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Adventstiden er over os, 
men den er ikke ”ovre”.
Nej, adventstiden er bestemt ikke ovre, for vi står og 
sidder lige midt i ”den søde ventetid”, som den også 
kaldes; den der adventstid. Lad os bruge adventstiden, 
som den er ment; nemlig til stille glæde og forventning. 
Adventstiden er også tiden, hvor vi skal se os omkring: 

mon nogen lige skal have et besøg eller en hilsen? 

Mens vi venter
”Adventstraditioner handler om at glæde sig og 
få forventningen til julen til at stige. Hver søndag 
tænder vi et lys mere i adventskransen, indtil de alle 
fi re brænder. Ligesom kalenderlys og kalendergaver 
hjælper adventskransen med at tælle ned til jul. 
Mange af adventstidens faste indslag er en sammen-
smeltning af folkelige skikke, kulturelle og kristne 
traditioner. Julekoncerter, julekrybbe, Luciafest, 
krybbespil og juletræ hører derfor også til advents-
tiden i kirken. Når julestemningen gerne må indfi nde 
sig, er kirken for mange derfor et oplagt sted at gå 
hen”.
Dette om advent kan man læse på www.folkekirken.dk,
og man kan fi nde meget mere både om advent, jul 
påske og meget meget mere, som omhandler kirke og 
kristendom.

Julehygge-café i kirkehuset
De juletraditioner, vi bygger op, er med til at holde 
os fast både i ”de gode gamle dage” og i en julestem-
ning, som giver os lys i mørket. Derfor vil vi også i 

Lemvig Kirkehus igen i år indbyde til ”Julehygge” med 
fortælling, julekringle, sang, pebernødder 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 kaff en klar − med hjemmebag!

Julesang rundt i byen
Som noget helt nyt var vi sidste år en lille gruppe, som 
gik rundt i byen; først ved plejehjemmet og senere i 
baggårde, hvor bl.a. ældre borgere bor. Dér sang vi 
julesange og spredte julestemning. Det gør vi igen i år, 
og vi håber, at denne gang må alle være med – uden 
coronabegrænsninger. 

Vi synger julen ind i byen lørdag den 18. december, 
og vi mødes kl. 14.00 på plænen foran Plejehjemmet 
Solgården. Kom og syng med, hvad enten du er vok-
sen eller barn. Vi synger fem steder rundt om i byen 
– fem sange hvert sted, og vi har god hjælp af Anette 
Breinholt på harmonika. Vi afslutter dagen med kaff e 
og hjemmebag i Lemvig Kirkehus. 

Kontakt sognemedhjælper Kirsten Vindum, hvis I vil 
være med: tlf. 2345 9492 / smh@lemvigkirkerne.dk

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

Julehygge og julesang

På søndag
… er det 3. s. i advent, Luk 1,67-80
Denne søndag hører vi Zakarias’ profeti om solopgangen 

fra det høje, der vil besøge os og lyse for dem, der sidder 

i mørket og dødens skygge. Dette billede går igen i alter-

bogens gamle kirkebøn og i en nyere salme af Johannes 

Johansen (DDS 89), der synges på en sprudlende gammel 

barokmelodi. I Johansens salme er det ikke de andre, 

men os selv, der ”sidder i mørket i dødsenglens skygge” 

og oplever, at ”natten om advent er tærende lang´”. Det 

kan se sort ud, men måse skal vi ikke helt søge at undgå 

mørket. Mørket kan nemlig nære håbets glød, som kan 

bære glæden gennem vinteren. /KGA

Kirkekalender
DECEMBER: LEMVIG KIRKE  HELDUM KIRKE

Tirsdag den 7.  17.00 Babysalmesangsgudstjeneste 

 ved Kristoff er Garne

Torsdag den 9.  19.00 Lisbeth Filtenborg  

De ni læsninger ved voksenkoret og ungdomskoret

 Der skal fremvises coronapas ved indgangen

Søndag den 12.  10.30 Kristoff er Garne 9.00 Kristoff er Garne

3. søndag Indsamling: Indsamling: Lemvig
i advent Indre Mission i Danmark Velgørenhedsselskab

Tirsdag den 14.  14.30 Julegudstjeneste på Dagcenteret 

 ved Lisbeth Filtenborg

Tirsdag den 14.  19.00 Juleandagt ved Kristoff er Garne 

 Provstikoret medvirker. 

