
KirkeNYT 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

Kirkekalender

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

Mødekalender
           

OKT/NOV.
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”.

Tirsdag den 3. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.

Tirsdag den 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5.  
”Det søgende menneske” – Hvordan hjælper vi her? 
Sognepræst Torill Kristensen, Skjern.

Onsdag den 4. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.

Onsdag den 4. kl. 19.30
KFUMs Soldatervennefest i Klippen. Provst Ole Rasmussen.

Torsdag den 5. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Pædagog Christina Sloth Sørensen:
”Aktiviteter når du bor på plejehjem”.

Torsdag den 5. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Knud Skov, Herning.

31. oktober kalder man på engelsk for Hallow-
een, All Hallows Eve, Alle Helgens A� en. Fra gam-
mel tid har man i kirkerne ha�  en særlig hellig-
dag d. 1. november, hvor man mindedes de mange 
helgener (særlige døde, som kirken har ophøjet).
Et gammelt keltisk sagn siger, at natten inden kirken 
fejrede sine helgener, stod helvede åbent, så dæmoner, 
hekse og andre uhyrer kunne drive rundt og spøge og 
drille de hellige. Derfor begyndte man at ”pynte op” 
med lys, græskaransigter, skeletter og andre uhygge-
lige ting, der kunne holde helvedes væsner fra døren.
Sidenhen er der så i engelsktalende lande opstået den 
skik, at børn klæder sig ud som uhyrer og laver spøg og 
skæmt. Det er denne skik, der i de seneste ca. 20 år også 
har spredt sig til Danmark (Fætter BR begyndte i år 2000 
at sælge Halloween-legetøj).

Reformationen
Når vi først i løbet af de seneste år i Danmark er begyndt 
at fejre Halloween, skyldes det reformationen. Martin 
Luther – der hængte sine berømte 95 teser op på net-
op Allehelgensa� ensdag, 31. oktober, 1517 – gjorde op 
med kirkens helgendyrkelse. Vi tilbeder kun Gud, og 
alle mennesker er helgener i Guds øjne, så der er ingen 
grund til at fejre en særlig helgendag. 
Derfor har den folkelige Allehelgens-fejring og ”overtro” 

ikke været særligt fremherskende i Danmark og andre 
lande med lutherske kirker. Men det er der heldigvis ved 
at blive rodet bod på. For det er godt med en særlig dag, 
hvor vi lader uhyggen og overtroen få lidt plads og tæn-
der små (u)hyggelige græskarlys, som kan lyse op i de 
mørke måneder.

Allehelgensgudstjeneste
I kirken fejres Allehelgen første søndag i november, dvs. 
første søndag e� er Allehelgensa� en. Men e� ersom vi 
ikke har særlige helgener i de lutherske kirker, er det i 
stedet blevet den dag, hvor vi mindes de døde og tænker 
på dem – tænder lys og synger salmer om døden og det 
evige liv.
De � este steder er det skik, at man til gudstjenesten Al-
lehelgenssøndag læser navnene op på dem, der er døde 
i det forgange år. I Lemvig kirke sker det ved en særlig 
fælles Allehelgensgudstjeneste for Lemvig og Heldum 
sogne om e� ermiddagen, hvortil de afdødes nærmeste 
familier modtager en invitation. 
Alle er dog velkomne til dagens ordinære gudstjenester, 
der også vil stå i Allehelgens tegn. Det er en god ”ny” 
helligdag, hvor vi ser tilbage mod det, der har været, 
og frem mod det, der skal komme. Det er godt at give 
”uhyggen” plads, for så kan man også se, at der er lys i 
mørket.

Forsøger om dagen at lukke
for det der får tårerne frem
erindringer vandrer omkring ved nat
og lirker døren på klem

men dér hvor selv bønnen forstummer
der lyder en stemme fra Gud
om ham der skal sønderslå dødens port
og kalde mennesker ud

til livet og håbet, der våger
ved vinter mens alting fornys
de døde skal sove sig bort i jord
men graven blomstre med lys.

(Lisbeth Smedegaard Andersen, fra nr. 838 i ”100 salmer”)

Af sognepræst  Kristoffer Garne

 Halloween og Allehelgen  – i og udenfor kirken

På søndag
… er det Allehelgens søndag – Mat 5,13-16
Jesus kalder os for verdens lys. Dette lys kan ikke skjules, lige 
så lidt som man kan skjule en by, der ligger på en bakketop. 
Man ville aldrig tænde et lys og skjule det. Man tænder lys for 
at sætte det frem og lade det skinne i mørket. Det er dog ikke 
altid, vi kan � nde lyset. Nogle gange virker mørket stærkest. 
Men så må vi forsøge at nærme os de lyskilder, der kan skinne 
selv i det dunkleste mørke. Vores tekster og salmer beskriver 
Gud netop som et sådant lys i mørket. Gud er det lys, der vog-
ter og værner os, så vi sover i tryghed og ro, og tænder lys i det 
mørke, vi selv kaster over vores liv. 

