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For en gang skyld har vi fået rigtig vinter med is og sne.
Når I læser dette, er sneen sikkert smeltet. Men i skri-
vende stund ligger der det smukkeste dække over både 
haver, sø, bakker og vig. Aldrig har sneen og kulden 
været så kærkommen. Vi trænger til, at det gamle bli-
ver dækket, så noget nyt kan spire frem.

Vintergækker
Lige inden sneen kom, nåede de første vintergækker 
at bryde mulden. Vi pressede dem i gækkebreve og 
skrev vores navne med prikker.
Derfor går jeg midt i denne vintertid og nynner 
Johannes V. Jensens sang ”Vintergæk er brudt af 
mulden”, fordi jeg ved, at den gemmer sig under 
snedækket. Og jeg får våde øjne af at tænke på 
sangens andet vers, hvor vi hører om børnene, der 
kommer hjem fra skole:

Blussende som hyacinter,
hyacinter,
blide som den blide vinter
skolebørn fra skole går,
byens allerbedste vår.
Frisk som føl på eng, med bogen
under armen, hopper pogen.

Det er ikke hvert år, man sådan for alvor får lov til at 
glæde sig til forår og påske. Der er desværre ikke or-
dentlig sne og kulde hvert år – men Gud ske tak og lov 
at der heller ikke er  corona-nedlukning hver vinter!

De nye vintersange i højskolesangbogen
Noget kunne dog tyde på, at vinter med sne og 
sjælelig nedlukning hører med til menneskelivet. I 
hvert fald kan ingen af de nye vintersange, der kom 
med i e� erårets nye udgave af Højskolesangbogen, 
forestille sig en vinter uden sne.
Her ligner snefnug noder i en symfoni. Januar puster sin 
rastløse vilje over isen på sø og � ord, og måneden har 
sne på huen. Sneen slænger sig som sørgebind i staden.
Sne og kulde er åbenbart nødvendig for, at vi kan 
glæde os over forårets lys og varme. Det udfoldes 
smukt i Tove Ditlevsens digt ”Februar”, der også er 
med i den nye højskolesangbog:

Vi kan mærke nu på nætterne
der � yver os forbi,
mere korte, mindre mørke,
tryggere at sove i,
at et forår på sin vandring
i det stjernekolde hvælv
strejfer klodens vinterhjerte
i en længsel mod sig selv.

Det misbrugte år bliver nådig glemt
Ja, længe leve kulden og sneen, der slår det gamle 
ihjel og dækker alting. Gud ta’r et misbrugt år tilbage 
– nådig glemt i evighed, for nu at sige det med et om-
skrevet citat af vores lokale digter Lars Busk Sørensen.

Vi kan nu og her, mens sneen og kulden endnu hersk-
er, få lov at længes e� er nye tider. En længsel, som er 
rammende udtrykt i Steen Steensen Blichers vinter-
sang, der endnu er med i Højskolesangbogen, selvom 
vintrene ikke er, hvad de har været:

Inderlig jeg længes
e� er vår, men vintren strænges;
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!

Vi er bundne nu, men vi skal atter blive løst. Fastetid-
en, som vi er i nu, ender med opstandelsen.

Af sognepræst Kristo� er Garne
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Søndag den 28. 10.30 Kristo� er Garne 9.00 Kristo� er Garne
2. søndag i fasten Indsamling: Folkekirkens Indsamling:

mellemkirkelige Råd Venskabsmenighed
� �

På søndag
… er det 2. søndag i fasten, Matt 15,21-28
Jesus bliver opsøgt af en fremmed kvinde. ”Herre, forbarm 
dig over mig”, råber hun og trygler ham om at helbrede 
hendes syge datter. Disciplene bliver sure, fordi hun råber, 
og sender hende væk. Jesus afviser hende tilsyneladende 
også. Han er kun sendt for at frelse Israels børn. Det er 
ikke rigtigt at tage maden fra børnene og give det til 
hundene. ”Jo”, svarer kvinden, ”for de små hunde æder 
da af de smuler, som falder fra deres Herres bord”. Disse 
ord gør indtryk på Jesus. ”Kvindelil, din tro er stor, ske 
dig som du ville”, svarer han i Grundtvigs gendigtning af 
teksten (DDS 158) og helbreder hendes datter. Dette er 
en utrolig lø� erig tekst. Små bitte smuler af ord kan gøre 
alverden til forskel, hvis blot vi tør bede både på egne og 
andres vegne.

Længe leve sneen og dens sange

  

             Nadver ved gudstjenesterne
Vi har fundet en måde, 
hvorpå vi kan holde nadver 
i de nuværende 30-minut-
ters gudstjenester i Lemvig 
og Heldum kirker. 
Derfor vil der ikke længere 
være en speciel nadvergudstjeneste kl. 16.00 i Lemvig 
Kirke, men mulighed for nadver ved gudstjenesterne 
kl. 9.00 i Heldum Kirke og kl. 10.30 i Lemvig Kirke. 

Det kommer til at foregå sådan, at man kan tage et 
sæt brød og vin, når man går ind, og så indtages det 
stående ”i fællesskab” e� er indsti� elsesordene.

Vel mødt til gudstjenesterne. 

Sognepræsterne i Lemvig og Heldum Sogne 
 
  

 
 

 
  

 
 

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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…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”.
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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  
 

På søndag

ANNONCEKirkeNYT
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Mødekalender

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

DECEMBER LEMVIG   HELDUM 
Tirsdag den 17. 14.30 Julegudstjeneste for 
 ældre på Dagcenteret 
 ved Lisbeth Filtenborg 
 19.00 Juleandagt 
 ved Lisbeth Filtenborg
 Ungdomskoret medvirker
Onsdag den 18. 09.30 Julegudstjeneste for 
 dagplejebørn og vuggestue 
 ved Lisbeth Filtenborg
 10.30 Julegudstjeneste for 
 Daginstitutioner
 ved Lisbeth Filtenborg
 19.00 Juleandagt ved Kim Eriksen 
 Ungdomskoret medvirker 
Torsdag den 19. 19.00 Juleandagt 
 Lisbeth Filtenborg 
 Voksenkoret medvirker 
Fredag den 20.  11.00 Julegudstjeneste
 for Lemvig Gymnasium
 ved Lisbeth Filtenborg
 19.00 Juleandagt – Kim Eriksen 
 Vægterne medvirker
Søndag den 22. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
4. søndag  Indsamling: Lemvig Indsamling: Lemvig  
i advent Velgørenhedsselskab Velgørenhedsselskab 

 
 

 

“De 9 læsninger” 
I Lemvig Kirke 
søndag d. 16. december kl. 16.00
En anderledes form for gudstjeneste, hvor korsang, menig-
hedssang og orgelmusik veksler med læsning af udvalgte 
bibeltekster, i Lemvig kirke. Her medvirker sangere fra 
Lemvig Kammerkor, organisten og sognepræst Kim Eriksen. 
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…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  
 

På søndag
...er det 3. søndag i advent – Matt. 11,2-10
Og vi møder Johannes Døberen, der er i fængsel og kan 
se sit liv rinde ud. Omgivelser og omstændigheder, som 
skærper behovet hos ham for at vide: Er Jesus den Messias, 
hvis komme Johannes har brugt hele sit liv på at henlede 
opmærksomheden på. Og der er ikke nogen, Jesus hellere vil 
opmuntre end Johannes: Fortæl ham om det, I hører og ser. 
Blinde der ser, lamme der går, døde der står op og evangeliet 
der forkyndes for fattige. Alt det, som troen må tro på eller 
afvise. Hvorfor Jesus siger: Salig er den, der ikke forarges på 
mig.
Og så giver Jesus sig ellers til at lovprise Johannes. For sin 
ubøjelige karakter. Og for sit fokus på alt andet end verdens 
ære, magt og guld. Sin fokusering på sandheden. Derfor en 
profet af bedste karat. Ja mere end en profet. En engel sendt 
af Gud som vejbereder for Guds søns fødsel. 
Så velkommen til endnu en søndag med gode adventssalmer 
som forberedelse til julen.

