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…. er det Nytårsdag – Lukas 2,21: 
”Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet 
Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfan-
get i moders liv.” Det begynder med en lidt tør meddelelse, 
som fortæller, at alt er gået rigtigt til efter forskrifterne, men 
i sidste halvdel af sætningen udvider perspektivet sig og for-
tæller, at dette ikke er et hvilket som helst drengebarn. Der 
berettes i en enkelt sætning om ham, der havde eksistens hos 
englene og dermed hos Gud, FØR han blev undfanget. Nu er 
han trådt ind i verden med en bestemmelse for verden, for os 
og for vores liv fra evighed til evighed. Hans navn rummer 
hans bestemmelse: Jesus kommer af Josua og betyder Gud 
frelser. Det siges på tærsklen til et nyt år: Gud frelser. Godt 
Nytår!/LHF 

Vær velkommen Herrens år synger vi til det nye års 
kommen. Verset fortsætter med, at vi synger ”Fre-
dens Gud, den livsalige fred, du skænke vort land til 
at blomstres ved! 
Vi har alle sammen en stor og fælles opgave i at 
få genoprettet, hvordan det er at være kirke efter 
Corona. Det kan være svært at vende tilbage til 
tidligere normale tider, - og det behøver vi måske 
heller ikke. Det er et arbejde, der ikke gøres nem-
mere af, at en energikrise også rammer landet og 
dermed folkekirken.
Der er mere at sige om verden og livet, end det 
mørke som omgiver os – også denne december, 
hvor vi står midt i en krig i Europa, hvor vi oplever 
hvad menneskers magtbegær kan drive os til: Syste-
matisk bombning af vand- og elforsyning, bevidste 
angreb på boligblokke og en foragt for menneskeliv 
og livets gave. 
2022 blev året, hvor vi slap fri af restriktioner – dejligt 
at få vores frihed igen. Forhåbentlig har vi lært noget 
af Corona-tiden. Vi tænker måske lidt mere over, hvad 
der er vigtigt, og hvad vi vil bruge vores tid på.
Året startede med, at der i DR-Kirken blev vist fire 
gudstjenester fra Lemvig Kirke. Nogle fine udsen-
delser som samtidig gjorde opmærksom på vores 
dejlige lokalområde. Vi har fra flere besøgende fået 
fin omtale af disse gudstjenester. Allerede faste-
lavnslørdag mødtes vi til børnetræf – først i Lemvig 
Kirke – og efterfølgende til tøndeslagning på Tor-
vet. Et nyt initiativ som sammen med flere andre 
nye arrangementer har været med til at gøre året til 
et år med flere nye tiltag.

I sommerperioden holdt vi i fem uger sommer-
åbent i Lemvig kirke, hvor vi fire dage om ugen 
havde forskellige aktiviteter. Rigtig mange gæstede 
Lemvig Kirke, hvor der var rundvisning i kirke-
tårnet, - samtidig med at frivillige kirkeværter bød 
velkommen til kirken. I Kirkehuset havde vi samti-
dig en velbesøgt udstilling med Salmebroderier. En 
rigtig dejlig oplevelse, at kirken på den måde kan 
være åben for alle. Vi planlægger at lave noget til-
svarende i sommeren 2023. Dette, i øvrigt sammen 
med så mange andre ting, i et bredt samarbejde 
med Lemvig Handel med flere.

På Lemvig kirkegård har vi fået påbegyndt arbejdet 
med at lave et nyt lyngområde. Vi arbejder videre 
med dette, ligesom vi løbende forsøger at tilpasse 
de forskellige områder på kirkegården efter beho-
vet. I Heldum kirke forventer vi i foråret et projekt 
med en indvendige afrensning og kalkning af dele 

af kirken. For begge kirkegårde arbejder vi med at 
opdatere vore kirkegårdsvedtægter. 

På personaleområdet har vi i foråret haft to ansatte 
med 25-års jubilæum. Tak for samarbejdet.
Efter godt fire år som koordinator for vores besøgs-
tjeneste har Hanne Sig Weibel ønsket at bruge sin 
tid til andet arbejde. Tak til Hanne for indsatsen. 
Fra 1. januar 2023 har vi fået mulighed for æn-
dringer på sognemedhjælperområdet, og har i den 
forbindelse som ny sognemedhjælper ansat Christi-
na Østerby Ruby. Christina vil som kerneopgave få 
opgaverne med arbejdet med børn, unge og famili-
er. Velkommen til Christina. 
Sognemedhjælper Kirsten Vindum går efter eget 
ønske ned på en 25 timers arbejdsuge. Kirsten 
fortsætter med voksen/ældre opgaver og kommu-
nikationsopgaver og varetager derudover fremover 
opgaven som koordinator for besøgstjenesten.
Mørket falder på, og dagene er blevet kortere, - 
men allerede nu vender det hele, og vi går mod 
lysere tider. Julens budskab er både håb og glæde, 
men også nogle forventninger om, at vi i året der 
kommer får lov til at være fælles om mange gode 
fællesskaber og oplevelser sammen.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt og velsig-
net nytår vil jeg afslutte med:
Englene synger højt i kor,  
synger om fred på vor jord,  
verden var aldrig helt forladt,  
en stjerne skinner i nat.

