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Mødekalender           

Onsdag den 18. kl. 19.30
Alle Hjem. De 4 kredse mødes i hjemmene.
Onsdag den 18. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Onsdagsmøde ”den aronitiske 
velsignelse” ved Jørgen Bloch Jensen, Randers.
Torsdag den 19. kl. 10.00 
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognepræst Kristoffer Garne: ”Mellem Allehelgen og 
advent – tanker om liv og død”
Fredag den 20. kl. 18.00
Luthersk Mission familiemøde i Kirkehuset med 
fællesspisning. Hans Lundby, Skjern.
Tirsdag den 24. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé.
Onsdag den 25. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Adventsfest ”Jesus kommer igen” ved IMU-konsulent og 
teolog Daniel Præstholm, Grindsted.
Torsdag den 26. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Direktør Henrik Damgren, Lemvigegnens Landboforening: 
”Landbrugets udfordringer i 2020”.

Med mindre vi får at vide, at vi ikke må samles, og der bliver 
indført endnu skrappere corona-restriktioner, holder vi i Lem-
vig og Heldum Sogne fast i denne linje fra en kendt julesang: 
”rør blot ikke ved min gamle jul”. Vi a� older selvfølgelig jule-
a� en, som vi plejer, i Lemvig Kirkehus. Om der bliver ”træng-
sel og alarm”, som der også står i julesangen, ved vi ikke, men 
dørene bliver åbnet, og alle er velkomne. Husk dog tilmelding.

Julen er traditionernes tid
Nogle traditioner holder vi helt fast ved, og i juletiden myldrer 
det med traditioner. Også i år vil vi derfor a� olde vores tradi-
tionelle julea� en i Lemvig Kirkehus. Jo, julen er traditionernes 
tid … eller er den? I hvert fald vil vi i år opleve en lidt anderledes 
jul; en jul med corona-regler tæt inde på kroppen. Heldigvis er 
vi mennesker bygget til at kunne klare forandringer. Vi vænner 
os ret hurtigt til nye tilstande, og det vil vi også gøre denne gang. 

Juletræsdans eller ej?
Julea� en i kirkehuset er for alle, der har lyst til at være sam-
men med andre om at skabe en hyggelig julea� en med julemid-
dag, juleknas, julehygge, julemusik, juletræ, julegaver – og ikke 
mindst: julestemning.
Vi har så mange ritualer ved vores julea� en i kirkehuset, og de 
er meget vigtige for den rette julestemning. Derfor vil vi gøre 
alt, hvad vi kan, for at disse forskellige ritualer også i år vil indgå 
i programmet for julea� en. Julestemningen rører vi ikke ved – 
den vil være helt i top; også denne gang.
Det har gennem alle årene været en tradition, at vi julea� en i 
kirkehuset danser om juletræet. Det kan godt være, at vi denne 
gang � nder på en anden måde at gøre det på. Vi får se, hvilke 

regler vi må rette os e� er den 24. december. Dog er det helt sik-
kert, at vi får et juletræ, og at vi får både julegaver, og der bliver 
da også pakkeleg – med sprit på bordene. 

Lidt ændringer skal der til
Vi begynder festlighederne lidt senere, end vi plejer; netop for 
at begrænse smittesprednings-muligheder så meget, som det er 
rimeligt. Julea� en i Lemvig Kirkehus begynder derfor kl. 16.30. 
Vi springer e� ermiddagska� en over. Den må man nyde der-
hjemme, mens man glæder sig til at komme til julemiddag – 
med det hele – i kirkehuset. 

Hjælpende hænder har vi brug for
Også i år er det nødvendigt for os med frivillige, som vil hjæl-
pe med at gøre det muligt at a� olde julea� en i kirkehuset, for 
uden dem, går det ikke. Så vi håber, at der igen i år vil være en 
række frivillige, som vil give en hånd med. Vi skal bruge hjælp 
i køkkenet til at rette maden an. Julemiddagen er bestilt udefra, 
så den er klar til at komme på fade og i skåle og blive serveret. 
Derfor skal vi også hjælpe hinanden med at servere maden, og 
derudover sidde med ved bordet; snakke, spise og hygge med 
gæsterne. Det er en overkommelig opgave at være ”hjælpende 
hænder” julea� en. Vi hjælpes ad, så det bliver en god oplevelse 
for alle. Hvis du vil være frivillig julea� en, skal du henvende 
dig til sognemedhjælper Kirsten Vindum. Kontaktoplysninger 
nederst på siden og på kirkens hjemmeside. 
Hvis man vil være gæst julea� en, skal man tilmelde sig på Lem-
vig Kirkekontor. Se plakaten for kontaktoplysninger.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

Den traditionelle juleaften i kirkehuset bliver lidt utraditionel i år
Corona eller ej – vi vil under alle omstændigheder a� olde julea� en i Lemvig Kirkehus. Her vinder traditionen over corona!

