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… er det 11. s. e. trinitatis, Luk 7,36-50 
Jesus spiser middag hos en farisæer. Ind kommer en kvinde, 
som lever ”i synd”. Hun stiller sig ved Jesus, bader hans 
fødder i sine tårer, tørrer dem med sit hår, kysser dem og 
smører dem med salve. Farisæeren, Jesus spiser hos, forarges 
over, at han lader en sådan kvinde nærme sig. Men Jesus 
spørger ham, om man ikke har grund til at elske meget, hvis 
man bliver tilgivet meget? Og så siger han til kvinden: ”Dine 
synder er tilgivet. Gå bort med fred”. Salmedigteren får scenen 
til at handle om os: ”Mine synder, dine domme,/ bundløst dyb 
at tænke på!/ Lad din nåde til dem komme/ og i dybde overgå!/ 
Når af den jeg er oplivet,/ jeg, hvem meget er tilgivet,/ elske vil 
dig evig ømt” (DDS 151)/KGA.

Sommertiden med ferieafvikling og en tiltrængt 
pause i vore sædvanlige aktiviteter er ved at gå 
over i den tid, hvor vore forskellige aktiviteter 
igen går i gang. Herunder en lille status.

Status over sommerperioden 
I de sidste fem uger i børnenes skoleferie har vi 
de første fire dage i ugen haft sommeraktiviteter 
i og omkring Lemvig Kirke. 
Forskellige frivillige har været rundvisere i Kir-
ketårnet og fortalt om bl.a. kirkeuret, de to gam-
le kirkeklokker og vores klokkespil. Der har også 
været mulighed for et lille kik ud af lugerne og 
ud over havnen og vores by. Omkring 600 gæster 
har på den måde fået et indblik i vores kirketårn.  
Andre frivillige har i et par timer midt på dagen 
været kirkeværter i kirken og budt velkommen 
til vores flotte kirke. De har stået til rådighed for 
en snak om kirkens historie, inventaret i kirken 
og i det hele taget fortalt om kirken og byen. Der 
har været mulighed for at se og studere Bodil 
Kaalunds malerier og den lille brochure, som vi 
har fremstillet omkring disse. Mange har bare 
sat sig på én af bænkene og nyt stilheden og hørt 
kirkens lyde – måske også tændt et lys i lysglo-
ben.  
Omkring 1000 gæster har i perioden taget imod 
dette tilbud, og det er vores fornemmelse, at alle 
har hygget sig, - det gælder vores turister, fast-

boende og ikke mindst vores kirkeværter. Det er 
blevet til mange gode snakke.

Mange af vores gæster har også benyttet lejlighe-
den til at besøge vores salmebroderiudstilling i 
kirkehuset som indtil slutningen af august stadig 
kan ses. 

Opstart til sæsonens aktiviteter  
– en vifte af tilbud 
Den næste koncert i Lemvig kirke er fredag d. 26. 
august kl. 19.30, hvor vi får besøg af Thy Kam-
mermusikfestival, og hen over efteråret kommer 
der forskellige koncerter og foredragsaftener. 
Ungdomskoret er startet med deres øvetimer, og 
voksenkoret starter den 1. september. Hvis man 
har lyst til at synge i kor, er man altid velkommen 
til at kontakte vores organist Nina H. Davidsen.

Vore nye konfirmander starter undervisningen i 
september, og også et nyt hold med babysalme-
sang starter op. 
Se mere på www.lemvigkirkerne og www.facebook.
com/Lemvigkirkerne/.

Hver torsdag kl. 10.00 har vi Kirkens Dagligstue 
med et alsidigt program. Torsdag den 1. sept. er 
Kirkens Dagligstue flyttet til Toldboden, hvor Knud 
Mølby fortæller om de nuværende 2 udstillinger: 
Dansk Guldalder Maleri og Dansk Marinemaleri.

Det bliver en fortælling om: 
• Den Danske Guldalder ... 

•... om Frank Nicolajsens samlinger ...

• ... og en fortælling om bestræbelserne på at gøre 
de fremskredne planer for virkeliggørelsen af 
Toldboden til museum for Dansk Guldalderkunst.

Vores salmebroderiudstilling i Kirkehuset tages ned 
i slutning af august. I stedet har Signe Marie Mourit-
zen sagt ja til at hænge nogle af sine værker op. De 
kan ses fra september frem til omkring efterårsferien.

Heldum Kirke 
Hen over sommeren har vi fået lavet en såkaldt 
besigtigelsesrapport fra Nationalmuseets Kalknings-
tjeneste over det udvendige og indvendige murværk, 
som trænger til en renovering. Den udvendige repa-
ration forventes at kunne starte i denne uge.

Af Kaj Gøtzsche, formand, Lemvig-Heldum  
Menighedsråd

Opstart af aktiviteter i Lemvig

 
  

 
 

 
  

 
 

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
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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

 
  

 
  

Kirkekalender   

AUG./SEPT: LEMVIG KIRKE  HELDUM KIRKE

Fredag den 26.  19.30 Koncert med Thy Kammermusikfestival. 
Entré kr. 50

Søndag den 28.   10.30 Kristoffer Garne  9.00 Kristoffer Garne 
11. søndag. Indsamling:  Indsamling: Børn og 
e. trinitatis FDF - Missionsprojekt Unge i sorg - lokalt

Onsdag den 31.  11.00 HØST gudstjeneste ved Lisbeth Filtenborg 
på Dagsværket

Søndag den 4.   10.30 Lisbeth Filtenborg  9.00 Lisbeth Filtenborg 
12. søndag. Opstart med konfirmander Kirkekaffe 
e. trinitatis Indsamling:  Indsamling:  
 Dansk Missionsråd Venskabsmenighed

Tirsdag den 7.  10.00 HØST gudstjeneste for daginstitutioner– 
Risbæk Gl.Skole ved Kristoffer Garne

Søndag den 11.   10.30  Kristoffer Garne  9.00 Kristoffer Garne 
13. søndag. Indsamling:  Indsamling:  
e. trinitatis Venskabsmenighed Venskabsmenighed

Lemvig & 
Heldum SogneKirkeNYT

Sognemedhjælper  
Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Kirkegårdskontorer
Lemvig: 97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07
anders@lemvigkirkegaard.dk

Kirketjener 
Annette Fredbo
51 37 01 37
annettefredbo@gmail.com

Sognepræst  
Kristoffer Garne
23 96 84 75 
KGA@km.dk

Organist  
Nina H. Davidsen 
20 35 91 15 
ninadavidsen@outlook.dk 

Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

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

Kirkekontoret
97 82 07 86 – lemvig.sogn@km.dk  
Tirs.: 9.30-12-30. Ons: 10.30-12.30 
Tors.: 9.30-12-30+15.00-17.00 Fre.: 9.30-12.30

facebook.com/lemvigkirkerne/www.lemvigkirkerne.dk

Mødekalender
AUGUST/SEPTEMBER
Onsdag den 24. kl. 19.30 
Indre Mission i Klippen. Byløb Cafe
Torsdag den 25. kl. 10.00 
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Lars Mathiesen, Lemvig 
Museum ” Lemvig Museums arbejde og aktuelle tilbud”.
Onsdag den 31. kl. 19.30 
Indre Mission i Klippen. Lovsangsaften.
Torsdag den 1. kl. 10.00 
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Tidl. Lektor Knud Mølby 
”Dansk Guldaldermaleri i Den Gamle Toldbod”, Havnegade 
14, Lemvig havn – Vi mødes dér.

Opstart tirsdag den 30. august.
Tilmelding til sognemedhjælper Kirsten Vindum 
 (se kontaktinfo i bjælken nederst på denne side).

