
E� er måneders stilhed er 
der igen kommet liv i præ-
steboligen på Nis Petersens 
Vej. Ind er � yttet Margre-
the på tre år og Niels på nul 
år sammen med forældre-
ne Helga og Kristo� er. Hu-
set skal nok blive fyldt med 
glade børnestemmer og 
vejen få et ekstra ungdom-
meligt præg i det ellers så 
rolige kvarter med udsigt 
til Lemvig Sø.
Børnenes far, Kristo� er 
Garne, er Lemvig og Hel-
dums nye præst. Han a� ø-
ser Kim Eriksen, der valgte 
at blive pastor emeritus.
Kristo� er Garne er rundet 
af det, som han selv kalder 
for en sund kernefamilie. 
Faderen er mekaniker og moderen sygeplejerske, men 
han indrømmer, at præstegerningen ikke ligefrem lå i 
kortene for ham. 
Ikke uventet er menigheden spændt på, hvad det er for 
en præst, der træder op på prædikestolen, døber de små 
børn, underviser kon� rmander, vier folk og giver de sid-
ste ord med på vejen, når Gud kalder dem hjem til sig.

Hvordan vil menigheden opleve at den får en ung præst?
- Menigheden vil opleve mig relativt traditionelt ån-
deligt og praktisk. Jeg er optaget af det grundtvigske, 
men gudstjenesten er vigtig. Menigheden vil heller ikke 
møde en ungdommelig præst med et reformprogram. 
Og jeg er heller ikke ungdomspræst. Men det betyder 
ikke, at jeg ikke har forståelse for, hvad der optager unge 
mennesker, fortæller Kristo� er Garne, der understreger, 
at han ser hen til det folkelige arbejde i lokalsamfundet. 

Mødet med sognebørnene
Den unge præstefamilie � yttede for to måneder siden 
ind i boligen på Nis Petersens Vej og har siden specielt 
besøgt Heldum Kirke til søndagsgudstjeneste.  
- Vi er blevet mødt med hjertelighed alle steder, vi er 
kommet, siger Kristo� er Garne og kalder pastoratet for 
dri� igt og positivt for en præst. Det har været en stor 
fornøjelse at bo her inden tiltrædelsen, hvilket har givet 
en positiv tilvænningsperiode. De andre steder jeg har 
været, startede jeg fra dag et.
Den nye sognepræst kommer fra det lune Midtjylland i 
Silkeborg og Kjellerup til stormvejret i Nordvestjylland, 
hvor træerne vender i en bestemt retning og kryber yd-
mygt tæt på jorden. Blæsten går friskt over Lim� ordens 
vande, som Erik Bertelsen skrev i sin hyldest til Lim-
� orden. 
- Det blæser virkelig meget, men det vidste jeg godt, 
indrømmer Kristo� er Garne med et smil.

Præst for mange ældre og unge
- Jeg holder af at drikke ka� e, så det bør ikke være et 
problem. Og jeg har det primært godt med ældre. Det 
er jobbet som præst at være i ældre menneskers selskab, 
fastslår pastoratets nye præst.
Om arbejdet blandt børn og unge mener Kristo� er Gar-
ne, at det er vigtigt at være til stede og nærværende. Sæt-
te tid af til samarbejde og gøre det godt i samarbejdet 
med skoler og institutioner. 
- Jeg glæder mig mest til at komme i gang som præst og 
lære folk at kende. Som far til to børn bliver der nok at 
se til ud over præstekaldet. Men det er blevet til et med-
lemskab af Lemvig Roklubs afdeling for vinterbadere, 
Lemvig Vikingerne.

Af Harald C. Schrøder, 
næstformand Lemvig – Heldum Menighedsråd.

           

Tirsdag den 13. oktober kl. 17.00
Efterårsskumringssang 
Lemvig og Heldum Sognes nye sognepræst, Kristoffer Garne og organist Nina 
Davidsen vil sammen skabe en musikalsk efterårsstemning af fællessang og 
fortælling i Lemvig kirke.

Onsdag den 14. oktober kl. 11.00
På opdagelse i Lemvig kirkes tårn
For børnefamilier.
Kom med på opdagelse i Lemvig kirkes tårn. Hør om klokkernes historie og 
oplev den flotte udsigt ud over Lemvig by fra tårnet.

Fortæller: Sognepræst Lisbeth Filtenborg

Efterårsferie
   i Lemvig Kirke

 
 

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

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 
Kristoffer Garne
23 96 84 75 
KGA@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
OKTOBER. LEMVIG  HELDUM 
Søndag den 11.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
18. søndag Indsamling:  Indsamling:  
e. trinitatis Venskabsmenighed Sat 7-– en kristen  
  arabisk TV-kanal
Søndag den 18.  10.30 Kristo� er Garne 9.00 Kristo� er Garne
19. søndag  Indsamling:  Indsamling: 
e. trinitatis KLF-Kirker og medier Sat-7 – en kristen  
  arabisk TV-kanal
Lørdag den 24.  15.00 Koncert 
 Kammerkoret Coro Misto, 
 entré 50 kr.
Søndag den 25.  10.30 BUSK gudstjeneste 9.00 Lisbeth Filtenborg 
20. søndag Lisbeth Filtenborg
e. trinitatis Indsamling:  Indsamling:
 Venskabsmenighed Sat 7– en kristen 
  arabisk TV-kanal

