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Lemvig & Heldum Sogne

Frivillige

Frivillige får ikke betaling… ikke fordi de er værdiløse, men fordi de er uvurderlige
Hvad vil det sige at være ”frivillig” ? At man gør noget af ”egen fri
vilje”, vælger det til frem for noget andet, fordi det er vigtigt, og
fordi man ikke kan lade være.
Det frivillige Danmark, - sådan er der nogen der benævner os
danskere, og det gælder måske allermest her i det vestjyske. Der er
rent faktisk nogen der har forsket i dette med frivilligt arbejde –
den frivillige indsats i Danmark. Ud fra den undersøgelse kan bl.a.
læses at ikke mindre end 35-40 % af befolkningen udfører frivilligt
arbejde i løbet af et år. Vi danskere bruger i gennemsnit ca. 17
timer om måneden på frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde sker langt
overvejende i en frivillig forening, hvor de dominerende områder
er idræt. Langt størstedelen af aktiviteten er drift af de frivillige organisationer såsom bestyrelse, praktisk arbejde og fremskaffelse af
midler. En typisk frivillig er træner i en fodboldklub, spejderfører,
bestyrelsesmedlem, besøgsven eller kaffebrygger.
På vores egn er der en hel stribe af foreninger hvor frivillige har
mulighed for at komme i gang. Opgaverne er mange og forskellige,
men én ting er fælles for dem alle – ”vi gør det fordi vi har lyst”.
Indenfor folkekirken og dens vidt forgrenede arbejde er der rigtig
mange frivillige. Frivillige, der på forskellig måde er med i spejderarbejde, børneklubber, ungdomsafdelinger, voksenforeninger,
ældregrupper, genbrugsbutikker, besøgstjeneste og alt det andet
fungerer i det daglige. Nogle frivillige påtager sig lederroller og
lader sig vælge til bestyrelsen. Nogle har en konkret opgave én eller
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Nadver
Indsamling: Venskabsmenigheden

Indsamling: KFUM’s Sociale Arbejde, lokalt

Fredag den 16.
Koncert

16.00 Orgelkoncert
Vibeke Astner, Vejle

Søndag den 18.

10.00 Poul Erik Knudsen

12. søndag efter trinitatis

Kirketaxi: 97 82 14 15

09.00 Poul Erik Knudsen

Indsamling: Sognenes YM-projekt

På søndag
… er det 10. søndag efter trinitatis
Jesus er på besøg i templet i Jerusalem og i søndagens evangelium (Luk 19, 41-49) handler det om at kende eller ikke
kende sin ”besøgelsestid”. ”Vidste blot også du på denne
dag, hvad der tjener til din fred”, siger Jesus og taler om
Jerusalem: ”Men nu er det skjult for dine øjne…. fordi du
ikke kendte din besøgelsestid.”
”Besøgelsestid” ikke at forveksle med ”besøgstid”. At kende
besøgstiden er let, den kan oplyses på forhånd. Men med
besøgelsestid er det noget andet – nærmest det modsatte.
At kende sin besøgelsestid er ikke bare at være klar på et
bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Det er altid at være
klar. Det er at være klar nu. Hele tiden.
At kende sin besøgelsestid er ikke at tro, at vi hele tiden har
tiden for os. At kende sin besøgelsestid handler om at leve
opmærksomt. At være opmærksom og lydhør nu. Lydhør
over for livet.
Opmærksom over for andre mennesker – og over for Gud.

Velkommen til gudstjeneste!

Kordegn Tina Nørgaard og Kordegnevikar
Else Mogensen, e-mail: lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, tlf. 97 82 07 86

Det kan fint sammenlignes med en
cykelkæde, hvor alle
led skal være med, for
at det kan fungere.
Somme tider skal et led
måske have en pause,
og så må der i et stykke
tid indsættes en andet
led i kæden. I en periode kan et led måske tage den lidt mere med
ro, og lade andre tage slæbet, men det er vigtigt, at der er et fællesskab om de forskellige opgaver. Et frivilligt fællesskab hvor alle
kommer hinanden ved og hjælper og støtter hinanden.
I Lemvig og Heldum sogne har vi lønnede ansatte til at tage sig af
mange af de praktiske opgaver der nu engang er ved kirker og på
kirkegårde. De yder hver især en engageret indsats som gør, at den
professionelle del af arbejdet bliver gjort. Derudover er der i vore
sogne nogle ting som kun bliver gjort fordi vi har en række frivillige og en frivilligkultur som gør at tingene bliver gjort.
Menighedsrådet forsøger på forskellig måde at støtte alt det
frivillige arbejde der foregår i kirkerne og/eller i en folkekirkelig