Vægtergudstjeneste i Lemvig Kirke
En stemningsfuld afslutning på sommerens vægtergang

Babysalmesang
Opstart 25. august 
Tilmelding: Sognemedhjælper Kirsten Vindum, 
smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 2345 9492

»Sang kan være
med til at 

stabilisere vores 
hjerterytme 
og afhjælpe

stresssymptomer«

Døbt i Lemvig Kirke
d. 6. jan. 2018:

Gustav Knak Roll, Nørreled 2, Lemvig
d. 7. jan. 2018:

Lærke Rytter Kristensen, Skrænten 31, Lemvig

Dåb

Lemvig kirke indbyder til

Tirsdag den 26. januar kl. 17-19
Tilmelding og information: Sognemedhjælper

Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Spisefællesskab
for aleneforældre ... og børn
Tirsdag d. 23. januar kl. 17.00
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492

ANNONCEKirkeNYT

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

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03 
kje@km.dk

Organist Nina H. Davidsen 
20 35 91 15 
ninadavidsen@outlook.dk 

Sognepræst Birgitte Krøyer 
97 82 01 68 
bikr@km.dk

Lemvig & Heldum Sogne         Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Kirkekalender Mødekalender

På søndag

Fokus

…er det Sidste søndag e�er helligtrekonger. ”Hvis ikke hvedekornet
falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, 
bærer det mange fold”, siger Jesus til disciplene (Joh, 12, 23-33). Det 
kender de godt fra naturen – der er det sådan, det er. 
Man sår et enkelt lille korn i jorden, og der vokser et helt aks med 
mange nye korn i op.
Men fra livet – fra menneskelivet. Der bliver det liv, der lægges i 
jorden i jorden – det siger vores erfaring os – og det sagde deres 
også dem. 
Fra et korn, til jord, til mere korn: JA! Fra liv, til jord, til nyt og mere 
liv – selv om vi hører dette igen og igen, kan det være svært at høre 
andet og mere end: NEJ! For det kan vi ikke sige os selv. Men det er, 
hvad Jesus siger til os i søndagens evangelium: at hvad der gælder 
for hvedekorne-liv, skal også gælde for Guds-liv og for menneske-
liv. Det skal blive til mere liv…

                               Velkommen til gudstjeneste!

JANUAR
Tirsdag d. 16. kl. 19.30
Foredragsa�en i Kirkehuset. 
Henrik Jensen ”Det ordentlige menneske”.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i de �re kredse.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag d. 18. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.
Torsdag d. 18. kl. 19.30
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset 
Svend Åge Kronborg, Videbæk.
Tirsdag d. 23. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde 
Niels Aage Kristensen, Øster Assels.
Tirsdag d. 23. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf. 23459492
Onsdag d. 24. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Generalforsamling.
Torsdag d. 25. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig:
 ”Hellere skør end kedelig … mine tanker om Johannes 
Møllehave”.

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

Vi skal høre, se og smage på Myanmar! Glæd jer - vi får besøg af Heidi Sandager Nielsen, som har besøgt
Myanmar og vil fortælle os en masse om det spændende land, hvor børnene er glade for at synge.

Kl. 17.45-19.00:
•  Heidi fortæller om livet i Myanmar
•  I Myanmar er der meget varmt, men ellers er det vel ligesom Danmark ... eller hvad? 
•  Uhm! Lækker mad med smag af Myanmar.

Vi skal være med til at samle penge ind til fattige børn i Myanmar, som ikke har det så godt som vi i Dan-
mark. Det vil derfor være fint, om du har lidt penge med, som du kan give til indsamlingen.

19.00: Gudstjeneste for børn i Lemvig Kirke v. sognepræst Birgitte Krøyer.
Hertil er dine forældre, søskende, bedsteforældre og andre meget velkomne.
19.30: Slut og afhentning.

Venlig hilsen
Ydre Missions-børnearbejdet ved

Lemvig og Heldum Kirker.
Nærmere information hos din leder
eller hos sognemedhjælper Kirsten

Vindum, 2345 9492

Arr.:Ydre Missionsudvalget i Lemvig-Heldum Sogne

MinglabarMyanmar
Torsdag den 25. januar 2018

i Kirkehuset og Lemvig Kirke kl. 17.45-19.30

Ydre Missions 
   Børnetræf

MinglabarMinglabarMinglabar

For børn ca. 6-12 år 

- det er gratis! 

Torsdag d. 18. januar kl. 10.00.
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.

Kirkens Dagligstue

Myanmar vil vi her i januar bruge på to måder; vi har vores 
missionsprojekt, som vi gennem længere tid samler penge ind 
til, og så vil vi denne gang lade vores YM Børnetræf handle om 
Myanmar. Så hænger det sammen! 

Børnene skal også lære det
At være barn i Danmark og at være barn i Myanmar er to vidt 
forskellige ting. Derfor vil vi, med vores YM Børnetræf, gerne 
være med til at lukke op for en viden om børn, som ikke har 
det lige så nemt, som de danske. Derfor samler vi penge ind 
ved den gudstjeneste, som hele YM Børnetræf sluttes af med. 
Man kan komme med de få eller mange kroner, som man me-
ner at kunne undvære. 

Besøg fra Myanmar
Heidi Sandager Nielsen, som har været ansat i Kon�rmand 
Aktion og derigennem har været på rejse til Myanmar, kom-
mer til YM Børnetræf for at gøre Lemvig-børnene klogere på, 
hvordan det er at bo og leve i Myanmar. 
Vi får måske svar på, hvorfor børnene i Myanmar smører noget 
hvidt i ansigtet; måske også hvorfor landet har fået et nyt navn; 
og måske får de danske børn noget at vide om, hvordan man 
går i børnehave og skole i Myanmar – og hvilke computer-
spil børnene dér synes bedst om. Eller måske er det lige netop 
ikke en del af deres verden. Forskellene er i hvert fald store.

Fremtidsbørn
Projektet i Myanmar er en del af ”Danmission Fremtidsbørn”. 
Gennem dette projekt er vi med til at give børnene adgang til: 
• Mad, tøj og medicin 
• Skolegang af god kvalitet 

• Beskyttelse mod diskrimination og udnyttelse 
• Fællesskaber med leg og læring 
• Rettigheder og medbestemmelse
Danmissions tætte og langvarige samarbejde med lokale kirker 
og organisationer sikrer, at de projekter, der hjælper ”Danmis-
sion Fremtidsbørn” er tilrettelagt ud fra et nært kendskab til 
de lokale kulturer. 
DU kan også være med til at gøre verdens børn til Fremtids-
børn ved at sms’e HÅB til 1245 og støtte med 100 kr. ad dén 
vej. Så er du med til at give børnene bedre livsvilkår og en 
bedre fremtid.

At være kirke er at være i mission
Jesus sagde: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, 
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og 
idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer.”
Med Jesu befaling i ryggen, må et af kendetegnene ved vores 
kirker være, at vi arbejder med i kirkens mission.
I Lemvig og Heldum sogne sker dette bl.a. ved, at menig-
hedsrådet udvælger et YM-projekt - et Ydre-Missions-projekt 
-  som vi støtter over en 2-årig periode.
Vi ski�er normalt mellem Mission Afrika (tidl. Sudanmis-
sionen) og Danmission.
I den periode har vi forskellige aktiviteter og indsamlinger ved 
kirkernes gudstjenester.
Læs mere om vores ydre missions arbejde på hjemmesiden: 
www.lemvigkirkerne.dk – klik på ”Om os”.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

YM er en forkortelse for Ydre Mission – altså en mission i det ydre. Vores mission ”derude” er, at vi samler penge ind til og informerer om Myanmar.
To fluer med ét smæk – YM Børnetræf og Sognenes YM projekt

Foredragsaften
i Kirkehuset
Tirsdag d. 16. januar
kl. 19.30

Henrik Jensen
”Det ordentlige menneske”.

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

JAN./FEB. LEMVIG  HELDUM
Søndag d. 21. 10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Sidste søndag                                Indsamling:
efter H3Kong. Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
Torsdag d. 25. 17.00 Meditations-

gudstjeneste 
ved Birgitte Krøyer
19.00. Afslutning på 
Børne-YM-dag
ved Birgitte Krøyer
Indsamling: Sognenes YM-projekt

Søndag d. 28.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Septuagesima              Indsamling: Sognenes YM-projekt
søndag
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
Søndag d. 4.  10.30 Kim Eriksen 16.00 Kyndelmisse
Seksagesima  gudstjeneste
søndag  Ved Kim Eriksen
Kirketaxi:  Indsamling: KLF-Kirker og medier
97 82 24 24 

ANNONCEKirkeNYT Lemvig & 
Heldum Sogne

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

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03 
kje@km.dk

Organist Nina H. Davidsen 
20 35 91 15 
ninadavidsen@outlook.dk 

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

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

På søndag

MødekalenderKirkekalender
AUGUST LEMVIG  HELDUM
Lørdag den 15.  9.00 Konfi rmation 
 Kim Eriksen
 11.00 Konfi rmation 
 Lisbeth Filtenborg

Søndag den 16. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
10. søndag  Indsamling: Indsamling:
e. Trinitatis Norea Radio Kirkens Korshær

Tirsdag den 18. 21.00 Vægtergudstjeneste 
ved Kim Eriksen. 
Efterfølgende arr. i Kirkehuset

Søndag den 23.  10.30 Kim Eriksen og 9.00 Kim Eriksen
11. søndag Lisbeth Filtenborg, Indsamling: 
e. Trinitatis konfi rmandvelkomst Kirkens Korshær
 Indsamling: 

Venskabsmenighed

Tirsdag den 25.  16.00 Orgelkoncert med 
 Line Reinvang, Lundtofte 

Onsdag den 26.  10.00 Høstgudstjeneste i skoven 
 for daginstitutioner Risbæk Gl.Skole 
 ved Lisbeth Filtenborg

Søndag den 30. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
12. søndag Indsamling:  Indsamling: 
e.Trinitatis Dansk Missionsråd Kirkens Korshær 

 Juleaften 
i Kirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.30. 

