
”Det giver en god fornemmelse i maven”
Sætningen er valgt i et forsøg på at binde verden sammen. At 
binde os i Danmark, der kan få en god fornemmelse i maven ved 
at gå på gaden med en indsamlingsbøsse eller ved at bidrage til 
indsamling, sammen med de mennesker, der ved, hvad det er at 
sulte og ikke have mad nok.
870 mio. mennesker af verdens befolkning på godt 7 mia. – 
eller hvert 8. menneske på jorden – kan ikke spise sig mæt hver 
dag. Årsagerne til, at mennesker sulter, er mange. En af dem er 
klimaforandringerne. De slår især hårdt i fattige lande, der ikke 
har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne.

Etiopien
Etiopien er ét af de lande, der er ramt af klimaforandringerne. 
Tørke og sult er ikke noget nyt i Etiopien, som for 30 år siden 
blev ramt af en voldsom sultkatastrofe, hvis forfærdende 
billeder mange husker. Men selv om det går bedre i Etiopien, 

især i byerne, har sulten bidt sig fast mange steder. Her arbejder 
Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle 
klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig 
selv og deres familier. 

Bønder uden jord
25-årige Workie Tsgaw og hendes mand fik ingen marker, da de 
blev gift. Der er så stor rift om den tynde, udpinte jord i landsbyen, 
at selv jord på bjergskråninger med en hældning over 50 % allerede 
er givet til andre familier. 
Derfor må Workie og hendes mand leje jord. De er gode til 
sædskifte og til at ”spotte” de afgrøder, der kan sælges for den 
bedste pris. Men deres udlejer presser hele tiden lejen op - også 
i månederne inden høsten, hvor Workies familie dårligt har mad 
eller penge til sig selv. 

Folkekirkens Nødhjælp støtter Workie og hendes familie 
med nye typer afgrøder, undervisning i bedre dyrknings- og 
vandingsmetoder og undervisning i iværksætteri.
Nu drømmer Workie om at lave en lille butik eller et spisested, så 
familien kan blive uafhængig.

”Det er så lidt, der skal til, for at hjælpe mennesker ud af sultens onde 
cirkel. Når vi går på gaden med en indsamlingsbøsse i to timer, kan 
det give en familie lige præcis det, der skal til, for at de kan løfte sig 
selv ud af fattigdom,” siger indsamlingsleder Poul Erik Knudsen. 
”Igen i år håber vi, alle indsamlere vil blive taget godt imod.”

Bliv selv indsamler 
Mange har allerede meldt sig som indsamlere - også her lokalt 
- men vi mangler lige omkring 7 for at få alle gaderne i sognene 
dækket ind. Gå med i kampen mod sult! Meld dig som indsamler 
hos indsamlingsleder Poul Erik Knudsen (pekn@km.dk) eller 
sognemedhjælper Kirsten Vindum (smh@lemvigkirkerne.dk).
Indsamlingen foregår ud fra Kirkehuset, Torvet 10, med 
udlevering af indsamlingsbøsser mellem kl. 11.00 og 11.30. Her 
får du en rute, som du kan nå at gennemføre på 
omkring 2 timer. 
  
Vel mødt til alle og god indsamling
Poul Erik Knudsen
Sognepræst/Indsamlingsleder

Fokus

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

Sognepræst Birgitte Krøyer 
tlf. 97 82 01 68 – træffes efter aftale 
e-mail: bikr@km.dk

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

ANNONCEKirkeNYT
Lemvig & Heldum Sogne Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Kirkekalender

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

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

På søndag

Støt kampen mod sult – det giver en god fornemmelse i maven 
Søndag den 9. marts sender Lemvig og Heldum kirker og Folkekirkens Nødhjælp for 17. gang 
indsamlere rundt for at ringe på hos jer alle - vi gør det for at være med til at bekæmpe sult.

Mødekalender 

Tirsdag den 25. kl. 19.30
Kirkehøjskolen i Lemvig Provsti mødes i Ramme Kirke. 
Emne: Fastetiden. Oplæg ved Leo Toftgaard, Nr. Nissum, og fællessalmesang 
ved sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg-Rom-Dybe-Ramme

Onsdag den 26. - fredag den 28.
Indre Mission – Klippen. Hjerteuge.
Taler alle tre aftener er fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande.
Torsdag aften medvirker koret ”Connexion”.
Fredag aften er der familieaften med børneprogram.
Alle aftener starter kl. 19.30

Torsdag den 27. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Fhv. seminarielektor Orla Andersen fortæller 
om ”Glimt fra et broget skoleliv”

Mandag den 3. kl. 14.00
Indre Mission – Klippen.
Kvindestævne. Tale ved sognepræst Robert Enevoldsen, Thyborøn

Tirsdag den 4. kl. 19.30
KFUM og KFUK’s Voksenafdeling i Ågade 5. Foredrag ved generalsekretær 
i Folkekirkens Nødhjælp Henrik Stubkjær, Haslev, over emnet ”Nytter det 
noget?”

