
15. september er der valg til menighedsrådet for menigheder-
ne i begge sogne. Der skal vælges 10 medlemmer fra Lemvig 
sogn, og Heldum sogn skal repræsenteres med to medlem-
mer i det kommende menighedsråd. Sognene søger frivillige 
med lyst til at påtage sig organisatoriske opgaver til gavn for 
menighederne.
Forud for menighedsrådsvalget indbyder menighedsrådet til 
fælles orienteringsmøde tirsdag den 30. juni kl. 19.00 i Kir-
kehuset.

Menighedsmøde
Orienteringsmødet er bygget op omkring to sideordnede 
orienteringer med det traditionelle menighedsmøde, hvor 
menighedsrådet fortæller om årets arbejde og beslutninger. 
Det andet punkt handler om det kommende valg til menig-
hedsrådet.
Efter formand Kaj Gøtzsches velkomst og valg af dirigent, er 
der orientering om menighedsrådets arbejde siden menig-
hedsmødet sidste år, samt opgaver for det kommende menig-
hedsråd.

Et særligt punkt på dagsordenen, som mødedeltagerne kan 
glæde sig til, er billedshowet ”Arbejdsåret fortalt i billeder”, 
som sognemedhjælper Kirsten Vindum på vanlig elegant vis 
har sammensat.
Regnskab og budget for det seneste år er også med på dags-
ordenen.

Debat
Menighedsrådet er parat til at modtage visioner, ønsker og 
ideer til brug for det kommende menighedsråd, derfor opfor-
dres man til at deltage i debatten.  

Valget
Helt efter reglerne for valg til menighedsrådet, bliver der en 
orientering om datoer, regler for opstilling, samt om valgfor-
samlingen. Muligheden for afstemningsvalg bliver der også 
gjort rede for.
Et særligt spændende punkt på dagsordenen er, hvem der 
eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og sted-
fortrædere på valgforsamlingen til september. Hvor mange 
medlemmer af det ”gamle” menighedsråd fortsætter, og hvor 
stort er behovet for nye medlemmer. 

Sognebåndsløsere
Op til valget har præsterne en særlig opgave. De skal sørge for, 
at sognebåndsløserne er indtastet i et nyt register. Arbejdet 
med registreringen skal være færdig senest den 10. august. Og 
hvad betyder registreringen så? Har man løst sognebånd, eller 
vil man løse sognebånd til en bestemt præst, skal man stå på 
den nye liste senest den 10. august for at kunne stemme ved 
valget og være opstillingsberettiget til valget til det nye menig-
hedsråd, der begynder sit arbejde den første søndag i advent.

Med andre ord: Der er lagt op til en spændende orienterings-
aften, hvor menigheden får mulighed for at høre om det nu-
værende menighedsråds arbejde, komme med gode ideer til 
det fremtidige arbejde samt ikke mindst sætte sig ind i regler-
ne for valget til menighedsrådet den 15. september. 
I øvrigt kan man læse mere om mødet på vores hjemmeside  
www.lemvigkirkerne.dk.
Alle er velkomne til mødet.
Der serveres kaffe undervejs.
Vel mødt

Af Harald C. Schrøder, 
formand for valgbestyrelsen
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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”.
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Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 
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Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633
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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/JULI LEMVIG  HELDUM

Torsdag den 25. 11.00 Sommersang
 ved Lisbeth Filtenborg 
Torsdag den 25. 16.00 Orgelkoncert  ved organist
 Anders Sørensen Uth, Skjern
Fredag den 26.  20.00 Lysandagt i kirketårnet 
 ved Kim Eriksen 
Søndag den 28.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
3. søndag Indsamling: Indsamling:
e. Trinitatis Gidionitterne Venskabsmenighed

Torsdag den 2. 11.00 Sommersang ved Lisbeth Filtenborg 
Torsdag den 2. 16.00 Orgelkoncert ved organist
 Mikkel Andreassen, Esbjerg
Søndag den 5. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
4. søndag  Indsamling: Indsamling: 
e. Trinitatis KFUM’s Sociale  KFUM’s Sociale
 Arbejde - lokalt Arbejde - lokalt

