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Vægtergudstjeneste
Lemvig og
Kirke
To
fluer med ét smæk – YMi Børnetræf
Sognenes YM projekt

Ener stemningsfuld
afslutning
på en
sommerens
vægtergang
YM
en forkortelse for Ydre
Mission – altså
mission i det ydre.
Vores mission ”derude” er, at vi samler penge ind til og informerer om Myanmar.
Tirsdag den 18. august kl. 21.00
Ydre
Missions
Sommerens sidste
vægtergang ender ved Lemvig
kirke, hvor vægternes malmfulde stemmer vil fylde
Børnetræf
kirkerummet
ved en andagt. Vægterne synger alle
vægterversene og menigheden aftensange og salmer.

Minglabar
Myanmar

Og ind imellem vil man kunne høre de tekster fra Bibelen, hvor vægterne er omtalt. Hvilket fortæller, at
vægteren som symbol og skikkelse har en lang historie bag sig.
Torsdag den 25. januar 2018
i Kirkehuset og Lemvig Kirke kl. 17.45-19.30

Købstædernes gamle vægterlaug
På Lemvigvægternes hjemmeside kan man læse, at fra
Kl. 17.45-19.00:
•ca.1550
Heidi fortællerfi
omklivet
i Myanmar
først
København og siden Helsingør, Kol• I Myanmar er der meget varmt, men ellers er det vel ligesom Danmark ... eller hvad?
• Uhm! Lækker mad med smag af Myanmar.
ding, Ribe og Haderslev deres nattevægtere, der skulle
Vi skal være med til at samle penge ind til fattige børn i Myanmar, som ikke har det så godt som vi i Dansørge for opsyn og ro og orden i byens mørke gader.
mark. Det vil derfor være fint, om du har lidt penge med, som du kan give til indsamlingen.
OgGudstjeneste
ved kongelig
forordning
i 1683
19.00:
for børn i Lemvig
Kirke v. sognepræst Birgitte
Krøyer.blev alle købstæHertil er dine forældre, søskende, bedsteforældre og andre meget velkomne.
der
forpligtet
på
at
have
en
vægterinstitution.
19.30: Slut og afhentning.
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.

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 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,
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;
Med myndighed som en politimand og stemme og måske får de danske børn noget at vide om, hvordan man
. 6-12 år
går i børnehave og skole i Myanmar – og hvilke computersom en præst
For børn ca
is! 
at
gr
er
t
de
Når mørket
faldt på, gik vægterne rundt i byen og spil børnene dér synes bedst om. Eller måske er det lige netop
ikke en del af deres verden. Forskellene er i hvert fald store.

så til, at der var ro i gaderne. Og med deres sang
skabte de tryghed for byens borgere, der bered- Fremtidsbørn
te sig på nattens hvile. Og ordene de sang var en Projektet i Myanmar er en del af ”Danmission Fremtidsbørn”.
bøn for byen, hvis skæbne blev lagt i Guds hænder: Gennem dette projekt er vi med til at give børnene adgang til:
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
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Dansk Missionsråd

• Mad, tøj og medicin
• Skolegang af god kvalitet
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Praktiske oplysninger:

senest den 15. december.

Ved
Kim Eriksen, sognepræst
Af
sognemedhjælper
Kirsten Vindum

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk
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LYSFEST
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for alle

Foredragsaften
i Kirkehuset

Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633
Koncert i Lemvig Kirke

Kirkens Dagligstue
Tirsdag d. 16. januar

Begynder igen efter sommerferien
kl. 19.30
den 13. august kl. 10.00 i Kirkehuset.
Studievejleder m.m. JørgenHenrik
Bruntse,Jensen
Lemvig Gymnasium:
”Det ordentlige menneske”.
”Sommer-sangtime”

Orgelkoncert

Døbt i Lemvig Kirke

d. 6. jan. 2018:
Tirsdag den 25. august kl. 16.00
Gustav Knak Roll, Nørreled 2, LemvigFri entré
Organist Line Reinvang,
d. 7. jan.Lundtofte
2018:
Lærke Rytter Kristensen, Skrænten 31, Lemvig

Velkommen til gudstjeneste!
Sognepræst Lisbeth Filtenborg Sognepræst Kim Eriksen Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
21Sognepræst
30 39 03 Kim Eriksen Monica
Kynde
lemvig.sogn@km.dk
20
57 10 70 Birgitte Krøyer
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JetteHvas.
H. Stokholm
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kje@km.dk
Kirkekontoret,
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10, 97 82 07 86
LHF@km.dk
97 82 01 68
21 30 39 03
Monica Kynde Hvas.
lemvig.sogn@km.dk
bikr@km.dk
kje@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86
www.lemvigkirkerne.dk

Dåb

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

Kirkegårdskontorer Sognemedhjælper Kirsten Vindum Organist Nina H. Davidsen
Lemvig: 97 82 11 52 23
45 94 92
35 91 15
Kirkegårdskontorer
Nina H. Davidsen
Sognemedhjælper
Kirsten Vindum 20Organist
Heldum:9721822511665207 smh@lemvigkirkerne.dk
ninadavidsen@outlook.dk
Lemvig:
20 35 91 15
23 45 94 92
Heldum: 21 25 66 07
ninadavidsen@outlook.dk
smh@lemvigkirkerne.dk
Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

