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Lemvig Kirke

Tillykke til kon� rmander – i en Corona tid

Mødekalender
JULI
Ingen møder i juli

  

Kirkegårdskontoret 
Kirkegårdskontoret holder lukket i uge 30.

Lemvig-Heldum Menighedsråd

S   mmer
   i Lemvig Kirke

Du danske sommer, min hilsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!

Går tit du kold over landet hen,
jeg véd, du kommer dog hed igen!

Ja, ja, ja,
jeg véd, dit hjerte er guld endda.

Thøger Larsen 1923

www.lemvigkirkerne.dk − en del af Folkekirken

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

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

De står med afstand. En lille gruppe ud af et større hold. For 
2020 blev det år, hvor Covid-19 tog verden i et jerngreb, og 
mange planer kuldsejlede på grund af afstandskrav og for-
samlingsforbud. Konfi rmationerne gik heller ikke ram forbi.
Og løsningen blev fl ere og mindre konfi rmationer spredt ud 
over sommeren. 
De første blev konfi rmeret i weekenden den 20. og 21. juni. 
Fotografen Peter Andersen fra Click har taget to af billederne, 

Torben Fredbo det tredje. 15. august og 19. september vil der 
atter være konfi rmation i Lemvig kirke.

Frygt ikke – tro kun
Hvad er den grundlæggende fortælling, konfi rmanderne er 
blevet præsenteret for og ved konfi rmationen bekræfter og får 
bekræftet som grundfortællingen om deres liv: At det at være 
menneske er at være skabt i Guds billede. Hvilket på samme 

tid er en gave og en opgave. Og at man – idet man kæmper 
med sit livs udfordringer – aldrig skal føle sig forladt og alene, 
for som Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. 
Og derfor har man dybest set intet at frygte, men alt at håbe 
på. Nej frygt ikke – tro kun. Med disse håbefulde ord ønsker vi 
årets konfi rmander tillykke med konfi rmationen.

Sognepræst Lisbeth Filtenborg og sognepræst Kim Eriksen  

Kirkekalender
JULI/AUG. LEMVIG  HELDUM

Torsdag den 23. 11.00 Sommersang 
 ved Kim Eriksen

Søndag den 26. 10.30 Kim Eriksen  9.00 Kim Eriksen

- 7. søndag  Indsamling: Indsamling: KFUM’s
e. Trinitatis Venskabsmenighed Sociale Arbejde - lokalt

Torsdag den 30.11.00 Sommersang 
 ved Kirsten Vindum

Søndag den 2. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen

- 8. søndag  Indsamling; Indsamling; 
e. Trinitatis  Kirkens Korshær Kirkens Korshær

Torsdag den 6. 11.00 Sommersang 
 ved Lisbeth Filtenborg

Søndag den 9. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg

- 9. søndag  Indsamling: Indsamling: 
e. Trinitatis  Venskabsmeninghed Kirkens Korshær

På søndag
… er det 7. søndag efter trinitatis – Matt. 10,24-31
Hvordan motiverer man nogen til at påtage sig en opgave, der 
er vanskelig, grænsende til det umulige. Det er i sig selv en 
vanskelig opgave. Jesus vælger sandheden og at sige tingene, 
som de er: En discipel står ikke over sin mester. Den modstand, 
han har mødt, vil de også løbe ind i. Når opgaven skal løses:

Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes 
jer i øret, skal I prædike fra tagene. Men én ting kan han love 
dem: Han vil være med dem hele vejen! Og det forsikrer 
Jesus dem om med nogle af de mest berømte, men også mest 
omdiskuterede ord i evangelierne: 

Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til 
jorden, uden at jeres fader er med den.

Det er helt sikkert ment som trøst og sagt til opmuntring. Lige 
indtil nogen får det drejet derhen, at det onde så måske sker 
med Guds medviden. Engang var stedet da også oversat: Uden 
at Gud er med i det. Men Gud er ingen gangster.  Kun den, 
man kan forvente sig alt godt fra: For på jer er selv alle hoved-
hår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.