Pris: Voksne kr. 100,-, børn under 15 år gratis.
Alkoholfri aften. Mulighed for kirketaxa.

Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller lemvig.sogn@km.dk 
senest den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

Kirkens Dagligstue 
Begynder igen efter sommerferien 
den 13. august kl. 10.00 i Kirkehuset.

Studievejleder m.m. Jørgen Bruntse, Lemvig Gymnasium: 
”Sommer-sangtime”

… er det 10. søndag efter Trinitatis – Matth. 11,16-24:
Der er irritation at spore hos Jesus denne dag. Han spiller 
op til dans, men ingen gider danse. Heller ikke klagesange 
fremkalder sorg. Men hvem sidder inde med visdommen? 
Jesus identifi cerer sig med visdommen og siger dermed, at det
er den sammen Guds gerning udadtil i verden, som har været 
på spil siden verdens grundlæggelse, som nu er blevet kød og 
har underkastet sig verdens gang og som vil dø og opstå. Fra
enkeltindividerne vender han nu sin intensifi cerede vrede 
mod de nærliggende landsbyer – på hans hjemegn. De vil 
blive dømt hårdt og en dag lagt i ruiner, fordi de ikke levede 
med visdom, dvs. levede på en måde, der svarer til, hvordan 
verden er skruet sammen i Guds øjne, for at erkende dét er at 
leve som et viist menneske. 

 AUGUST 

Tirsdag den 11. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé.
Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing

Onsdag den 12. kl. 19.30 
Indre Mission i Klippen. Samlingsfest.
Missionær Heri Elttør, Aulum: ”En god begyndelse”. 

Torsdag den 13. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Studievejleder m.m. Jørgen Bruntse, Lemvig 
Gymnasium: ”Sommer-sangtime”

Torsdag d. 13 kl. 19.30
Luthersk Mission - møde i Kirkehuset. 
Taler: Bjarne Breum Mogensen, Astrup

Onsdag den 19. kl. 19.30 
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene.

Onsdag den 19. kl. 19.30
Alle Hjem mødes i Nørlem Sognegård. 
Lars Ebbensgaard: ”Fra Købmandssøn til Rektor i Lemvig”

Torsdag den 20. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Fhv. Rektor Lars Ebbensgaard, Vrist: 
”H. C. Andersen for sjov og alvor”

Torsdag den 20. kl. 19.00
Rundvisning og fortælling på Lemvig Kirkegård.
Mødested: Lemvig Kirkegårdskapel. 
Afsluttes med kaffe i præstegårdshaven Ydunslund 5

Koncert i Lemvig Kirke

Orgelkoncert
Tirsdag den 25. august kl. 16.00
Organist Line Reinvang, Lundtofte

Fri entré

Tirsdag den 18. august kl. 21.00
Sommerens sidste vægtergang ender ved Lemvig 
kirke, hvor vægternes malmfulde stemmer vil fylde 
kirkerummet ved en andagt. Vægterne synger alle 
vægterversene og menigheden aftensange og salmer. 
Og ind imellem vil man kunne høre de tekster fra Bi-
belen, hvor vægterne er omtalt. Hvilket fortæller, at 
vægteren som symbol og skikkelse har en lang histo-
rie bag sig. 

Købstædernes gamle vægterlaug
På Lemvigvægternes hjemmeside kan man læse, at fra 
ca.1550 fi k først København og siden Helsingør, Kol-
ding, Ribe og Haderslev deres nattevægtere, der skulle 
sørge for opsyn og ro og orden i byens mørke gader. 
Og ved kongelig forordning i 1683 blev alle købstæ-
der forpligtet på at have en vægterinstitution. 

Med myndighed som en politimand og stemme 
som en præst
Når mørket faldt på, gik vægterne rundt i byen og 
så til, at der var ro i gaderne. Og med deres sang 
skabte de tryghed for byens borgere, der bered-
te sig på nattens hvile. Og ordene de sang var en 
bøn for byen, hvis skæbne blev lagt i Guds hænder:

Gud Fader os bevare,
de store med de små!
Hans hellig engleskare
en skanse om os slå!
Selv vogte han byen vel!
Vort hus og hjem
har han i gem,
vor ganske liv og sjæl

Og den der spurgte - har I set min elskede og hvornår 
er natten gået - fi k et klogt og betryggende svar. 

En vigtig kulturel institution
I dag er vægterne med til at holde byens historie le-
vende. Og er i sig selv et festligt indslag i bybilledet 
med deres dragter, lanterner og morgenstjerner. Og 
her i foråret kunne det nye Lemvig vægterlaug se til-
bage på 25 års virke.

Alle er velkomne
Efter andagten vil der være et nachspiel i kirkehuset, 
hvor man vil kunne købe sig en forfriskning og skåle 
på vægternes ve og vel.  

Ved Kim Eriksen, sognepræst

Kirkens Ungdomskor 
Kirkens Ungdomskor er for alle unge fra 7. kl. og opefter. 
Vi øver hver onsdag kl. 15.30-17 i Kirkehuset, Torvet 10, 
Lemvig. Udover at vi øver hver uge, deltager koret til alle 
årets gudstjenester i Lemvig Kirke.  
Koret synger også ved den årlige julekoncert, musikguds-
tjenester og andagter. Derudover er der mulighed for del-
tagelse i korstævner m.v.
Ungdomskoret a� ønnes for deres arbejde. Alle er velkom-
ne, så bare mød op. Første øvegang e� er sommerferien er 
onsdag d. 17. august. Kontakt: Organist Nina H. Davidsen
Vil du vide mere om Ungdomskoret, er du velkommen til 
at kontakte organist og korleder Nina H. Davidsen 
tlf. 20359115; mail: ninadavidsen@outlook.dk

           

Valgforsamling
Lemvig - Heldum 
Menighedsråd indbyder 
til Valgforsamling
(generalforsamling) 
tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Kirkehuset.
På valgforsamlingen skal der vælges medlemmer til 
menighedsrådet for den kommende periode på � re år.
Dagsorden ifølge bekendtgørelse.
Valgforsamlingen er åben for alle.
Vel mødt.
På vegne af Valgbestyrelsen
Harald C. Schrøder, formand. 

           

Døbt i Lemvig Kirke
d. 6. jan. 2018:

Gustav Knak Roll, Nørreled 2, Lemvig
d. 7. jan. 2018:

Lærke Rytter Kristensen, Skrænten 31, Lemvig

Dåb

Lemvig kirke indbyder til

Tirsdag den 26. januar kl. 17-19
Tilmelding og information: Sognemedhjælper

Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Spisefællesskab
for aleneforældre ... og børn
Tirsdag d. 23. januar kl. 17.00
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492

ANNONCEKirkeNYT

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

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03 
kje@km.dk

Organist Nina H. Davidsen 
20 35 91 15 
ninadavidsen@outlook.dk 

Sognepræst Birgitte Krøyer 
97 82 01 68 
bikr@km.dk

Lemvig & Heldum Sogne         Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Kirkekalender Mødekalender

På søndag

Fokus

…er det Sidste søndag e�er helligtrekonger. ”Hvis ikke hvedekornet
falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, 
bærer det mange fold”, siger Jesus til disciplene (Joh, 12, 23-33). Det 
kender de godt fra naturen – der er det sådan, det er. 
Man sår et enkelt lille korn i jorden, og der vokser et helt aks med 
mange nye korn i op.
Men fra livet – fra menneskelivet. Der bliver det liv, der lægges i 
jorden i jorden – det siger vores erfaring os – og det sagde deres 
også dem. 
Fra et korn, til jord, til mere korn: JA! Fra liv, til jord, til nyt og mere 
liv – selv om vi hører dette igen og igen, kan det være svært at høre 
andet og mere end: NEJ! For det kan vi ikke sige os selv. Men det er, 
hvad Jesus siger til os i søndagens evangelium: at hvad der gælder 
for hvedekorne-liv, skal også gælde for Guds-liv og for menneske-
liv. Det skal blive til mere liv…

                               Velkommen til gudstjeneste!

JANUAR
Tirsdag d. 16. kl. 19.30
Foredragsa�en i Kirkehuset. 
Henrik Jensen ”Det ordentlige menneske”.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i de �re kredse.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag d. 18. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.
Torsdag d. 18. kl. 19.30
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset 
Svend Åge Kronborg, Videbæk.
Tirsdag d. 23. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde 
Niels Aage Kristensen, Øster Assels.
Tirsdag d. 23. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf. 23459492
Onsdag d. 24. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Generalforsamling.
Torsdag d. 25. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig:
 ”Hellere skør end kedelig … mine tanker om Johannes 
Møllehave”.