   

DECEMBER LEMVIG  HELDUM 
Tirsdag den 11. 17.00 Babysalme-
 sangsgudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer 
Onsdag den 12.  9.30 Julegudstjeneste 
 for dagplejebørn og 
 vuggestue ved Kim Eriksen
 10.30 Julegudstjeneste 
 for Daginstitutioner 
 ved Kim Eriksen
 19.30 Julekoncert 
 med musikskolens 
 symfoniorkester og 
 voksenkor og Lemvig  
 kirkes Ungdomskor 
Søndag den 16. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
3. søndag  Indsamling: Indre Indsamling: Lemvig
i advent Mission i Danmark Velgørenhedsselskab
 16.00 ”De ni læsninger” 
 ved Kim Eriksen 
Tirsdag den 18.  19.00 Juleandagt 
 Birgitte Krøyer 
Onsdag den 19. 19.00 Juleandagt
 Kim Eriksen 

”Uberørt af byens travlhed og trafi kkens tunge brus,
som en helle midt i larmen står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted…”

Hermed et uddrag af Lars Busk Sørensens skønne sal-
me ”Uberørt af byens travlhed”. Det er netop det, vi 
ønsker at skabe: ”et helle midt i larmen” – også her i 
december. Derfor åbner vi igen dørene for alle, som 
har lyst til et lille pusterum i den travle juletid. 

Åben julehygge-café 
Ja, en café er et sted, hvor man kommer og går; ligesom 
det passer ind. Det er også sådan vores Julehygge-café 
i Lemvig Kirkehus er. Tirsdag og torsdag i ugen op til 
jul er alle velkomne til at kigge forbi i Svirrebom og 
være med til stille og roligt at få sjælen med – og blive 
juleklar. 
Vi vil hygge os med hjemmebagt julekringle og peber-
nødder, en masse kaffe og snak, og så synger vi selvføl-
gelig julesange. 

Den lille magi
Jul er lig med stemning – og magi vil nogen nok sige. 
Når vi mødes til Julehygge-café, er det julestemningen, 
som er i højsædet. Derfor bliver der tid til at høre ju-
lefortælling, mens man nyder kaffe og hjemmebag – 
eller måske fl etter en julestjerne. 
Magi kan opstå, når mennesker er sammen; når sam-
talen når helt ind, og de store følelser bliver rørt. 
Det sker ikke hver dag – og måske heller ikke i vores 
Julehygge-café, men mindre kan nok også gøre det. 
Alle er velkomne, unge 
som gamle, til at være 
med i julestemningen i 
Lemvig Kirkehus.

Af sognemedhjælper 
Kirsten Vindum

 
 

Julehygge-café
    i Lemvig Kirkehus

Tirsdag 18. og torsdag den 20. december
Dørene er åbne kl. 15.00-17.00
Kom og gå som det passer dig! 

Velkommen til julehygge med sang, fortælling, julekringle, 
pebernøddder og en masse snak ... kort sagt: et stille pusterum i 
den travle juletid. Du er velkommen, om du er ung eller gammel - 
bare mød op, så har vi kaffen klar - med hjemmebag! 

Lemvig Kirke indbyder til disse julehyggelige 
eftermiddage.  
Alle er velkomne - det er gratis! 

                      Mange julehilsner Sognemedhjælper 
Kirsten Vindum, Lemvigkirkerne

Arr.: Lemvig og Heldum Sogne    www.lemvigkirkerne.dk

                      Mange julehilsner Sognemedhjælper 

bare mød op, så har vi kaffen klar - med hjemmebag! 
... i stueetagen

Kom og gå

som det passer dig

Julekoncert i Lemvig Kirke
Onsdag d. 12. december kl. 19.30 
De medvirkende er traditionen tro 
Musikskolens symfoniorkester og voksenkor 
under ledelse af Jørgen Bruntse og Sussi 
Robinson samt Lemvig kirkes Ungdomskor 
og organist Nina H. Davidsen.
Gratis entré
Alle er velkomne!

Juleandagter
i Lemvig Kirke kl. 19.00 
d. 18., 19., 20. og 21. dec. 
ved sognepræsterne Kim Eriksen 
og Birgitte Krøyer.
Juleandagterne består af fælles-
salmer, tekstlæsninger, minipræ-
diken, orgelmusik. Korsang 
under ledelse af organist Nina H. 
Davidsen ved et til lejligheden 
sammensat voksenkor den 18. dec.,
ungdomskoret den 19. dec. og 20. 
dec. samt vægterne den 21. dec. 
Alle er velkomne!

 Bibellæseplanen
Ny bibellæseplan er udkommet. 
Har du brug for et redskab, der kan hjælpe 
med at sætte struktur på din daglige bibellæs-
ning, er Bibellæseplanen måske noget for dig.
Gratis eksemplar kan afhentes i Lemvig og 
Heldum Kirker eller i Kirkehuset, Lemvig.

Et helle midt i larmen …
Vi holder traditionen ved lige og indbyder igen i år til to 
julehyggelige eftermiddage i Lemvig Kirkehus

 
 

KLOKKESPILLETS MELODIER
i advents- og juletiden
Hele perioden:
Kl. 8: Vær velkommen, Herrens år
Kl. 18: Kimer, I klokker
Fra 3. søndag i advent:
Kl. 12: En rose så jeg skyde
Kl. 15: Velkommen igen, Guds engle små
Fra 4. søndag i advent:
Kl. 12: Et barn er født i Betlehem
Kl. 15: Glade jul

 

DECEMBER 
Tirsdag den 11. kl. 9.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Onsdag den 12. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg 
Tirsdag den 18. kl. 15.00-17.00
Julehygge i Kirkehuset.
Torsdag den 20. kl. 15.00-17.00
Julehygge i Kirkehuset.

Julegudstjeneste for 
dagplejebørn 
og vuggestue 
i Lemvig Kirke 
Onsdag den 18. december 
kl. 09.30 ved Lisbeth Filtenborg

Julegudstjeneste 
for Daginstitutioner 
i Lemvig Kirke
Onsdag den 18. december kl. 10.30 
ved Lisbeth Filtenborg 

Julegudstjeneste for 
Lemvig Gymnasium 
i Lemvig Kirke
Fredag den 20. december kl. 11.00
ved Lisbeth Filtenborg

 Jul i Fællesskab 
    Frivillige
 Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab

Igen i år får vi brug for nogle frivillige, 
som ønsker at være med til at skabe en god  

JULEAFTEN i Lemvig Kirkehus. 
Det vigtigste er, at nogen kommer og hjælper 

selve juleaften. Derudover kan man hjælpe med at 
hænge plakater op, købe/hente gaver og andet. 

Vil du være frivillig hjælper, så kontakt 
sognemedhjælper Kirsten Vindum på mail

smh@lemvigkirkerne.dk eller på tlf. 23 45 94 92

Åbningstider
Kirkekontoret:
Mandag den 23.12  kl. 09.30-12.30
Fredag den  27.12  kl. 09.30-12.30
Mandag den 30.12  kl. 09.30-12.30

Kirkegårdskontoret:
Mandag den 23.12  kl. 10.00-12.00
Fredag den  27.12  kl. 10.00-12.00
Mandag den 30.12  kl. 10.00-12.00

 
  

 
  

Julen er en dejlig tid, som desværre også er ovre, før vi får set 
os om. Derfor skal vi nyde den, medens den er her. Julen er 
også en travl tid, hvor det kan være en udfordring at nå at få 
sjælen med. Derfor et tilbud om at sætte sig ind på kirkebæn-
ken i Lemvig kirke en af de sidste dage op til jul kl. 19.00 til en 
kort juleandagt den 17. og 18. og 19. og 20. december. Kirkens 
ungdomskor og voksenkor og byens vægtere medvirker. Se i 
oversigten hvornår.