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

organisation. Der er brug
for græsrøddernes indsats
uanset hvilke områder der
arbejdes indenfor. Det er
vigtigt at vi har vore øjne
åbne for alle de muligheder
der er, og at vi i fællesskab
kan hjælpe hinanden med de
opgaver der skal løses.
At være frivillig betyder nemlig ikke bare at man yder, men det
der betyder allermest er at man er med i et fællesskab hvor alle
hjælper hinanden og alle kan glæde sig over de ting der lykkes. Det
frivillige arbejde ved kirken skal ikke blive ved det statiske, men må
også være opsøgende. Jo større dynamik der bliver i aktiviteterne,
jo længere ud kommer cirklerne omkring kirken. Menighedens liv
og vækst bliver en realitet. Uden frivillige er der ingen folkekirke.
Der er også brug for dig som frivillig.
Kaj Gøtzsche, frivillig

Læs mere om det frivillige arbejde ved
kirkerne og de folkekirkelige organisationer
på www.lemvigkirkerne.dk

Fokus

Mødekalender

Kirkekalender
10. søndag efter trinitatis

måske flere gange om ugen. Nogle deltager i et projekt som måske
varer i et halvt år, - andre hjælper med noget måske kun én gang
om året. Alle frivillige yder på den måde en indsats som gør at
hjulene kører rundt.

Onsdag den 31. kl. 19.00-21.00
Indre Mission holder sommerhygge hos Bodil & Erik
Thomsen, Søbakken 11. Tag familien og kaffekurven med
til hygge, aktiviteter, sang og andagt
Torsdag den 1. august kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Skuespiller Jytte Abildstrøm:
”Gode historier – og nogle salmer!”
Tirsdag den 8. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset.
Formand for menighedsrådet Kaj Gøtzsche:
”De Dansk Vestindiske Øer - rejsen til paradis på jord”

Nyt tidspunkt for
søndagsgudstjenesten
i Lemvig og Heldum Kirker
...MÅSKE!!
På menighedsmødet d. 28. april fremlagde Menighedsrådet
overvejelser om at flytte tidspunktet for gudstjeneste i Lemvig
Kirke til kl. 10.30. Det blev ikke nævnt – men efterfølgende
må det med i overvejelserne, at dette også skal gælde for
gudstjenesterne i Heldum Kirke, de gange det ikke er kl. 9.00.
Vi bringer denne notits, som en indbydelse til at give så
mange som muligt i menighederne en chance for at komme
med jeres eventuelle holdning hertil, inden vi begynder herpå.

Torsdag den 8. kl. 14.30
Kirkens Korshærs møde i Kirkehuset

Så har du en mening om dette, kan du henvende dig til
medlemmer af Menighedsrådet senest den 15. august.

Torsdag den 8. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Taler Jens Holm

Menighedsrådet vil så drøfte emnet på augustmødet og tage
beslutning herom.
Hvis vi bestemmer os for at ændre tidspunktet, vil det træde i
kraft fra oktober 2013.

www.lemvigkirkerne.dk
Kirker og kirkegårde

Under denne fane findes der oplysninger om Lemvig og
Heldum kirker. Der er lidt omkring de to kirkers historie
og et link til foldere om de to kirker. Under Lemvig Kirke
kan altid ses hvilke melodier der spilles på klokkespillet.
Åbningstider i kirkerne kan også ses her.
Under kirkegårdene kan læses om træffetider m.v., ligesom der også her er et link til folder. Nederst på siderne
er der takstblad og prisliste for de forskellige ydelser der
tilbydes.

Lemvig-Heldum Menighedsråd

3 ORGELKONCERTER
i Lemvig kirke

Fredag den 16. august kl. 16: Vibeke Astner, Vejle
Fredag den 23. august kl. 16: Lars Nørremark, Aarhus
Fredag den 30. august kl. 16: Kristian Marius Andersen, Herning

FRI ENTRÉ

Endelig er der en side som fortæller lidt om den vejkirkeordning som bl.a. Heldum Kirke er med i.
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

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

