
 
 

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  
 

ANNONCEKirkeNYT Lemvig & 
Heldum Sogne

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 

www.lemvigkirkerne.dk Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

Sognepræst Lisbeth Filtenborg
20 57 10 70
LHF@km.dk

På søndag

MødekalenderKirkekalender
AUG./SEPT. LEMVIG  HELDUM

Tirsdag den 25.  16.00 Orgelkoncert med 
 Line Reinvang, Lundtofte 

Søndag den 30.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
12. søndag  Indsamling:  Indsamling: 
e.Trinitatis Dansk Missionsråd Kirkens Korshær

Søndag den 6. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
13. søndag Indsamling:   Kirkekaffe
e. Trinitatis Venskabsmenighed Indsamling:
  Venskabsmenighed

Lørdag den 12.  11-12 Indvielse af 
 skulptur IRIS på Torvet. 
 Thøger Larsen sange og 
 fortælling i kirken.

Søndag den 13. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
14. søndag  Vægterårsmøde- Indsamling: 
e. Trinitatis.  gudstjeneste Venskabsmenighed
 Indsamling: 
 KFUMs sociale arbejde

 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
den 27. august kl. 10.00 i Kirkehuset.
Sognepræst Kim Eriksen: ”Vestjylland tur-retur”

           

... er det 12. søndag efter Trinitatis – Matth. 12,31-42:
Det er ikke ligegyldigt, hvad vi lukker ud af vores mund. Orde-
ne er som frugt, der siger noget om træets/menneskets indre 
tilstand. ”Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med,” siger 
Jesus i dagens tekst. Et uoverlagt ord er umuligt at tage tilbage. 
Jesus fortsætter og uddyber, at vi skal komme til at stå til regn-
skab for ethvert tomt ord, vi har talt. Det er en skræmmende 
tanke. Vores stemme og ord er et guddommeligt redskab af 
ånd. ”Ja, ja Jesus, nu har vi hørt dig snakke, nu vil vi gerne se 
tegn!” Hverken ord eller mirakuløse tegn vil kunne overbevise 
de bogstavtro skriftkloge. Men en dag vil Ånden tale stærkt og 
tydeligt, når Menneskesønnen – Jesus – træder ud af gravens 
tomhed og mørke. Det er skaberordet, vi aldrig må betvivle. 
Det lyder til os hver søndag til liv og glæde.

AUGUST /SEPTEMBER
Tirsdag den 25. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé.
Onsdag den 26. kl. 19.00 
Indre Mission i Klippen. Café.
Torsdag den 27. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Kim Eriksen: ”Vestjylland tur-retur”
Tirsdag den 1. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 1. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5. 
Voksenaften ved Provst Betty Grønne Ahrenfeldt, Skive 
”Den nye tids dyder – om mindre forbrug”.
Onsdag den 2. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag den 2. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene.
Torsdag den 3. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Formand for Kræftens Bekæmpelse i Lemvig Anne Lund 
”Kræftens Bekæmpelse i Lemvig”.
Fredag den 4. kl. 17.00 – 19.00
Fredagsfamilie i Tante Andantes Hus, Ågade 5. 
Lemvig Kirke i fællesskab med spejdere, FDFére og KFUM 
og KFUK. Tilmelding senest mandagen før til Kirsten Vin-
dum 23459492 / smh@lemvigkirkerne.dk

Kirkens Juniorklub - opstart
September

9. Opstartaften i Tante Andantes Hus
	16.	 Vi går en tur til vandet med fiskenet
	23.	 Rekordforsøg
	30.	 På besøg i præstehaven − vi samler kastanjer

Lemvig Kirkes Juniorklub er: for drenge og piger i 2.-6. klasse
Vi mødes hver onsdag kl. 18.30-20.00 i Tante Andante Huset, Ågade 5, Lemvig

Se mere på kirkens hjemmeside.