Det kimer nu til julefest
Så bliver det juleaften, og man skal til at vælge. En stille stund 
i Heldum kirke den 24. december kl. 11.00 til budskabet om, 
at Himlen melder nyt: Kristus lod sig føde. Samtidig er der i 
Lemvig kirke en julegudstjeneste for børnefamilier. Budskabet 
er det samme og salmerne ligeså, men noget særligt er alligevel 
på spil, for rygtet siger, at en engel vil bryde ud i sang.  I Lemvig 
kirke kl. 14.00 og 15.30 og i Heldum kirke kl. 15.30 har eng-
lene ganske overtaget scenen: For da kimer det til julefest og da 
vorde engle vi som de. 

Oplyst fra oven
Pastor Swolm i Lidenlund var da også glad for at kirken op 
mod jul havde fået ny belysning. Alligevel gav han udtryk for 
en lille skuffelse over, at lyset kom fra gadeplanet. Nu hvor alle 
skulle forstå, at solopgangen fra det høje er kommet for at lyse 
for alle, der sidder i mørkets og dødens skygge. Juledag samles 

menigheden til budskabet om, at lyset skinner i mørket, og 
mørket greb det ikke. 

Lyset stiller skarpt
Man kan også roligt gå til gudstjeneste anden juledag og for-
vente at høre om en glæde, der skal være for hele folket og syn-
ge om denne søde juletid. Men hvordan stemmer det overens 
med, at Jesus siger: Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred 
på jorden. Jeg er kommet for at sætte splid? Det er julens dybe 
toner til pris for menneskets forsoner!  

Flugten til Ægypten
Julesøndag ser man konsekvensen, at den hellige familie må 
tage benene på nakken og fl ygte over hals og hoved. For Hero-
des har givet ordre til barnemord i Betlehem, og Rakel græder 
over sine børn og er ikke til at trøste. Men fra Gud lyder det 
fortsatte håb: Græd ikke. For selv om juletræet snart skal ud, 
og al julepynten gemmes væk på lofter og i kældre, så er det 
en blivende sandhed, at der er sket noget forunderligt i julen, 
som vi alle skal bære med os ind i det nye år. En frelser er født. 
Et lys er tændt. Og vi mennesker har igen Guds velbehag. Og 
spørger man: Hvad er det, der gør jul til noget særligt? Så er 
svaret: At et barn er født i Betlehem. Hvorfor børn i alle aldre 
synger: Halleluja. Halleluja. 

af Kim Eriksen, sognepræst 

Jeg glæder mig i denne tid…
Om julens mange gudstjenester i Lemvig og Heldum kirker

  DECEMBER
Tirsdag den 17. kl. 15.00 - 18.00
Julehygge-café i Kirkehuset
Onsdag den 18. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Torsdag den 19. kl. 15.00 - 16.30
Julehygge-café i Kirkehuset
Lørdag den 28. kl. 19.00
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Julefest ved Christian Haahr Andersen, Herning.
Søndag den 29. kl. 19.00
Indre Mission i Klippen. Julefest.

Juleaftensgudstjenester 
den 24. december 
Heldum Kirke:
Kl. 11.00 ved Lisbeth Filtenborg 
kl. 15.30 ved Kim Eriksen
Lemvig Kirke:
Kl. 11.00 for børnefamilier ved Kim Eriksen; 
kl. 14.00 ved Kim Eriksen kl. 15.30 ved Lisbeth Filtenborg

Kom og hør det glade julebudskab!

...er det 4. søndag i advent – Joh. 3,25-36
Julens glæde balancerer på et knivsæg. For forventningerne er 
enorme og forberedelserne massive. Og midt i det hele glem-
mer man måske den mentale forberedelse. Det kan en god 
time i kirken på søndag måske råde bod på. Her kan man 
spejle sig i Johannes Døberen, der peger på glæden ved glæ-
den, man ikke selv har skabt, men får skænket. Som forløber 
er han ved at have udspillet sin rolle. Som han siger: Jeg er ikke 
Kristus, jeg er udsendt forud for ham. Men det gør ikke noget. 
For om Kristus siger han: Han skal blive større, jeg skal blive 
mindre. Og det er min glæde, og den er nu fuldkommen. En 
julesang spørger da også: Hvad er det, der gør jul til noget sær-
ligt? Og sangen svarer helt som Johannes Døberen, at julens 
stjerne lyser, når jeg ser, det barn i krybben er så meget mer. Har 
man tid til at gå i kirke så tæt på jul? Måske har man ikke råd 
til at lade være.   

17/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg * Kirkens Ungdomskor medvirker
18/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  * Kirkens Ungdomskor medvirker
19/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg * Kirkens Voksenkor medvirker
20/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  * Vægterne medvirker

www.lemvigkirkerne.dk

Gudstjenester jul-nytår 
    Lemvig-Heldum Sogne
De 9 læsninger i Lemvig Kirke
15/12 kl. 16.00: Kim Eriksen  Lemvig Kammerkor medvirker

Juleandagter i Lemvig Kirke
17/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg  Kirkens Ungdomskor medvirker
18/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  Kirkens Ungdomskor medvirker 
19/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg  Kirkens Voksenkor medvirker
20/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  Vægterne medvirker
        Juleaften - 24. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl.11.00: Kim Eriksen − for børnefamilier Kl.11.00: Lisbeth Filtenborg 
Kl. 14.00: Kim Eriksen  kl. 15.30: Kim Eriksen
Kl. 15.30: Lisbeth Filtenborg 
        Juledag - 25. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Lisbeth Filtenborg Kl. 10.30: Kim Eriksen
        2. juledag - 26. december
Lemvig Kirke 
Kl. 10.30: Kim Eriksen 

Julesøndag - 29. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Lisbeth Filtenborg Kl. 9.00: Lisbeth Filtenborg

Nytårsdag - 1. januar
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 16.00: Kim Eriksen Kl. 14.00: 
 Kim Eriksen
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I ønskes alle en glædelig jul og et velsignet nytår

Gudstjenester jul-nytår Gudstjenester jul-nytår 

www.lemvigkirkerne.dk

Gudstjenester jul-nytår 
    Lemvig-Heldum Sogne
De 9 læsninger i Lemvig Kirke
15/12 kl. 16.00: Kim Eriksen  Lemvig Kammerkor medvirker

Juleandagter i Lemvig Kirke
17/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg  Kirkens Ungdomskor medvirker
18/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  Kirkens Ungdomskor medvirker 
19/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg  Kirkens Voksenkor medvirker
20/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  Vægterne medvirker
        Juleaften - 24. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl.11.00: Kim Eriksen − for børnefamilier Kl.11.00: Lisbeth Filtenborg 
Kl. 14.00: Kim Eriksen  kl. 15.30: Kim Eriksen
Kl. 15.30: Lisbeth Filtenborg 
        Juledag - 25. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Lisbeth Filtenborg Kl. 10.30: Kim Eriksen
        2. juledag - 26. december
Lemvig Kirke 
Kl. 10.30: Kim Eriksen 

Julesøndag - 29. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Lisbeth Filtenborg Kl. 9.00: Lisbeth Filtenborg

Nytårsdag - 1. januar
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 16.00: Kim Eriksen Kl. 14.00: 
 Kim Eriksen

I ønskes alle en glædelig jul og et velsignet nytår

 
  

 
  

  

Vi venter på en udmelding
De nuværende regler og retningslinjer for COVID-19
gælder til og med den 28. februar, – også for folkekirkens-
aktiviteter i kirker og kirkehuse m.m. Vi forventer, at der i 
denne uge kommer udmeldinger om, hvad vi må gennemføre 
e� er den 1. marts, og hvilke regler, der vil være gældende. 
Når vi kender reglerne, vil vi indrette vore aktiviteter e� er dette.
Så følg med på vores hjemmeside og facebook som hver dag 
bliver opdateret med eventuelle ændringer.
Lemvig-Heldum Menighedsråd

Vi nærmer os foråret…
Det er nu � re måneder siden vi 
startede med at lægge gran, kranse 
og andet vinterpynt på gravstederne. 
Fra begyndelsen af marts har vi planer om at påbegynde
at � erne al vinterpyntningen på de gravsteder, som vi
vedligeholder. Dette for at forberede os på senere i 
måneden at plante forårsblomster m.m.