Ny præst 
Kristoffer Garne er pr. 1. oktober 2020 ansat som sog-
nepræst i Lemvig-Heldum Pastorat, da sogne præst Kim 

Eriksen går på pension ved 
udgangen af september. Kristoffer 
Garne kommer fra en ansættel-
se som præst ved Kjellerup og 
Omegns Valgmenighed. Kristoffer 
er 29 år og fl ytter med sin familie 
og to små børn ind i præstebo-
ligen på Nis Petersens Vej 26.  Vi 
byder familien Garne velkommen 
og glæder os til det frem tidige 
samarbejde.
Lemvig-Heldum Menighedsråd

 Juleaften 
i Kirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.30. 

Pris: Voksne kr. 100,-, børn under 15 år gratis.
Alkoholfri aften. Mulighed for kirketaxa.

Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller lemvig.sogn@km.dk 
senest den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

Kirkens Dagligstue
Begynder igen efter sommerferien 
den 13. august kl. 10.00 i Kirkehuset
Studievejleder m.m. Jørgen Bruntse, Lemvig Gymnasium: 
”Sommer-sangtime”

Vil du væreFrivillig i kirken?
Vi har mange gode tilbud i Lemvig-Heldum 
Sogne, og derfor har vi brug for mange frivillige.
Vil DU være en af vores frivillige?

Du kan få en “frivillig-tjans” ved f.eks. at: 
• bage kage/boller
• være med i udvalgsarbejde
• hjælpe på konfirmandlejr
• lave kirkekaffe
• stille stole/borde op
• være frivillig juleaften 
• dække borde/rydde væk
• vaske op
• være besøgsven
• hjælpe med minikonfirmander
• lave andet og mere ...
kom selv med forslag!

www.lemvigkirkerne.dk

Kontakt Sognemedhjælper 
Kirsten Vindum og fortæl, 
hvor du gerne vil hjælpe. 
smh@lemvigkirkerne.dk 

Kirsten Vindum og fortæl, Kirsten Vindum og fortæl, 

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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På søndag

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 fluer 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 

På søndag

ANNONCEKirkeNYT

Mødekalender
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Sognepræst Ivar Brændgaard 
29691299 
ivarbraendgaard@gmail.com 

Mødekalender

Lemvig Dyrskue
Sæt kryds i kalenderen den 1.-2. juni, hvor Lemvig Provsti 
vil være til stede med en stand på Lemvig Dyrskue med 
temaet Salmebogens 450 års fødselsdag, hvor der vil være 
spændende aktiviteter for både børn og voksne.
Vi glæder os til jeres besøg!
Lemvig Provsti

... er det 4. søndag efter påske – Joh. 16,5-15
Jesus er ved at forberede sine disciple på, at han forlader dem. 
Hvis han bare havde sagt farvel til dem, så ville Jesus kun have
efterladt sig sorg blandt disciplene, og hans betydning ville 
være udtømt i en fodnote i religionshistorien. Jesus går bort. 
Talsmanden kommer. Talsmand er Johannesevangeliets be-
tegnelse for Jesu nærvær i hans fravær. Jesus vil ikke være hos 
os som sorg, savn og minde. Talsmanden vil være hos os som 
trøster, hjælper og opmuntrer. Jesus siger: ”Det er det bedste 
for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke 
komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.” 
Talsmanden kaldes også Helligånden. Johannes’ juleevange-
lium lyder, at ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os”. Pinsens 
evangelium kunne tilsvarende lyde, at ”Ånden blev ord og 
tog bolig iblandt os”. Ånden kommer udefra og påvirker os. 
Den kommer ikke indefra som menneskers åndelighed eller
åndfuldhed. Her får så også det forudsigeliges sprog, altså de 
eksakte naturvidenskabers sprog, den nødvendige modstand. 
Ude i det fri har ånd forbundet sig med ord. Tydelige og 
lydelige ord, som går os til hjerte og får afgørende betydning 
for os.

