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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  
 

MødekalenderKirkekalender

…. er det 9. søndag efter Trinitatis – Luk. 12,32-48:
Jesus opfordrer os til at skaffe os skatte og værdier af en gan-
ske anden slags end de materielle. Dem skal vi i stedet skaffe 
os af med for at være klar. Klar til hvad? Klar til at bryde op, 
når tiden er inde, og der bliver kaldt, og mennesket skal stå 
til regnskab for sin forvaltning.  Jesus fortæller en lignelse 
om en fest og om nogle tjenere, som holder sig klar til at 
tage imod herren, hvornår det skal være. Peter spørger: ”Er 
dine ord særlig møntet på os eller på alle?” Jesus svarer ikke 
direkte på spørgsmålet, men uddyber lignelsen og viser 
bagsiden af den manglende forvaltning og årvågenhed: En 
tjener, der forsyner sig fra herrens vinkælder og mishandler 
de andre karle og piger. Hvordan er det lige, vi har forvaltet 
vores liv?

  

AUGUST LEMVIG  HELDUM

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

Lørdag den 15.  9.00 Konfi rmation 
 Kim Eriksen
 11.00 Konfi rmation 
 Lisbeth Filtenborg

Søndag den 16. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
10. søndag  Indsamling: Indsamling:
e. Trinitatis Norea Radio Kirkens Korshær

Tirsdag den 18. 21.00 Vægtergudstjeneste 
 ved Kim Eriksen. 
 Efterfølgende arr. i Kirkehuset 

 AUGUST
Tirsdag den 11. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé.
Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing
Onsdag den 12. kl. 19.30 
Indre Mission i Klippen. Samlingsfest.
Missionær Heri Elttør, Aulum: ”En god begyndelse”. 
Torsdag den 13. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Studievejleder m.m. Jørgen Bruntse, Lemvig 
Gymnasium: ”Sommer-sangtime”
Torsdag d. 13 kl. 19.30
Luthersk Mission - møde i Kirkehuset. 
Taler: Bjarne Breum Mogensen, Astrup

Lemvig Kirkehus  
indbyder til

         udstilling
med arkitekt Merete Nørby, Lemvig

Udstillingen åbnes søndag den 9. august
efter gudstjenesten ved kirkekaffen.

Alle er velkomne.

         udstilling
med arkitekt med arkitekt 
         udstilling         udstilling         udstilling
 KUNST-

           

I gang igen i Lemvig Kirkehus
Kirkens Dagligstue og Foredragsaftener er på plakaten igen efter ”corona-pause”.

I løbet af august og september tager vi igen fat på at mødes i 
Lemvig Kirkehus til Kirkens Dagligstue hver torsdag og Fore-
dragsaftener syv tirsdage i løbet af sæsonen. Vi har lagt os i 
selen for at tilbyde spændende foredrag, så der er noget for 
enhver smag. 
Måske er man ikke til det ene emne, men så er det næste emne 
måske mere til ens smag. Der er helt sikkert noget for alle. 
Foredragene bliver som altid garneret med sang fra Højskole-
sangbogen og en masse snak over kaffen.
De torsdag formiddage, hvor vi indbyder til Kirkens Daglig-
stue, begynder vi med en højskolesang eller -salme, hvorefter 
der bydes på rundstykker. 

Priserne stiger lidt
Vi har i denne sæson valgt at sætte priserne en smule op, men 
det er stadig meget billigt at deltage i arrangementerne. Pri-
serne er nu i Kirkens Dagligstue 20 kr. og til Foredragsaftener 
40 kr. pr. person – og det er incl. kaffe/the og kaffebrød. 

Vi glæder os til at åbne dørene igen – alle er velkomne til både 
Kirkens Dagligstue og Foredragsaftener, og vi holder selvføl-
gelig stadig god afstand og overholder de gældende restrikti-
oner.
                                            Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

Kirkens Dagligstue kl. 10.00-11.30
August  
13.  Studievejleder m.m. Jørgen Bruntse, Lemvig Gymnasi-
 um: “Sommer-sangtime”
20. Fhv. Rektor Lars Ebbensgaard, Vrist: ”H.C. Andersen for
 sjov og alvor” 
27. Sognepræst Kim Eriksen: ”Vestjylland tur retur”

September  
3. Formand for Kræftens Bekæmpelse i Lemvig Anne Lund:
  ”Kræftens Bekæmpelse i Lemvig”
10. Sognepræst Lisbeth Filtenborg; ”Mio, Madicken og mig – 
 børnenes frihedskamp hos Astrid Lindgren.
17. Tidl. sømandspræst Hans Vestergaard Jensen, Gjeller-
 odde: ”Kirkesvindler og lystige søfolk – glimt og oplevel
 ser fra en svunden tid i en af Europas travleste havnebyer
 i 70’erne og begyndelsen af 80’erne”
24. Højskolelærer Kristian Tikjøb, Seniorhøjskolen i Nr. 
 Nissum: ”Lyset over Skagen – kunstnerkolonien på top-
 pen”