Hvis nogen af vore brugere ønsker at bevare noget af 
vinterpyntningen, såsom glas, krukker og el-lys m.m.
før vi � erner dette, bedes tingene være � ernet senest 
mandag  den 1. marts 2021. 
E� erfølgende vil al vinterpyntningen blive � ernet og
bortska� et. Vi starter med vores græsafdelinger.

Lemvig og Heldum kirkegårde
Anders Clausen, kirkegårdsleder

KIRKETAXA
Alle i Lemvig og Heldum sogne er 
- uanset om man bor i privat bolig 
eller på plejehjem m.v. - velkomne 
til at benytte sig af Kirketaxa for at 
komme til gudstjenesterne i Lemvig 
og Heldum kirker. Bestilling foretag-
es senest kl. 18.00 dagen før.

Du skal selv betale 20 kr. i alt for begge veje direkte til 
taxachau� øren – resten a� oldes af menighedsrådet. 
Kørestolsbrugere kan bestille en li� -taxi. Samkørsel kan 
forekomme. 
Når vi forhåbentlig snart må mødes igen til arrangement-
er, der a� oldes i kirkehuset, gælder kirketaxaordningen 
også kørsel hertil.

Telefon:  97822424 – 97821415 – 97834150.

Lemvig-Heldum Menighedsråd
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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
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…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  
 

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

DECEMBER LEMVIG   HELDUM 
Tirsdag den 17. 14.30 Julegudstjeneste for 
 ældre på Dagcenteret 
 ved Lisbeth Filtenborg 
 19.00 Juleandagt 
 ved Lisbeth Filtenborg
 Ungdomskoret medvirker
Onsdag den 18. 09.30 Julegudstjeneste for 
 dagplejebørn og vuggestue 
 ved Lisbeth Filtenborg
 10.30 Julegudstjeneste for 
 Daginstitutioner
 ved Lisbeth Filtenborg
 19.00 Juleandagt ved Kim Eriksen 
 Ungdomskoret medvirker 
Torsdag den 19. 19.00 Juleandagt 
 Lisbeth Filtenborg 
 Voksenkoret medvirker 
Fredag den 20.  11.00 Julegudstjeneste
 for Lemvig Gymnasium
 ved Lisbeth Filtenborg
 19.00 Juleandagt – Kim Eriksen 
 Vægterne medvirker
Søndag den 22. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
4. søndag  Indsamling: Lemvig Indsamling: Lemvig  
i advent Velgørenhedsselskab Velgørenhedsselskab 

 
 

 

“De 9 læsninger” 
I Lemvig Kirke 
søndag d. 16. december kl. 16.00
En anderledes form for gudstjeneste, hvor korsang, menig-
hedssang og orgelmusik veksler med læsning af udvalgte 
bibeltekster, i Lemvig kirke. Her medvirker sangere fra 
Lemvig Kammerkor, organisten og sognepræst Kim Eriksen. 
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…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  
 

På søndag
...er det 3. søndag i advent – Matt. 11,2-10
Og vi møder Johannes Døberen, der er i fængsel og kan 
se sit liv rinde ud. Omgivelser og omstændigheder, som 
skærper behovet hos ham for at vide: Er Jesus den Messias, 
hvis komme Johannes har brugt hele sit liv på at henlede 
opmærksomheden på. Og der er ikke nogen, Jesus hellere vil 
opmuntre end Johannes: Fortæl ham om det, I hører og ser. 
Blinde der ser, lamme der går, døde der står op og evangeliet 
der forkyndes for fattige. Alt det, som troen må tro på eller 
afvise. Hvorfor Jesus siger: Salig er den, der ikke forarges på 
mig.
Og så giver Jesus sig ellers til at lovprise Johannes. For sin 
ubøjelige karakter. Og for sit fokus på alt andet end verdens 
ære, magt og guld. Sin fokusering på sandheden. Derfor en 
profet af bedste karat. Ja mere end en profet. En engel sendt 
af Gud som vejbereder for Guds søns fødsel. 
Så velkommen til endnu en søndag med gode adventssalmer 
som forberedelse til julen.

   

DECEMBER LEMVIG  HELDUM 
Tirsdag den 11. 17.00 Babysalme-
 sangsgudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer 
Onsdag den 12.  9.30 Julegudstjeneste 
 for dagplejebørn og 
 vuggestue ved Kim Eriksen
 10.30 Julegudstjeneste 
 for Daginstitutioner 
 ved Kim Eriksen
 19.30 Julekoncert 
 med musikskolens 
 symfoniorkester og 
 voksenkor og Lemvig  
 kirkes Ungdomskor 
Søndag den 16. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
3. søndag  Indsamling: Indre Indsamling: Lemvig
i advent Mission i Danmark Velgørenhedsselskab
 16.00 ”De ni læsninger” 
 ved Kim Eriksen 
Tirsdag den 18.  19.00 Juleandagt 
 Birgitte Krøyer 
Onsdag den 19. 19.00 Juleandagt
 Kim Eriksen 

”Uberørt af byens travlhed og trafi kkens tunge brus,
som en helle midt i larmen står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted…”

Hermed et uddrag af Lars Busk Sørensens skønne sal-
me ”Uberørt af byens travlhed”. Det er netop det, vi 
ønsker at skabe: ”et helle midt i larmen” – også her i 
december. Derfor åbner vi igen dørene for alle, som 
har lyst til et lille pusterum i den travle juletid. 

Åben julehygge-café 
Ja, en café er et sted, hvor man kommer og går; ligesom 
det passer ind. Det er også sådan vores Julehygge-café 
i Lemvig Kirkehus er. Tirsdag og torsdag i ugen op til 
jul er alle velkomne til at kigge forbi i Svirrebom og 
være med til stille og roligt at få sjælen med – og blive 
juleklar. 
Vi vil hygge os med hjemmebagt julekringle og peber-
nødder, en masse kaffe og snak, og så synger vi selvføl-
gelig julesange. 

Den lille magi
Jul er lig med stemning – og magi vil nogen nok sige. 
Når vi mødes til Julehygge-café, er det julestemningen, 
som er i højsædet. Derfor bliver der tid til at høre ju-
lefortælling, mens man nyder kaffe og hjemmebag – 
eller måske fl etter en julestjerne. 
Magi kan opstå, når mennesker er sammen; når sam-
talen når helt ind, og de store følelser bliver rørt. 
Det sker ikke hver dag – og måske heller ikke i vores 
Julehygge-café, men mindre kan nok også gøre det. 
Alle er velkomne, unge 
som gamle, til at være 
med i julestemningen i 
Lemvig Kirkehus.