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

Vi skal høre, se og smage på Myanmar! Glæd jer - vi får besøg af Heidi Sandager Nielsen, som har besøgt
Myanmar og vil fortælle os en masse om det spændende land, hvor børnene er glade for at synge.

Kl. 17.45-19.00:
•  Heidi fortæller om livet i Myanmar
•  I Myanmar er der meget varmt, men ellers er det vel ligesom Danmark ... eller hvad? 
•  Uhm! Lækker mad med smag af Myanmar.

Vi skal være med til at samle penge ind til fattige børn i Myanmar, som ikke har det så godt som vi i Dan-
mark. Det vil derfor være fint, om du har lidt penge med, som du kan give til indsamlingen.

19.00: Gudstjeneste for børn i Lemvig Kirke v. sognepræst Birgitte Krøyer.
Hertil er dine forældre, søskende, bedsteforældre og andre meget velkomne.
19.30: Slut og afhentning.

Venlig hilsen
Ydre Missions-børnearbejdet ved

Lemvig og Heldum Kirker.
Nærmere information hos din leder
eller hos sognemedhjælper Kirsten

Vindum, 2345 9492

Arr.:Ydre Missionsudvalget i Lemvig-Heldum Sogne

MinglabarMyanmar
Torsdag den 25. januar 2018

i Kirkehuset og Lemvig Kirke kl. 17.45-19.30

Ydre Missions 
   Børnetræf

MinglabarMinglabarMinglabar

For børn ca. 6-12 år 

- det er gratis! 

Torsdag d. 18. januar kl. 10.00.
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.

Kirkens Dagligstue

Myanmar vil vi her i januar bruge på to måder; vi har vores 
missionsprojekt, som vi gennem længere tid samler penge ind 
til, og så vil vi denne gang lade vores YM Børnetræf handle om 
Myanmar. Så hænger det sammen! 

Børnene skal også lære det
At være barn i Danmark og at være barn i Myanmar er to vidt 
forskellige ting. Derfor vil vi, med vores YM Børnetræf, gerne 
være med til at lukke op for en viden om børn, som ikke har 
det lige så nemt, som de danske. Derfor samler vi penge ind 
ved den gudstjeneste, som hele YM Børnetræf sluttes af med. 
Man kan komme med de få eller mange kroner, som man me-
ner at kunne undvære. 

Besøg fra Myanmar
Heidi Sandager Nielsen, som har været ansat i Kon�rmand 
Aktion og derigennem har været på rejse til Myanmar, kom-
mer til YM Børnetræf for at gøre Lemvig-børnene klogere på, 
hvordan det er at bo og leve i Myanmar. 
Vi får måske svar på, hvorfor børnene i Myanmar smører noget 
hvidt i ansigtet; måske også hvorfor landet har fået et nyt navn; 
og måske får de danske børn noget at vide om, hvordan man 
går i børnehave og skole i Myanmar – og hvilke computer-
spil børnene dér synes bedst om. Eller måske er det lige netop 
ikke en del af deres verden. Forskellene er i hvert fald store.

Fremtidsbørn
Projektet i Myanmar er en del af ”Danmission Fremtidsbørn”. 
Gennem dette projekt er vi med til at give børnene adgang til: 
• Mad, tøj og medicin 
• Skolegang af god kvalitet 

• Beskyttelse mod diskrimination og udnyttelse 
• Fællesskaber med leg og læring 
• Rettigheder og medbestemmelse
Danmissions tætte og langvarige samarbejde med lokale kirker 
og organisationer sikrer, at de projekter, der hjælper ”Danmis-
sion Fremtidsbørn” er tilrettelagt ud fra et nært kendskab til 
de lokale kulturer. 
DU kan også være med til at gøre verdens børn til Fremtids-
børn ved at sms’e HÅB til 1245 og støtte med 100 kr. ad dén 
vej. Så er du med til at give børnene bedre livsvilkår og en 
bedre fremtid.

At være kirke er at være i mission
Jesus sagde: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, 
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og 
idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer.”
Med Jesu befaling i ryggen, må et af kendetegnene ved vores 
kirker være, at vi arbejder med i kirkens mission.
I Lemvig og Heldum sogne sker dette bl.a. ved, at menig-
hedsrådet udvælger et YM-projekt - et Ydre-Missions-projekt 
-  som vi støtter over en 2-årig periode.
Vi ski�er normalt mellem Mission Afrika (tidl. Sudanmis-
sionen) og Danmission.
I den periode har vi forskellige aktiviteter og indsamlinger ved 
kirkernes gudstjenester.
Læs mere om vores ydre missions arbejde på hjemmesiden: 
www.lemvigkirkerne.dk – klik på ”Om os”.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

YM er en forkortelse for Ydre Mission – altså en mission i det ydre. Vores mission ”derude” er, at vi samler penge ind til og informerer om Myanmar.
To fluer med ét smæk – YM Børnetræf og Sognenes YM projekt

Foredragsaften
i Kirkehuset
Tirsdag d. 16. januar
kl. 19.30

Henrik Jensen
”Det ordentlige menneske”.

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

JAN./FEB. LEMVIG  HELDUM
Søndag d. 21. 10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Sidste søndag                                Indsamling:
efter H3Kong. Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
Torsdag d. 25. 17.00 Meditations-

gudstjeneste 
ved Birgitte Krøyer
19.00. Afslutning på 
Børne-YM-dag
ved Birgitte Krøyer
Indsamling: Sognenes YM-projekt

Søndag d. 28.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Septuagesima              Indsamling: Sognenes YM-projekt
søndag
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
Søndag d. 4.  10.30 Kim Eriksen 16.00 Kyndelmisse
Seksagesima  gudstjeneste
søndag  Ved Kim Eriksen
Kirketaxi:  Indsamling: KLF-Kirker og medier
97 82 24 24 

ANNONCEKirkeNYT Lemvig & 
Heldum Sogne

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

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03 
kje@km.dk

Organist Nina H. Davidsen 
20 35 91 15 
ninadavidsen@outlook.dk 

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

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

På søndag

MødekalenderKirkekalender
AUG./SEPT. LEMVIG  HELDUM

Tirsdag den 18. 21.00 Vægtergudstjeneste 
 ved Kim Eriksen. 
 Efterfølgende arr. i Kirkehuset

Søndag den 23.  10.30 Kim Eriksen og 9.00 Kim Eriksen
11. søndag  Lisbeth Filtenborg, Indsamling: 
e. Trinitatis konfi rmandvelkomst Kirkens Korshær
 Indsamling:

Venskabsmenighed

Tirsdag den 25.  16.00 Orgelkoncert med 
Line Reinvang, Lundtofte 

Søndag den 30. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
12. søndag  Indsamling:  Indsamling: 
e.Trinitatis Dansk Missionsråd Kirkens Korshær

Onsdag den 11.  10.00 Høstgudstjeneste for
 udviklingshæmmede på “Dagsværket” 
 ved Lisbeth Filtenborg

Søndag den 6. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
-13. søndag Indsamling:   Kirkekaffe
e. Trinitatis Venskabsmenighed Indsamling:
 Venskabsmenigh

...er det 11. søndag efter trinitatis – Luk. 7,36-50 
En farisæer ved navn Simon havde indbudt Jesus til at spise 
hos sig. Stemningen var høfl ig, men forbeholden. Det æn-
drede sig til isnende kulde over for en prostitueret, der kom 
ind og stillede sig ved Jesu fødder. Hun græd over sit liv. Men 
også af glæde over, at Jesus så anderledes på hende end alle 
andre gjorde. Som Simon der hellere end gerne havde smidt 
hende ud. Men Jesus tager hende i forsvar. For hendes tiltro 
til at synd kan tilgives og et nyt liv begynde, og at Jesus sidder 
inde med nøglen dertil. Og til stor provokation for Simon 
siger han, at den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. 
Modsat den der får meget tilgivet. Er det så bedre at være en 
stor synder? Sådan spørger kun den, der tiltror sig selv at være 
elskværdig og endnu ikke har forstået, hvad synd er som et 
menneskeligt vilkår for os alle. Har vi egentlig brug for Gud? 
Det spørgsmål kunne man måske stille sig selv på vej til kirke.    