  

 Juleaften 
     i KirkehusetKirkehusetKirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.15.

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 

gerne før den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

På søndag

ANNONCEKirkeNYT

Mødekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

Kirkekalender

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 

www.lemvigkirkerne.dk Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

Mødekalender

Sognepræst Lisbeth Filtenborg
20 57 10 70
LHF@km.dk

Fokus
NOVEMBER/DECEMBER
Tirsdag den 26. kl. 09.30
Indre Mission i klippen. Tirsdagscafé.
Onsdag den 27. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Adventsfest ved Erik Bach Pedersen, Børkop.
Torsdag den 28. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Bettina Tonnesen, Nørlem 
”Den gode ensomhed … findes den?”.
Fredag den 29. kl. 18.00
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Familiemøde med fællesspisning, Bent Kjøller Hansen.
Lørdag den 30. kl. 9.00 – 15.00
Indre Mission i Klippen. 
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Tirsdag den 3. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5. Birgit Bitsch, Nørlem 
”Min barndoms jul i ord og toner”.
Onsdag den 4. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag den 4. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Torsdag den 5. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Håndboldspiller og 
viceforstander på Lomborg Efterskole, Rasmus Porup 
”Hjem til Lemvig”.

Igen i år vil der være rig mulighed for at lade musikken brin-
ge dig i den rette stemning til den store højtid, og der bliver 
mulighed for både at lytte og synge med. 

1. søndag i advent
Vi lægger ud allerede søndag d. 1. december. Denne søndag 
kl. 9.00 er der ”Syng advent ind – salmesangsgudstjeneste” 
i Heldum Kirke med sognepræst Kim Eriksen og organist 
Birgit Mogensen.

Julekoncert i Heldum
I Heldum Kirke er der julekoncert søndag d. 8. december kl. 
16 med koret Gimsingers fra Struer under ledelse af Per Od-
gaard. Ved denne koncert vil de bl.a. synge danske julesange 
og engelske christmas carols.

Julekoncert i Lemvig Kirke
Onsdag d. 11. december kl. 19.30 er det tid for den store, 
traditionsrige julekoncert i Lemvig Kirke. Traditionen tro 
medvirker musikskolens symfoniorkester og voksenkor un-
der ledelse af henholdsvis Jørgen Bruntse og Sussi Robinson, 
kirkens eget ungdomskor, samt organist Nina H. Davidsen. 
Programmet vil bestå af kendt og elsket julemusik og fæl-
lessalmer.

De 9 læsninger
Søndag d. 15. december kl. 16 inviteres til ”De 9 læsninger” 
i Lemvig Kirke. 

Her medvirker Lemvig kammerkor under ledelse af Niels 
Bitsch Nielsen, sognepræst Kim Eriksen og organist Nina H. 
Davidsen. De 9 læsninger er en anderledes form for koncert, 
hvor korsang, fællessalmer og orgelmusik veksler med læs-
ninger af udvalgte bibeltekster. Der er skabt gode traditioner 
omkring denne time midt i juletravlheden, hvor de leven-
de lys og de smukke juletoner er med til at skabe den rette 
stemning.

4 juleandagter
Som en sidste forberedelse til juletiden er der juleandag-
terne i Lemvig Kirke. De varer ca. 25 minutter og består af 
tekstlæsninger, miniprædiken, fællessalmer, korsang og or-
gelmusik. Begge præster, organisten og kirkens ungdomskor 
og voksenkor deltager. Derudover vil vægterne synge til den 
sidste andagt. De fi re andagter ligger i år tirsdag d. 17. de-
cember, onsdag d. 18. december, torsdag d. 19. december 
og fredag d. 20. december, alle dage kl. 19.

Klokkespil
Kirkens klokkespil vil naturligvis også i rigt mål blande sig 
i juleforberedelserne med et væld af vore kendte og elskede 
julemelodier.