OKT./NOV. LEMVIG  HELDUM 

Tirsdag den 27.  17.00 Meditationsandagt
ved Lisbeth Filtenborg

Onsdag den 28.  19.30 Salmesangsaften 
v/ salmedigter 

 Inge Hertz Aarestrup

Søndag den 1. 10.30 Kristoffer Garne   9.00 Kristoffer Garne
Alle Helgens Indsamling: KFUM´s Kirkeka� e 
søndag Soldatermission Indsamling: Mission Øst

 16.00. Lisbeth Filtenborg
 og Kristo� er Garne 
 - Alle Helgens Andagt.

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

Søndag d. 15.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
23. søndag Indsamling:  Indsamling: Mission Øst
e. trinitatis Mission Øst 

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  

           

 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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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)

         

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 fluer 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

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 

www.lemvigkirkerne.dk Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

Sognepræst Lisbeth Filtenborg
20 57 10 70
LHF@km.dk

På søndag

MødekalenderKirkekalender
SEPT./OKT. LEMVIG  HELDUM 

Tirsdag den 29. 17.00 Meditationsandagt 
 ved Lisbeth Filtenborg 

Søndag den 4.  10.30 Kristoffer Garne, 9.00 Kristoffer Garne 
17. søndag  Indsættelse Indsættelse
e. trinitatis Indsamling: Sat 7 Kirkekaffe
 – en kristen arabisk Indsamling: Sat 7
 TV-kanal – en kristen arabisk

 TV-kanal

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 Kristoffer Garne 9.00 Kristoffer Garne
19. søndag Indsamling:  Indsamling: 
e. trinitatis KLF-Kirker og medier Sat-7 – en kristen  
 arabisk TV-kanal

           

… er det 17. søndag efter Trinitatis – Mark. 2,14-22:
Når Livet kalder, må man svare, så Levi rejste sig fra sin 
toldbod og fulgte denne kalden fra Jesus. Der er opbrud i 
tiden, og der er ingenting, der er, som det plejer – heller ikke 
på Jesu tid. De skriftkloge og farisæerne kan ikke blive kloge 
på Jesus, for han sprænger deres opfattelse af en ”Guds mand” 
ved at spise med de forkerte. Jesu svar er, at de raske ikke har 
brug for læge, men de syge. Der er ingen grund til at gøre 
de fromme mere fromme. Som lædersække, der bliver fyldt 
til randen med ny vin og fortsætter gæringen, sådan er livet 
omkring Jesus: Det nye budskab (som i virkeligheden er et 
gammelt budskab) viser sig i en ny forklædning, som er Jesus, 
der sprænger de gamle rammer.

Indsættelsesgudstjeneste for 
vores nye sognepræst

Kristoffer Garne
Kom og vær med til at byde Kristoffer og hans familie
velkommen til Lemvig og Heldum Sogne.
Der afholdes indsættelsesgudstjenester 
søndag den 4. oktober kl. 9.00 
i Heldum Kirke og kl. 10.30 i Lemvig Kirke

Efterfølgende inviteres til velkomstfrokost kl. 11.45 i Lemvig Kirke-
hus. Der bliver her mulighed for at byde velkommen til Kristoffer. 
Tilmelding senest torsdag, den 1. oktober kl. 17.00 til kirkekontoret.

Vi holder god “corona-afstand” og bruger flere lokaler, så vi kan 
være mange, som vi plejer. Af hensyn til arrangementet og over-

holdelse af de gældende regler, er tilmelding 
VIGTIG.

Alle er velkomne til denne festdag. 
Lemvig-Heldum Menighedsråd

holdelse af de gældende regler, er tilmelding 
VIGTIG.

Alle er velkomne til denne festdag. 
Lemvig-Heldum Menighedsråd

www.lemvigkirkerne.dk − en del af Folkekirken

Tilmeldingsfrist 

til frokost senest 

den 1. oktober kl. 17.00

Tak
Der skal lyde en stor tak:
For de mange der fandt vej til Heldum og Lemvig kirke  
i forbindelse med min afskedsgudstjeneste.
For fanevagten ved Spejderne og FDF.
For menighedsrådets og de ansattes store arbejde med 
afskedsfrokosten i kirkehuset.
For de mange � ne gaver – herunder det indsamlede 
pengebeløb.
For en dejlig tid for Lene og jeg som præstepar her i byen.
Hjertelige hilsener
Kim Eriksen

 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

        

 Juleaften 
i KirkehusetKirkehusetKirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.15.