GODT NYTÅR
Lemvig-Heldum Menighedsråd 
Kaj Gøtzsche, formand   
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Torsdag den 29. kl. 19.00 
Indre Mission i Klippen. Julefest. 
Tale ved Søren Klitgaard, 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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…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  
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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

 
  

 
  

 
  

Menighedsrådsmøder 2023
Lemvig-Heldum menighedsråd har besluttet at afholde de 
ordinære møder på nedenstående datoer kl. 19.00 i  
Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig.
24. januar  23. maj  24. oktober 
28. februar  20. juni  28. november  
28. marts  29. august 12. december 
25. april  26. september   
 Lemvig-Heldum Menighedsråd

 
  

 Jul i fællesskab
Menighedsrådet vil hermed gerne sige TAK  
til alle, der har hjulpet med at gøre  
“Jul i Fælleskab 2022” til en god oplevelse.  
Rigtig mange har gjort en stor indsats for arrangementet 
det gælder både sponsorer og de forskellige hjælpere.

 
  

 

 
  

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 
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

“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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23 45 94 92
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Kirkekontoret
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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

MødekalenderKirkekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

www.lemvigkirkerne.dk

Fokus

Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

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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23 45 94 92
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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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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 

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 trafikkens 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 fletter 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.

Godt nytår 2020
Der er mange traditioner omkring jul og nytår, - og én af dem er at stoppe op og gøre status.

… er det Julesøndag – Matt. 2,13-23:
De vise mænd er draget hjem, og hyrderne er for længst 
tilbage hos deres får. Onde kræfter lurer i kulissen og vil
barnet til livs. Fra sin ankomst til verden har Jesus været en 
anstødssten for magthavere. Herodes den Store er i efterti-
den husket for sin brutalitet, når han følte sin magt truet.  
Men Gud har ikke tænkt sig at lade sine planer forpurre af 
en magtsyg hersker.  Gud har brug for Josef. Nu må han træ-
de i karakter. Han tilskyndes til at fl ygte med den unge mor 
og det lille barn fra den brutale konge. Også i dag er men-
nesker på fl ugt fra despotiske regimer. Det er er en grusom 
fortælling. Hvordan kan man få sig til at myrde små børn? 
Der hvor lyset er stærkest, er ondskabens skygger dybest.

 

Jul i fællesskab 
Menighedsrådet vil hermed gerne 
sige TAK til alle, der har hjulpet 
 med at gøre “Jul i Fælleskab 2021”
til en god oplevelse. 
Rigtig mange har gjort en stor indsats for arrangementet 
– det gælder både sponsorer og de forskellige hjælpere. 

ENSOM    KED AF DET    DEPRIMERET    
GLAD    SYG    BANGE    BEKYMRET

 Alle kan henvende sig anonymt
 Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt
 Sct. Nicolai Tjenesten er et arbejde udfra Folkekirken

Telefontid 20.00-02.00

En at tale med ...
70 120 110
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Menighedsrådsmøder 2020
i Lemvig Kirkehus
Lemvig-Heldum Menighedsråd har besluttet at a� olde 
de ordinære møder på nedenstående datoer kl. 19.00:
21. januar 28. april 25. august 24. november
25. februar 26. maj 22. september 15. december 
24. marts 16. juni 27. oktober

DECEMBER
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.

  

Kirkegården 
På Lemvig kirkegård arbejder vi fortsat med at indrette kirke-
gården efter den vedtagne helhedsplan.
Det betyder, at der i nogle områder bliver lavet nogle forskel-
lige ændringer, som alle har det til formål, at kirkegården skal 
være et godt sted at komme for alle. Der er fortsat en tendens 
til, at fl ere og fl ere vælger at blive kremeret fremfor at blive ki-
stebegravet. Det betyder, at vi løbende ændrer nogle områder, 
så vi fortsat kan opfylde de aktuelle ønsker til nye gravsteder. 

