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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.

Kristoffer Garne, 30 år, havde første
arbejdsdag den 1. oktober
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19.30: Slut og afhentning.
at
blive pastor emeritus.
Lemvig Kirke for at tjene
Kristoffer Garne er rundet
den menighed, som han
af det, som han selv kalder
glæder sig til at møde.
rn ca. 6-12 år
for en sund
For bøkernefamilie.
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børn, underviser konfirmander, vier folk og giver de sidste ord med
på vejen,
når Gud
kalder demSogne
hjem til sig.
Arr.:Ydre
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På søndag

beskåret og gødet og har givet saftige søde druer i sommers.
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OKTOBER
Tirsdag
16. kl.
19.30
Tirsdagd.den
6. kl.
17.00 – 17.45
Skumringssang
Kirkehuset.
Foredragsaft
en i iKirkehuset.
Tirsdag
den ”Det
6. kl. ordentlige
19.00
Henrik
Jensen
menneske”.
Ekstraordinær
valgforsamling
i Kirkehuset. SupplementsOnsdag
d. 17. kl.
19.30
valg til menighedsrådet for Lemvig og Heldum Sogne
Alle hjem. Møde i de fire kredse.
Tirsdag den 6. kl. 19.30
Onsdag
d. 17.
kl. 19.30
KFUM og
KFUK
i Ågade 5.
Indre
Mission. Asger
Bibelkredse
i hjemmene.
Højskolelærer
Gyldenkerne,
Bøvlingbjerg
”Slægt skal
følge
Torsdag
d. 18.
kl.slægters
10.00 gang”.
Onsdagdagligstue
den 7. kl.i Kirkehuset.
14.00
Kirkens
Indre Riis,
Mission
Klippen.
Samtalemøde.
Søren
Riisi Rejser
”Historien
om Riis Rejser”.
Onsdag den 7. kl. 19.30
Torsdag d. 18. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Fælles møde med Luthersk
Luthersk
Mission.
Møde i Kirkehuset
Mission ved
Ejler Nørager,
Christiansfeld.
Svend
Åge
Kronborg,
Videbæk.
Torsdag den 8. kl. 10.00
Tirsdag
23. kl. 14.30
Kirkens d.
dagligstue
i Kirkehuset. Gunvor Fink Møller,
Nr. Nissum:
i min familiehistorie
Indre
Mission”Genforeningen
i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde
dukkede
i en kasseØster
på loftet”
Niels
Aagefrem
Kristensen,
Assels.
Torsdagd.den
8. kl.
19.30
Tirsdag
23. kl.
17.00
Luthersk
Mission
i
Kirkehuset.
Fællesmøde
Spisefællesskab for alene-forældre
og børn. med Indre
Mission ved Ejler Nørager, Christiansfeld.
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf. 23459492
Tirsdag den 13. kl. 09.30
Onsdag
d. 24. kl.
19.30 Tirsdagscafé.
Indre Mission
i Klippen.
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”.

Efterårsferie
i Lemvig Kirke

Kirkens Dagligstue

Koncert

Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.
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Coro Misto
Lemvig kirke indbyder
til er et kammerkor bestående
af sangere i miljøet omkring
musik-uddannelsesinstitutionerne og
det øvrige musikliv i Aalborg.

Entré 50 kr.

for aleneforældre ... og børn

Tirsdag d. 23.
januar
17.00
Tirsdag
denkl.26.
januar kl. 17-19
Tilmelding
smh@lemvigkirkerne.dk
/ tlf. 23459492
Tilmelding og information: Sognemedhjælper
Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Livs

fortællinger

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.
LYSFEST for
alle

LYSFEST for alle

LYSFEST
forhøjde,
allesprog
– uanset
alder,
hudfarve,
sprog
m.m.
– uanset
alder,
hudfarve,
højde,
m.m.
–
uanset
alder,
hudfarve,
højde,
sprog
m.m.
Lørdag
januarkl.
kl.14.00-17.00
14.00-17.00 i kirkehuset.
Lørdag
den den
27.27.
januar
i kirkehuset.
Lørdag
denkultur
27. januar
kl. 14.00-17.00
i kirkehuset.
Kom
og del
- medbring
din
egen
retret
mad til
Kom og
del
kultur
medbring
din
egen
Kom og del kultur
- medbring din egen ret mad tilmad til
Høstoffer
2020
den store
internationale buffet.
den store
internationale
den store
internationale
buffet.
Ved indsamling
i Lemvig
og Heldumbuffet.
kirker
indkom