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 

gerne før den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

På søndag

ANNONCEKirkeNYT

Mødekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

Kirkekalender

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 

www.lemvigkirkerne.dk Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

Mødekalender

Sognepræst Lisbeth Filtenborg
20 57 10 70
LHF@km.dk

Fokus
NOVEMBER/DECEMBER
Tirsdag den 26. kl. 09.30
Indre Mission i klippen. Tirsdagscafé.
Onsdag den 27. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen.
Adventsfest ved Erik Bach Pedersen, Børkop.
Torsdag den 28. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Bettina Tonnesen, Nørlem 
”Den gode ensomhed … findes den?”.
Fredag den 29. kl. 18.00
Luthersk Mission i Kirkehuset.
Familiemøde med fællesspisning, Bent Kjøller Hansen.
Lørdag den 30. kl. 9.00 – 15.00
Indre Mission i Klippen.
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Tirsdag den 3. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5. Birgit Bitsch, Nørlem 
”Min barndoms jul i ord og toner”.
Onsdag den 4. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag den 4. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen.
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Torsdag den 5. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Håndboldspiller og 
viceforstander på Lomborg Efterskole, Rasmus Porup 
”Hjem til Lemvig”.

Igen i år vil der være rig mulighed for at lade musikken brin-
ge dig i den rette stemning til den store højtid, og der bliver
mulighed for både at lytte og synge med.

1. søndag i advent
Vi lægger ud allerede søndag d. 1. december. Denne søndag
kl. 9.00 er der ”Syng advent ind – salmesangsgudstjeneste”
i Heldum Kirke med sognepræst Kim Eriksen og organist
Birgit Mogensen.

Julekoncert i Heldum
I Heldum Kirke er der julekoncert søndag d. 8. december kl.
16 med koret Gimsingers fra Struer under ledelse af Per Od-
gaard. Ved denne koncert vil de bl.a. synge danske julesange
og engelske christmas carols.

Julekoncert i Lemvig Kirke
Onsdag d. 11. december kl. 19.30 er det tid for den store,
traditionsrige julekoncert i Lemvig Kirke. Traditionen tro
medvirker musikskolens symfoniorkester og voksenkor un-
der ledelse af henholdsvis Jørgen Bruntse og Sussi Robinson,
kirkens eget ungdomskor, samt organist Nina H. Davidsen.
Programmet vil bestå af kendt og elsket julemusik og fæl-
lessalmer.

De 9 læsninger
Søndag d. 15. december kl. 16 inviteres til ”De 9 læsninger”
i Lemvig Kirke.

Her medvirker Lemvig kammerkor under ledelse af Niels
Bitsch Nielsen, sognepræst Kim Eriksen og organist Nina H.
Davidsen. De 9 læsninger er en anderledes form for koncert,
hvor korsang, fællessalmer og orgelmusik veksler med læs-
ninger af udvalgte bibeltekster. Der er skabt gode traditioner
omkring denne time midt i juletravlheden, hvor de leven-
de lys og de smukke juletoner er med til at skabe den rette
stemning.

4 juleandagter
Som en sidste forberedelse til juletiden er der juleandag-
terne i Lemvig Kirke. De varer ca. 25 minutter og består af
tekstlæsninger, miniprædiken, fællessalmer, korsang og or-
gelmusik. Begge præster, organisten og kirkens ungdomskor
og voksenkor deltager. Derudover vil vægterne synge til den
sidste andagt. De fire andagter ligger i år tirsdag d. 17. de-
cember, onsdag d. 18. december, torsdag d. 19. december
og fredag d. 20. december, alle dage kl. 19.

Klokkespil
Kirkens klokkespil vil naturligvis også i rigt mål blande sig
i juleforberedelserne med et væld af vore kendte og elskede
julemelodier.

Der er fri entré til alle arrangementer, og alle er hjerteligt
velkomne.

Af Nina H. Davidsen, organist

Julens musik i Lemvig og Heldum kirker
Julen er en tid med mange traditioner, og det gælder også for julemusikken i kirkerne

Julekalender i Svirrebom
Følg med, når vi hver dag op til jul åbner lågen i kirkens

julekalender i vinduerne ud til Svirrebom
- første gang lørdag den 1. december kl. 10.00. 

SkumringsSang
i Lemvig Kirkehus 

Sang i Højskolesangbogen
Organist Nina Davidsen sidder ved klaveret

Tirsdag den 4. september kl. 17.00

Sang i højskolebogen
Organist Nina H. Davidsen sidder ved klaveret

Følg med, når vi hver dag op til jul åbner lågen i kirkens
julekalender i vinduerne ud til Svirrebom
- første gang søndag den 1. december.

Bibellæseplanen
Ny bibellæseplan er udkommet.
Har du brug for et redskab, der kan 
hjælpe med at sætte struktur på din 
daglige bibellæsning, er Bibellæseplanen 
måske noget for dig.