 Juleaften 
i Kirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.30. 

Pris: Voksne kr. 100,-, børn under 15 år gratis.
Alkoholfri aften. Mulighed for kirketaxa.

Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller lemvig.sogn@km.dk 
senest den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

Kirkens Dagligstue
i Kirkehuset
Torsdag den 16. maj kl. 10.00 
Sognemedhjælper Kirsten Vindum 
”Det største ser man kun i det små”.

Indbydelse

Udfl ugt for hele sognet – også dig
Årets sogneudfl ugt, som er åben for alle, går i år en times tid sydpå. 
Om det så er varmere dér sydpå, fi nder vi ud af torsdag den 6. juni.

Turen går i år til:
• Enemærkets Hostahave 
• Café Teske, hvor vi spiser frokost
• Søndervig Sandskulpturfestival 2019

Husk tøj der passer til vejret! 

Program

10.00  Afgang fra Lemvig Havn.
 Vi kører til Enemærkets Hostahave, hvor vi  

begynder med kaffe og kærnemælkshorn. 
Herefter bliver der god tid til at nyde 
haven og de mange smukke planter; både 
hosta, blomster og træer. 
Mulighed for at købe planter med hjem.

13.00 Ankomst til den hyggelige Café Teske, hvor 
vi nyder en god frokost med fisk (inkl. 1 
øl/vand/vin). Vi slutter med en kop kaffe 
og æblekage. 

 Derefter besøger vi Sandskulpturfestival 
2019 i Søndervig, hvor vi hører lidt om 
historien bag skulpturerne, før vi får tid til 
på egen hånd at nyde skulpturerne. 

16.30  (cirka) Hjemkomst til Lemvig Havn. 

Pris: 320 kr. (betales kontant 
i bussen)
Tilmelding senest 29. maj 
kl. 12.00 til Kirkekontoret 
på tlf. 97 82 07 86 eller 
mail lemvig.sogn@km.dk 

Lemvig-Heldum Sogne
Torsdag den 6. juni 2019 kl. 10.00-16.30

Lemvig-Heldum Sogne

Sogneudflugt

www.lemvigkirkerne.dk − en del af Folkekirken

Alle er velkomne til en god dag 

med hygge og sang i bussen! 

MAJ 
Tirsdag den 14. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Onsdag den 15. kl. 19.30
Alle Hjem. De 4 kredse mødes i hjemmene.
Torsdag den 16. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Sognemedhjælper Kirsten 
Vindum ”Det største ser man kun i det små”.
Onsdag den 22. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Missionær Bjarne Lindgren 
Christensen, Ringkøbing. ”Fredsriget”.
Torsdag den 23. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Sognepræst Kim Eriksen 
”Martin A. Hansen – liv og forfatterskab”

I forbindelse med Lisbeth Filtenborgs ansættelse

som ny sognepræst i Lemvig og Heldum 

Sogne pr. 1. juni, holdes der søndag den 9. juni

indsættelsesgudstjenester ved 

provst Ole Rasmussen og Lisbeth Filtenborg

Heldum Kirke kl. 09.00

Lemvig Kirke kl. 10.30

Here� er vil der være velkomstfrokost for 

Lisbeth Filtenborg i Kirkehuset ca. kl. 12.00 

med et lettere traktement.

Vi håber, at mange har lyst til at deltage 

i ovenstående arrangementer.