Arrangører:
Lemvig
Integrationsforening
Lemvig
Kirke
Arrangører:
Lemvig
Integrationsforening
ogog
Lemvig
Kirke
følgende beløb:
8.727
kr.
Arrangører:
Lemvig
Integrationsforening
og
Lemvig
Ki
Tilmelding
til
Gunvor
Møller
på
mobil
61772633
Tirsdag
oktoberkl.kl.17.00
17.00
Tirsdagden
den 13. oktober
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633
Beløbet
fordeles
således
Efterårsskumringssang Foredragsaften
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633
Efterårssang
Lemvigog
og Heldum
Sognes
nye sognepræst,
Kristoffer Garne
og organist
Nina
Lemvig
Heldum
Sognes
nye sognepræst,
Kristoffer
Garne
sammen skabe en musikalsk efterårsstemning af fællessang og
og Davidsen
organistvilNina
Davidsen vil sammen skabe en musikalsk
fortælling i Lemvig kirke.
efterårsstemning af fællessang og fortælling i Lemvig kirke.

i Kirkehuset

Tirsdag
Onsdag den 14. oktober
kl. 11.00d. 16.
Onsdag
den 14.
oktober
kl. tårn
11.00
kl.
19.30
På opdagelse
i Lemvig
kirkes

januar

PåForopdagelse
i Lemvig kirkes tårn
børnefamilier.
Henrik
Jensen
med på opdagelse i Lemvig kirkes
tårn. Hør
om klokkernes historie og
ForKom
børnefamilier.
oplev den flotte udsigt ud over Lemvig by fra tårnet.
Kom
med på opdagelse i Lemvig
tårn. menneske”.
”Detkirkes
ordentlige

Sognepræsthistorie
Lisbeth Filtenborg
HørFortæller:
om klokkernes
og oplev den flotte udsigt ud over
Lemvig by fra tårnet.

Danmission
1.000 kr.
Mission Afrika
1.000 kr.
Kirkens Korshær
1.000 kr.
Borgerskolen, Lemvig
1.000 kr.
Aktivitetshuset,
Lemvig
Døbt
i Lemvig Kirke2.000 kr.
Børn & Unge i Sorg, lokalt
1.000 kr.
d. 6. jan. 2018:
Folkekirkens Nødhjælp
1.227 kr.
Gustav
Knak Roll,Søndagsskoler
Nørreled 2, Lemvig
Danmarks
Folkekirkelige
500 kr.
d. 7. jan. 2018: (øremærket)
Lærke
Tak for
alleRytter
bidragKristensen, Skrænten 31, Lemvig
Lemvig-Heldum Menighedsråd

Dåb

Fortæller: Sognepræst Lisbeth Filtenborg
Sognepræst Birgitte Krøyer
Kirkegårdskontorer
Sognepræst Kim Eriksen
Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent Kirkekontoret
Sognepræst
Kirkegårdskontorer
Kordegn Jette
Stokholm
97
82 01 68
Sognepræst
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
Lemvig: 97 82 11 52
21 30 39 03
MonicaH.
Kynde
Hvas. lemvig.sogn@km.dk Kirkekontoret
Kristoffer
Garne
Lemvig:
97 8221112552
og Kordegneassistent
Monica10,Kynde
bikr@km.dk
Lisbeth Filtenborg
Tirs.-fred.
9.30-12.30
15.00-17.00
- Mandag lukket
Heldum:
66 07
kje@km.dk
Kirkekontoret, Torvet
97 82 07 86 Åben: torsdag
23 96 84 75
Heldum: 21 25 66 07
Hvas. lemvig.sogn@km.dk
20 57 10 70
torsdag 15.00-17.00
KGA@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86
LHF@km.dk
Mandag lukket

www.lemvigkirkerne.dk

i Lemvig Kirke

Torsdag d.Lørdag
18. januar
kl. 10.00.
den 24. oktober kl. 15.00

Organist Nina H. Davidsen
Sognemedhjælper Kirsten Vindum
Organist
Sognemedhjælper
20 35 91 15
23 45 94 92
Ninaninadavidsen@outlook.dk
H. Davidsen
Kirsten
Vindum
smh@lemvigkirkerne.dk
20 35 91 15
23 45 94 92
ninadavidsen@outlook.dk
smh@lemvigkirkerne.dk
Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