Gratis eksemplar kan afhentes i Lemvig 
og Heldum Kirker eller i Kirkehuset,
Lemvig.

...er det 1. søndag i advent – Luk. 4,16-30
Butikkerne har sagt det længe. Nu kommer kirken med på vog-
nen. For det er blevet advent, og snart vil det også blive jul. Hvil-
ket alle kan forvente sig meget af.
Forventningerne var også store i Nazaret, da Jesus vendte tilbage
til byen, han var vokset op i. Og Jesus gik lige til sagen, da han
sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.
For det de havde hørt, var profetien om verdens frelser. Og Jesus
lod dem forstå, at ordene var møntet på ham. Herrens ånd er over
MIG, fordi han har salvet MIG! Og så kan det nok være, at snak-
ken gik og at helvede brød løs. For de jagede ham ud af byen for
at styrte ham ned fra de høje tinder. Han havde nu også provo-
keret dem med de berømte ord om, at ingen profet er anerkendt
i sin hjemby. Men det endte med, at han banede sig vej imellem
dem og gik.
Men det vil vi ikke se, han gør fra os. For nu er det advent. Og nu
vil vi byde ham velkommen. For at han skal blive hos os – nu og
i al evighed.

NOV./DEC. LEMVIG   HELDUM
Tirsdag den 26. 17.00 Meditationsandagt

ved Lisbeth Filtenborg 
Søndag den 1. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Kim Eriksen
1. søndag og Kim Eriksen ”Syng advent ind
i advent Afslutning for – salmesangs- 

minikonfirmander gudstjeneste”.
Indsamling:   Kirkekaffe
Lemvig Indsamling:
Velgørenhedsselskab Lemvig

Velgørenhedsselskab
Onsdag den 4. 11.00 Julegudstjeneste

for udviklingshæmmede
ved Lisbeth Filtenborg 

Søndag den 8. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
2. søndag Indsamling: Indsamling:
i advent Lemvig Lemvig

Velgørenhedsselskab Velgørenhedsselskab
16.00. Julekoncert med
”Gimsingers”

Sang i højskolesangbogen

Kirkens Dagligstue 
den 1. oktober kl. 10.00 i Kirkehuset.
Sognepræst Lisbeth Filtenborg 
”Mio, Madicken og mig 
– børnenes frihedskamp hos Astrid Lindgren.

Tirsdag den 3. nov. kl. 17.00 – 17.45
i Kirkehuset.

Tirsdag den 15. september var der valgforsamling til 
det kommende menighedsråd for Lemvig og Heldum 
sogne. Det lykkedes at få valgt 5 medlemmer til det nye
menighedsråd, - men vi mangler yderligere 7 medlem-
mer, som har lyst til at være med i dette frivillige arbej-
de. Derudover mangler vi nogen, der vil opstille som 
stedfortrædere for dem, der bliver valgt.
Nogle af vore visioner for arbejdet i vores menigheds-
råd i den kommende 4-års periode er bl.a.:   
 •   Rummelig kirke for alle – gudstjenestefejringen er
 det centrale
• Kirken skal være synlig i vores lokalsamfund
• Fremme vore aktiviteter for alle aldersgrupper
• Udvikle samarbejdet med folkekirkelige organisa- 

 tioner
• Gøre tingene i fællesskab sammen med vore præs- 

 ter,  ansatte og frivillige

Menighedsrådet er nærdemokrati
Vi har brug for personer med forskellige kompetencer 
og fra alle aldersgrupper til de forskellige opgaver, og vi 

håber på en bred repræsentation af dem, der bor i Lem-
vig og Heldum sogne. Vi vil gerne, at kirken er et sted 
for alle, og at menighedsrådet bliver sammensat, så vi 
får ressourcer til sammen med vore ansatte at fortsætte 
og udvikle vore kirkelige tilbud i vores lokalområde.
 Menighedsrådet er det lille nærdemokrati med den 
store indfl ydelse. Menighedsrådet er stedet, hvor be-
slutninger omkring vore kirker og øvrige bygninger 
bliver taget. Det er stedet, hvor vi prøver at tilpasse vore 
kirkegårde efter aktuelle og forventede behov. Derud-
over laver vi sammen med vore præster og ansatte ram-
merne for vore gudstjenester og alle øvrige aktiviteter, 
ligesom vi tager os af lokale diakonale opgaver.

Sådan forløber aftenen
Den Ekstraordinære Valgforsamling, som fi nder sted i
Kirkehuset, er et suppleringsvalg, hvor pladserne 5-10
skal besættes for Lemvig sogns vedkommende og et en-
kelt medlem til Heldum sogn. Desuden skal der vælges 
stedfortrædere for de valgte i de to sogne.
Aftenen forløber som en generalforsamling med vel-
komst, valg af dirigent, mødeoplæg, opstilling af kan-
didater, præsentation af samme, debat og afstemning.

