KirkeNYT
KirkeNYT
Høst- og musikgudstjeneste 2020

Lemvig & Heldum Sogne

ANNONCE

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

To fluer med ét smæk – YM Børnetræf og Sognenes YM projekt

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.
seneste par dage,
så er det umiskendeligt sensommer,
Ydre
Missions
og markerne er høstet. Kastanjerne hænger tungt fra
det store
kastanjetræ i præsteboligens have og er beBørnetræf
gyndt at drysse og briste. Det er nu, æblerne begynder

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!

at modnes. Sensommer har en fortættethed over sig,
en intensitet af dufte og eftertænksomhed. En TAK for
sommerens sol og varme og de gaver, naturen har efterladt os, finder vej, når vi er på vej mod koldere tider.
Torsdag den 25. januar 2018
Musikgudstjenesten
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nori Kirkehuset og
Lemvig
kl. 17.45-19.30
malt
medvirker
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yses,
vil nu
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i komVi skal høre,
se og smage på Myanmar!
Glæd afl
jer - vi
får besøgmen
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.
bination
med høstgudstjenesten den 27. september.

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.

Selv om det i skrivende stund har været over 20 gr. de

Minglabar
Myanmar

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.

Et livskraftigt ungdomskor – en flot høst!
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efter
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Hertil er dine forældre,
søskende,
og andre meget velkomne.
19.30: Slut og afhentning.
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Coronarestriktionerne har betydet, at der kun må være
fire sangere oppe på pulpituret hos organisten, Nina.
12 år
r børn ca. 6Det er jo Fobrandærgerligt,
når nu der er 15 unge, som
!
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at
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- det
gerne vil synge.
Det er demotiverende for dem kun at
kunne synge hver 3. eller 4. gang, så Nina har måttet
nytænke og eksperimentere med alternative placeringer. Derfor vil man for tiden opleve medlemmer af
ungdomskoret sidde i nordskibet (dér, hvor der står
løse stole) og rejse sig op, når der skal synges. Søndai Lemvig-Heldum
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Nærmere information hos din leder
eller hos sognemedhjælper Kirsten
Vindum, 2345 9492

Kirkekalender
Kirkekalender
JAN./FEB.
HELDUM
SEPT./OKT. LEMVIG
LEMVIG
HELDUM
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På søndag

Rædslen og forundringen har stået malet i de sørgendes ansigter. Lazarus har været død i tre dage, men står nu lyslevende foran dem. Sådan slutter beretningen om Lazarus opvækkelse. Forinden har Jesus på skift en ordveksling med Lazarus´
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På søndag

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
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Tirsdag den 29. oktober kl. 17.00

 Tirsdag den 29. oktober kl. 17.00
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kl. 17.00
Lemvig Kirke indbyder til meditationsandagt - en stille stund med
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hvordan
det er at boat
ogde
leve
i Myanmar.
Vi får måske svar på, hvorfor børnene i Myanmar smører noget
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ikke en del af deres verden. Forskellene er i hvert fald store.

hvor der begge gange vil være frokost. Derfor er høstgudstjenesten i år uden høstfrokost og uden auktion af
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medicinfolk til ikke at komme med så mange
stedet give lidt mere til de forskellige
•naturalier,
Skolegang afmen
god ikvalitet

Mødekalender
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ver det uden tvivl festligt som sædvanligt.

At være kirke er at være i mission
Høsten har efter sigende været ganske god i år. Jo mere
Jesus sagde: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple,
manI døber
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for, jo mere
opdager
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I Lemvig og Heldum sogne sker dette bl.a. ved, at menighedsrådet
udvælger
et YM-projekt
- et Ydre-Missions-projekt
Af Sognepræst
Lisbeth
Filtenborg
- som vi støtter over en 2-årig periode.
Vi skifter normalt mellem Mission Afrika (tidl. Sudanmissionen) 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
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for aleneforældre ... og børn
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kl.
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17.00
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Luthersk
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Møde
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Hver gang slutter vi med en aftensang og fadervor.
Sognepræst
Lisbeth
Filtenborg
”Mio, Madicken og mig –
Tilmelding
smh@lemvigkirkerne.dk
/ tlf. 23459492
Tilmelding og information: Sognemedhjælper
Svend
Ågefrihedskamp
Kronborg, Videbæk.
børnenes
hos Astrid Lindgren.
Sted: Tante Andantes Hus, Ågade 5, Lemvig  Pris: Voksne 30 kr. / børn 10 kr.
Kirsten
smh@lemvigkirkerne.dk
▪ 23459492
Tilmelding
senestVindum
mandagen▪før
til Sognemedhjælper Kirsten
Tirsdag d. 23. kl. 14.30
Læs mere he
Vindum  Tlf. 23459492  Mail: smh@lemvigkirkerne.dk
r:
www.lemvig
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde
kirkerne.dk
Niels Aage Kristensen, Øster Assels.
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!
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for
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Et samarbejde mellem:
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf.
23459492
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Spejderne
FDF