Der er fri entré til alle arrangementer, og alle er hjerteligt 
velkomne.

 Af Nina H. Davidsen, organist

Julens musik i Lemvig og Heldum kirker
Julen er en tid med mange traditioner, og det gælder også for julemusikken i kirkerne

Julekalender i Svirrebom
Følg med, når vi hver dag op til jul åbner lågen i kirkens

julekalender i vinduerne ud til Svirrebom
- første gang lørdag den 1. december kl. 10.00. 

SkumringsSang
i Lemvig Kirkehus 

kl. 17.00
Sang i Højskolesangbogen
Organist Nina Davidsen sidder ved klaveret

Tirsdag den 4. september kl. 17.00

Sang i højskolebogen
Organist Nina H. Davidsen sidder ved klaveret

Følg med, når vi hver dag op til jul åbner lågen i kirkens
julekalender i vinduerne ud til Svirrebom
- første gang søndag den 1. december.

Bibellæseplanen
Ny bibellæseplan er udkommet.
Har du brug for et redskab, der kan 
hjælpe med at sætte struktur på din 
daglige bibellæsning, er Bibellæseplanen 
måske noget for dig.

Gratis eksemplar kan afhentes i Lemvig 
og Heldum Kirker eller i Kirkehuset, 
Lemvig.

...er det 1. søndag i advent – Luk. 4,16-30
Butikkerne har sagt det længe. Nu kommer kirken med på vog-
nen. For det er blevet advent, og snart vil det også blive jul. Hvil-
ket alle kan forvente sig meget af.
Forventningerne var også store i Nazaret, da Jesus vendte tilbage 
til byen, han var vokset op i. Og Jesus gik lige til sagen, da han 
sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. 
For det de havde hørt, var profetien om verdens frelser. Og Jesus 
lod dem forstå, at ordene var møntet på ham. Herrens ånd er over 
MIG, fordi han har salvet MIG! Og så kan det nok være, at snak-
ken gik og at helvede brød løs. For de jagede ham ud af byen for 
at styrte ham ned fra de høje tinder. Han havde nu også provo-
keret dem med de berømte ord om, at ingen profet er anerkendt 
i sin hjemby. Men det endte med, at han banede sig vej imellem 
dem og gik.
Men det vil vi ikke se, han gør fra os. For nu er det advent. Og nu 
vil vi byde ham velkommen. For at han skal blive hos os – nu og 
i al evighed.      

NOV./DEC.  LEMVIG   HELDUM  
Tirsdag den 26. 17.00 Meditationsandagt 

ved Lisbeth Filtenborg  
Søndag den 1.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Kim Eriksen
1. søndag og Kim Eriksen  ”Syng advent ind
i advent Afslutning for – salmesangs- 
 minikonfi rmander gudstjeneste”.

Indsamling:   Kirkekaffe
Lemvig Indsamling:
Velgørenhedsselskab Lemvig 

Velgørenhedsselskab
Onsdag den 4. 11.00 Julegudstjeneste

for udviklingshæmmede 
ved Lisbeth Filtenborg 

Søndag den 8.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
2. søndag Indsamling: Indsamling:
i advent Lemvig Lemvig

Velgørenhedsselskab Velgørenhedsselskab
16.00. Julekoncert med 
”Gimsingers”

Sang i højskolesangbogen

Tirsdag den 1. september 
kl. 17.00 - 17.45

Et samarbejde mellem Folkeuniversitetet i Lemvig kommune, 
Lemvig provsti, Lemvig og Heldum Menighedsråd

Studiekreds
    om Astrid Lindgren 2020

Mandag den 24. februar (film: “Unge Astrid”)
Onsdag den 26. februar
Onsdag den 25. marts
Onsdag den 22. april
Onsdag den 6. maj

