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Fredag 29. november 

kl. 19-22
Kl. 19.00 – Dørene åbnes 
Mulighed for forskellige oplevelser hele aftenen
Kl. 19.30 – Bandet Watchman’s Gallery spiller
Kl. 20.30 – MiniGudstjeneste
Kl. 21.00 – Bandet Watchman’s Gallery spiller
Kl. 21.30 – Hænge-ud-tid
Kl. 22.00 – Slut

Watchman’s Gallery

Natkirke kan man 

“gå til og fra”
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Gennem hele kirkeåret, der når sin afslutning på søndag, har vi haft 
indsamling til hver eneste gudstjeneste i Lemvig og Heldum Kirker.  
Det er lidt usædvanligt, hvis vi sammenligner os med de fleste andre 
folkekirke-menigheder i Danmark, hvor man ofte kun har indsamling 
mellem 10 og 20 gange årligt, nogle steder endda færre. Men hvis vi 
sammenligner os med de fleste andre menigheder rundt omkring i 
verdens forskellige kirkesamfund, er det helt normalt. 

Vi har gjort dette, fordi vi herved ønsker at understrege, at det, at mødes 
til gudstjeneste, aldrig er at lukke sig om sig selv, men altid er at vende sig 
imod verden og mennesker i verden, der har hjælp behov. 

Vi har det fra Det nye Testamente
Som så meget andet i kirke, kristendom og gudstjeneste 

har vi det fra Det nye Testamente. 
Bl.a. hører vi i Apostlenes 
Gerninger kap. 11, v. 29-30 om en 
varslet hungersnød i hele verden, 
og at disciplene derfor besluttede, 
at alle skulle sende, hvad de hver 
især havde råd til, til de hellige 
i Judæa.  Videre skriver Paulus 
således om indsamlingsmetoden i 
1. Korinterbrev kap. 16 v.1f.: ”Hvad 
angår indsamlingen så skal I gøre 
således, som jeg har forordnet til 

menigheden i Galatien; Den første dag 
i ugen skal I hver især samle sammen og lægge så 

meget til side, som han har råd til … og sende det af sted.”  At samle ind 
er således ét af kendetegnene for den ugentlige gudstjeneste i de første 
menigheder. Ligesom Jesus altid med sine ord og sine handlinger var 
med til at afhjælpe menneskers nød, således er det kirkens opgave, som 
efterfølgere af Jesus, at gøre det samme. 
Selv har jeg oplevet dette særlig stærkt ved gudstjenestebesøg hos kirker 
i lande i Afrika og i Indien, hvor fattigdommen og nøden er stor. At man, 
netop fordi man her selv lever så tæt på fattigdommen, altid alligevel har 
noget af give af til andre. Her oplevede jeg tillige, hvordan indsamling 
ofte er ét af de festlige højdepunkter i gudstjenesten. At det er som 
Paulus også skriver det i 2. Korintherbrev kap. 9: ”Gud elsker en glad 
giver. Den hjælp, der ligger i denne tjeneste, opfylder nemlig ikke kun de 
helliges mangler; den er også en rigdom ved at fremkalde mange taksigelser 
til Gud.”

Og nu får vi indsamlingsbøsserne til Lemvig Kirke
Én af de ting, vi har manglet i den nyrenoverede Lemvig Kirke, er nye 
indsamlingsbøsser. Da vi var ved at være færdige med kirken fandt vi ud 
af, at vi ikke længere kunne bruge de gamle. Der måtte nye til. De nye 
skulle først fremstilles i Italien, hvorfor der er gået så lang tid, men nu er 
de her, og nu er de kommet op og vil fremover være at finde i kirken til 
hver gudstjeneste.  

Alt er nu som før - og alligevel er ikke alt nu som før.  For der vil fremover 
altid - og på alle dage - være en indsamlingsbøsse, hvori man kan give 
et bidrag til vores venskabsmenighed i Cameroun i Afrika. Den hænger 
på en af søjlerne ved udgangen til tårnet og er markeret med et skilt: 
”Indsamling til venskabsmenighed.” 

Det betyder også, at ønsker man en 
søndag at give sin gave, men ikke 
ønsker at give den til søndagens 
indsamlingsformål, kan man 
altid putte sine penge i denne 
indsamlingsbøsse, hvor pengene 
vil gå til venskabsmenigheden i 
Garoua.

Hvem laver 
indsamlingslisten?
Indsamlingslisten med organisa-
tioner og formål tages op til 
revision af menighedsrådet én 
gang om året forud for det nye 

kirkeårs begyndelse. Vi søger at finde formål både lokalt, nationalt 
og internationalt. Indsamlingslisten for kirkeåret 2013 kan ses på  
www.lemvigkirkerne.dk.
Det betyder også, at har du et forslag til indsamlingsformål, som du 
synes skal være at finde på listen, er du velkommen til at foreslå dette til 
et medlem af menighedsrådet. Så er der en chance for at det kan komme 
med på listen året efter. 

”Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af 
alt og endda overflod til at gøre godt.” Paulus, 2. Kor. 9, v. 8.