 AUGUST 
Onsdag den 19. kl. 19.30 
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene.
Onsdag den 19. kl. 19.30 
Alle Hjem mødes i Nørlem Sognegård.
Lars Ebbensgaard: ”Fra Købmandssøn til Rektor i Lemvig”
Torsdag den 20. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Fhv. Rektor Lars Ebbensgaard, Vrist: 
”H. C. Andersen for sjov og alvor”
Torsdag den 20. kl. 19.00
Rundvisning og fortælling på Lemvig Kirkegård.
Mødested: Lemvig Kirkegårdskapel. 
Afsluttes med kaffe i præstegårdshaven Ydunslund 5
Tirsdag den 25. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé.
Onsdag den 26. kl. 19.00
Indre Mission. Åben Café.
Torsdag den 27. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Kim Eriksen: ”Vestjylland tur-retur”

Kirkens Dagligstue 
den 20. august kl. 10.00 i Kirkehuset.
Fhv. Rektor Lars Ebbensgaard, Vrist:  
”H. C. Andersen for sjov og alvor”

 Juleaften 
i Kirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.30. 

Pris: Voksne kr. 100,-, børn under 15 år gratis.
Alkoholfri aften. Mulighed for kirketaxa.

Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller lemvig.sogn@km.dk 
senest den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

Vandretur på 

Lemvig 
Kirkegård
Torsdag den 20. august kl. 19.00-ca. 20.15
Rundvisning og fortælling på Lemvig kirkegård
	Mødested: Lemvig kirkegårdskapel − midt på kirkegården
	Afsluttes med kaffe i præstegårdshaven ved Ydunslund 5

Torsdag den 20. august kl. 19.00-ca. 20.15

Et samarbejde mellem: 
FDF    De grønne Pigespejdere    KFUM Spejderne  
KFUM og KFUK    Lemvig og Heldum Sogne

Kom og spis, snak, syng ... og slap af. Maden bestilles udefra, og andre 
tager opvasken. Der bliver god tid til mad, snak og leg. 
Hver gang slutter vi med en aftensang og fadervor. 

Sted: Tante Andantes Hus, Ågade 5, Lemvig    Pris: Voksne 30 kr. / børn 10 kr.
Tilmelding senest mandagen før til Sognemedhjælper Kirsten 
Vindum    Tlf. 23459492    Mail: smh@lemvigkirkerne.dk

for ALLE børnefamilier og evt. bedsteforældre 
Fredag den 4. september

kl. 17.00-19.00 i Tante Andantes Hus
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  KFUM Spejderne  

Kom og vær med i fællesskabet og lad andre tage opvasken! 

     familie     familie     familie     familie     familie     familie     familie     familie     familie     familie     familie     familie

Kom og vær med i fællesskabet 

Læs mere her:www.lemvigkirkerne.dk

Lemvig kirke har ligget på Torvet siden 1200 tallet og 
været en del af folks liv i glæde og i sorg og lagt ord 
og rum til. Kirken har set til, mens byen og livet for-
andrede sig og har forandret sig med. Både kirkebyg-
ningen ude og inde, liturgien og ritualerne, bønnerne 
og bibeloversættelsen forandrer sig for at fortælle den 
samme gamle historie, men med nye ord. 

Kirken er mere end gudstjenesten søndag 
formiddag eller diverse møder i Kirkehuset i 
hverdagene. 
Kirkens placering midt på Torvet er formidabel og 
velvalgt. Lige midt i hjertet af byen og byens puls.
Derfor er det oplagt, når der sker noget ”på gaden”, at 
kirken er med. Rykker ud i et telt med kaffe og parat 
til en snak med folk på gaden som f.eks. ved det ny-
ligt overståede gågadejubilæum. Kirken er klar, når vi 
bliver inviteret til samarbejde. 

Kirkemarked i mere end 25 år
Lemvig kirke var i sin tid initiativtager til Kirkemar-
ked. Da handelsstandsforeningen år senere indførte 

”Open by night” var det oplagt og naturligt, at Kirke-
markedet kom til at ligge i forbindelse med det, når 
der sådan en aften var liv i butikkerne og gaderne.

Medvandringer – sommeraktiviteter
Coronanedlukningen afsted kom at meditationsan-
dagterne måtte afl yses, men i stedet så et ny koncept 
dagens lys: medvandringer i de smukke landskaber, 
hvor der er tid til refl eksion, stilhed og den gode sam-
tale. 
De mange sommeraktiviteter i kirken fra sommer-
sang til tårnrundvisninger har budt på spændende 
samtaler med folk fra mange egne af landet og ud-
landet. Det er også kirkens sommeransigt. 

Gudstjenester ”ud af huset” Dagcenter og 
”Dagsværket”
Hver tirsdag året rundt –dukker de fi re Lemvig præ-
ster – på skift – op på Dagcenteret for at bringe kir-
ken ud til dem, som ikke selv kan komme i kirke, pga. 
svagelighed. Desværre har disse gudstjenester været 
afl yst siden marts. Vi håber, at det snart bliver muligt 

at genoptage gudstjenesterne til glæde for de ældre. 
Høstgudstjenesten på ”Dagsværket” er en festlig, 
munter gudstjeneste, hvor man som præst får herlige 
umiddelbare kommentarer fra kirkegængerne.

Høstgudstjeneste i det fri for de små - 
pinsegudstjeneste
Høstgudstjeneste i skoven med børnehaver m.fl . er 
en festlig årlig tilbageværende begivenhed, som des-
værre må afl yses i år. Pinsegudstjeneste i lystpavillo-
nen, som selv om den blev afl yst i år, vender stærkt 
tilbage til næste år. 

Kulturnatten
Lemvig kirke er naturligvis med, når kulturnatten 
den 13. oktober løber af stablen. I år er temaet en ”En 
anden verden”, så velkommen, når Lemvig kirke slår 
dørene op til en anden verden! Eller mød os på ga-
den!

Af Lisbeth Filtenborg

Kirken går på gaden -  Kirken ud til folket.

HAR DU LYST TIL AT SYNGE?
Voksenkoret starter efter sommerferien den 22..  sept. Kl. 16.15 – 
17.45 i Kirkehuset. Koret er åben for alle, der har lyst til at synge 
og møder op til øvegangene, som er ca. hver anden torsdag. – 
Tilmelding til organist og korleder Nina H. Davidsen tlf. 20359115.

                   

Valgforsamling

Lemvig - Heldum 

Menighedsråd indbyder 

til Valgforsamling

(generalforsamling) 

tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Kirkehuset.

På valgforsamlingen skal der vælges medlemmer til 

menighedsrådet for den kommende periode på � re år.

Dagsorden ifølge bekendtgørelse.

Valgforsamlingen er åben for alle.

Vel mødt.

På vegne af Valgbestyrelsen

Harald C. Schrøder, formand. 

           

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 ▪ 23459492Spisefællesskab

for aleneforældre ... o
g børn

Tirsdag d. 23. januar kl. 17.00

Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 2
3459492

ANNONCE

KirkeNYT

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…

           
           

         V
elkommen 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 G
unvor Møller på mobil 61772633

Vi skal høre, se og smage på Myanmar! Glæd jer - vi få
r besøg af Heidi Sandager Nielsen, som har besøgt

Myanmar og vil fo
rtælle os en masse om det spændende land, hvor børnene er glade for at sy

nge.

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 M
yanmar.

Vi skal være med til at 
samle penge ind til fat

tige børn i Myanmar, som ikke har det så go
dt som vi i D

an-

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 sogn
emedhjælper Kirsten

Vindum, 2345 9492

Arr.:Ydre Missionsudvalget i Lemvig-Heldum Sogne

Minglabar

Myanmar

Torsdag den 25. januar 2018

i Kirkehuset og Lemvig Kirke kl. 17.45-19.30

Ydre Missions 

   Børnetræf
Minglabar
Minglabar
Minglabar

For børn ca. 6-12 år 

- det er gratis! 

Torsdag d. 18. januar kl. 10.00.

Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.

Kirkens Dagligstue

Myanmar vil vi her i januar bruge på to måder; vi har vores 

missionsprojekt, som vi gennem længere tid samler penge ind 

til, og så vil vi denne gang lade vores YM Børnetræf handle om 

Myanmar. Så hænger det sammen! 

Børnene skal også lære det

At være barn i Danmark og at være barn i Myanmar er to vidt 

forskellige ting. Derfor vil vi, med vores YM Børnetræf, gerne 

være med til at lukke op for en viden om børn, som ikke har 

det lige så nemt, som de danske. Derfor samler vi penge ind 

ved den gudstjeneste, som hele YM Børnetræf sluttes af med. 

Man kan komme med de få eller mange kroner, som man me-

ner at kunne undvære. 

Besøg fra Myanmar

Heidi Sandager Nielsen, som har været ansat i Kon�rmand 

Aktion og derigennem har været på rejse til Myanmar, kom-

mer til YM Børnetræf for at gøre Lemvig-børnene klogere på, 

hvordan det er at bo og leve i Myanmar. 

