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Så er vi hjemme igen i Lemvig til vintertemperatur, tåge og diset 
vejr efter 4 uger med sol og varme tæt på ækvator. Lemvig-gruppen 
2011 har været på besøg hos Den Evangelisk Lutherske Brødrekirke 
i Cameroun, for at følge op på vores indsamlingsprojekt til ydremis-
sion i Lemvig og Heldum sogne.

Vi har i 4 uger boet i gæste-
huse på kirkens kompound, 
hvor vi har oplevet et men-
neskeligt fællesskab med 
lokale beboere, præster og 
deres familier, gadedrenge 
og ikke mindst en kontakt til 
de mange skolebørn der går i 
kirkens skoler. Sammen med 6 

unge danske volontører, som skal der være der i 3½ måned, har vi i 
4 uger været en del af det gadebillede der er i Garoua. Vi har faktisk 
følt hos helt hjemme, og en smule vemodigt at skulle forlade dette 
fællesskab på tværs af kultur, sprog og så meget andet. Vi har været i 
Afrika og oplevet Afrika på godt og ondt...

Vi har oplevet et arbejdsfællesskab med lokale håndværkere, som 
vi har lejet til at lave nye toiletter til skolen. Når der bygges nye 
toiletbygninger, bygges de efter lokale traditioner. Da vi kom derned 
havde graveholdet allerede gravet et stort hul på omkring 3,5 m 
i bredden og 5,5 m i længden, og omkring 2,5 m i dybden til det 
første toilet. Alt foregår med skovl og spade og brækjern, så det har 
kostet sved at få de omkring 50 m3 jord, sand og klippe op. Når hul-
let skal være så dybt, er det fordi at på den måde kan man vente 6-8 
år inden det skal tømmes.

Et andet arbejdshold havde støbt store mursten nogle dage før - også 

med håndkraft. Efterfølgende 
gik murerholdet så i gang med 
at mure vægge op i ydersiden 
af hullet. Der blev støbt beton-
søjler i hjørnerne og midt på, 
og holdet var så klar til at støbe 
et stort dæksel hen over hullet. 
Efter et par dages tørretid 
begyndte murerholdet at mure 

udvendige vægge op i højden, således at 4 toiletter blev indrettet. 
Indrettet er måske så meget sagt, for i Cameroun er ”et hul i gulvet” 
i et lille rum for sig selv, et toilet.
Da vi forlod Garoua manglede toilettet at få tag på, ligesom der 
manglede at blive isat døre. Dernæst skal bygningen pudses både 
indvendigt og udvendigt, og males og er så klar til brug.
Også toiletbygning nr. 2 var godt i gang, da vi forlod stedet. Hullet 
var gravet, og murerarbejdet godt i gang. Vi er meget sikre på, at 
begge toiletter bliver færdigbygget, og vi er blevet lovet at få tilsendt 
billeder af de færdige toiletter. Undervejs har vi fået bekræftet at 
budgettet for byggeriet holder, så ud af de indsamlede penge har vi 
også fået indsat vinduer og døre i et gæstehus, som kirken har under 
opførelse på området. Dejligt også at vi kan hjælpe lidt med dette 
projekt.

Under vort ophold har nogle 
af os også haft mulighed for at 
overvære og deltage i undervis-
ningstimer både på den lokale 
Børnehave, Primary School og 
på et nærliggende College. Alle 
steder har vi fået et indtryk af, 
at undervisningen er effektiv, og 

at både lærere og elever forsøger at få det bedste ud af situationen. 
Alle steder oplevede vi en disciplin og ihærdighed der lover godt 
for deres fremtid. Der mangler helt sikkert undervisningsbøger og 
midler, men de forsøger at indrette sig efter forholdene. Det kunne 
være skønt at hjælpe til med at skaffe fl ere bøger...

Inde på kompounden er der et 
projekt for gadedrenge. Også 
dette arbejde fi k vi lov til lige 
at være lidt med til. Der er 
omkring 22 drenge tilknyttet 
projektet i øjeblikket, og det 
kirken forsøger, er at skabe et 
opholdssted til disse drenge 
og mindst et varmt måltid 

mad hver dag. Derudover deltager de danske volontører i en smule 
skoleundervisning, og de samme volontører forsøger sammen med 
den daglige leder, at skabe et trygt og godt sted at være. Et vigtigt 
stykke arbejde.