På søndag
... er det sidste søndag i kirkeåret  Matth. 11,25- 30:
Vi bærer følelserne uden på tøjet i disse uger i form af mund-
bind, visirer og deslige. Det er et paradoks, fordi især mund-
bindene gør det svært at a� æse den andens ansigtsudtryk, så 
vi alligevel ikke kan a� æse den andens følelser. I Guds verden 
er der også sandheder, der er skjult for nogle, men tydelige 
for andre. Dem, der bærer deres svaghed og magtesløshed 
uden på tøjet og midt i deres liv, vil Gud vise sine hemmelig-
heder. Dem, derimod, der kan selv, de selvsikre, dem der ikke 
har brug for Gud, vil stirre ind i et goldt mørke. At se Kristus 
er at se hemmeligheden. Det er at få givet en stor gave, at 
få lov at se dette. Til den magtesløse og trætte bærer giver 
Kristus håb. Læg dine byrder her. Lad mig bære dine følelser 
uden på tøjet. 

  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.

  
Kirkens dagligstue
Torsdag den 19. november kl. 10.00 
Sognepræst Kristo� er Garne: ”Mellem Alle-
helgen og advent – tanker om liv og død”

 
 

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

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  
 

  Kirkesanger søges 
Er du pensionist, gymnasieelev eller noget helt andet, – og 
ønsker et lønnet fritidsjob, er nedenstående måske en 
mulighed. Vi mangler en person til fra 1. januar 2021 at indgå 
i vores sangerteam ved Heldum Kirke. 

Det drejer sig om ca. 34 årlige tjenester i Heldum Kirke.

Disse tjenester er fortrinsvis hver anden søndag formiddag 
og planlægges for et kvartal ad gangen i sangerteamet om-
kring Lemvig og Heldum kirke.

Timeforbruget pr. måned er sat til 11,5 time og honoreres 
p.t. med kr. 1947,41 pr. måned plus 12,5 % feriepenge.

Yderligere oplysninger kan fås hos formand Kaj Gøtzsche 
på tlf. 24611291, og på www.lemvigkirkerne.dk.  Ansøgning 
bedes sendt senest 24. november 2020 til Lemvig-Heldum 
Menighedsråd på mail til: 8840fortrolig@sogn.dk
Lemvig-Heldum Menighedsråd

Juleaften
              i Lemvig Kirkehus

JA, vi afholder også i år
JULEAFTEN i Kirkehuset - dog 

med god afstand og 
overholdte coronaregler. 
Vil du dele julens glæder 
med andre, og har du lyst 

til at opleve en hyggelig 
“Jul i Fællesskab”, så er du 

velkommen til at holde 
juleaften i Lemvig Kirkehus 

den 24. december.

JuleaftenJuleaften

Arrangeret af Lemvig og Heldum Menighedsråd 
www.lemvigkirkerne.dk − en del af Folkekirken
Arrangeret af Lemvig og Heldum Menighedsråd 

Program
Vi begynder kl. 16.30
i Lemvig Kirkehus
Aftenen vil bl.a. indeholde: 
Musikalsk indslag
Traditionel julemiddag
Fælles hygge omkring juletræet, 
pakkespil, jule-evangeliet, 
juleknas ... og en masse 
julehygge og snak.

Praktiske oplysninger:
Pris: Voksne 100 kr., 

børn under 15 år gratis.
Alkoholfri aften.

Mulighed for gratis kirketaxi.
Tilmelding til Kirkekontoret på 

tlf. 97 82 07 86 eller 
på mail lemvig.sogn@km.dk 
gerne før den 15. december.

Kontakt på juleaften:
Kirsten Vindum, tlf. 2345 9492

  
Konstituerende møde
Det nyvalgte menighedsråd for 2020-2024 i Lemvig 
og Heldum Sogne afholder konstituerende møde 
torsdag den 26. november kl. 19.00 i Kirkehuset, Lemvig   

Kirkekalender
NOVEMBER LEMVIG  HELDUM 

Tirsdag den 17. 19.00 Kon� rmandmusical 
 fra Blåkilde E� erskole 

Søndag den 22.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
Sidste søndag  Indsamling:  Indsamling:
i kirkeåret  KFUKs sociale arbejde Mission Øst

Tirsdag den 24. 17.00 Meditationsandagt
 ved Lisbeth Filtenborg 

Søndag den 29.  10.30 Kristo� er Garne 16.00 Kristo� er Garne
1. søndag  Indsamling: Lemvig Salmesangsgudstjeneste
i advent Velgørenhedsselskab ”Syng advent ind”
  Indsamling: 
  Folkekirkens Nødhjælp

DECEMBER  

Onsdag den 2.  11.00 Julegudstjeneste for 
 udviklingshæmmede ved 
 Lisbeth Filtenborg 

Søndag den 6.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
2. søndag  Indsamling: Lemvig Indsamling:
i advent Velgørenhedsselskab Folkekirkens Nødhjælp

Tak, at I vil hjæpe os 
med at hjælpe andre…

Sognepræst Lisbeth Filtenborg
Formand for Lemvig Velgørenhedsselskab

  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.

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.

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.

Tirsdag den 24. november kl. 17.00 
v/Lisbeth Filtenborg
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.