Vi får måske svar på, hvorfor børnene i Myanmar smører noget 

hvidt i ansigtet; måske også hvorfor landet har fået et nyt navn; 

og måske får de danske børn noget at vide om, hvordan man 

går i børnehave og skole i Myanmar – og hvilke computer-

spil børnene dér synes bedst om. Eller måske er det lige netop 

ikke en del af deres verden. Forskellene er i hvert fald store.

Fremtidsbørn

Projektet i Myanmar er en del af ”Danmission Fremtidsbørn”. 

Gennem dette projekt er vi med til at give børnene adgang til: 

• Mad, tøj og medicin 

• Skolegang af god kvalitet 

• Beskyttelse mod diskrimination og udnyttelse 

• Fællesskaber med leg og læring 

• Rettigheder og medbestemmelse

Danmissions tætte og langvarige samarbejde med lokale kirker 

og organisationer sikrer, at de projekter, der hjælper ”Danmis-

sion Fremtidsbørn” er tilrettelagt ud fra et nært kendskab til 

de lokale kulturer. 

DU kan også være med til at gøre verdens børn til Fremtids-

børn ved at sms’e HÅB til 1245 og støtte med 100 kr. ad dén 

vej. Så er du med til at give børnene bedre livsvilkår og en 

bedre fremtid.

At være kirke er at være i mission

Jesus sagde: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, 

idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og 

idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer.”

Med Jesu befaling i ryggen, må et af kendetegnene ved vores 

kirker være, at vi arbejder med i kirkens mission.

I Lemvig og Heldum sogne sker dette bl.a. ved, at menig-

hedsrådet udvælger et YM-projekt - et Ydre-Missions-projekt 

-  som vi støtter over en 2-årig periode.

Vi ski�er normalt mellem Mission Afrika (tidl. Sudanmis-

sionen) og Danmission.

I den periode har vi forskellige aktiviteter og indsamlinger ved 

kirkernes gudstjenester.

Læs mere om vores ydre missions arbejde på hjemmesiden: 

www.lemvigkirkerne.dk – klik på ”Om os”.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

YM er en forkortelse for Ydre Mission – altså en mission i det ydre. Vores mission ”derude” er, at vi samler penge ind til og informerer om Myanmar.

To fluer med ét smæk – YM Børnetræf og Sognenes YM projekt

Foredragsaften

i Kirkehuset

Tirsdag d. 16. januar

kl. 19.30

Henrik Jensen

”Det ordentlige menneske”.

LYSFEST for alle

– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.

Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke

Tilmelding til G
unvor 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 G
unvor 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              I
ndsamling: 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 

ANNONCE

KirkeNYT
Lemvig & 

Heldum Sogne

Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent

Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk

Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86

Sognemedhjælper Kirsten Vindum

23 45 94 92

smh@lemvigkirkerne.dk

Kirkekontoret

Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30

torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 

Lemvig:  97 82 11 52

Heldum: 21 25 66 07

Sognepræst Kim Eriksen

21 30 39 03 

kje@km.dk

Organist Nina H. Davidsen 

20 35 91 15 

ninadavidsen@outlook.dk 

www.lemvigkirkerne.dk

Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

Sognepræst Lisbeth Filtenborg

20 57 10 70

LHF@km.dk

På søndag

Mødekalender

Kirkekalender

AUG./SEPT. LEMVIG  
HELDUM

Tirsdag den 18. 21.00 Vægtergudstjeneste 

 

ved Kim Eriksen. 

 

Efterfølgende arr. i Kirkehuset

Søndag den 23.  10.30 Kim Eriksen og 9.00 Kim Eriksen

11. søndag  
Lisbeth Filtenborg, 

Indsamling: 

e. Trinitatis 
konfi rmandvelkomst 

Kirkens Korshær

 

Indsamling:

Venskabsmenighed

Tirsdag den 25.  16.00 Orgelkoncert med 

Line Reinvang, Lundtofte 

Søndag den 30. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg

12. søndag  
Indsamling:  

Indsamling: 

e.Trinitatis
Dansk Missionsråd

Kirkens Korshær

Onsdag den 11.  10.00 Høstgudstjeneste for

 

udviklingshæmmede på “Dagsværket” 

 

ved Lisbeth Filtenborg

Søndag den 6. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg

-13. søndag Indsamling:   
Kirkekaffe

e. Trinitatis
Venskabsmenighed 

Indsamling:

 

Venskabsmenigh

...er det 11. søndag efter trinitatis – Luk. 7,36-50 

En farisæer ved navn Simon havde indbudt Jesus til a
t spise 

hos sig. Stemningen var høfl ig, men forbeholden. Det æn-

drede sig til isn
ende kulde over for en prostitueret, der kom 

ind og stille
de sig ved Jesu fødder. Hun græd over sit li

v. Men 

også af glæde over, at Jesus så anderledes på hende end alle 

andre gjorde. Som Simon der hellere end gerne havde smidt 

hende ud. Men Jesus tager hende i forsvar. For hendes tiltr
o 

til at synd kan tilgives og et nyt liv begynde, og at Jesus sidder 

inde med nøglen dertil. Og til sto
r provokation for Simon 

siger han, at den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. 

Modsat den der får meget tilgivet. Er det så bedre at være en 

stor synder? Sådan spørger kun den, der tiltr
or sig selv at være 

elskværdig og endnu ikke har forstået, hvad synd er som et 

menneskeligt vilkår for os alle. Har vi egentlig brug for Gud? 

Det spørgsmål kunne man måske stille
 sig selv på vej til kirke.    

 AUGUST 

Onsdag den 19. kl. 19.30 

Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene.

Onsdag den 19. kl. 19.30 

Alle Hjem mødes i Nørlem Sognegård.

Lars Ebbensgaard: ”Fra Købmandssøn til Rektor i Lemvig”

Torsdag den 20. kl. 10.00

Kirkens dagligstue i Kirkehuset.

Fhv. Rektor Lars Ebbensgaard, Vrist: 

”H. C. Andersen for sjov og alvor”

Torsdag den 20. kl. 19.00

Rundvisning og fortælling på Lemvig Kirkegård.

Mødested: Lemvig Kirkegårdskapel. 

Afsluttes med kaffe i præstegårdshaven Ydunslund 5

Tirsdag den 25. kl. 09.30

Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé.

Onsdag den 26. kl. 19.00

Indre Mission. Åben Café.

Torsdag den 27. kl. 10.00

Kirkens dagligstue i Kirkehuset.

Sognepræst Kim Eriksen: ”Vestjylland tur-retur”

Kirkens Dagligstue 

den 20. august kl. 10.00 i Kirkehuset.

Fhv. Rektor Lars Ebbensgaard, Vrist:  

”H. C. Andersen for sjov og alvor”

 Juleaften
 

i Kirkehuse
t

Praktiske
 oplysni

nger: Kl. 14.30-21.30. 

Pris: Voksne kr. 100,-, børn under 15 år gratis.

Alkoholfri aften. Mulighed for kirketaxa.

Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 9
7 82 07 86 

eller lemvig.sogn@km.dk 

senest den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

Vandretur på 

Lemvig 

Kirkegård

Torsdag den 20. august kl. 19.00-ca. 20.15

Rundvisning og fortælling på Lemvig kirkegård

	Møde
sted:

Lemvig ki
rkegå

rdska
pel −

midt på
kirkeg

ården

	Afslut
tes m

ed kaffe
i præ

stegå
rdsha

ven ved Yduns
lund 5

Torsdag den 20. august kl. 19.00-ca. 20.15

Et samarbejde mellem: 

FDF    De grønne Pigespejdere    KFUM Spejderne  

KFUM og KFUK    Lemvig og Heldum Sogne

Kom og spis, snak, syng ... og slap af. Maden bestilles udefra, og andre 

tager opvasken. Der bliver god tid til mad, snak og leg. 

Hver gang slutter vi med en aftensang og fadervor. 

Sted: Tante Andantes Hus, Ågade 5, Lemvig    Pris: Voksne 30 kr. / børn 10 kr.

Tilmelding senest mandagen før til Sognemedhjælper Kirsten 

Vindum    Tlf. 23459492    Mail: smh@lemvigkirkerne.dk

for ALLE børnefamilier og evt. bedsteforældre 

Fredag den 4. september

kl. 17.00-19.00 i Tante Andantes Hus
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  KFUM Spejderne  

Kom og vær med i fællesskabet 

og lad andre tage opvasken! 
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Kom og vær med i fællesskabet 

Læs mere her:

www.lemvigkirkerne.dk

Lemvig kirke har ligget på Torvet siden 1200 tallet og 

været en del af folks liv i glæde og i sorg og lagt ord 

og rum til. K
irken har set til, m

ens byen og livet for-

andrede sig og har forandret sig med. Både kirkebyg-

ningen ude og inde, liturgien og ritualerne, bønnerne 

og bibeloversættelsen forandrer sig for at fortælle den 

samme gamle historie, men med nye ord. 