Afstemningen er skriftlig og hemmelig og foregår sog-
nevis. Kriteriet for at være valgbar og have valgret er
primært, at man er medlem af folkekirken. Har bopæl i 
sognet eller har løst sognebånd til en af sognenes præ-
ster. Desuden skal man være fyldt 18 år. 

Hvis du har lyst til at blive en del af menighedsrådet - 
eller kender én, der har lyst – er det vigtigt, at du møder 
op tirsdag den 6. oktober kl. 19.00 i Kirkehuset eller 
på forhånd tilkendegiver til én af de nuværende menig-
hedsrådsmedlemmer, at du/I har lyst til at være med. 
Du kan læse mere om menighedsrådsarbejdet på vores 
hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk.

Menighedsrådet for Lemvig og Heldum sogne mangler 
medlemmer til at føre arbejdet med sognenes ve og vel 
videre for de næste fi re år. At være medlem af menig-
hedsrådet er et spændende job med kreative mulighe-
der for at løse opgaver til glæde og gavn for menighe-
dens mange aldersgrupper. 
Efter de gældende Corona-regler er der plads til alle, 
der ønsker at deltage i Valgforsamlingen.
p.s. Undervejs i mødet serveres kaffe/the.

Vel mødt.
Kaj Gøtzsche, formand for Lemvig-Heldum 
menighedsråd
Harald C. Schrøder, formand for valgbestyrelsen. 

Vi har brug for � ere kræfter...
Du bestemmer, hvad din kirke kan

SEPTEMBER/OKTOBER
Onsdag den 30. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene.
Torsdag den 1. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognepræst Lisbeth Filtenborg ”Mio, Madicken og mig – 
børnenes frihedskamp hos Astrid Lindgren.
Fredag den 2. kl. 17.00 – 19.00
Fredagsfamilie i Tante Andantes Hus, Ågade 5. 
Lemvig Kirke i fællesskab med spejdere, FDFére og KFUM 
og KFUK. Tilmelding senest mandagen før til Kirsten 
Vindum 23459492 / smh@lemvigkirkerne.dk
Søndag den 4. kl 11.45
Frokost i Kirkehuset efter indsættelsesgudstjenester med 
Kristoffer Garne, kun ved tilmelding til Kirkekontoret senest 
den 1. okt. mail: lemvig.sogn@km.dk  telefon: 97 82 07 86.
Tirsdag den 6. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 6. kl. 19.00
Ekstraordinær valgforsamling i Kirkehuset
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.

          

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

         

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 fluer 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

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 

www.lemvigkirkerne.dk Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

Sognepræst Lisbeth Filtenborg
20 57 10 70
LHF@km.dk

På søndag

MødekalenderKirkekalender
SEPT./OKT. LEMVIG  HELDUM 

Tirsdag den 29. 17.00 Meditationsandagt 
 ved Lisbeth Filtenborg 

Søndag den 4.  10.30 Kristoffer Garne, 9.00 Kristoffer Garne 
17. søndag  Indsættelse Indsættelse
e. trinitatis Indsamling: Sat 7 Kirkekaffe
 – en kristen arabisk Indsamling: Sat 7
 TV-kanal – en kristen arabisk

 TV-kanal

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 Kristoffer Garne 9.00 Kristoffer Garne
19. søndag Indsamling:  Indsamling: 
e. trinitatis KLF-Kirker og medier Sat-7 – en kristen  
 arabisk TV-kanal

           

… er det 17. søndag efter Trinitatis – Mark. 2,14-22:
Når Livet kalder, må man svare, så Levi rejste sig fra sin 
toldbod og fulgte denne kalden fra Jesus. Der er opbrud i 
tiden, og der er ingenting, der er, som det plejer – heller ikke 
på Jesu tid. De skriftkloge og farisæerne kan ikke blive kloge 
på Jesus, for han sprænger deres opfattelse af en ”Guds mand” 
ved at spise med de forkerte. Jesu svar er, at de raske ikke har 
brug for læge, men de syge. Der er ingen grund til at gøre 
de fromme mere fromme. Som lædersække, der bliver fyldt 
til randen med ny vin og fortsætter gæringen, sådan er livet 
omkring Jesus: Det nye budskab (som i virkeligheden er et 
gammelt budskab) viser sig i en ny forklædning, som er Jesus, 
der sprænger de gamle rammer.

Indsættelsesgudstjeneste for 
vores nye sognepræst

Kristoffer Garne
Kom og vær med til at byde Kristoffer og hans familie
velkommen til Lemvig og Heldum Sogne.
Der afholdes indsættelsesgudstjenester 
søndag den 4. oktober kl. 9.00 
i Heldum Kirke og kl. 10.30 i Lemvig Kirke

Efterfølgende inviteres til velkomstfrokost kl. 11.45 i Lemvig Kirke-
hus. Der bliver her mulighed for at byde velkommen til Kristoffer. 
Tilmelding senest torsdag, den 1. oktober kl. 17.00 til kirkekontoret.

