælles lidt 
om historien omkring billederne og en 
gennemgang af nogle af de smukke billeder.

Kirkecafé
Hver onsdag kl. 16.00 hygger vi os sammen i kirken og går lidt 
på opdagelse. Vi drikker en kop kaffe sammen.

Musik og sang i kirken
I år har vi sommersang i Lem-
vig kirke hver torsdag i peri-
oden 18. juni til 6. august kl. 
11.00 med efterfølgende kirke-
kaffe, - og kl. 16.00 er der mu-
sik i kirken. Organisten spiller 
på orgelet og fortæller lidt om, 
hvordan orgelet fungerer.

Udover ovenstående aktivitetstidspunkter, er kirken åbent for 
et besøg, hvor man kan komme og se og være i kirkerummet. 
Man kan komme for bare at sætte sig og nyde stilheden, - må-
ske tænde et lys i lysgloben eller se den lille udstilling fra vores 
venskabsmenighed i Cameroun.

Alle aktiviteterne er gratis. Vi glæder os til at se også dig i 
Lemvig kirke.

På vegne af præster, ansatte og menighedsråd
Kaj Gøtzsche, medlem af sommerudvalget.
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På søndag

 
 

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
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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  
 

Koncerter i Lemvig Kirke

3 Orgelkoncerter
Torsdag den 25. juni kl. 16.00

Organist Anders Sørensen Uth, Skjern 
   Torsdag den 2. juli kl. 16.00

Organist Mikkel Andreassen, Esbjerg

Tirsdag den 25. august kl. 16.00
Organist Line Reinvang, Lundtofte

Fri 
entré

Mødekalender
JUNI LEMVIG  HELDUM

Torsdag den 18. 11.00 Sommersang 
 ved Kim Eriksen 
Lørdag den 20.  9.00 KONFIRMATION 
 Kim Eriksen 
 11.00 KONFIRMATION 
 Lisbeth Filtenborg
Søndag den 21.  10.30 KONFIRMATION 9.00 Lisbeth Filtenborg
2. sønd.  Lisbeth Filtenborg Indsamling:
e. trinitatis og Kim Eriksen Venskabsmenighed
 Indsamling: 
 Folkekirkens Ungdomskor 

Torsdag den 25. 11.00 Sommersang
 ved Lisbeth Filtenborg 
Torsdag den 25. 16.00 Orgelkoncert  ved organist
 Anders Sørensen Uth, Skjern
Søndag den 28.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
3. søndag  Indsamling: Indsamlings:
e. trinitatis Gidionitterne Venskabsmenighed

...er det 2. søndag efter trinitatis – Luk. 14,25-35
Sidste søndag var der vrøvl i familien på grund af en arvesag. 
For banal til at Jesus ville blande sig i det, for vil man endelig 
være rig, skal man søge at være det hos Gud. I teksten til på 
søndag skærper Jesus tonen yderligere, så vi - der mest af alt 
er til fred og ro og små slag, og det går vel nok, og så alvorligt 
skal man vel heller ikke tage alting – kan godt belave os på at 
få et drag over nakken.

Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru 
og børn, brødre og søstre, ja sit eget liv, kan han ikke være min 
discipel. Den der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke 
være min discipel.

Så alvorligt – nogle vil sige skingert – hører man trods alt 
ikke så ofte, at Jesus taler. Måske løber vreden af med ham. 
Eller også er der virkelig noget her, det er vigtigt at forstå. 
Problemet er blot, at denne søndag er teksten virkelig van-
skelig at forstå. Men derfor des mere udfordrende at lytte til. 

   

Orienteringsmøde
Forud for menighedsrådsvalget den 15. september 
2020, inviterer Lemvig og Heldum sogne hermed til 
fælles orienteringsmøde.

Tirsdag den 30. juni kl. 19.00 i Kirkehuset 

Dagsorden for orienteringsmødet:

1.  Velkomst ved menighedsrådets formand.
2.  Valg af dirigent.
3.  Orientering om arbejdet i den forløbne funktions-
 periode og orientering om det kommende menig-
 hedsråds opgaver.
4. Arbejdsåret fortalt i billeder.
5.  Redegørelse for det seneste års regnskab samt det  
 kommende års budget. 
6.  Visioner, ønsker og ideer til det kommende   
 menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og 
 debat. 
7. Orientering om datoer og regler for opstilling og   
 valgforsamling, og orientering om muligheden for 
 at udløse afstemningsvalg.
8. Oplysning om antallet af kandidater, der skal væl-
 ges til menighedsrådet.
9. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er in-
 teresserede i at opstille som kandidater og stedfor- 
 trædere på valgforsamlingen i september. 
10. Eventuelt

Der serveres kaffe undervejs, og alle er velkomne.

Se i øvrigt mere på vores hjemmeside 
www.lemvigkirkerne.dk

Harald C. Schrøder, formand for valgbestyrelsen   

JUNI 
Onsdag den 17. kl. 19.00
KFUM og KFUK i Ågade 5 
Generalforsamling.
Tirsdag den 23. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Tirsdag den 23. kl. 19.00
Luthersk Mission. 
Sct. Hans aften hos Anne og Kaj Døj, Fabjergkirkevej 83.
Tirsdag den 23. kl. 19.30
Indre Mission. 
Sct. Hans aften hos Gurli og Per Agergaard, Moeskjærvej 7.

www.lemvigk i rkerne.dk

Med-vandring   

Torsdag den 18. juni kl. 16.30

Mødested: Kiosken på Gjellerodde

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

Sammen og med 
god afstand.

Sognepræst 
Lisbeth Filtenborg

NB: ingen tilmelding

Kirken i sommerlandet

Lemvig kirke er åben og klar til at modtage gæster…

Sognepræst
Lisbeth Filtenborg             NB: Ingen tilmelding

  


