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OKTOBER
Torsdag den 15. 
Ingen Kirkens Dagligstue p.g.a. Efterårsferie 
Tirsdag den 20. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset.
”Skammens ansigter” ved Lektor i kultur og medier 
Carsten Stage, Aarhus Universitet.
Onsdag den 21. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Bent Kjær, Hjørring.
Onsdag den 21. kl. 19.30
Alle Hjem. De 4 kredse mødes i hjemmene.
Torsdag den 22. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Sognemedhjælper 
Kirsten Vindum: ”Ritualer – de private og de fælles ritualer. 
Hvad betyder de for os?”.
Torsdag den 22. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset.
Ole Pedersen, Herning.

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

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

           

Tirsdag den 20. oktober kl. 
19.30 i Kirkehuset får vi besøg 
af Carsten Stage, som er lektor 
i kultur og medier på Aarhus 
Universitet. Han har blandt 
andet forsket i sundhed og syg-
dom, samt kunst, kultur og me-
dier. 
Han har skrevet bogen SKAM 
i serien TÆNKEPAUSER, som 
er udgivet af Århus Universitet.
Det er den bog som er udgangs-
punktet for foredraget. 

I sit oplæg til foredraget skriver Carsten Stage:
Adam og Eva skammede sig over deres nøgenhed e� er 
at have spist af Kundskabens Træ. Mange unge skammer 
sig over deres krop. Isak i den norske serie SKAM skam-
mer sig over sin seksualitet. Lars Løkke sagde i sin nytårs-
tale i 2017, at Danmarks koloniale fortid var skamfuld. 
� omas Vinterberg udtalte i 2016, at han skammede sig 
over at være dansk. I Luksusfælden skammes deltagerne 

igen og igen ud for deres vilde overforbrug. Og i 2018 � k 
Donald Trump at vide af en gruppe unge, at han ”burde 
skamme sig” over ikke at gøre noget ved våbenproble-
met i USA. 

Skammens ansigter
Disse eksempler viser, at skammen i sandhed har mange 
ansigter: Den kan rette sig mod kroppen, seksualiteten, 
fortiden eller nutiden, og den kan bruges til at eksklude-
re individer fra fællesskabet eller måske endda opleves 
som en mangelvare i samfundet. Det binder dog også 
eksemplerne sammen, at skammen er knyttet til en fø-
lelse af en fundamental mangel ved et menneskes eller et 
kollektivs identitet. Mens vi føler os pinligt berørt over 
små brud på den sociale etikette og skyldige over hand-
linger, som vi ikke skulle have begået, så skammer vi os 
over os selv – enten som individer eller som del af et fæl-
lesskab. Skammen handler altså om mere eller mindre 
sandfærdige følelser af, at der er noget galt med ”hele 
selvet”, og – lige så vigtigt – at man føler, de andre kan 
se det. Det er her, skammens mest genkendelige træk 
kommer på banen: det sænkede blik, rødmende ansigt 
og lysten til at dække sig til.

Er skam altid destruktiv?
Med udgangspunkt i eksempler fra medier, populærkul-
tur og litteratur giver dette foredrag et forskningsmæs-

sigt overblik over nogle af 
de mest gængse forståelser 
af, hvad skam er, og hvilken 
rolle den spiller i samfundet. 
Det diskuterer desuden om 
skammen altid er destruktiv, 
eller om vi også skal forstå 
den som et udtryk for men-
neskets evne til at iagttage 
sig selv udefra, og dets evne 
til at række ud mod andre 
med fare for afvisning. Må-
ske kan skammen endda 
være et godt sted at begyn-
de en meningsfuld samtale 
om, hvilket samfund og hvilke fælles-
skaber vi har lyst til at leve i: Hvordan kan vi bekæmpe 
den destruktive skam, men værne om den konstruktive?