De
grønne
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vores nye sognepræst
KFUM og KFUK  Lemvig og Heldum Sogne
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14.00-17.00 i kirkehuset.
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27.27.
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ber kl. 17 Lørdag
Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig:
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”Hellere skør end kedelig … mine tanker om Johannes
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad tilmad til
Kom og vær med til at byde Kristoffer og hans familie
Dagsorden:den store internationale buffet.
Møllehave”.
den store
internationale buffet.
den store
internationale
buffet.
Supplementsvalg
tilIntegrationsforening
menighedsrådet for Lemvig
og
velkommen til Lemvig og Heldum Sogne.
Arrangører:
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Lemvig
Kirke
Arrangører:
Lemvig
Integrationsforening
ogog
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Der afholdes velkomstgudstjenester
Arrangører:
Lemvig
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og
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Ki
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på
mobil
61772633
til Gunvor
Møller Sogn
på mobil 61772633
Valg Tilmelding
af 6 medlemmer
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til
Gunvor
Møller
på
mobil
61772633
Foredragsaften
Valg af 1 medlem for Heldum Sogn
i Heldum Kirke og kl. 10.30
i Lemvig Kirke
Samt stedfortrædere til begge sogne.
i Kirkehuset
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Spise

Kristoffer
Garne

LYSFEST
alle
LYSFEST for
for alle

Efterfølgende inviteres til velkomstfrokost kl. 11.45 i Lemvig Kirkehus. Der bliver her mulighed for at byde velkommen til Kristoffer.
Tirsdag d. 16. januar
Tilmelding senest torsdag, den 1. oktober kl. 17.00 til kirkekontoret.

kl. 19.30

Vi holder god “corona-afstand” og bruger flere lokaler, så vi kan
være mange, som vi plejer. AfHenrik
hensyn Jensen
til arrangementet og overholdelse af de gældende regler,
er tilmelding
VIGTIG.
”Det
ordentlige
menneske”.
Alle er velkomne til denne festdag.
Lemvig-Heldum Menighedsråd

Lemvig Kirke indbyder til meditationsandagt - en stille stund med
korte
salmer
og meditation
med afsæt
i en bibeltekst, refleksion,
ved
ationsandagt
- en
stille
stund
med
korte Lisbeth
salmer
ogFiltenborg
meditation
med afsæt i en bibeltekst, refleksion,
bøn og velsignelse - som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen.
Sognepræst
Birgitte Krøyer
Sognepræst
Kimi Eriksen
d afsæt
i enogbibeltekst,
bøn
velsignelse
-refleksion,
som et pust af
Guds Ånd midt
hverdagen. Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent

Kirkekontoret
82 01
68midt i hverdagen.
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
21 30 39 03
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
af 97
Guds
Ånd
bikr@km.dk Lisbeth Filtenborg Sognepræst
torsdag 15.00-17.00 - Mandag lukket
kje@km.dkKim Eriksen Kordegn
Kirkekontoret,
Torvet 10,og97Kordegneassistent
82 07 86
Jette H. Stokholm
Kirkekontoret
Sognepræst
21 30 39 03
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
20 57 10 70
kje@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86
torsdag 15.00-17.00 - Mandag lukket
LHF@km.dk
www.lemvigkirkerne.dk

organisationer, som modtager høstofferet.Traditionen
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Selv om
høstgudstjenesten bliver uden frokost, så bli-

Dåb

Valgt på Valgforsamlingen d. 15. september 2020 er:

Lemvig Sogn:
Heldum Sogn:
Døbt i Lemvig
Kirke
1. Kaj Gøtzsche
1. Kristen
Vahr Sørensen
2. Kirsten Lønberg d. 6. jan. 2018:
3. Jens Christian
Gustav Christensen
Knak Roll, Nørreled 2, Lemvig
4. Minna Bach Krag d. 7. jan. 2018:

Lærke Rytter Kristensen,
Skrænten 31, Lemvig
Alle er velkomne.
Mvh. Valgbestyrelsen

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