Af sognemedhjælper 
Kirsten Vindum

 
 

Julehygge-café
    i Lemvig Kirkehus

Tirsdag 18. og torsdag den 20. december
Dørene er åbne kl. 15.00-17.00
Kom og gå som det passer dig! 

Velkommen til julehygge med sang, fortælling, julekringle, 
pebernøddder og en masse snak ... kort sagt: et stille pusterum i 
den travle juletid. Du er velkommen, om du er ung eller gammel - 
bare mød op, så har vi kaffen klar - med hjemmebag! 

Lemvig Kirke indbyder til disse julehyggelige 
eftermiddage.  
Alle er velkomne - det er gratis! 

                      Mange julehilsner Sognemedhjælper 
Kirsten Vindum, Lemvigkirkerne

Arr.: Lemvig og Heldum Sogne    www.lemvigkirkerne.dk

                      Mange julehilsner Sognemedhjælper 

bare mød op, så har vi kaffen klar - med hjemmebag! 
... i stueetagen

Kom og gå

som det passer dig

Julekoncert i Lemvig Kirke
Onsdag d. 12. december kl. 19.30 
De medvirkende er traditionen tro 
Musikskolens symfoniorkester og voksenkor 
under ledelse af Jørgen Bruntse og Sussi 
Robinson samt Lemvig kirkes Ungdomskor 
og organist Nina H. Davidsen.
Gratis entré
Alle er velkomne!

Juleandagter
i Lemvig Kirke kl. 19.00 
d. 18., 19., 20. og 21. dec. 
ved sognepræsterne Kim Eriksen 
og Birgitte Krøyer.
Juleandagterne består af fælles-
salmer, tekstlæsninger, minipræ-
diken, orgelmusik. Korsang 
under ledelse af organist Nina H. 
Davidsen ved et til lejligheden 
sammensat voksenkor den 18. dec.,
ungdomskoret den 19. dec. og 20. 
dec. samt vægterne den 21. dec. 
Alle er velkomne!

 Bibellæseplanen
Ny bibellæseplan er udkommet. 
Har du brug for et redskab, der kan hjælpe 
med at sætte struktur på din daglige bibellæs-
ning, er Bibellæseplanen måske noget for dig.
Gratis eksemplar kan afhentes i Lemvig og 
Heldum Kirker eller i Kirkehuset, Lemvig.

Et helle midt i larmen …
Vi holder traditionen ved lige og indbyder igen i år til to 
julehyggelige eftermiddage i Lemvig Kirkehus

 
 

KLOKKESPILLETS MELODIER
i advents- og juletiden
Hele perioden:
Kl. 8: Vær velkommen, Herrens år
Kl. 18: Kimer, I klokker
Fra 3. søndag i advent:
Kl. 12: En rose så jeg skyde
Kl. 15: Velkommen igen, Guds engle små
Fra 4. søndag i advent:
Kl. 12: Et barn er født i Betlehem
Kl. 15: Glade jul

 

DECEMBER 
Tirsdag den 11. kl. 9.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Onsdag den 12. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg 
Tirsdag den 18. kl. 15.00-17.00
Julehygge i Kirkehuset.
Torsdag den 20. kl. 15.00-17.00
Julehygge i Kirkehuset.

Julegudstjeneste for 
dagplejebørn 
og vuggestue 
i Lemvig Kirke 
Onsdag den 18. december 
kl. 09.30 ved Lisbeth Filtenborg

Julegudstjeneste 
for Daginstitutioner 
i Lemvig Kirke
Onsdag den 18. december kl. 10.30 
ved Lisbeth Filtenborg 

Julegudstjeneste for 
Lemvig Gymnasium 
i Lemvig Kirke
Fredag den 20. december kl. 11.00
ved Lisbeth Filtenborg

 Jul i Fællesskab 
    Frivillige
 Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab

Igen i år får vi brug for nogle frivillige, 
som ønsker at være med til at skabe en god  

JULEAFTEN i Lemvig Kirkehus. 
Det vigtigste er, at nogen kommer og hjælper 

selve juleaften. Derudover kan man hjælpe med at 
hænge plakater op, købe/hente gaver og andet. 

Vil du være frivillig hjælper, så kontakt 
sognemedhjælper Kirsten Vindum på mail

smh@lemvigkirkerne.dk eller på tlf. 23 45 94 92

Åbningstider
Kirkekontoret:
Mandag den 23.12  kl. 09.30-12.30
Fredag den  27.12  kl. 09.30-12.30
Mandag den 30.12  kl. 09.30-12.30

Kirkegårdskontoret:
Mandag den 23.12  kl. 10.00-12.00
Fredag den  27.12  kl. 10.00-12.00
Mandag den 30.12  kl. 10.00-12.00

 
  

 
  

Julen er en dejlig tid, som desværre også er ovre, før vi får set 
os om. Derfor skal vi nyde den, medens den er her. Julen er 
også en travl tid, hvor det kan være en udfordring at nå at få 
sjælen med. Derfor et tilbud om at sætte sig ind på kirkebæn-
ken i Lemvig kirke en af de sidste dage op til jul kl. 19.00 til en 
kort juleandagt den 17. og 18. og 19. og 20. december. Kirkens 
ungdomskor og voksenkor og byens vægtere medvirker. Se i 
oversigten hvornår.

Det kimer nu til julefest
Så bliver det juleaften, og man skal til at vælge. En stille stund 
i Heldum kirke den 24. december kl. 11.00 til budskabet om, 
at Himlen melder nyt: Kristus lod sig føde. Samtidig er der i 
Lemvig kirke en julegudstjeneste for børnefamilier. Budskabet 
er det samme og salmerne ligeså, men noget særligt er alligevel 
på spil, for rygtet siger, at en engel vil bryde ud i sang.  I Lemvig 
kirke kl. 14.00 og 15.30 og i Heldum kirke kl. 15.30 har eng-
lene ganske overtaget scenen: For da kimer det til julefest og da 
vorde engle vi som de. 

Oplyst fra oven
Pastor Swolm i Lidenlund var da også glad for at kirken op 
mod jul havde fået ny belysning. Alligevel gav han udtryk for 
en lille skuffelse over, at lyset kom fra gadeplanet. Nu hvor alle 
skulle forstå, at solopgangen fra det høje er kommet for at lyse 
for alle, der sidder i mørkets og dødens skygge. Juledag samles 

menigheden til budskabet om, at lyset skinner i mørket, og 
mørket greb det ikke. 

Lyset stiller skarpt
Man kan også roligt gå til gudstjeneste anden juledag og for-
vente at høre om en glæde, der skal være for hele folket og syn-
ge om denne søde juletid. Men hvordan stemmer det overens 
med, at Jesus siger: Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred 
på jorden. Jeg er kommet for at sætte splid? Det er julens dybe 
toner til pris for menneskets forsoner!  

Flugten til Ægypten
Julesøndag ser man konsekvensen, at den hellige familie må 
tage benene på nakken og fl ygte over hals og hoved. For Hero-
des har givet ordre til barnemord i Betlehem, og Rakel græder 
over sine børn og er ikke til at trøste. Men fra Gud lyder det 
fortsatte håb: Græd ikke. For selv om juletræet snart skal ud, 
og al julepynten gemmes væk på lofter og i kældre, så er det 
en blivende sandhed, at der er sket noget forunderligt i julen, 
som vi alle skal bære med os ind i det nye år. En frelser er født. 
Et lys er tændt. Og vi mennesker har igen Guds velbehag. Og 
spørger man: Hvad er det, der gør jul til noget særligt? Så er 
svaret: At et barn er født i Betlehem. Hvorfor børn i alle aldre 
synger: Halleluja. Halleluja. 

af Kim Eriksen, sognepræst 

Jeg glæder mig i denne tid…
Om julens mange gudstjenester i Lemvig og Heldum kirker

  DECEMBER
Tirsdag den 17. kl. 15.00 - 18.00
Julehygge-café i Kirkehuset
Onsdag den 18. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Torsdag den 19. kl. 15.00 - 16.30
Julehygge-café i Kirkehuset
Lørdag den 28. kl. 19.00
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Julefest ved Christian Haahr Andersen, Herning.
Søndag den 29. kl. 19.00
Indre Mission i Klippen. Julefest.

