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Mødekalender           

OKTOBER
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 27. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé.
Onsdag den 28. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene.
Torsdag den 29. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Overfartsleder Kim 
Raabjerg Korshøj: “Thyborøn-Agger Færgefart – før og nu”.

På søndag
…. er det 20. søndag efter Trinitatis Matth. 21,28-44:
Man kan jo komme på bedre tanker. Sådan er det med den 
søn, der i første omgang afslår at arbejde i faderens vingård, 
men så alligevel fortryder og giver et nap med. Værre er det 
med ham, der sagde: Ja, ja, men senere fandt noget sjovere at 
lave og blev væk. 
Mennesket er en troløs sjæl. Det uddyber Jesus videre i den 
følgende lignelse om de skruppelløse vingårdsbønder. De 
er grådige og magtbegærlige og ter sig som om, det er dem, 
der ejer vingården – og det er det ikke! De er kun forvaltere. 
De nægter at udlevere høsten og udbyttet til ejeren og tager 
hårdhændede metoder i brug for at kunne beholde det. Ud-
sendinge får en hård medfart, og arvingen slår de ihjel. Det 
vil de ikke slippe godt fra. Vil vi? 

Kirkekalender
OKT./NOV. LEMVIG  HELDUM 

Lørdag den 24.  15.00 Koncert Kammerkoret
 Coro Misto, entré 50 kr. 

Søndag den 25.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
20. søndag  Indsamling: Indsamling:
e. trinitatis Venskabsmenighed Sat 7 – en kristen

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.

Søndag den 8.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
22. søndag  Indsamling:  Indsamling:   
e. trinitatis Venskabsmenighed Mission Øst
 BRUNCH for unge

 
 

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
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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  
 

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

  
Fornyelse af gravstedsaftale
Hvis du har et gravsted på Lemvig 
eller Heldum kirkegård, hvor a� alen 
udløber den 31.12.2020, bedes hen-
vendelse om fornyelse eller sløjfning 
af denne foretaget til Kirkegårdskon-
toret snarest og senest den 31.12 2020.

 
 

Traditionen tro inviterer Lemvig-Heldum menigheds-
råd også i dette efterår til salmesangstime i Heldum 
kirke – og i lighed med sidste år bliver det ikke i år en 
salmedigter, som kommer og præsenterer sine salmer, 
men endnu en lokal komponist, som får mulighed for 
at præsentere nogle af de salmer, han selv har skrevet 
melodi til.

Sidste år bad vi Erling Lindgren tage udgangspunkt i 
den nye salmebog ”100 salmer”, som menighedsrådet 
har købt til både Heldum og Lemvig Kirker – og i år 
har vi bedt Erik Sommer gøre det samme. Men mon 
ikke Erik Sommer også vil inddrage med et par af de 
øvrige salme- og sangbøger, hvor han også har melo-
dier med? Den danske Salmebog, Højskolesangbogen 
samt eksemplarer fra det store felt af aktuelle sang-
skrivere.

Også i Den danske Salmebog
Erik Sommer har i årenes løb skrevet melodier til 
hundredvis af sange og salmer, men især én er blevet 
folkeeje – melodien til ”Du, som har tændt millioner 
af stjerner”. Egentlig var den bare skrevet på bestilling 
til FDF’s landslejr i 1981 – ligesom også ”Nu går solen 

sin vej” var det – og endda under tidspres, fordi teksten 
fra Johannes Johansen lod vente på sig. Men i dag har 
salmen for længst fået sit helt eget liv. Den er kommet 
med i Den danske Salmebog og er ved at blive en af de 
mest brugte salmer til bisættelser og begravelser i Fol-
kekirken – også i kongehuset, hvor Prins Henrik havde 
valgt den til sin bisættelse. Udover melodierne til de 
to aftensalmer har Erik Sommer skrevet melodien til 
endnu en salme i Den danske Salmebog nemlig til be-
gravelsessalmen ”Nu har du taget fra os”, der ligesom 
”Nu går solen sin vej” har tekst af Holger Lissner.