M.v.h. 
Lemvig-Heldum Menighedsråd

MAJ LEMVIG  HELDUM 

Fredag den 17. 10.30 Ivar Brændgaard 9.00 Ivar Brændgaard
St. Bededag

Søndag den 19. 10.30 Ivar Brændgaard 9.00 Ivar Brændgaard
4. søndag  Indsamling:  Indsamling: 
e. påske Nødhjælps- Nødhjælps-
 og genopbygnings- og genopbygnings-
 arbejde i Nigeria arbejde i Nigeria

Søndag den 26.  10.30 Ivar Brændgaard 9.00 Ivar Brændgaard
5. søndag  Indsamling:  Indsamling: 
e. påske Danske Sømands- og Nødhjælps- og

Udlandskirker genopbygningsarbejde
 i Nigeria

Tirsdag den 28.  17.00 Babysalmesangs-
 gudstjeneste ved 

Kim Eriksen

Torsdag den 30. 10.30 Kim Eriksen Fællesgudstjeneste i 
Kristi   Lemvig på grund af
himmelfarts dag Himmelske dage i

Herning

De store overskrifter for sogneudfl ugten er PLANTER – MAD – KAFFE 
– SAND. Det lyder da som en bred vifte, og det er det også. 
Det første sted, bussen kører os hen denne torsdag formiddag, er Ho-
stahaven ved Ringkøbing. Gennem snart mange år har denne smukke 
have været åben for besøgende, og selvom den kaldes Hostahaven, kan vi 
også glæde os til at se mange andre blomster – og træer i den store have. 
Udvalget sørger for kaffe og kærnemælkshorn, som vi vil begynde dette 
havebesøg med. 

Det gode til ganen
Frokosten vil vi nyde i den hyggelige Café Teske i Ringkøbing, hvor vi 
kan glæde os til noget godt til ganen og en god stemning.
Hos Café Teske kan man gå på opdagelse i de mange stuer som emmer 
af historie. Vi får dækket frokostsulten med en tapastallerken med små 
fi skeretter. Vi afslutter måltidet med gammeldags æblekage til kaffen, før 
turen går videre i bussen. 

Sand alle vegne
Nu skal vi kun køre et kvarters tid, da næste stop på turen er i Søndervig. 
Vi vil nemlig besøge Sandskulpturfestival 2019, hvor vi kan beundre de 
smukke kunstværker, som er skabt i sand. Det er imponerende, hvor 
smukt man kan skabe i sand. Årets tema er ”Robotter”, og på festivalens 
hjemmeside kan man læse: 
Velkommen til en god og anderledes oplevelse
De besøgende vil møde en 200 meter lang og 7 meter høj mur suppleret 
af 10 soloskulpturer, der tilsammen vil bombardere gæsterne med en 
robotverden, som både imponerer, fascinerer og giver stof til eftertanke! 
Og nej, robotter er ikke små grønne mænd, der kommer fra Mars. Ro-
botter er den skinbarlige virkelighed både nu og især i fremtiden. 

Derfor er årets sandskulpturfestival i Søndervig mere end nogen sinde et 
eller fl ere besøg værd – og det siger faktisk ikke så lidt! 
På årets sandskulpturfestival vil du nemlig møde en spændende ro-
botverden, som taler til alle sanser – herunder også til eftertanken! 
Fremtiden er altid et både spændende og lidt nervepirrende tema: Hvad 
vil der ske, og hvordan kommer vi og vores efterkommere til at forme 
og leve vores liv?

Før vi på egen hånd går rundt og nyder de fantastiske skulpturer, vil 
én af medarbejderne på stedet fortælle os lidt om tankerne bag årets 
sandskulpturfestival. 
På turen hjem i bussen vil vi få god tid til at fordøje dagens mange ople-
velser, og vi når frem til Lemvig Havn omkring kl. 16.30. 

Af Sognemedhjælper Kirsten Vindum

 
 

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

 

 

ANNONCEKirkeNYT

Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03 
kje@km.dk

Organist Nina H. Davidsen 
20 35 91 15 
ninadavidsen@outlook.dk 

Sognepræst Birgitte Krøyer 
97 82 01 68 
bikr@km.dk

Lemvig & Heldum Sogne         Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Kirkekalender Mødekalender

På søndag

 
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  
 