Lemvig Kirkegårdskapel
Vi har for nylig fået behandlet og kalket vores kapel udvendigt. 
Nu er turen kommet til nogle indvendige vedligeholdelsesop-
gaver. Vi skal have gennemgået vores vinduer, udskiftet radi-
atorer, opsat nyt lydanlæg og have kalket og malet indvendig 
i kapellet. Vi planlægger, at dette skal foregå i nogle uger i fe-
bruar og marts, hvor vi så må lukke kapellet. Mere om dette 
senere. 

Nye præster
I forbindelse med at Birgitte Krøyer blev udnævnt som provst i 
Struer provsti den 15. januar, havde vi i perioden op til 30. maj 

ansat Ivar Brændgaard som vikarpræst. Den 1. juni tiltrådte 
Lisbeth Filtenborg som ny kirkebogsførende sognepræst. Kim 
Eriksen er bevilget fratrædelse pr. den 30. september 2020 for 
at gå på pension. Vi håber at kunne få lov til at opslå den kom-
mende ledige præstestilling, så tiltrædelse kan ske så hurtigt 
som muligt derefter.

Præsteboliger
I 2019 har vi ved Ydunslund 5 fået ændret indgangspartiet 
med en ny dobbelt carport, og samtidig er der lagt nye fl iser 
og fortov samt opsat nyt stakit. Det har alt sammen betydet, at 
huset er blevet mere synligt. Til foråret har vi planer om at få 
lavet nogle ændringer i haven ved denne bolig. I det hele taget 
forsøger vi løbende at vedligeholde vores to præsteboliger og 
øvrige bygninger, så de har en god stand.

Folkekirkens liturgi
Her i efteråret 2019 er der udkommet forskellige små hæfter 
og materialer, som bl.a. handler om gudstjeneste, dåb, nadver 
og liturgi. Vi planlægger at holde en temaaften tirsdag den 31. 
marts, hvor menighedsrådet og alle med interesse for guds-
tjenestelivet og folkekirkens liturgi mødes for at drøfte disse 
emner. En snak om kirkens liv og vækst.

Menighedsrådsvalg 2020
I 2020 skal der være valg til menighedsrådet. Nye regler er på 
vej omkring dette, men allerede nu kan vi orientere om, at der 
bliver et orienteringsmøde tirsdag den 12. maj 2020. Her vil 
der blive orienteret om reglerne for opstilling, ligesom der vil 
blive orienteret om de forskellige opgaver, der er i et menig-
hedsråd. På samme aften vil det årlige menighedsmøde blive 
afholdt med orientering om regnskab og budget m.m. Selve 
valget vil komme til at fi nde sted på et valgforsamlingsmøde 
tirsdag den 15. september 2020. Vi håber på interesse og op-

bakning til disse 2 møder, samtidig med, at vi opfordrer alle 
med interesse i at blive valgt til menighedsrådet om at kontak-
te nogen i det nuværende menighedsråd for at høre mere om 
det at være med i et menighedsråd.

Tak til alle
En stor tak for indsatsen i 2019 skal lyde til alle vore ansatte og 
frivillige medarbejdere. Også i det nye år vil der helt sikkert ske 
spændende ting, og der vil være opgaver, der skal løses.

Ønsket for det nye år skal være, at vi fortsat kan fi nde inspi-
ration til at virke som kirke for vore to sogne, - dette til glæde 
og gavn for børn, unge og voksne. At vi i fællesskab kan være 
med til at give hinanden gode og positive oplevelser, og at vi 
derved kan være med til at udbrede ordet om Jesus Kristus – 
vor Frelser.

GODT NYTÅR

Lemvig-Heldum Menighedsråd
Kaj Gøtzsche, formand   

KLOKKESPILLETS MELODIER 
i Hellig Tre Kongers tiden
Kl. 8:  Se, nu stiger solen
Kl. 12:  Befal du dine veje
Kl. 15:  Lover den Herre
Kl. 18:  Nu hviler mark og enge

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

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

  
DEC./JAN. LEMVIG   HELDUM 
Torsdag den 26. 10.30 Kim Eriksen 
2. juledag 
Søndag den 29. 10.30 Lisbeth Filtenborg  9.00 Lisbeth Filtenborg
Julesøndag Indsamling: Indsamling: 

Venskabsmenighed Folkekirkens Nødhjælp
Onsdag den 1.  16.00 Kim Eriksen 14.00 Kim Eriksen
Nytårsdag Indsamling:  Indsamling:

Det Danske Bibelselskab Det Danske Bibelselskab
Søndag den 5.  10.30 Lisbeth Filtenborg 16.00 Lisbeth Filtenborg
Hellig tre  – prædikant: Sune Kirkekaffe
kongers søndag Hjertmann Frederiksen,  Indsamling:

Danmission Det Danske 
Indsamling:  Bibelselskab

 Danmission 
Lørdag den 11.  16.00 Evangelisk Alliance 

Bedeuge gudstjeneste ved 
Lisbeth Filtenborg

 Kirkekaffe

  

 

 
  

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 
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

“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. 