Fra hjertet
Hvor kommer de så fra alle Eriks Sommers melodier, 
ja, det er han ikke i tvivl om, de kommer for hjertet. 
”Den, der synger, er aldrig alene. For sangene minder 
os om alt det, der er uden for os selv og større end os 
selv” siger Erik Sommer i et interview i Kristeligt Dag-
blad og fortsætter: ”Vi synger ord, som vi ikke kan få 
os selv til at sige til hinanden nede i Brugsen. Sangene 
er sansernes, erindringernes og poesiens sprog. Når 
vi bliver ramt af en sang, så siger vi: ’Åh, den går lige 
til hjertet.’ Ja, det gør den, for den kommer fra hjertet. 
Mine sange kommer fra mit hjerte, der er ikke en ene-
ste sang, der er skrevet med forstanden”.

Så kom til salmesangstime i Heldum Kirke søndag den 
28. oktober og syng af hjertens lyst sammen med Erik 
Sommer…  

Salmesangstimen begynder kl. 16.00 – undervejs bliver 
der en pause, hvor der vil blive budt på kaffe/te. 

Af Birgitte Krøyer
Formand for aktivitetsudvalget
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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  
 På søndag
...er det 22. søndag efter trinitatis – Matt. 18,1-14
Det er meget fi nt at kunne abstrahere og refl ektere, men 
det går ud over umiddelbarheden. Man kommer i et 
mærkeligt dobbeltforhold til tingene. Man er med i det og 
samtidigt på afstand af det. Det er det voksne menneskes 
problem i forhold til livet og troen. Og når Jesus skal svare 
på, hvem der er størst i Himmeriget, så tager han et lille 
barn og siger: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, 
kommer I slet ikke ind i Himmeriget.  Grundstoffet i troen er 
tillid. Og børn er meget tillidsfulde.
Hvis ikke verden misbruger deres tillid. Og intet kan 
ophidse Jesus mere end det. Da truer han med bål og 
brand og siger: Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For 
jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske 
faders ansigt. For Menneskesønnen er kommet for at frelse det 
fortabte.
Og så slutter evangeliet med den vidunderlige historie om 
manden med de hundrede får, der ikke giver op, før han 
har fundet det får, der måtte have forvildet sig væk fra ham. 
Det gælder nok også det menneske, som måtte være ramt 
af refl eksionssyge.

    

    

 
 Reformationsdag

Reformationsdagen 
den 31. oktober markeres 
i Lemvig kirke og kirkehus
Kl. 18.30  Andagt ved biskop Henrik Stubkjær 
 i Lemvig kirke.
Kl. 19.30  Foredrag i kirkehuset om 
 Det lutherske Verdensforbund 
 ved biskop Henrik Stubkjær 
Entré til foredraget er 50 kr. 
Der erlægges endvidere 25 kr. for boller og ka� e.
Arrangør er Lemvig provsti og Folkeuniversitetet.

Fornyelse af 
gravstedsaftale
Hvis du har et gravsted på Lemvig 
eller Heldum kirkegård, hvor a� alen 
udløber den 31.12.2018, bedes hen-
vendelse om fornyelse eller sløjfning 
af denne foretaget til Kirkegårdskon-
toret senest den 31.12 2018.

På togt i ”100 salmer” II

Salmesangstime med komponist Erik Sommer 
Søndag den 28. oktober kl. 16.00 i Heldum Kirke

 

Meditationsgudstjeneste 
i Lemvig Kirke
Torsdag den 25. oktober kl. 17.00
ved Birgitte Krøyer. 
En stille stund med bibellæsning, re� ek-
sion, salmesang, bøn velsignelse og stilhed

Meditationsgudstjeneste
i Lemvig Kirke

[som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen]
 Torsdag den 28. september kl. 17.00
   
Lemvig Kirke indbyder til meditationsgudstjenester - en stille stund 
med korte salmer og meditation med afsæt i en bibeltekst, reflek-
sion, bøn og velsignelse - som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen.

