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ANNONCE

Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Hvor henvender man sig...
I Lemvig og Heldum sogne foregår der en masse forskelligt. Der er ﬂere ansatte, der hver især har deres arbejdsfunktion. Men hvem er det egentlig, du henvender dig til,
når dit barn skal døbes, kirken skal pyntes til bryllup, du vil
tilmelde dig babysalmesang eller foretage navneændring?
Kirkekontoret
Kirkekontoret er det sted, du henvender dig, når der skal
træffes aftale om dåb, vielse og begravelse/bisættelse. Kirkekontoret sørger for, at de relevante papirer bliver udfyldt
– og videregiver besked til præsterne, som siden mødes
med dåbsforældrene, brudeparret eller de pårørende til en
afdød.
Ønsker du at foretage navneændring, skal du henvende
dig på kirkekontoret i dit BOPÆLSSOGN. Her kan du få
udleveret de blanketter, som du skal udfylde for at foretage
ændringen. Blanketterne kan også udskrives på
www.personregistrering.dk.

lukket. Vi træffes på såvel telefon som mail (se nederst på
denne side).
Sognepræsterne
er også at ﬁnde i Kirkehuset, men arbejder ofte hjemme.
Du er altid velkommen til at kontakte Poul Erik Knudsen
eller Birgitte Krøyer for en samtale eller et besøg. Telefonnumrene ﬁndes nederst på denne side.
Sognemedhjælperen
Kirsten Vindum har sin faste plads i Kirkehuset. Hun står
for alt vedrørende kirkelige aktiviteter – lige fra Babysalmesang til Kirkens Dagligstue. Det er sognemedhjælperen,
du kontakter, hvis du vil tilmelde dig ”Babysalmesang”
eller ”Salmer og Sanser”– eller har ønsker til kommende
aktiviteter.

Har du mistet din dåbsattest og skal have en ny – så er det
på dit lokale kirkekontor, du skal søge hjælp. Husk at medbringe gyldig billedlegitimation.
Generelt er Kirkekontoret det første sted, du kontakter,
hvis du har spørgsmål. Herfra vil vi guide dig videre til den
medarbejder, der kan hjælpe dig.
Kirkekontoret har åbent tirsdag-fredag kl. 9.30-12.30,
torsdag tillige 15.00-17.00. Mandag og lørdag er kontoret
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Søndag den 16.

10.00 Birgitte Krøyer

10.00 Poul Erik Knudsen

Kirketaxi: 97 82 24 24
Torsdag den 20.
Søndag den 23.

4. søndag efter trinitatis

Kirketaxi: 97 82 14 15
Søndag den 30.

5. søndag efter trinitatis

Kirketaxi: 97 82 24 24
Søndag den 7.

6. søndag efter trinitatis

Kirketaxi: 97 82 14 15

Indsamling: Samvirkende Menighedsplejer

17.00 Poul Erik Knudsen

Afslutning på babysalmesang

10.00 Poul Erik Knudsen

10.00 Birgitte Krøyer

Indsamling: Venskabsmenigheden

10.00 Birgitte Krøyer

09.00 Birgitte Krøyer

Indsamling: Venskabsmenigheden

10.00 Poul Erik Knudsen

09.00 Poul Erik Knudsen

Nadver
Indsamling: Venskabsmenigheden

På søndag
…er det 3. søndag efter trinitatis
På søndag handler det om glæden, om den glæde der fødtes
ind i verden julenat: ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som
skal være for hele folket”, sagde englen: ”I dag er der født jer
en frelser”. Og glæden spreder sig – i denne søndags evangelium (Luk 15, v. 1-10) - til de toldere og syndere, som Jesus
sidder til bords sammen med. Dem, der ellers ikke er nogen,
der vil sidde til bords med – og slet ikke de skriftkloge og farisæere, som også var der den dag og nok havde troet, at det
var dem, der skulle sidde til bords med ham. Til dem fortæller Jesus to små lignelser – den om de 100 får og den om den
tabte mønt. Om fåret og mønten, der bliver fundet igen – og
glæden er ikke til at tage fejl af. Den er 1:10 - ja, den er 1:99,
for når det forsvundne bliver fundet, bliver der glæde.
”Glæd jer med mig…” siger både hyrden og kvinden. Glæd
jer med mig, siger Jesus til de skriftkloge og farisæerne, for
glæden er for hele folket.
Glæd jer med mig, lyder det også til os i dag!
Velkommen til gudstjeneste – til gudstjenestens fest!
Kordegn Tina Nørgaard og Kordegnevikar
Else Mogensen, e-mail: lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, tlf. 97 82 07 86