Torsdag den 9. 11.00 Sommersang 
 ved Lisbeth Filtenborg

…. er det 3. søndag efter Trinitatis – Luk. 15,11-32:
Der er uro i familien igen, denne gang er det en sag om arve-
forskud, rastløshed, udlængsel og om at spille Karl Smart og 
sætte det hele over styr og fortryde. Og om en storebror, der 
påstår, at han aldrig har fået noget. 
Ikke mindst er det historien om en usædvanlig tålmodig 
far, der har al den tid i verden, der skal til, til at vente på, at 
hans to utaknemmelige sønner omvender sig. Omvendelsen 
har fl ere vinkler: fortrydelse, anger og hjemvenden og ikke 
mindst generøsitet. Generøsiteten er ikke en selvfølge og da 
slet ikke hos storbroren, men ved at se på sin far, kan han få 
noget af hans kærlige, tålmodige og generøse sind. 
Jesus talte om Gud i billeder, og sådan må vi digte videre på 
de billeder, så vores eget billede af Gud fører til tro, liv og 
glæde. 

JUNI
Tirsdag den 23. kl. 9.30
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.

Morgensang
i Lemvig Kirke kl. 10.00

[en stille stund i sommeren]

• Torsdag den 5. juli
• Torsdag den 12. juli
• Torsdag den 19. juli
• Torsdag den 26. juli
• Torsdag den 2. august
• Torsdag den 9. august

Morgensang er musik og salmesang, bøn og tekstlæsning, 
refleksion og velsignelse − og bagefter kirkekaffe ....

Alle er velkomne!

Nu rinder solen op
af østerlide,

forgylder klippens top
og bjergets side;

vær glad, min sjæl, og lad 
din stemme klinge,

stig op fra jordens bo,
og med din tak og tro

til Himlen svinge!

www.lemvigkirkerne.dk

S   mmer 
   i Lemvig Kirke

JUNI
 25. kl. 11.00 Sommersang v/sognepræst Lisbeth Filtenborg med kaffe 30 min. 
 25. kl. 16.00 Orgelkoncert v/organist Anders Sørensen Uth, Skjern

JULI − ugerne 28-29-30-31
Alle ugerne er kirken åben til kl. 20.00 hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

 2. kl. 16.00 Orgelkoncert v/organist Mikkel Andreassen, Esbjerg

 Alle mandage kl. 11.00 Lemvig kirkes historie før og nu 30 min.
Alle mandage kl. 16.00 Besøg i kirketårnet (max. 15 personer) 30 min.

Alle tirsdage kl. 11.00 Besøg i kirketårnet (max. 15 personer) 30 min.
Alle tirsdage kl. 16.00 Bodil Kaalunds billeder 30 min.

Alle onsdage kl. 11.00 Bodil Kaalunds billeder  30 min.
Alle onsdage kl. 16.00 Kirkecafé med kaffe 30 min.

Alle torsdage kl. 11.00 Sommersang i kirken med kaffe 30 min.
Alle torsdage kl. 16.00 Oplev organisten øve 30 min.

AUGUST
 6. kl. 11.00 Sommersang v/sognepræst Lisbeth Filtenborg med kaffe 30 min.
 20. kl. 19.00 Rundvisning og fortælling på Lemvig kirkegård 5 kvarter
  − Mødested: Lemvig kirkegårdskapel – midt på kirkegården
  Afsluttes med kaffe i præstegårdshaven ved Ydunslund 5
 25. kl. 16.00 Orgelkoncert v/Organist Line Reinvang, Lundtofte

Open by
   night 

              i Lemvig Kirke
Fredag den 26. juni

Åben Kirke
Lemvig kirke er denne dag åben for alle kl. 9.00-20.00
   
Besøg i kirketårnet
Kirketårnet er åbent for rundvisning: 
Kl. 18.00  18.30  19.00  19.30
Max. 15 personer ad gangen
   
Lysandagt
Kl. 20.00  Lysandagt i kirketårnet ved sognepræst Kim 
Eriksen. Max. 25 personer

Menighedsrådet søger ledere…
Orienteringsmøde om fremtiden i Lemvig og Heldum sogne

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	

	

	

	

	

	

Åbningstider på Kirkekontoret
I perioden 01. juli - 14. august holder 
Kirkekontoret åbent 
tirsdag – fredag kl. 09.30 – 12.30
Lemvig-Heldum Menighedsråd

  

Oplev organisten spille på orgel KirkeNYT i sommerferien
Grundet færre aktiviteter og møder i sommerperioden har 
Lemvig-Heldum Menighedsråd besluttet, at KirkeNYT ikke 
udkommer i uge 27, 29 og 31.
Se www.lemvigkirkerne.dk om mødedatoer m.v.