Poul Erik Knudsen
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På søndag

Kirkekalender

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
tlf.: 23 45 94 92 - Træffes efter aftale 
e-mail: smh@lemvigkirkerne.dk

Mødekalender 

Onsdag den 20. kl. 19.00
Inspirationsaften for forældre i Kirkehuset:  
”Teenagere i familien – en positiv og inspirerende periode?”  
ved familie- og parterapeut Steen Palmqvist, Randers
Onsdag den 20. kl. 19.30
Alle Hjem holder møde hos:
Ruth og Axel Kristensen, Glentevej 4
Bente og Jørn Sørensen, Fuglsangvej 15
Hanna Nielsen, Søtoft 13
Birgit & Poul Johansen, Vester Lemtorp 25 kl. 14.00 (bemærk tidspunktet)

Onsdag den 20. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene
Torsdag den 21. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. 
Organist Erling Lindgren: ”Efterårets sange og musik”
Torsdag den 21. kl. 19.30
Luthersk Mission og Luthersk Missions Ungdom holder fællesmøde i 
Kirkehuset. Tale ved Søren Eriksen, Skjern

Sognepræst Poul Erik Knudsen
tlf.  97 82 01 81 - træffes efter aftale
e-mail: pekn@km.dk

… er det sidste søndag i kirkeåret 
På denne søndag vil vi slutte gudstjenesten med at synge nr. 431: 
”Herre Kristus, dig til ære slutter vi vort kirkeår; trøstig skal vor 
afsked være, advent kommer, som det går.…Troens alterlys vil 
brænde, indtil jorden skal forgå.” For det, som vi sidste søndag 
pegede frem imod, er så i fokus denne sidste søndag: Denne jords 
sidste dage og Jesu Kristi fornyede kommer i herlighed. Vi ved, 
at vores jord ikke altid har været. At alt det, vi omgives af – ja, 
vi selv - er blevet til på et tidspunkt i tiden. Som vi er kommet 
på et tidspunkt, sådan skal vi også forsvinde igen. Selv om vi 
bekender det i trosbekendelsen til hver eneste gudstjeneste, at vor 
Herre Jesus Kristus er ”opfaret til himmels og siddende ved Guds 
Faders højre hånd, hvorfra han skal komme igen for at dømme 
levende og døde”… ja, så tænker vi sjældent disse ord til ende. 
Men denne sidste søndag standser vi altså herved og læser fra 
Mattæus-evangeliet kap. 25, v. 31-46 Jesu lignelse om, hvordan 
han skal komme og dømme verden og sende dem, der ikke har 
fulgt hans vilje udenfor i mørket, mens de, der har fulgt hans 
vilje, kan gå ind til vor Herres glæde. 
… og efter denne søndag er vi klar til igen at glæde os til advent 
– til Jesu første komme.

Velkommen i kirke på søndag!

Fokus

Søndagens INDSAMLING går til … 
Vi samler ind hver søndag

 Kirkehøjskole
På togt i Den danske Salmebog…
Torsdag den 28. november kl. 19.30 i Gudum Kirke
Emne: De glemte julesalmer
Oplæg ved sognepræst Bettina Reese Tonnesen, Nørlem og 
fællessalmesang ved sognepræst Ebbe Sunesen, Gudum-Fabjerg

 
Onsdag den 20. november kl. 19.00 
Teenagere i familien  
... en positiv og inspirerende periode?!
Hvordan sikrer vi, at denne periode bliver positiv og 
inspirerende, så begge parter ikke ender i “trodsalderen?”
Der serveres forfriskning med kaffe/the til 25 kr.
Familie- og parterapeut Steen Palmqvist underviser og fortæller.

NOV./DEC. LEMVIG KIRKE HELDUM KIRKE

Søndag den 24. 10.30 Birgitte Krøyer  09.00 Birgitte Krøyer
Sidste søndag i kirkeåret                                  Indsamling: Areopagos 
Kirketaxi: 97 82 14 15                                                   
Torsdag den 28. 19.30 Gospelkoncert med  
 Steve Cameron og kor
Fredag den 29. 19.00-22.00 Birgitte Krøyer
 Natkirke

Søndag den 1. 10.30 Birgitte Krøyer  16.00 Poul Erik Knudsen
1. søndag i advent                            ”Syng advent ind” – salmesangsgudstjeneste
Kirketaxi: 97 82 24 24     Kirkekaffe
                                                                                           Indsamling: Lemvig Velgørenhedsselskab

Torsdag den 5. 17.00 Poul Erik Knudsen
 Meditationsgudstjeneste

Dåb  

Døbt i Lemvig Kirke den 10. november:
Abigail Dugaduga Thorup, 

Jens Søndergårds Vej 9, 2, -160, Lemvig

 

 
Bibellæseplanen  
Bibellæseplanen for 2013-2014 er udkommet. 
Har du brug for et redskab, der kan hjælpe med at 
sætte struktur på din daglige bibellæsning, er 
Bibellæseplanen måske noget for dig.
Gratis eksemplar kan afhentes i Lemvig og Heldum 
Kirker eller i Kirkehuset, Lemvig.