 
 

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

MødekalenderKirkekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

www.lemvigkirkerne.dk

Fokus

Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

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 

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 trafikkens 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 fletter 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.

Godt nytår 2020
Der er mange traditioner omkring jul og nytår, - og én af dem er at stoppe op og gøre status.

… er det Julesøndag – Matt. 2,13-23:
De vise mænd er draget hjem, og hyrderne er for længst 
tilbage hos deres får. Onde kræfter lurer i kulissen og vil
barnet til livs. Fra sin ankomst til verden har Jesus været en 
anstødssten for magthavere. Herodes den Store er i efterti-
den husket for sin brutalitet, når han følte sin magt truet.  
Men Gud har ikke tænkt sig at lade sine planer forpurre af 
en magtsyg hersker.  Gud har brug for Josef. Nu må han træ-
de i karakter. Han tilskyndes til at fl ygte med den unge mor 
og det lille barn fra den brutale konge. Også i dag er men-
nesker på fl ugt fra despotiske regimer. Det er er en grusom 
fortælling. Hvordan kan man få sig til at myrde små børn? 
Der hvor lyset er stærkest, er ondskabens skygger dybest.

 

Jul i fællesskab 
Menighedsrådet vil hermed gerne 
sige TAK til alle, der har hjulpet 
 med at gøre “Jul i Fælleskab 2021”
til en god oplevelse. 
Rigtig mange har gjort en stor indsats for arrangementet 
– det gælder både sponsorer og de forskellige hjælpere. 

ENSOM    KED AF DET    DEPRIMERET    
GLAD    SYG    BANGE    BEKYMRET

 Alle kan henvende sig anonymt
 Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt
 Sct. Nicolai Tjenesten er et arbejde udfra Folkekirken

Telefontid 20.00-02.00

En at tale med ...
70 120 110
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Menighedsrådsmøder 2020
i Lemvig Kirkehus
Lemvig-Heldum Menighedsråd har besluttet at a� olde 
de ordinære møder på nedenstående datoer kl. 19.00:
21. januar 28. april 25. august 24. november
25. februar 26. maj 22. september 15. december 
24. marts 16. juni 27. oktober

DECEMBER
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.

  

Kirkegården 
På Lemvig kirkegård arbejder vi fortsat med at indrette kirke-
gården efter den vedtagne helhedsplan.
Det betyder, at der i nogle områder bliver lavet nogle forskel-
lige ændringer, som alle har det til formål, at kirkegården skal 
være et godt sted at komme for alle. Der er fortsat en tendens 
til, at fl ere og fl ere vælger at blive kremeret fremfor at blive ki-
stebegravet. Det betyder, at vi løbende ændrer nogle områder, 
så vi fortsat kan opfylde de aktuelle ønsker til nye gravsteder. 

Lemvig Kirkegårdskapel
Vi har for nylig fået behandlet og kalket vores kapel udvendigt. 
Nu er turen kommet til nogle indvendige vedligeholdelsesop-
gaver. Vi skal have gennemgået vores vinduer, udskiftet radi-
atorer, opsat nyt lydanlæg og have kalket og malet indvendig 
i kapellet. Vi planlægger, at dette skal foregå i nogle uger i fe-
bruar og marts, hvor vi så må lukke kapellet. Mere om dette 
senere. 

Nye præster
I forbindelse med at Birgitte Krøyer blev udnævnt som provst i 
Struer provsti den 15. januar, havde vi i perioden op til 30. maj 

ansat Ivar Brændgaard som vikarpræst. Den 1. juni tiltrådte 
Lisbeth Filtenborg som ny kirkebogsførende sognepræst. Kim 
Eriksen er bevilget fratrædelse pr. den 30. september 2020 for 
at gå på pension. Vi håber at kunne få lov til at opslå den kom-
mende ledige præstestilling, så tiltrædelse kan ske så hurtigt 
som muligt derefter.