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

 

 
 

OKTOBER
Torsdag den 25. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Tidl. rektor Lasse Ebbensgaard, Vrist
”Ungdomsoprøret 50 år – 1968-2018”.
Torsdag den 25. kl.19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Taler: Robert Enevoldsen, Holstebro. 
Fredag den 26. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Kredsmøde.
Skoleleder Rene Dahl Brorson, Vejle.
Onsdag den 31. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene. 
Onsdag den 31. kl. 19.30
Foredrag med biskop Henrik Stubkjær om det lutherske 
verdensforbund. Arrangør er Lemvig Provsti og Folke-
universitet. Entré kr. 50.00. Kaffe/the kr. 25.00.

OKT./NOV. LEMVIG  HELDUM 
Torsdag den 25. 17.00 Meditationsgudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer 
 19.30 Koncert med
 Vestjysk Koncertkor, 
 entré 50 kr. 
Søndag den 28.  10.30 BUSK- 10.00 Birgitte Krøyer
22. søndag gudstjeneste ved 
e. trinitatis Kim Eriksen
           Indsamling: Venskabsmenighed
  16.00 Salmesangstime 
  med Erik Sommer  
Onsdag den 31.  18.30 Reformationsandagt 
 – prædikant biskop 
 Henrik Stubkjær  
Søndag den 4.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
Alle Helgens   Kirkeka� e
søndag    Indsamling: KFUM´s Soldatermission
 16.00. Birgitte Krøyer
 og Kim Eriksen 
 Alle Helgens Andagt 
      

 

 

           

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. 15.00Koncert 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. 

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. 

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. 

Coro Misto er et kammerkor 
bestående af sangere i miljøet 

omkring musik-uddannelses-
institutionerne og det øvrige 

musikliv i Aalborg.
Entré 50 kr.

 Salmesangsaften
i Lemvig Kirke

Salmesang 
for alle

Onsdag den 28. oktober kl. 19.30
 med salmedigter Inge Hertz Aarestrup

Inge Hertz Aarestrup fra Heltborg i Thy har skrevet 
mange salmer, som blandt andet står i 100 salmer. 
Aftenen bliver et kig ind i hendes salmeværksted, hvor 
vi naturligvis skal synge en del af hendes salmer. 

På grund af den beskedne plads i Heldum 
kirke, bliver salmesangsaftenen i år 
flyttet til Lemvig kirke.

www.lemvigkirkerne.dk

Barmhjertige Gud
vi tilhører dig

i modløse modgangstider
giv mening til den som lider. 

Inge Hertz Aarestrup 

(nr. 876 i 100 salmer)
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  Meditationsandagt
i Lemvig Kirke

[som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen]
 Tirsdag den 29. oktober kl. 17.00
   
Lemvig Kirke indbyder til meditationsandagt - en stille stund med 
korte salmer og meditation med afsæt i en bibeltekst, refleksion, 
bøn og velsignelse - som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen.
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 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 
Torsdag den 22. oktober kl. 10.00 
i Kirkehuset. 
Sognemedhjælper Kirsten Vindum:
”Ritualer – de private og de fælles ritualer. Hvad betyder de for os?”

Hjerteligt tillykke med kon� rmationen til årets sidste kon� rmander
...ønskes af Lemvig og Heldum Sognes menigheder og menighedsråd

Foto: Lemvig Kirke: CLICK LEMVIG Foto: Lemvig Kirke: CLICK LEMVIGFoto: Lemvig Kirke: CLICK LEMVIG

Privat Foto Foto: Lemvig Kirke: CLICK LEMVIGFoto: Lemvig Kirke: CLICK LEMVIG

Tirsdag den 27. oktober kl. 17.00 
Lemvig Kirke indbyder til meditationsandagt - en stille 
stund med korte salmer og meditation med afsæt i en 
bibeltekst, refleksion, bøn og velsignelse - som et pust af 
Guds Ånd midt i hverdagen.