Vi holder god “corona-afstand” og bruger flere lokaler, så vi kan 
være mange, som vi plejer. Af hensyn til arrangementet og over-

holdelse af de gældende regler, er tilmelding 
VIGTIG.

Alle er velkomne til denne festdag. 
Lemvig-Heldum Menighedsråd

holdelse af de gældende regler, er tilmelding 
VIGTIG.

Alle er velkomne til denne festdag. 
Lemvig-Heldum Menighedsråd

www.lemvigkirkerne.dk − en del af Folkekirken

Tilmeldingsfrist 

til frokost senest 

den 1. oktober kl. 17.00

Tak
Der skal lyde en stor tak:
For de mange der fandt vej til Heldum og Lemvig kirke  
i forbindelse med min afskedsgudstjeneste.
For fanevagten ved Spejderne og FDF.
For menighedsrådets og de ansattes store arbejde med 
afskedsfrokosten i kirkehuset.
For de mange � ne gaver – herunder det indsamlede 
pengebeløb.
For en dejlig tid for Lene og jeg som præstepar her i byen.
Hjertelige hilsener
Kim Eriksen

 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

        

 Juleaften 
i KirkehusetKirkehusetKirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.15.

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 

gerne før den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

På søndag

ANNONCEKirkeNYT

Mødekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

Kirkekalender

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
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Fokus
NOVEMBER/DECEMBER
Tirsdag den 26. kl. 09.30
Indre Mission i klippen. Tirsdagscafé.
Onsdag den 27. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen.
Adventsfest ved Erik Bach Pedersen, Børkop.
Torsdag den 28. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Bettina Tonnesen, Nørlem 
”Den gode ensomhed … findes den?”.
Fredag den 29. kl. 18.00
Luthersk Mission i Kirkehuset.
Familiemøde med fællesspisning, Bent Kjøller Hansen.
Lørdag den 30. kl. 9.00 – 15.00
Indre Mission i Klippen.
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Tirsdag den 3. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5. Birgit Bitsch, Nørlem 
”Min barndoms jul i ord og toner”.
Onsdag den 4. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag den 4. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen.
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Torsdag den 5. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Håndboldspiller og 
viceforstander på Lomborg Efterskole, Rasmus Porup 
”Hjem til Lemvig”.

Igen i år vil der være rig mulighed for at lade musikken brin-
ge dig i den rette stemning til den store højtid, og der bliver
mulighed for både at lytte og synge med.

1. søndag i advent
Vi lægger ud allerede søndag d. 1. december. Denne søndag
kl. 9.00 er der ”Syng advent ind – salmesangsgudstjeneste”
i Heldum Kirke med sognepræst Kim Eriksen og organist
Birgit Mogensen.

Julekoncert i Heldum
I Heldum Kirke er der julekoncert søndag d. 8. december kl.
16 med koret Gimsingers fra Struer under ledelse af Per Od-
gaard. Ved denne koncert vil de bl.a. synge danske julesange
og engelske christmas carols.

Julekoncert i Lemvig Kirke
Onsdag d. 11. december kl. 19.30 er det tid for den store,
traditionsrige julekoncert i Lemvig Kirke. Traditionen tro
medvirker musikskolens symfoniorkester og voksenkor un-
der ledelse af henholdsvis Jørgen Bruntse og Sussi Robinson,
kirkens eget ungdomskor, samt organist Nina H. Davidsen.
Programmet vil bestå af kendt og elsket julemusik og fæl-
lessalmer.

De 9 læsninger
Søndag d. 15. december kl. 16 inviteres til ”De 9 læsninger”
i Lemvig Kirke.

Her medvirker Lemvig kammerkor under ledelse af Niels
Bitsch Nielsen, sognepræst Kim Eriksen og organist Nina H.
Davidsen. De 9 læsninger er en anderledes form for koncert,
hvor korsang, fællessalmer og orgelmusik veksler med læs-
ninger af udvalgte bibeltekster. Der er skabt gode traditioner
omkring denne time midt i juletravlheden, hvor de leven-
de lys og de smukke juletoner er med til at skabe den rette
stemning.

4 juleandagter
Som en sidste forberedelse til juletiden er der juleandag-
terne i Lemvig Kirke. De varer ca. 25 minutter og består af
tekstlæsninger, miniprædiken, fællessalmer, korsang og or-
gelmusik. Begge præster, organisten og kirkens ungdomskor
og voksenkor deltager. Derudover vil vægterne synge til den
sidste andagt. De fire andagter ligger i år tirsdag d. 17. de-
cember, onsdag d. 18. december, torsdag d. 19. december
og fredag d. 20. december, alle dage kl. 19.