Præsteboliger
I 2019 har vi ved Ydunslund 5 fået ændret indgangspartiet 
med en ny dobbelt carport, og samtidig er der lagt nye fl iser 
og fortov samt opsat nyt stakit. Det har alt sammen betydet, at 
huset er blevet mere synligt. Til foråret har vi planer om at få 
lavet nogle ændringer i haven ved denne bolig. I det hele taget 
forsøger vi løbende at vedligeholde vores to præsteboliger og 
øvrige bygninger, så de har en god stand.

Folkekirkens liturgi
Her i efteråret 2019 er der udkommet forskellige små hæfter 
og materialer, som bl.a. handler om gudstjeneste, dåb, nadver 
og liturgi. Vi planlægger at holde en temaaften tirsdag den 31. 
marts, hvor menighedsrådet og alle med interesse for guds-
tjenestelivet og folkekirkens liturgi mødes for at drøfte disse 
emner. En snak om kirkens liv og vækst.

Menighedsrådsvalg 2020
I 2020 skal der være valg til menighedsrådet. Nye regler er på 
vej omkring dette, men allerede nu kan vi orientere om, at der 
bliver et orienteringsmøde tirsdag den 12. maj 2020. Her vil 
der blive orienteret om reglerne for opstilling, ligesom der vil 
blive orienteret om de forskellige opgaver, der er i et menig-
hedsråd. På samme aften vil det årlige menighedsmøde blive 
afholdt med orientering om regnskab og budget m.m. Selve 
valget vil komme til at fi nde sted på et valgforsamlingsmøde 
tirsdag den 15. september 2020. Vi håber på interesse og op-

bakning til disse 2 møder, samtidig med, at vi opfordrer alle 
med interesse i at blive valgt til menighedsrådet om at kontak-
te nogen i det nuværende menighedsråd for at høre mere om 
det at være med i et menighedsråd.

Tak til alle
En stor tak for indsatsen i 2019 skal lyde til alle vore ansatte og 
frivillige medarbejdere. Også i det nye år vil der helt sikkert ske 
spændende ting, og der vil være opgaver, der skal løses.

Ønsket for det nye år skal være, at vi fortsat kan fi nde inspi-
ration til at virke som kirke for vore to sogne, - dette til glæde 
og gavn for børn, unge og voksne. At vi i fællesskab kan være 
med til at give hinanden gode og positive oplevelser, og at vi 
derved kan være med til at udbrede ordet om Jesus Kristus – 
vor Frelser.

GODT NYTÅR

Lemvig-Heldum Menighedsråd
Kaj Gøtzsche, formand   

KLOKKESPILLETS MELODIER 
i Hellig Tre Kongers tiden
Kl. 8:  Se, nu stiger solen
Kl. 12:  Befal du dine veje
Kl. 15:  Lover den Herre
Kl. 18:  Nu hviler mark og enge

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

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

  
DEC./JAN. LEMVIG   HELDUM 
Torsdag den 26. 10.30 Kim Eriksen 
2. juledag 
Søndag den 29. 10.30 Lisbeth Filtenborg  9.00 Lisbeth Filtenborg
Julesøndag Indsamling: Indsamling: 

Venskabsmenighed Folkekirkens Nødhjælp
Onsdag den 1.  16.00 Kim Eriksen 14.00 Kim Eriksen
Nytårsdag Indsamling:  Indsamling:

Det Danske Bibelselskab Det Danske Bibelselskab
Søndag den 5.  10.30 Lisbeth Filtenborg 16.00 Lisbeth Filtenborg
Hellig tre  – prædikant: Sune Kirkekaffe
kongers søndag Hjertmann Frederiksen,  Indsamling:

Danmission Det Danske 
Indsamling:  Bibelselskab

 Danmission 
Lørdag den 11.  16.00 Evangelisk Alliance 

Bedeuge gudstjeneste ved 
Lisbeth Filtenborg

 Kirkekaffe

  

 
  

Alle ønskes en Glædelig Jul Glædelig Jul  
og et Velsignet Nytår  Velsignet Nytår  

Mandag den 9. januar kl. 19.30  
Lemvig Bykirke, Østerbrogade 5A         
Tirsdag den 10. januar kl. 19.30  
KFUM & K/Alle Hjem, Ågade 5 
Onsdag den 11. januar kl. 19.30  
Indre Mission, Østerbrogade 5A         
Torsdag den 12. januar kl. 19.30  
Luthersk Mission, Torvet 15 

Fredag den 13. januar kl. 19.30  
Lemvig Kristne Center, Vangevej 7 
Lørdag den 14. januar kl. 15.30 
Skriftemålsgudstjeneste i  
Lemvig Kirke 
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