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

Torsdag den 13. kl. 19.30
Luthersk Mission holder møde i Kirkehuset. Tale ved
Henning Hansen, Esbjerg
Mandag den 17. – søndag den 23.
Teltmøder i Harboøre
Mandag: Frimenighedspræst Brian Christensen, Holstebro
Tirsdag: Rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre
Onsdag: Rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre
Torsdag: Sognepræst Henrik Højlund, Løsning
Fredag: Ungdomskonsulent Jesper Iversen, København
Lørdag: Ungdomskonsulent Jesper Iversen, København

Torsdag den 27. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset holder sommercafé
Torsdag den 4. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset holder sommercafé
Kirkegårdskontorer
Lemvig: 97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

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

Tina Abildtrup Nørgaard
Kordegn
Lemvig Kirkekontor

Gartneriarbejder Susanne M. Andersen, Asp, er ansat pr. 3. juni
2013, og gartneriarbejder Lise Christiansen, Gudum, er ansat
pr. 1. juli 2013. Vi byder Susanne og Lise velkommen til arbejdet og håber på et godt samarbejde.
Lemvig-Heldum Menighedsråd

Torsdag den 13. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset holder sommercafé.

Søndag den 23. kl. 19.30
Indre Mission holder Skt. Hans hygge hos Gurli og Per

På nettet…
kan du ﬁnde oplysninger om Lemvig og Heldum sogne på
vores hjemmeside www.lemvigkirkerne.dk. Her kan du
læse om sognets forskellige arrangementer, gudstjenestetidspunkter, sognets kirker og kirkegårde og meget mere.
Følg også med på sognets facebook-side (www.facebook.
com/lemvigkirkerne), hvor sognemedhjælperen løbende
holder dig ajour med, hvad der sker i form af tekst og billeder.

Gartneriarbejder Hans Kirk har fået nyt arbejde og er fratrådt
pr. 17. maj 2013. Vi siger tak for samarbejdet i de forløbne år.

Onsdag den 12. kl. 19.00-20.15
Indre Mission – Klippen. Tale ved missionær Henrik
Dideriksen, Skive, over emnet ”Den, der beder, får”

Søndag den 23. kl. 19.00
Luthersk Mission holder Skt. Hans fest hos Anne & Kaj
Døj, Fabjerg Kirkevej 83

Kirkegården
På kirkegårdskontoret får du svar på dine spørgsmål vedrørende gravsteder – herunder betaling og vedligeholdelse.

Personalenyt - Lemvig Kirkegård

Tirsdag den 11. kl. 14.30
Indre Mission – Klippen. Tirsdagssamvær / seniormøde
ved fritidsforkynder Henning Filipsen, Koldby

Torsdag den 20. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset holder sommercafé

Kirkehusets pedel
har styr på Kirkehuset. Hun sørger for
forplejning til forskellige arrangementer i huset og er den, du kontakter, hvis
du har spørgsmål vedrørende Kirkehuset.

Fokus

Mødekalender

Kirkekalender
3. søndag efter trinitatis

Organisten
Vores organist ved alt om det musiske i kirken, herunder alt
om koncerter og Kirkens Korskole/Kirkens Ungdomskor.

Kirketjeneren
har sin daglige gang i Lemvig Kirke.
Hun kan kontaktes for aftale omkring
pyntning af kirken til eksempelvis
bryllupper.

Kirkens Dagligstue
- sommercafé 2013

Torsdage kl. 10.15 i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig

Juni

13. Sommercafé v/sognemedhjælper Kirsten Vindum
20. Sommercafé v/sognepræst Birgitte Krøyer
27. Sommercafé v/sognemedhjælper Kirsten Vindum

Et sommertilbud om:
Fællesskab
Kaffe med rundstykker
Samvær med indhold
Foredrag - samtale - sang
Alle er velkomne!

Dåb
Døbt i Lemvig Kirke den 1. juni:
Melba Buus Hedegaard, Fabjergvej 63, 7620 Lemvig
Sognepræst Birgitte Krøyer
tlf. 97 82 01 68 – træffes efter aftale
e-mail: bikr@km.dk

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