Vi er taknemmelige. Vi har fået lov til at opleve et fremmed land 
med fremmede skikke og andre måder at leve på. Vi har oplevet gud-
stjenester, kirkeindvielse, præsteindsættelse og mange fl ere ting.
Vi har ikke blot set, hørt og mærket Afrika. Vi har fået Afrika ”ind 
under huden…”

Hilsen fra Cameroun-gruppen 2011
Kaj Gøtzsche

NB: Nyhedsbreve fra turen kan fortsat læses på www.lemvigkirk-
erne.dk

På søndag

Kirkekalender Mødekalender
 

Fokus
Onsdag den 30. kl. 19.30
Indre Mission. Adventsfest. Sognepræst Leif Kristiansen, Silkeborg taler 
over emnet ”Vær velkommen Herrens år”
Torsdag den 1. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Landssekretær i Kirkens Korshær 
Dorte Tranberg-Krab: ”Kirkens Korshær – om at omsætte det kristne 
menneskesyn til handling.”
Torsdag den 1. kl. 14.30
Kirkens Korshærs møde i Kirkehuset ved landssekretær Dorte Tranberg-
Krab, Aarhus
Fredag den 2. kl. 18.00
Luthersk Mission. Familieaften med fællesspisning i Kirkehuset. Tirs-
dagsklubben medvirker.
Lørdag den 3. kl. 18.00
Indre Mission holder Bibelkredsenes julefrokost
Tirsdag den 6. kl. 14.30
Indre Mission. Tirsdagssamvær/Seniormøde. Tage Grønkjær, Klitmøller. 
Advents-møde.
Tirsdag den 6. kl. 19.30
KFUM & KFUK i Ågade 5. ”Hvordan ældes vi med glæde?” Foredrag 
ved tidl. sog-nemedhjælper Bodil Nielsen, Nr. Nissum
Onsdag den 7. kl. 19.30
Indre Mission. Onsdagsmøde. Besøg fra ”Åbne Døre”. Taler er Jørgen 
Blom Knudsen, Holstebro
Torsdag den 8. kl. 19.30
Møde i Luthersk Mission og Luthersk Missions Ungdom. Mødet er ved 
Henning Bjerg Mikkelsen. Emne: Jesu genkomst. 

Hjemme igen... fra Cameroun

...er det 2. søndag i advent
Vi er godt i gang med forberedelserne til jul. Vi vil så gerne 
være velforberedte. Og at være velforberedt, det er også, hvad 
det handler om i søndagens evangelietekst (Matt 25,1-13) - 
lignelsen om de ti brudepiger. Sammen er de gået ud for at 
møde brudgommen. Alligevel kaldes de fem ”tåbelige” og de 
fem ”kloge”. For selv om de alle har taget olielamper med, 
så er det kun de kloge, som også har husket også at få ekstra 
olie – og den olie kan åbenbart ikke deles. Så da brudgom-
men endelige kommer, er de ”tåbelige” gået for at købe mere 
olie og kommer derfor alligevel for sent. ”Herre, herre, luk os 
ind!” beder de. Men brudgommen svarer: ”Sandelig siger jeg 
jer, jeg kender jer ikke!” Hvad betyder det? Er glæden kun for 
de kloge? Er Gud kun for de vel forberedte? Kom i kirke på 
søndag og bliv forhåbentlig lidt klogere på det.

Klokkespillets melodier
i advents- og juletiden

Hele perioden:
Kl. 08: Vær velkommen, Herrens år
Kl. 18: Kimer, I klokker

Fra 1. søndag i advent:
Kl. 12: Gør døren høj
Kl. 15: Blomstre som en rosengård

Fra 2. søndag i advent:
Kl. 12: Hjerte, løft din glædes vinger
Kl. 15: Den yndigste rose er funden

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 LEMVIG HELDUM

Søndag den 4. 10.00 Birgitte Krøyer 10.00   Poul Erik Knudsen
2. søndag i advent             Afslutning for mini-konfirmander                 Kirkekaffe
Kirketaxi: 97 82 24 24                Indsamling: Lemvig Velgørenhedsselskab

Søndag den 4.  19.30    Julekoncert 

Søndag den 11. 10.00 Poul Erik Knudsen 09.00   Poul Erik Knudsen
3. søndag i advent       
Kirketaxi: 97 82 14 15            

Onsdag den 14. 09.30 Birgitte Krøyer: Julegudstjeneste for dagplejebørn
 10.30 Birgitte Krøyer: Julegudstjeneste for daginstitutioner

Torsdag den 15. 19.30    Julekoncert 

Dåb 

Døbt i Lemvig Kirke, 
søndag den 20. november:

Vilhelm Kynde Kallesøe, 
Højbakken 4, Lemvig

Julekoncert
i Heldum Kirke - søndag den 4. december kl. 19.30

• Musik ved sekstet fra Stuer Brass Band.
• Sang ved Bjørn Knudsen og Sussi Robinson
• Fællessalmer

Liturg: Birgitte Krøyer

Invitation til juleaften i Kirkehuset
Den 24. december 2011 afholder 

Lemvig og Heldum Sogne JULEAFTEN i Kirkehuset.

Aftenen byder på:
Kl. 15.00 Velkommen i Kirkehuset. Kaffe og småkager.
Kl. 16.00 Julegudstjeneste – for de, der ønsker det.
Kl. 17.00 Traditionel julemiddag med and og tilbehør.
Kl. 20.00 Fællesang og dans omkring juletræet.
Kl. 22.00 Farvel og tak for en dejlig juleaften.

Praktiske oplysninger:
Pris: Voksne kr. 50,-, børn under 15 år gratis.

Alkoholfri aften. Mulighed for kirketaxi.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 eller på mail 

lemvig.sogn@km.dk senest den 16. december.