Kirken er mere end gudstjenesten søndag 

formiddag eller diverse møder i Kirkehuset i 

hverdagene. 

Kirkens placering midt på Torvet er formidabel og 

velvalgt. Lige midt i hjertet af byen og byens puls.

Derfor er det oplagt, når der sker noget ”på gaden”, at 

kirken er med. Rykker ud i et telt med kaffe og parat 

til en snak med folk på gaden som f.eks. ved det ny-

ligt overståede gågadejubilæum. Kirken er klar, når vi 

bliver inviteret til sa
marbejde. 

Kirkemarked i mere end 25 år

Lemvig kirke var i sin
 tid initiativtager til K

irkemar-

ked. Da handelsstandsforeningen år senere indførte 

”Open by night” var det oplagt og naturligt, at Kirke-

markedet kom til at ligge i forbindelse med det, når 

der sådan en aften var liv i butikkerne og gaderne.

Medvandringer – sommeraktiviteter

Coronanedlukningen afsted kom at meditationsan-

dagterne måtte afl yses, men i stedet så et ny koncept 

dagens lys: medvandringer i de smukke landskaber, 

hvor der er tid til refl eksion, stilh
ed og den gode sam-

tale. 

De mange sommeraktiviteter i kirken fra sommer-

sang til tårnrundvisninger har budt på spændende 

samtaler med folk fra mange egne af landet og ud-

landet. Det er også kirkens sommeransigt. 

Gudstjenester ”ud af huset” Dagcenter og 

”Dagsværket”

Hver tirsd
ag året rundt –dukker de fi re Lemvig præ-

ster – på skift – op på Dagcenteret for at bringe kir-

ken ud til dem, som ikke selv kan komme i kirke, pga. 

svagelighed. Desværre har disse gudstjenester været 

afl yst siden marts. Vi håber, at det snart bliver muligt 

at genoptage gudstjenesterne til glæde for de ældre. 

Høstgudstjenesten på ”Dagsværket” er en festlig, 

munter gudstjeneste, hvor man som præst får herlige 

umiddelbare kommentarer fra kirkegængerne.

Høstgudstjeneste i det fri for de små - 

pinsegudstjeneste

Høstgudstjeneste i skoven med børnehaver m.fl . er 

en festlig årlig tilbageværende begivenhed, som des-

værre må afl yses i år. Pinsegudstjeneste i lystpavillo-

nen, som selv om den blev afl yst i år, vender stærkt 

tilbage til næste år. 

Kulturnatten

Lemvig kirke er naturligvis med, når kulturnatten 

den 13. oktober løber af stablen. I år er temaet en ”En 

anden verden”, så velkommen, når Lemvig kirke slår 

dørene op til en anden verden! Eller mød os på ga-

den!

Af Lisbeth Filtenborg

Kirken går på gaden -  Kirken ud til folket.

HAR DU LYST TIL AT SYNGE?

Voksenkoret start
er efter sommerferien den 22..  sept. Kl. 16.15 – 

17.45 i Kirkehuset. Koret er åben for alle, der har lyst til a
t synge 

og møder op til øvegangene, som er ca. hver anden torsdag. – 

Tilmelding til o
rganist og korleder Nina H. Davidsen tlf. 20359115.

          

         

HAR DU LYST TIL AT SYNGE?
Voksenkoret starter efter sommerferien den 1. sept.  
Kl. 16.15 – 17.45 i Kirkehuset. Koret er åben for alle, 
der har lyst til at synge og møder op til øvegangene, 
som er ca. hver anden torsdag.

 – Tilmelding til organist og korleder Nina H. Davidsen  
tlf. 20359115 senest 30. aug.

Jens Kristian Kjærgård

LEMVIG KIRKE, TORVET 15, 7620 LEMVIG
FREDAG DEN 26. AUGUST 

KL. 19.30
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Solosonate for fløjte i a-mol (komp. 1747)

Felix Mendelssohn (1809-47)
Strygekvintet nr. 2 i Bb-dur opus 87 (komp. 1845)

William Bolcom (f. 1938)
Three rags for Strygekvartet

Claude Debussy (1862-1918)
”Syrinx”

Craig Goodman (f. 1957)
”A Beginning ”

Medvirkende:
Violin: Juliette Greer og Rebecca Goodman 

Bratsch: Tony Nys og Brian Isaacs 
Cello: Jieun Lee

 Fløjte: Craig Goodman 

Entré 50 kr. 

www.thychambermusicfestival.dk

Jens Kristian Kjærgård

LEMVIG KIRKE, TORVET 15, 7620 LEMVIG
FREDAG DEN 26. AUGUST 

KL. 19.30
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Solosonate for fløjte i a-mol (komp. 1747)

Felix Mendelssohn (1809-47)
Strygekvintet nr. 2 i Bb-dur opus 87 (komp. 1845)

William Bolcom (f. 1938)
Three rags for Strygekvartet

Claude Debussy (1862-1918)
”Syrinx”

Craig Goodman (f. 1957)
”A Beginning ”

Medvirkende:
Violin: Juliette Greer og Rebecca Goodman 

Bratsch: Tony Nys og Brian Isaacs 
Cello: Jieun Lee

 Fløjte: Craig Goodman 

Entré 50 kr. 

www.thychambermusicfestival.dk

 
  Konfirmandtilmelding
Tilmelding foregår via en digital  
konfirmandtilmelding, som findes på:  
www.lemvigkirkerne.dk 
under konfirmandtilmelding.

Den 4. september 2022 kl. 10.30 indbydes  
alle konfir mander med familier til konfirmandvelkomst-
gudstjenste i Lemvig Kirke, hvor begge præster deltager. 
Konfirmandundervisningen starter torsdag d. 8. september 
kl. 13.30 i Kirkehuset. 
Ved yderligere spørgsmål rettes henvendelse til sogne-
præsterne Lisbeth Filtenborg og Kristoffer Garne.

ANNONCEKirkeNYT Lemvig & 
Heldum Sogne

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

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03 
kje@km.dk

Organist Nina H. Davidsen 
20 35 91 15 
ninadavidsen@outlook.dk 

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

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

På søndag

 
 

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
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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
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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  
 

MødekalenderKirkekalender

…. er det 9. søndag efter Trinitatis – Luk. 12,32-48:
Jesus opfordrer os til at skaffe os skatte og værdier af en gan-
ske anden slags end de materielle. Dem skal vi i stedet skaffe 
os af med for at være klar. Klar til hvad? Klar til at bryde op, 
når tiden er inde, og der bliver kaldt, og mennesket skal stå 
til regnskab for sin forvaltning.  Jesus fortæller en lignelse 
om en fest og om nogle tjenere, som holder sig klar til at 
tage imod herren, hvornår det skal være. Peter spørger: ”Er 
dine ord særlig møntet på os eller på alle?” Jesus svarer ikke 
direkte på spørgsmålet, men uddyber lignelsen og viser 
bagsiden af den manglende forvaltning og årvågenhed: En 
tjener, der forsyner sig fra herrens vinkælder og mishandler 
de andre karle og piger. Hvordan er det lige, vi har forvaltet 
vores liv?

  

AUGUST LEMVIG  HELDUM

Torsdag den 6.  11.00 Sommersang 
 ved Lisbeth Filtenborg

Søndag den 9.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
9. søndag  Indsamling: Indsamling:
e. Trinitatis  Venskabsmeninghed Kirkens Korshær

Lørdag den 15.  9.00 Konfi rmation 
 Kim Eriksen
 11.00 Konfi rmation 
 Lisbeth Filtenborg

Søndag den 16. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
10. søndag  Indsamling: Indsamling:
e. Trinitatis Norea Radio Kirkens Korshær

Tirsdag den 18. 21.00 Vægtergudstjeneste 
 ved Kim Eriksen. 
 Efterfølgende arr. i Kirkehuset 

 AUGUST
Tirsdag den 11. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé.
Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing
Onsdag den 12. kl. 19.30 
Indre Mission i Klippen. Samlingsfest.
Missionær Heri Elttør, Aulum: ”En god begyndelse”. 
Torsdag den 13. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Studievejleder m.m. Jørgen Bruntse, Lemvig 
Gymnasium: ”Sommer-sangtime”
Torsdag d. 13 kl. 19.30
Luthersk Mission - møde i Kirkehuset. 
Taler: Bjarne Breum Mogensen, Astrup

Lemvig Kirkehus  
indbyder til

         udstilling
med arkitekt Merete Nørby, Lemvig

Udstillingen åbnes søndag den 9. august
efter gudstjenesten ved kirkekaffen.