Juleaftensgudstjenester 
den 24. december 
Heldum Kirke:
Kl. 11.00 ved Lisbeth Filtenborg 
kl. 15.30 ved Kim Eriksen
Lemvig Kirke:
Kl. 11.00 for børnefamilier ved Kim Eriksen; 
kl. 14.00 ved Kim Eriksen kl. 15.30 ved Lisbeth Filtenborg

Kom og hør det glade julebudskab!

...er det 4. søndag i advent – Joh. 3,25-36
Julens glæde balancerer på et knivsæg. For forventningerne er 
enorme og forberedelserne massive. Og midt i det hele glem-
mer man måske den mentale forberedelse. Det kan en god 
time i kirken på søndag måske råde bod på. Her kan man 
spejle sig i Johannes Døberen, der peger på glæden ved glæ-
den, man ikke selv har skabt, men får skænket. Som forløber 
er han ved at have udspillet sin rolle. Som han siger: Jeg er ikke 
Kristus, jeg er udsendt forud for ham. Men det gør ikke noget. 
For om Kristus siger han: Han skal blive større, jeg skal blive 
mindre. Og det er min glæde, og den er nu fuldkommen. En 
julesang spørger da også: Hvad er det, der gør jul til noget sær-
ligt? Og sangen svarer helt som Johannes Døberen, at julens 
stjerne lyser, når jeg ser, det barn i krybben er så meget mer. Har 
man tid til at gå i kirke så tæt på jul? Måske har man ikke råd 
til at lade være.   

17/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg * Kirkens Ungdomskor medvirker
18/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  * Kirkens Ungdomskor medvirker
19/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg * Kirkens Voksenkor medvirker
20/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  * Vægterne medvirker

www.lemvigkirkerne.dk

Gudstjenester jul-nytår 
    Lemvig-Heldum Sogne
De 9 læsninger i Lemvig Kirke
15/12 kl. 16.00: Kim Eriksen  Lemvig Kammerkor medvirker

Juleandagter i Lemvig Kirke
17/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg  Kirkens Ungdomskor medvirker
18/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  Kirkens Ungdomskor medvirker 
19/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg  Kirkens Voksenkor medvirker
20/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  Vægterne medvirker
        Juleaften - 24. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl.11.00: Kim Eriksen − for børnefamilier Kl.11.00: Lisbeth Filtenborg 
Kl. 14.00: Kim Eriksen  kl. 15.30: Kim Eriksen
Kl. 15.30: Lisbeth Filtenborg 
        Juledag - 25. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Lisbeth Filtenborg Kl. 10.30: Kim Eriksen
        2. juledag - 26. december
Lemvig Kirke 
Kl. 10.30: Kim Eriksen 

Julesøndag - 29. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Lisbeth Filtenborg Kl. 9.00: Lisbeth Filtenborg

Nytårsdag - 1. januar
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 16.00: Kim Eriksen Kl. 14.00: 
 Kim Eriksen
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I ønskes alle en glædelig jul og et velsignet nytår

Gudstjenester jul-nytår Gudstjenester jul-nytår 

www.lemvigkirkerne.dk

Gudstjenester jul-nytår 
    Lemvig-Heldum Sogne
De 9 læsninger i Lemvig Kirke
15/12 kl. 16.00: Kim Eriksen  Lemvig Kammerkor medvirker

Juleandagter i Lemvig Kirke
17/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg  Kirkens Ungdomskor medvirker
18/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  Kirkens Ungdomskor medvirker 
19/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg  Kirkens Voksenkor medvirker
20/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  Vægterne medvirker
        Juleaften - 24. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl.11.00: Kim Eriksen − for børnefamilier Kl.11.00: Lisbeth Filtenborg 
Kl. 14.00: Kim Eriksen  kl. 15.30: Kim Eriksen
Kl. 15.30: Lisbeth Filtenborg 
        Juledag - 25. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Lisbeth Filtenborg Kl. 10.30: Kim Eriksen
        2. juledag - 26. december
Lemvig Kirke 
Kl. 10.30: Kim Eriksen 

Julesøndag - 29. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Lisbeth Filtenborg Kl. 9.00: Lisbeth Filtenborg

Nytårsdag - 1. januar
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 16.00: Kim Eriksen Kl. 14.00: 
 Kim Eriksen

I ønskes alle en glædelig jul og et velsignet nytår

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

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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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  
 

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

DECEMBER LEMVIG   HELDUM 
Tirsdag den 17. 14.30 Julegudstjeneste for 
 ældre på Dagcenteret 
 ved Lisbeth Filtenborg 
 19.00 Juleandagt 
 ved Lisbeth Filtenborg
 Ungdomskoret medvirker
Onsdag den 18. 09.30 Julegudstjeneste for 
 dagplejebørn og vuggestue 
 ved Lisbeth Filtenborg
 10.30 Julegudstjeneste for 
 Daginstitutioner
 ved Lisbeth Filtenborg
 19.00 Juleandagt ved Kim Eriksen 
 Ungdomskoret medvirker 
Torsdag den 19. 19.00 Juleandagt 
 Lisbeth Filtenborg 
 Voksenkoret medvirker 
Fredag den 20.  11.00 Julegudstjeneste
 for Lemvig Gymnasium
 ved Lisbeth Filtenborg
 19.00 Juleandagt – Kim Eriksen 
 Vægterne medvirker
Søndag den 22. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
4. søndag  Indsamling: Lemvig Indsamling: Lemvig  
i advent Velgørenhedsselskab Velgørenhedsselskab 

 
 

 

“De 9 læsninger” 
I Lemvig Kirke 
søndag d. 16. december kl. 16.00
En anderledes form for gudstjeneste, hvor korsang, menig-
hedssang og orgelmusik veksler med læsning af udvalgte 
bibeltekster, i Lemvig kirke. Her medvirker sangere fra 
Lemvig Kammerkor, organisten og sognepræst Kim Eriksen. 
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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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…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  
 

På søndag
...er det 3. søndag i advent – Matt. 11,2-10
Og vi møder Johannes Døberen, der er i fængsel og kan 
se sit liv rinde ud. Omgivelser og omstændigheder, som 
skærper behovet hos ham for at vide: Er Jesus den Messias, 
hvis komme Johannes har brugt hele sit liv på at henlede 
opmærksomheden på. Og der er ikke nogen, Jesus hellere vil 
opmuntre end Johannes: Fortæl ham om det, I hører og ser. 
Blinde der ser, lamme der går, døde der står op og evangeliet 
der forkyndes for fattige. Alt det, som troen må tro på eller 
afvise. Hvorfor Jesus siger: Salig er den, der ikke forarges på 
mig.
Og så giver Jesus sig ellers til at lovprise Johannes. For sin 
ubøjelige karakter. Og for sit fokus på alt andet end verdens 
ære, magt og guld. Sin fokusering på sandheden. Derfor en 
profet af bedste karat. Ja mere end en profet. En engel sendt 
af Gud som vejbereder for Guds søns fødsel. 
Så velkommen til endnu en søndag med gode adventssalmer 
som forberedelse til julen.