Videolink
Kirkehuset har fået installeret et videolink, dvs. man kan 
sidde i et af de andre lokaler og følge med på storskærm. 
På den måde overholder vi covid 19 restriktioner og gi-
ver samtidig mulighed for at høre et godt foredrag og 
være sammen med andre.

Af sognepræst Lisbeth Filtenborg

”Skammens ansigter” 
Foredrag ved Carsten Stage 

Carsten Stage

På søndag
…er det 19. søndag efter trinitatis – Joh 1,35,51
Da Jesus i Johannesevangeliet træder frem for første gang, siger 
han: ”Kom og se”. Ordene spreder sig: ”Kom og se”, siger discip-
lene videre. Men i virkeligheden er det Jesus, der ser dem. Han 
ser Nathanael, der sidder og hviler sig under et træ, og kender 
ham, før han kommer for at se. Nathanael er forblø� et over, at 
Jesus allerede kender ham på forhånd, men Jesus siger til ham: 
”Du skal få større ting at se end det… I skal se himlen åben og 
Guds engle stige op og ned over Menneskesønnen”. Med disse ord 
hentyder Jesus til patriarken Jakobs drøm ved Betel, hvor han 
ser en stige, der går til himlen. Jesus viser sig at være den sande 
himmelstige. Vi taler tit om at høre ordene, men kristendom-
men handler også om at se og få syn. ”Kom og se”.

OKT./NOV. LEMVIG  HELDUM 

Tirsdag den 13. 17.00 E� erårssang 
 ved Kristofer Garne 
 og Nina Davidsen 
Onsdag den 14.  11.00 Tårnvandring og fortælling 
 ved Lisbeth Filtenborg 
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 Indsamling:
e. trinitatis Indsamling:  Sat 7 – en kristen
 Venskabsmenighed arabisk TV-kanal
Tirsdag den 27.  17.00 Meditationsandagt 
 ved Lisbeth Filtenborg 
Onsdag den 28.   19.30 Salmesangsa� en 
  v/ salmedigter Inge Hertz  
  Aarestrup
Søndag den 1.  10.30 Kristo� er Garne 9.00 Kristo� er Garne
Alle Helgens  Indsamling: KFUM´s Kirkeka� e
søndag Soldatermission Indsamling: 
  Mission Øst
 16.00. Lisbeth Filtenborg 
 og Kristo� er Garne 
 - Alle Helgens Andagt. En gudstjeneste hvor vi 
 mindes dem, vi har mistet i det forgangne år i 
 Lemvig og Heldum sogne. Alle er velkomne. 
 Der er mulighed for at tænde lys i kirkens lysglobe.

KLOKKESPILLETS MELODIER 
i efterårstiden
Kl.   8: Den mørke nat forgangen er
Kl. 12: Dybt hælder året i sin gang
Kl. 15: Skyerne gråner, og løvet falder
Kl. 18: Den klare sol går ned

Valgresultatet fra Ekstraordinær 
valgforsamling
Ved supplementsvalget til menighedsrådet for Lemvig 
og Heldum Sogne den 6. oktober 2020 blev der ingen 
ekstra valgt ind for Heldum Sogn, men følgende blev 
valgt ind for Lemvig Sogn:

  5. Tina Dyrberg Stage
  6. Kirsten Løkke
  7. Knud Mølby Henriksen
  8. Johannes Kynde Hvas
  9. Ragnhild Bjerg Gregersen
10. Kai Ivan Kjær Graversen

Stedfortrædere i Lemvig sogn
1. Astrid Margrethe Hauerslev 
2. Vera Berg Christensen
3. Ole Margon Madsen

Mvh Valgbestyrelsen

           

           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. 
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Entré 50 kr. 
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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. 

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
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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
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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  

           

Velkommen til  
Lemvig Kirkehus

         udstilling

med Ruth Kærvang, Struer
Udstillingen åbnes søndag den 18. oktober

efter gudstjenesten ved kirkekaffen.
Alle er velkomne.
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