Alle er velkomne.

         udstilling
med arkitekt med arkitekt 
         udstilling         udstilling         udstilling
 KUNST-

           

I gang igen i Lemvig Kirkehus
Kirkens Dagligstue og Foredragsaftener er på plakaten igen efter ”corona-pause”.

I løbet af august og september tager vi igen fat på at mødes i 
Lemvig Kirkehus til Kirkens Dagligstue hver torsdag og Fore-
dragsaftener syv tirsdage i løbet af sæsonen. Vi har lagt os i 
selen for at tilbyde spændende foredrag, så der er noget for 
enhver smag. 
Måske er man ikke til det ene emne, men så er det næste emne 
måske mere til ens smag. Der er helt sikkert noget for alle. 
Foredragene bliver som altid garneret med sang fra Højskole-
sangbogen og en masse snak over kaffen.
De torsdag formiddage, hvor vi indbyder til Kirkens Daglig-
stue, begynder vi med en højskolesang eller -salme, hvorefter 
der bydes på rundstykker. 

Priserne stiger lidt
Vi har i denne sæson valgt at sætte priserne en smule op, men 
det er stadig meget billigt at deltage i arrangementerne. Pri-
serne er nu i Kirkens Dagligstue 20 kr. og til Foredragsaftener 
40 kr. pr. person – og det er incl. kaffe/the og kaffebrød. 

Vi glæder os til at åbne dørene igen – alle er velkomne til både 
Kirkens Dagligstue og Foredragsaftener, og vi holder selvføl-
gelig stadig god afstand og overholder de gældende restrikti-
oner.
                                            Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

Kirkens Dagligstue kl. 10.00-11.30
August  
13.  Studievejleder m.m. Jørgen Bruntse, Lemvig Gymnasi-
 um: “Sommer-sangtime”
20. Fhv. Rektor Lars Ebbensgaard, Vrist: ”H.C. Andersen for
 sjov og alvor” 
27. Sognepræst Kim Eriksen: ”Vestjylland tur retur”

September  
3. Formand for Kræftens Bekæmpelse i Lemvig Anne Lund:
  ”Kræftens Bekæmpelse i Lemvig”
10. Sognepræst Lisbeth Filtenborg; ”Mio, Madicken og mig – 
 børnenes frihedskamp hos Astrid Lindgren.
17. Tidl. sømandspræst Hans Vestergaard Jensen, Gjeller-
 odde: ”Kirkesvindler og lystige søfolk – glimt og oplevel
 ser fra en svunden tid i en af Europas travleste havnebyer
 i 70’erne og begyndelsen af 80’erne”
24. Højskolelærer Kristian Tikjøb, Seniorhøjskolen i Nr. 
 Nissum: ”Lyset over Skagen – kunstnerkolonien på top-
 pen”

Oktober  
1. Tidl. seminarielærer Knud Mølby: ”Med van Gogh på 
 fl odbåd i Holland”
8. Forfatter Jens Erik Villadsen: Bogen ”Damernes Magasin”
15. EFTERÅRSFERIE 
22. Sognemedhjælper Kirsten Vindum: ”Ritualer – de private 
 og de fælles ritualer. Hvad betyder de for os?”
29. Overfartsleder Kim Raabjerg Korshøj: “Thyborøn-Agger
  Færgefart – før og nu”

November  
5. Pædagog Christina Sloth Sørensen: ”Aktiviteter når du
  bor på plejehjem”
12. Missionær Rikke Vestergaard: ”Hospital uden en læge”
19. ”Vores nye sognepræst præsenterer sig selv – med et lille
  foredrag”
26. Direktør Henrik Damgren, Lemvigegnens Landbofor
 ening: ”Landbrugets udfordringer i 2020”

December  
3. Julehygge

Foredragsaftener kl. 19.30-ca. 22.00
”Synd for begyndere” Tirsdag den 8. september 
Foredrag ved sognepræst Kristian Bøcker, Jelling

“Skammens ansigter” Tirsdag den 20. oktober
Foredrag ved Carsten Stage, lektor i kultur og medier, 
Aarhus Universitet

“Om glæde” Tirsdag den 10. november 
Foredrag ved sognepræst Kathrine Lilleør

“Den nye Højskolesangbog  Tirsdag den 19. januar
og udvalgets overvejelser
Foredrag ved Anne Odgaard Eyermann, kirkemusiker, 
korleder, komponist, medlem af Sangbogsudvalget

“Salmebogen 450 år?” Tirsdag den 9. februar 
Foredrag ved biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift

“Open Doors − kristenforfølgelser”  Tirsdag den 9. marts 
Foredrag ved Maria Serner-Pedersen, 10 år i “Open Doors”

“Verdens bedste nyheder” Tirsdag den 13. april 
Foredrag ved Thomas Ravn-Pedersen, direktør og 
chefredaktør for nyhedsmediet Verdens Bedste Nyheder

Vægtergudstjeneste
i Lemvig Kirke 
tirsdag 18. august kl. 21.00
ved Kim Eriksen
Vægterne og Lemvig – Heldum menighedsråd indbyder 
alle til en aftensgudstjeneste i Lemvig kirke som  en festlig 
afslutning på sommerens vægtergange. Menigheden synger 
aftensange vekslende med oplæsning af Bibelens tekster om 
vægterne. Ligesom vægterne i den dæmpede belysning i 
kirkerummet vil synge alle deres vægtervers. 
Efter gudstjeneste indbydes alle til en forfriskning i 
Kirkehuset. Her lægger man en 10er for et glas vin eller en 
øl eller en kop kaffe.

Konfi rmandtilmelding
Tilmelding til konfi rmandundervisningen 
med opstart i august, foregår via en digital 
konfi rmandtilmelding, som fi ndes på 
hjemmesiden www.lemvigkirkerne.dk. 
under konfi rmandtilmelding, hvor linket 
til konfi rmandtilmeldingen kan benyttes.
Den 23. august 2020 kl. 10.30 indbydes 
alle konfi rmander med familier til 
konfi rmandvelkomstgudstjenste i Lemvig 
Kirke, hvor begge præster deltager.

Gågadens 50 års jubilæum
mandag den 10. august.

Kirkens stand byder på en kop kaffe og 
konkurrencer for børn og voksne.

Sommersang
i Lemvig Kirke kl. 11.00
• Torsdag den 18. juni v/Kim Eriksen
• Torsdag den 25. juni v/Lisbeth Filtenborg
• Torsdag den 2. juli v/Lisbeth Filtenborg
• Torsdag den 9. juli v/Lisbeth Filtenborg
• Torsdag den 16. juli v/Kim Eriksen
• Torsdag den 23. juli v/Kim Eriksen
• Torsdag den 30. juli v/Kim Eriksen
• Torsdag den 6. august v/Lisbeth Filtenborg

Sommersang er musik, reflektion 
og sang − og bagefter kaffe ....

Alle er velkomne!
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i Lemvig Kirke kl. 11.00
• Torsdag den 18. juni v/Kim Eriksen
• Torsdag den 25. juni v/Lisbeth Filtenborg
• Torsdag den 2. juli v/Lisbeth Filtenborg
• Torsdag den 9. juli v/Lisbeth Filtenborg
• Torsdag den 16. juli v/Kim Eriksen
• Torsdag den 23. juli v/Kim Eriksen
• Torsdag den 30. juli v/Kim Eriksen
• Torsdag den 6. august v/Lisbeth Filtenborg

Sommersang er musik, reflektion 
og sang − og bagefter kaffe ....

Alle er velkomne!

Ved yderligere spørgsmål rettes henvendelse til 
sognepræsterne Lisbeth Filtenborg og Kim Eriksen.

           

Rettelse:  seneste KirkeNyt´s artikkel er nævn en forkert fotograf. De første 2 billeder er taget af Click og det sidste er taget af  Louise Kjølhede.

Jens Kristian Kjærgård

LEMVIG KIRKE, TORVET 15, 7620 LEMVIG
FREDAG DEN 26. AUGUST 

KL. 19.30
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Solosonate for fløjte i a-mol (komp. 1747)

Felix Mendelssohn (1809-47)
Strygekvintet nr. 2 i Bb-dur opus 87 (komp. 1845)

William Bolcom (f. 1938)
Three rags for Strygekvartet

Claude Debussy (1862-1918)
”Syrinx”

Craig Goodman (f. 1957)
”A Beginning ”

Medvirkende:
Violin: Juliette Greer og Rebecca Goodman 

Bratsch: Tony Nys og Brian Isaacs 
Cello: Jieun Lee

 Fløjte: Craig Goodman 

Entré 50 kr. 

www.thychambermusicfestival.dk

 
  