Klokkespil
Kirkens klokkespil vil naturligvis også i rigt mål blande sig
i juleforberedelserne med et væld af vore kendte og elskede
julemelodier.

Der er fri entré til alle arrangementer, og alle er hjerteligt
velkomne.

Af Nina H. Davidsen, organist

Julens musik i Lemvig og Heldum kirker
Julen er en tid med mange traditioner, og det gælder også for julemusikken i kirkerne

Julekalender i Svirrebom
Følg med, når vi hver dag op til jul åbner lågen i kirkens

julekalender i vinduerne ud til Svirrebom
- første gang lørdag den 1. december kl. 10.00. 

SkumringsSang
i Lemvig Kirkehus 

Sang i Højskolesangbogen
Organist Nina Davidsen sidder ved klaveret

Tirsdag den 4. september kl. 17.00

Sang i højskolebogen
Organist Nina H. Davidsen sidder ved klaveret

Følg med, når vi hver dag op til jul åbner lågen i kirkens
julekalender i vinduerne ud til Svirrebom
- første gang søndag den 1. december.

Bibellæseplanen
Ny bibellæseplan er udkommet.
Har du brug for et redskab, der kan 
hjælpe med at sætte struktur på din 
daglige bibellæsning, er Bibellæseplanen 
måske noget for dig.

Gratis eksemplar kan afhentes i Lemvig 
og Heldum Kirker eller i Kirkehuset,
Lemvig.

...er det 1. søndag i advent – Luk. 4,16-30
Butikkerne har sagt det længe. Nu kommer kirken med på vog-
nen. For det er blevet advent, og snart vil det også blive jul. Hvil-
ket alle kan forvente sig meget af.
Forventningerne var også store i Nazaret, da Jesus vendte tilbage
til byen, han var vokset op i. Og Jesus gik lige til sagen, da han
sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.
For det de havde hørt, var profetien om verdens frelser. Og Jesus
lod dem forstå, at ordene var møntet på ham. Herrens ånd er over
MIG, fordi han har salvet MIG! Og så kan det nok være, at snak-
ken gik og at helvede brød løs. For de jagede ham ud af byen for
at styrte ham ned fra de høje tinder. Han havde nu også provo-
keret dem med de berømte ord om, at ingen profet er anerkendt
i sin hjemby. Men det endte med, at han banede sig vej imellem
dem og gik.
Men det vil vi ikke se, han gør fra os. For nu er det advent. Og nu
vil vi byde ham velkommen. For at han skal blive hos os – nu og
i al evighed.

NOV./DEC. LEMVIG   HELDUM
Tirsdag den 26. 17.00 Meditationsandagt

ved Lisbeth Filtenborg 
Søndag den 1. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Kim Eriksen
1. søndag og Kim Eriksen ”Syng advent ind
i advent Afslutning for – salmesangs- 

minikonfirmander gudstjeneste”.
Indsamling:   Kirkekaffe
Lemvig Indsamling:
Velgørenhedsselskab Lemvig

Velgørenhedsselskab
Onsdag den 4. 11.00 Julegudstjeneste

for udviklingshæmmede
ved Lisbeth Filtenborg 

Søndag den 8. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
2. søndag Indsamling: Indsamling:
i advent Lemvig Lemvig

Velgørenhedsselskab Velgørenhedsselskab
16.00. Julekoncert med
”Gimsingers”

Sang i højskolesangbogen

Kirkens Dagligstue 
den 1. oktober kl. 10.00 i Kirkehuset.
Sognepræst Lisbeth Filtenborg 
”Mio, Madicken og mig 
– børnenes frihedskamp hos Astrid Lindgren.

Tirsdag den 3. nov. kl. 17.00 – 17.45
i Kirkehuset.

Tirsdag den 15. september var der valgforsamling til 
det kommende menighedsråd for Lemvig og Heldum 
sogne. Det lykkedes at få valgt 5 medlemmer til det nye
menighedsråd, - men vi mangler yderligere 7 medlem-
mer, som har lyst til at være med i dette frivillige arbej-
de. Derudover mangler vi nogen, der vil opstille som 
stedfortrædere for dem, der bliver valgt.
Nogle af vore visioner for arbejdet i vores menigheds-
råd i den kommende 4-års periode er bl.a.:   
 •   Rummelig kirke for alle – gudstjenestefejringen er
 det centrale
• Kirken skal være synlig i vores lokalsamfund
• Fremme vore aktiviteter for alle aldersgrupper
• Udvikle samarbejdet med folkekirkelige organisa- 

 tioner
• Gøre tingene i fællesskab sammen med vore præs- 

 ter,  ansatte og frivillige

Menighedsrådet er nærdemokrati
Vi har brug for personer med forskellige kompetencer 
og fra alle aldersgrupper til de forskellige opgaver, og vi 