… er det 18. søndag efter Trinitatis – Joh. 15,1-11:
I foråret plantede jeg to vinstokke i vores drivhus. De havde 
stået i potter hele vinteren og lignede tørre pinde. De blev 
beskåret og gødet og har givet sa� ige søde druer i sommers. 
Så når Jesus siger, at han er det sande vintræ, og Gud er 
vingårdsmanden, så er det et jordnært organisk billede, der 
siger noget om vores dybe forbundethed med Kristus. Vi er 
grenene, og indimellem er der ting i vores liv, vi må give a� ald 
på, skære bort, for at vores og andres liv kan trives og blive 
godt. Hans ord skal løbe i os som træets sa� , der kommer ud i 
de alleryderste blade. Som en gren, der bliver knækket af træet 
vil visne og dø, sådan vil et liv uden Kristus være et liv uden 
håb og fuld af tomhed.

Koncert i Lemvig Kirke 
Lørdag den 24. oktober kl. 15.00

“Coro Misto”
Coro Misto er et kammerkor bestående 

af sangere i miljøet omkring 
musik-uddannelsesinstitutionerne og 

det øvrige musikliv i Aalborg. 
Entré 50 kr. 

Lørdag den 24. oktober kl. 15.00

Vi dykker ned i livet.
Samvær om fortælling, hygge og kaffe.

6 fredage kl. 10.00. Opstart 6. november.
Tilmelding og information:

Sognemedhjælper Kirsten Vindum.

Vi dykker ned i livet.
Livsfortællinger

Høstoffer 2020
Ved indsamling i Lemvig og Heldum kirker indkom 
følgende beløb: 8.727 kr.
Beløbet fordeles således                             
Danmission                                        1.000 kr.
Mission Afrika                                1.000 kr.
Kirkens Korshær                            1.000 kr.
Borgerskolen, Lemvig                   1.000 kr.
Aktivitetshuset, Lemvig               2.000 kr.
Børn & Unge i Sorg, lokalt           1.000 kr.
Folkekirkens Nødhjælp                1.227 kr.
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler      500 kr.     
 (øremærket)
Tak for alle bidrag
                                  Lemvig-Heldum Menighedsråd

TAK til Kim Eriksen
Vores sognepræst gennem de sidste snart 5 år har valgt at 
gå på pension. 
Du er nu pensionist og kan sammen med Lene starte på et 
nyt livsafsnit. 
Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde i de forskellige 
sammenhænge.
Vi siger dig TAK for din store indsats i vore sogne og 
ønsker dig lykke og held for fremtiden.
                                                 Lemvig-Heldum Menighedsråd

           

Ny mand på prædikestolen i Lemvig og Heldum kirker
Kristo� er Garne, 30 år, havde første arbejdsdag den 1. oktober

BLÅ BOG:
Kristoffer Garne, 30 år, opvokset i Gjern.
Student fra Silkeborg Gymnasium 2009.
Ophold på Testrup Højskole.
Kandidat og Pastoralseminarium 2017.
Sognepræst i Haverslev/Årrestrup sogne i Himmerland.
Præst i Kjellerup Valgmenighed.
Sognepræst i Lemvig og Heldum sogne.
Gift med Helga, der er lærer på HF i Nr. Nissum.
Børnene Margrethe tre år og Niels nul år. 

Kristo� er Garne på vej ind i 
Lemvig Kirke for at tjene
den menighed, som han 

glæder sig til at møde.

           

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

Tirsdag den 13. oktober kl. 17.00
Efterårssang 
Lemvig og Heldum Sognes nye sognepræst, Kristoffer Garne 
og organist Nina Davidsen vil sammen skabe en musikalsk 
efterårsstemning af fællessang og fortælling i Lemvig kirke.

Onsdag den 14. oktober kl. 11.00 
På opdagelse i Lemvig kirkes tårn
For børnefamilier.
Kom med på opdagelse i Lemvig kirkes tårn. 
Hør om klokkernes historie og oplev den � otte udsigt ud over 
Lemvig by fra tårnet.

Fortæller: Sognepræst Lisbeth Filtenborg

OKTOBER
Tirsdag den 6. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 6. kl. 19.00
Ekstraordinær valgforsamling i Kirkehuset. Supplements-
valg til menighedsrådet for Lemvig og Heldum Sogne
Tirsdag den 6. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5.
Højskolelærer Asger Gyldenkerne, Bøvlingbjerg 
”Slægt skal følge slægters gang”.
Onsdag den 7. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag den 7. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Fælles møde med Luthersk 
Mission ved Ejler Nørager, Christiansfeld.
Torsdag den 8. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Gunvor Fink Møller, 
Nr. Nissum: ”Genforeningen i min familiehistorie 
dukkede frem i en kasse på loftet”
Torsdag den 8. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Fællesmøde med Indre 
Mission ved Ejler Nørager, Christiansfeld.
Tirsdag den 13. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé. 

           