   

DECEMBER LEMVIG  HELDUM 
Tirsdag den 11. 17.00 Babysalme-
 sangsgudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer 
Onsdag den 12.  9.30 Julegudstjeneste 
 for dagplejebørn og 
 vuggestue ved Kim Eriksen
 10.30 Julegudstjeneste 
 for Daginstitutioner 
 ved Kim Eriksen
 19.30 Julekoncert 
 med musikskolens 
 symfoniorkester og 
 voksenkor og Lemvig  
 kirkes Ungdomskor 
Søndag den 16. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
3. søndag  Indsamling: Indre Indsamling: Lemvig
i advent Mission i Danmark Velgørenhedsselskab
 16.00 ”De ni læsninger” 
 ved Kim Eriksen 
Tirsdag den 18.  19.00 Juleandagt 
 Birgitte Krøyer 
Onsdag den 19. 19.00 Juleandagt
 Kim Eriksen 

”Uberørt af byens travlhed og trafi kkens tunge brus,
som en helle midt i larmen står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted…”

Hermed et uddrag af Lars Busk Sørensens skønne sal-
me ”Uberørt af byens travlhed”. Det er netop det, vi 
ønsker at skabe: ”et helle midt i larmen” – også her i 
december. Derfor åbner vi igen dørene for alle, som 
har lyst til et lille pusterum i den travle juletid. 

Åben julehygge-café 
Ja, en café er et sted, hvor man kommer og går; ligesom 
det passer ind. Det er også sådan vores Julehygge-café 
i Lemvig Kirkehus er. Tirsdag og torsdag i ugen op til 
jul er alle velkomne til at kigge forbi i Svirrebom og 
være med til stille og roligt at få sjælen med – og blive 
juleklar. 
Vi vil hygge os med hjemmebagt julekringle og peber-
nødder, en masse kaffe og snak, og så synger vi selvføl-
gelig julesange. 

Den lille magi
Jul er lig med stemning – og magi vil nogen nok sige. 
Når vi mødes til Julehygge-café, er det julestemningen, 
som er i højsædet. Derfor bliver der tid til at høre ju-
lefortælling, mens man nyder kaffe og hjemmebag – 
eller måske fl etter en julestjerne. 
Magi kan opstå, når mennesker er sammen; når sam-
talen når helt ind, og de store følelser bliver rørt. 
Det sker ikke hver dag – og måske heller ikke i vores 
Julehygge-café, men mindre kan nok også gøre det. 
Alle er velkomne, unge 
som gamle, til at være 
med i julestemningen i 
Lemvig Kirkehus.

Af sognemedhjælper 
Kirsten Vindum

 
 

Julehygge-café
    i Lemvig Kirkehus

Tirsdag 18. og torsdag den 20. december
Dørene er åbne kl. 15.00-17.00
Kom og gå som det passer dig! 

Velkommen til julehygge med sang, fortælling, julekringle, 
pebernøddder og en masse snak ... kort sagt: et stille pusterum i 
den travle juletid. Du er velkommen, om du er ung eller gammel - 
bare mød op, så har vi kaffen klar - med hjemmebag! 

Lemvig Kirke indbyder til disse julehyggelige 
eftermiddage.  
Alle er velkomne - det er gratis! 

                      Mange julehilsner Sognemedhjælper 
Kirsten Vindum, Lemvigkirkerne

Arr.: Lemvig og Heldum Sogne    www.lemvigkirkerne.dk

                      Mange julehilsner Sognemedhjælper 

bare mød op, så har vi kaffen klar - med hjemmebag! 
... i stueetagen

Kom og gå

som det passer dig

Julekoncert i Lemvig Kirke
Onsdag d. 12. december kl. 19.30 
De medvirkende er traditionen tro 
Musikskolens symfoniorkester og voksenkor 
under ledelse af Jørgen Bruntse og Sussi 
Robinson samt Lemvig kirkes Ungdomskor 
og organist Nina H. Davidsen.
Gratis entré
Alle er velkomne!

Juleandagter
i Lemvig Kirke kl. 19.00 
d. 18., 19., 20. og 21. dec. 
ved sognepræsterne Kim Eriksen 
og Birgitte Krøyer.
Juleandagterne består af fælles-
salmer, tekstlæsninger, minipræ-
diken, orgelmusik. Korsang 
under ledelse af organist Nina H. 
Davidsen ved et til lejligheden 
sammensat voksenkor den 18. dec.,
ungdomskoret den 19. dec. og 20. 
dec. samt vægterne den 21. dec. 
Alle er velkomne!

 Bibellæseplanen
Ny bibellæseplan er udkommet. 
Har du brug for et redskab, der kan hjælpe 
med at sætte struktur på din daglige bibellæs-
ning, er Bibellæseplanen måske noget for dig.
Gratis eksemplar kan afhentes i Lemvig og 
Heldum Kirker eller i Kirkehuset, Lemvig.

Et helle midt i larmen …
Vi holder traditionen ved lige og indbyder igen i år til to 
julehyggelige eftermiddage i Lemvig Kirkehus

 
 

KLOKKESPILLETS MELODIER
i advents- og juletiden
Hele perioden:
Kl. 8: Vær velkommen, Herrens år
Kl. 18: Kimer, I klokker
Fra 3. søndag i advent:
Kl. 12: En rose så jeg skyde
Kl. 15: Velkommen igen, Guds engle små
Fra 4. søndag i advent:
Kl. 12: Et barn er født i Betlehem
Kl. 15: Glade jul

 

DECEMBER 
Tirsdag den 11. kl. 9.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Onsdag den 12. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg 
Tirsdag den 18. kl. 15.00-17.00
Julehygge i Kirkehuset.
Torsdag den 20. kl. 15.00-17.00
Julehygge i Kirkehuset.

Julegudstjeneste for 
dagplejebørn 
og vuggestue 
i Lemvig Kirke 
Onsdag den 18. december 
kl. 09.30 ved Lisbeth Filtenborg

Julegudstjeneste 
for Daginstitutioner 
i Lemvig Kirke
Onsdag den 18. december kl. 10.30 
ved Lisbeth Filtenborg 

Julegudstjeneste for 
Lemvig Gymnasium 
i Lemvig Kirke
Fredag den 20. december kl. 11.00
ved Lisbeth Filtenborg

 Jul i Fællesskab 
    Frivillige
 Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab

Igen i år får vi brug for nogle frivillige, 
som ønsker at være med til at skabe en god  

JULEAFTEN i Lemvig Kirkehus. 
Det vigtigste er, at nogen kommer og hjælper 

selve juleaften. Derudover kan man hjælpe med at 
hænge plakater op, købe/hente gaver og andet. 

Vil du være frivillig hjælper, så kontakt 
sognemedhjælper Kirsten Vindum på mail

smh@lemvigkirkerne.dk eller på tlf. 23 45 94 92

Åbningstider
Kirkekontoret:
Mandag den 23.12  kl. 09.30-12.30
Fredag den  27.12  kl. 09.30-12.30
Mandag den 30.12  kl. 09.30-12.30

Kirkegårdskontoret:
Mandag den 23.12  kl. 10.00-12.00
Fredag den  27.12  kl. 10.00-12.00
Mandag den 30.12  kl. 10.00-12.00

 
  

 
  

Julen er en dejlig tid, som desværre også er ovre, før vi får set 
os om. Derfor skal vi nyde den, medens den er her. Julen er 
også en travl tid, hvor det kan være en udfordring at nå at få 
sjælen med. Derfor et tilbud om at sætte sig ind på kirkebæn-
ken i Lemvig kirke en af de sidste dage op til jul kl. 19.00 til en 
kort juleandagt den 17. og 18. og 19. og 20. december. Kirkens 
ungdomskor og voksenkor og byens vægtere medvirker. Se i 
oversigten hvornår.