håber på en bred repræsentation af dem, der bor i Lem-
vig og Heldum sogne. Vi vil gerne, at kirken er et sted 
for alle, og at menighedsrådet bliver sammensat, så vi 
får ressourcer til sammen med vore ansatte at fortsætte 
og udvikle vore kirkelige tilbud i vores lokalområde.
 Menighedsrådet er det lille nærdemokrati med den 
store indfl ydelse. Menighedsrådet er stedet, hvor be-
slutninger omkring vore kirker og øvrige bygninger 
bliver taget. Det er stedet, hvor vi prøver at tilpasse vore 
kirkegårde efter aktuelle og forventede behov. Derud-
over laver vi sammen med vore præster og ansatte ram-
merne for vore gudstjenester og alle øvrige aktiviteter, 
ligesom vi tager os af lokale diakonale opgaver.

Sådan forløber aftenen
Den Ekstraordinære Valgforsamling, som fi nder sted i
Kirkehuset, er et suppleringsvalg, hvor pladserne 5-10
skal besættes for Lemvig sogns vedkommende og et en-
kelt medlem til Heldum sogn. Desuden skal der vælges 
stedfortrædere for de valgte i de to sogne.
Aftenen forløber som en generalforsamling med vel-
komst, valg af dirigent, mødeoplæg, opstilling af kan-
didater, præsentation af samme, debat og afstemning.

Afstemningen er skriftlig og hemmelig og foregår sog-
nevis. Kriteriet for at være valgbar og have valgret er
primært, at man er medlem af folkekirken. Har bopæl i 
sognet eller har løst sognebånd til en af sognenes præ-
ster. Desuden skal man være fyldt 18 år. 

Hvis du har lyst til at blive en del af menighedsrådet - 
eller kender én, der har lyst – er det vigtigt, at du møder 
op tirsdag den 6. oktober kl. 19.00 i Kirkehuset eller 
på forhånd tilkendegiver til én af de nuværende menig-
hedsrådsmedlemmer, at du/I har lyst til at være med. 
Du kan læse mere om menighedsrådsarbejdet på vores 
hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk.

Menighedsrådet for Lemvig og Heldum sogne mangler 
medlemmer til at føre arbejdet med sognenes ve og vel 
videre for de næste fi re år. At være medlem af menig-
hedsrådet er et spændende job med kreative mulighe-
der for at løse opgaver til glæde og gavn for menighe-
dens mange aldersgrupper. 
Efter de gældende Corona-regler er der plads til alle, 
der ønsker at deltage i Valgforsamlingen.
p.s. Undervejs i mødet serveres kaffe/the.

Vel mødt.
Kaj Gøtzsche, formand for Lemvig-Heldum 
menighedsråd
Harald C. Schrøder, formand for valgbestyrelsen. 

Vi har brug for � ere kræfter...
Du bestemmer, hvad din kirke kan

SEPTEMBER/OKTOBER
Onsdag den 30. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene.
Torsdag den 1. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognepræst Lisbeth Filtenborg ”Mio, Madicken og mig – 
børnenes frihedskamp hos Astrid Lindgren.
Fredag den 2. kl. 17.00 – 19.00
Fredagsfamilie i Tante Andantes Hus, Ågade 5. 
Lemvig Kirke i fællesskab med spejdere, FDFére og KFUM 
og KFUK. Tilmelding senest mandagen før til Kirsten 
Vindum 23459492 / smh@lemvigkirkerne.dk
Søndag den 4. kl 11.45
Frokost i Kirkehuset efter indsættelsesgudstjenester med 
Kristoffer Garne, kun ved tilmelding til Kirkekontoret senest 
den 1. okt. mail: lemvig.sogn@km.dk  telefon: 97 82 07 86.
Tirsdag den 6. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 6. kl. 19.00
Ekstraordinær valgforsamling i Kirkehuset
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.

          

  Kirkens dagligstue
Torsdag den 29. oktober kl. 10.00 
i Kirkehuset
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Overfartsleder Kim Raabjerg Korshøj: 
“� yborøn-Agger Færgefart – før og nu”.

Tak, at I vil hjæpe os 
med at hjælpe andre…
Sognepræst Lisbeth Filtenborg
Formand for Lemvig Velgørenhedsselskab

  

Julehjælp
Lemvig Velgørenhedsselskab
Julehjælp kan søges ved at hente 
og a� evere et ansøgningsskema i 
Kirkehuset, Torvet 10 
(Ansøgningsskema kan også 
� ndes på www.lemvigkirkerne.dk). 
Frist: 20. november 2020.
Bidrag til julehjælpen kan indsættes 
på vores konto i Vestjysk bank: 
7730 4168410 eller a� everes
 i Kirkehuset.

 
 

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  
 