Oktober  
1. Tidl. seminarielærer Knud Mølby: ”Med van Gogh på 
 fl odbåd i Holland”
8. Forfatter Jens Erik Villadsen: Bogen ”Damernes Magasin”
15. EFTERÅRSFERIE 
22. Sognemedhjælper Kirsten Vindum: ”Ritualer – de private 
 og de fælles ritualer. Hvad betyder de for os?”
29. Overfartsleder Kim Raabjerg Korshøj: “Thyborøn-Agger
  Færgefart – før og nu”

November  
5. Pædagog Christina Sloth Sørensen: ”Aktiviteter når du
  bor på plejehjem”
12. Missionær Rikke Vestergaard: ”Hospital uden en læge”
19. ”Vores nye sognepræst præsenterer sig selv – med et lille
  foredrag”
26. Direktør Henrik Damgren, Lemvigegnens Landbofor
 ening: ”Landbrugets udfordringer i 2020”

December  
3. Julehygge

Foredragsaftener kl. 19.30-ca. 22.00
”Synd for begyndere” Tirsdag den 8. september 
Foredrag ved sognepræst Kristian Bøcker, Jelling

“Skammens ansigter” Tirsdag den 20. oktober
Foredrag ved Carsten Stage, lektor i kultur og medier, 
Aarhus Universitet

“Om glæde” Tirsdag den 10. november 
Foredrag ved sognepræst Kathrine Lilleør

“Den nye Højskolesangbog  Tirsdag den 19. januar
og udvalgets overvejelser
Foredrag ved Anne Odgaard Eyermann, kirkemusiker, 
korleder, komponist, medlem af Sangbogsudvalget

“Salmebogen 450 år?” Tirsdag den 9. februar 
Foredrag ved biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift

“Open Doors − kristenforfølgelser”  Tirsdag den 9. marts 
Foredrag ved Maria Serner-Pedersen, 10 år i “Open Doors”

“Verdens bedste nyheder” Tirsdag den 13. april 
Foredrag ved Thomas Ravn-Pedersen, direktør og 
chefredaktør for nyhedsmediet Verdens Bedste Nyheder

Vægtergudstjeneste
i Lemvig Kirke 
tirsdag 18. august kl. 21.00
ved Kim Eriksen
Vægterne og Lemvig – Heldum menighedsråd indbyder 
alle til en aftensgudstjeneste i Lemvig kirke som  en festlig 
afslutning på sommerens vægtergange. Menigheden synger 
aftensange vekslende med oplæsning af Bibelens tekster om 
vægterne. Ligesom vægterne i den dæmpede belysning i 
kirkerummet vil synge alle deres vægtervers. 
Efter gudstjeneste indbydes alle til en forfriskning i 
Kirkehuset. Her lægger man en 10er for et glas vin eller en 
øl eller en kop kaffe.

Konfi rmandtilmelding
Tilmelding til konfi rmandundervisningen 
med opstart i august, foregår via en digital 
konfi rmandtilmelding, som fi ndes på 
hjemmesiden www.lemvigkirkerne.dk. 
under konfi rmandtilmelding, hvor linket 
til konfi rmandtilmeldingen kan benyttes.
Den 23. august 2020 kl. 10.30 indbydes 
alle konfi rmander med familier til 
konfi rmandvelkomstgudstjenste i Lemvig 
Kirke, hvor begge præster deltager.

Gågadens 50 års jubilæum
mandag den 10. august.
Kirkens stand byder på en kop kaffe og 
konkurrencer for børn og voksne.

Sommersang
i Lemvig Kirke kl. 11.00
• Torsdag den 18. juni v/Kim Eriksen
• Torsdag den 25. juni v/Lisbeth Filtenborg
• Torsdag den 2. juli v/Lisbeth Filtenborg
• Torsdag den 9. juli v/Lisbeth Filtenborg
• Torsdag den 16. juli v/Kim Eriksen
• Torsdag den 23. juli v/Kim Eriksen
• Torsdag den 30. juli v/Kim Eriksen
• Torsdag den 6. august v/Lisbeth Filtenborg

Sommersang er musik, reflektion 
og sang − og bagefter kaffe ....

Alle er velkomne!

Sommersang
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• Torsdag den 30. juli v/Kim Eriksen
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Sommersang er musik, reflektion 
og sang − og bagefter kaffe ....

Alle er velkomne!

Ved yderligere spørgsmål rettes henvendelse til 
sognepræsterne Lisbeth Filtenborg og Kim Eriksen.

           

Rettelse:  seneste KirkeNyt´s artikkel er nævn en forkert fotograf. De første 2 billeder er taget af Click og det sidste er taget af  Louise Kjølhede.