 Der skal fremvises coronapas ved indgangen

Onsdag den 15.  9.30 Julegudstjeneste for vuggestuer og dagplejere

 10.30 Julegudstjeneste for børnehaver 

 ved Kristofer Garne

Mødekalender
DECEMBER
Tirsdag den 7. kl. 17.00-17.45
Skumringssang i kirkehuset.

Tirsdag den 7. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5. Musikskolelærer Bjørn Langhøj, 
Lemvig ”Adventstidens salmer og sange”.

Onsdag den 8. kl. 19.30. 
Indre Mission i Klippen. Missionær Henrik Didriksen, Skive.

Torsdag den 9. kl. 10.00
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Julehygge.

Fredag den 10. kl. 12.00 – 14.00 
FrokostFællesskab i Kirkehuset. Husk tilmelding.

Tirsdag den 14. kl. 9.30. 
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé.

Onsdag den 15. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkreds i hjemmene.

Torsdag den 16. kl. 15.00 – 16.30
Julehygge i Kirkehuset ved Kirsten Vindum.

Torsdag den 16. kl. 19.30
Luthersk Mission hos Kirsten og Kristian Teglgårdsbakken 2. 
Kristian Andersen, Tarm. 

Fokus 

  

  

KIRKESANGER SØGES
Er du pensionist, gymnasieelev eller noget helt andet,  – og øn-
sker et lønnet fritidsjob, er nedenstående måske en mulighed. 
Vi mangler en person til fra 3. januar 2022 - at indgå i 
vores sangerteam ved Heldum Kirke. 
Det drejer sig om ca. 34 årlige tjenester i Heldum Kirke.
Disse tjenester er fortrinsvis hver anden søndag formiddag 
kl. 09.00 og planlægges for et kvartal ad gangen. 

Timeforbruget pr. måned er sat til 11,5 time og honoreres 
p.t. med kr. 1966,96 pr. måned plus 12,5 % feriepenge.
Der vil derudover være mulighed for vikartjenester i Lem-
vig Kirke og Lemvig kirkegårdskapel.
Yderligere oplysninger kan fås hos formand Kaj Gøtzsche 
på tlf. 24611291, og på www.lemvigkirkerne.dk.
Ansøgning senest 20. december 2021 til Lemvig-Heldum 
Menighedsråd på mail til: 8840fortrolig@sogn.dk

    Juleandagter
        Lemvig Kirke

9/12 kl. 19.00: De 9 læsninger  Lisbeth Filtenborg 
Kirkens Voksenkor og Ungdomskor medvirker

 Provstikoret medvirker
 Vægterne medvirker
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  Krybben Krybben i Krypteni Krypten  
Oplev en anderledes juleevangelie-fortælling

Bestil GRATIS billetter

på www.lemvigkirkerne.dk

ALLE skal have billetter!

Forestillingen er målrettet børn fra ca. 3 år (kun ifølge voksne)
Fredag den 10. december 
kl. 15.00
Lørdag den 11. december 
kl. 10.00 og 11.00

De ni læsninger
i Lemvig Kirke
Torsdag den 9. dec. kl. 19.00

Lemvig Kirkes voksenkor og 
ungdomskor medvirker samt sognepræst Lisbeth Filten-
borg og organist Nina H. Davidsen. De ni læsninger er 
en anderledes form for gudstjeneste, hvor korsang og 
orgelmusik veksler med læsninger af udvalgte bibeltekster. 
De levende lys og smukke juletoner er med til at skabe den 
rette stemning. Alle er velkomne.
Der skal fremvises coronapas ved indgangen

  

  