De enkelte studiekredsaftener – fra kl. 19.00 til kl. 21.30

Se mere på www.lemvigprovsti.dk

KLOKKESPILLETS MELODIER
i sensommer og høst
Kl. 8: Morgenstund har guld i mund
Kl. 12: Alle gode gaver
Kl. 15: Nu falmer skoven trindt om land
Kl. 18: Tunge, mørke natteskyer

Studiekredsen om Astrid Lindgrens 
liv og forfatterskab genoptages i det 
nye år på følgende tre onsdage:
20. januar – 10. februar – 3. marts 
2021

Lemvig provsti, Folkeuniversitetet 
og Lemvig og Heldum sogne

Det nuværende menighedsråd skal afl øses af et nyt for 
de kommende fi re år.

Kristen Vahr Sørensen.
Hanne Breinholt 
Mikkelsen.

                      

  om Astrid Lindgren 20202020/2021

15. september er en vigtig aften i Lemvig og Heldum 
sogne. Der er valg til menighedsrådet, og det foregår 
efter helt nye principper med en Valgforsamling.
Valgforsamlingen tager udgangspunkt i foreningsli-
vets generalforsamlinger med mulighed for dialog og 
debat. Men den demokratiske lovlighed i folkekirken 
fastholdes og styrkes. 
Valgforsamlingen er offentligt tilgængelig, og alle 
interesserede er velkomne, men henvender sig nok 
mest for personer med interesse for, hvordan kirke 
og kirkegård styres. Kun medlemmer af folkekirken 
med valgret i Lemvig og Heldum sogne har tale og 
stemmeret.
KirkeNyt har bedt et mangeårigt medlem af menig

hedsrådet fortælle om det at være medlem af menig-
hedsrådet. Ligeledes fortæller et medlem valgt ind for 
fi re år siden om sine oplevelser med arbejdet i me-
nighedsrådet.

Hanne Breinholt 
Mikkelsen:
For 16 år siden sad jeg i 
KFUM-spejdernes grup-
peråd. Vi blev inviteret 
til et info-møde omkring 
menighedsrådsarbejde og 
det kommende menig-
hedsrådsvalg. Her blev jeg 
opfordret til at lade mig 
stille op.
Folkekirken er jo folkets 
kirke, så jeg håber, det kan 
være en motiverende fak-
tor, at man kan være med 
til at præge det kirkelige 
liv i netop vores sogn og 
være med til at give det så 
gode vilkår som muligt. At man kan være med til at 
administrere kirkens bygninger, kirkegård og økono-
mi. Og… ikke at forglemme, at man kan være med 
ved indstillingen af nye præster og ansættelse af øvri-
ge medarbejdere ved kirken.
Der har været så mange ”bedste oplevelser”, at det er

 umuligt at prioritere, - det skal opleves, så opfordrin-
gen herfra skal være, at hvis man har lyst til at være 
med i et fællesskab omkring kirkens liv og vækst, så 
kan det varmt anbefales.

Kristen Vahr Sørensen:
Jeg blev opfordret af fl ere, 
blandt andre var et da-
værende menighedsråds-
medlem ved vores dør, og 
vi fi k en god snak om ar-
bejdet i menighedsrådet.
Jeg har nu i næsten fi re år 
været med i menigheds-
rådet og kan/vil da for-
tælle om nogle af de gode 
oplevelser, der er ved at 
være med i menighedsrå-
det. Det giver bl.a. indsigt 
i det arbejde, der gøres ud 
fra kirke og kirkehuset i 
vores sogne, og også samarbejdet med vore to præs-
ter og alle de ansatte, som gør et stort og godt stykke 
arbejde for os i menighedsrådet.
Noget af det jeg har det godt med, er arbejdet i de 
udvalg, som jeg har været med i, og samværet med de 
andre i menighedsrådet har været rigtig godt. 

Af Harald C. Schrøder, formand for valgbestyrelsen.

Valg til menighedsrådet 2020:

Historisk valgaften kalder på høj valgdeltagelse i Kirkehuset

et