Det kimer nu til julefest
Så bliver det juleaften, og man skal til at vælge. En stille stund 
i Heldum kirke den 24. december kl. 11.00 til budskabet om, 
at Himlen melder nyt: Kristus lod sig føde. Samtidig er der i 
Lemvig kirke en julegudstjeneste for børnefamilier. Budskabet 
er det samme og salmerne ligeså, men noget særligt er alligevel 
på spil, for rygtet siger, at en engel vil bryde ud i sang.  I Lemvig 
kirke kl. 14.00 og 15.30 og i Heldum kirke kl. 15.30 har eng-
lene ganske overtaget scenen: For da kimer det til julefest og da 
vorde engle vi som de. 

Oplyst fra oven
Pastor Swolm i Lidenlund var da også glad for at kirken op 
mod jul havde fået ny belysning. Alligevel gav han udtryk for 
en lille skuffelse over, at lyset kom fra gadeplanet. Nu hvor alle 
skulle forstå, at solopgangen fra det høje er kommet for at lyse 
for alle, der sidder i mørkets og dødens skygge. Juledag samles 

menigheden til budskabet om, at lyset skinner i mørket, og 
mørket greb det ikke. 

Lyset stiller skarpt
Man kan også roligt gå til gudstjeneste anden juledag og for-
vente at høre om en glæde, der skal være for hele folket og syn-
ge om denne søde juletid. Men hvordan stemmer det overens 
med, at Jesus siger: Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred 
på jorden. Jeg er kommet for at sætte splid? Det er julens dybe 
toner til pris for menneskets forsoner!  

Flugten til Ægypten
Julesøndag ser man konsekvensen, at den hellige familie må 
tage benene på nakken og fl ygte over hals og hoved. For Hero-
des har givet ordre til barnemord i Betlehem, og Rakel græder 
over sine børn og er ikke til at trøste. Men fra Gud lyder det 
fortsatte håb: Græd ikke. For selv om juletræet snart skal ud, 
og al julepynten gemmes væk på lofter og i kældre, så er det 
en blivende sandhed, at der er sket noget forunderligt i julen, 
som vi alle skal bære med os ind i det nye år. En frelser er født. 
Et lys er tændt. Og vi mennesker har igen Guds velbehag. Og 
spørger man: Hvad er det, der gør jul til noget særligt? Så er 
svaret: At et barn er født i Betlehem. Hvorfor børn i alle aldre 
synger: Halleluja. Halleluja. 

af Kim Eriksen, sognepræst 

Jeg glæder mig i denne tid…
Om julens mange gudstjenester i Lemvig og Heldum kirker

  DECEMBER
Tirsdag den 17. kl. 15.00 - 18.00
Julehygge-café i Kirkehuset
Onsdag den 18. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Torsdag den 19. kl. 15.00 - 16.30
Julehygge-café i Kirkehuset
Lørdag den 28. kl. 19.00
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Julefest ved Christian Haahr Andersen, Herning.
Søndag den 29. kl. 19.00
Indre Mission i Klippen. Julefest.

Juleaftensgudstjenester 
den 24. december 
Heldum Kirke:
Kl. 11.00 ved Lisbeth Filtenborg 
kl. 15.30 ved Kim Eriksen
Lemvig Kirke:
Kl. 11.00 for børnefamilier ved Kim Eriksen; 
kl. 14.00 ved Kim Eriksen kl. 15.30 ved Lisbeth Filtenborg

Kom og hør det glade julebudskab!

...er det 4. søndag i advent – Joh. 3,25-36
Julens glæde balancerer på et knivsæg. For forventningerne er 
enorme og forberedelserne massive. Og midt i det hele glem-
mer man måske den mentale forberedelse. Det kan en god 
time i kirken på søndag måske råde bod på. Her kan man 
spejle sig i Johannes Døberen, der peger på glæden ved glæ-
den, man ikke selv har skabt, men får skænket. Som forløber 
er han ved at have udspillet sin rolle. Som han siger: Jeg er ikke 
Kristus, jeg er udsendt forud for ham. Men det gør ikke noget. 
For om Kristus siger han: Han skal blive større, jeg skal blive 
mindre. Og det er min glæde, og den er nu fuldkommen. En 
julesang spørger da også: Hvad er det, der gør jul til noget sær-
ligt? Og sangen svarer helt som Johannes Døberen, at julens 
stjerne lyser, når jeg ser, det barn i krybben er så meget mer. Har 
man tid til at gå i kirke så tæt på jul? Måske har man ikke råd 
til at lade være.   

17/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg * Kirkens Ungdomskor medvirker
18/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  * Kirkens Ungdomskor medvirker
19/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg * Kirkens Voksenkor medvirker
20/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  * Vægterne medvirker

www.lemvigkirkerne.dk

Gudstjenester jul-nytår 
    Lemvig-Heldum Sogne
De 9 læsninger i Lemvig Kirke
15/12 kl. 16.00: Kim Eriksen  Lemvig Kammerkor medvirker

Juleandagter i Lemvig Kirke
17/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg  Kirkens Ungdomskor medvirker
18/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  Kirkens Ungdomskor medvirker 
19/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg  Kirkens Voksenkor medvirker
20/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  Vægterne medvirker
        Juleaften - 24. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl.11.00: Kim Eriksen − for børnefamilier Kl.11.00: Lisbeth Filtenborg 
Kl. 14.00: Kim Eriksen  kl. 15.30: Kim Eriksen
Kl. 15.30: Lisbeth Filtenborg 
        Juledag - 25. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Lisbeth Filtenborg Kl. 10.30: Kim Eriksen
        2. juledag - 26. december
Lemvig Kirke 
Kl. 10.30: Kim Eriksen 

Julesøndag - 29. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Lisbeth Filtenborg Kl. 9.00: Lisbeth Filtenborg

Nytårsdag - 1. januar
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 16.00: Kim Eriksen Kl. 14.00: 
 Kim Eriksen
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I ønskes alle en glædelig jul og et velsignet nytår
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17/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg  Kirkens Ungdomskor medvirker
18/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  Kirkens Ungdomskor medvirker 
19/12 kl. 19.00: Lisbeth Filtenborg  Kirkens Voksenkor medvirker
20/12 kl. 19.00: Kim Eriksen  Vægterne medvirker
        Juleaften - 24. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl.11.00: Kim Eriksen − for børnefamilier Kl.11.00: Lisbeth Filtenborg 
Kl. 14.00: Kim Eriksen  kl. 15.30: Kim Eriksen
Kl. 15.30: Lisbeth Filtenborg 
        Juledag - 25. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Lisbeth Filtenborg Kl. 10.30: Kim Eriksen
        2. juledag - 26. december
Lemvig Kirke 
Kl. 10.30: Kim Eriksen 

Julesøndag - 29. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Lisbeth Filtenborg Kl. 9.00: Lisbeth Filtenborg

Nytårsdag - 1. januar
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 16.00: Kim Eriksen Kl. 14.00: 
 Kim Eriksen

I ønskes alle en glædelig jul og et velsignet nytår

 
  

 
  

Sogneindsamling 2021Sogneindsamling 2021
Hjælpen skal
frem, selvom vi 
må blive hjemme
  
For andet år i træk må vi opgive 
husstandsindsamlingen til 
verdens fattigste. 
I stedet gør vi det digitalt, for 
der er stadig brug for alt, hvad 
vi sammen kan samle ind. 
Det betyder heldigvis ikke noget 
for dem, vi hjælper, om støtten er 
samlet ind fysisk eller digitalt. Det 
betyder noget, at den når frem!

Der samles ind fra 7.-14. marts, og 
du kan allerede nu tilmelde dig på 
nedenstående hjemmeside.
Der kommer mere info i KirkeNYT 
og på vores hjemmeside.

  