Onsdag den 5. kl. 14.00-15.30
Indre Mission – Klippen. Samtalemøde, 2. Kor., kap. 2

Onsdag den 5. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene

Onsdag den 5. kl. 19.30
Danmissions Forårsdistriktsmøde og generalforsamling i Kirkehuset. Tale ved 
Farsø Efterskoles forstander Lone Primdahl Dolmer, der også er medlem af 
Danmissions bestyrelse 

Torsdag den 6. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Præst Kaj Anker Jensen, Thyborøn/
København, fortæller om ”Fra bondedreng til præst til kunstner”. Kaj Anker 
Jensen udstiller kunst i Kirkehuset i marts/april

Torsdag den 6. kl. 14.30
Kirkens Korshærs møde i Kirkehuset

… er det Fastelavns søndag 
og vi indleder fastetiden med at læse fra evangeliet ifølge Lukas, kap. 
18,31-43, hvor Jesus starter med at sige til disciplene: ”Se, jeg går 
op imod Jerusalem!” Jesus har nu for alvor indledt vejen imod sit 
endeligt – men også vejen imod den endelige opfyldelse af hensigten 
med, at han blev menneske, at han skulle træde ind foran mennesket 
og tage vores synd og død og skyld på sig, så vi kunne gå fri og leve 
sandt for Gud her i denne verden og evigt i Paradis for hans ansigt.
Teksten slutter med beretningen om én, for hvem dette nu blev 
virkelighed: Den blinde tigger ved vejen ud af Jeriko. ”Jesus, Davids 
Søn, forbarm dig over mig”, råbte han, da han forstod, at det var 
Jesus, der gik forbi. Og Jesus standsede foran ham og gav ham synet 
igen. Og manden fulgte ham og lovpriste Gud. Han fulgte ham til 
Jerusalem og så det, som han allerede havde erfaret: At Jesus gav sig 
selv til ham.  

Vel mødt til alle også denne søndag, hvor der er 
gudstjeneste i Heldum kl. 10.00 og familiegudstjeneste 
med udklædning og tøndeslagning i Spejderhuset på 

Banegårdsvej kl. 10.30.

Dåb  

Døbt i Lemvig Kirke den 16. februar:
Xander Kallesøe, Knagsvej 12, Klinkby

 Orgelkoncert
i Lemvig kirke - fredag den 28. februar kl. 19.30
KRISTIAN MARIUS ANDERSEN, Herning
Entré 50 kr. 

FEBRUAR/MARTS LEMVIG KIRKE HELDUM KIRKE

Torsdag den 27.  17.00 Poul Erik Knudsen
 Meditationsgudstjeneste

Fredag den 28. 19.30 Orgelkoncert ved  
 Kristian Marius Andersen, 
 Herning. Entré 50 kr.

Søndag den 2. 10.30 Poul Erik Knudsen  10.00 Birgitte Krøyer
Fastelavns søndag Børne- og familiegudstjeneste i Spejder-   Kirkekaffe
Kirketaxi: 97 82 24 24 huset med efterfølgende tøndeslagning
                    Indsamling: Sognenes YM-projekt

Søndag den 9. 10.30 Poul Erik Knudsen  09.00 Poul Erik Knudsen
1. søndag i fasten 
Kirketaxi: 97 82 14 15                  Sogneindsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Torsdag den 13.  17.00 Poul Erik Knudsen
 Babysalmesangsgudstjeneste

 

MEDITATIONSGUDSTJENESTE
i Lemvig Kirke
torsdag den 27. februar kl. 17.00-17.40.
En kort stund med stilhed, salmer, bøn 
og meditation.
Alle er hjerteligt velkomne.

 Danmissions
Forårsdistriktsmøde 
Onsdag den 5. marts kl. 19.30 i Lemvig Kirkehus
Tale ved forstander på Farsø Efterskole Lone Primdahl Dolmer, 
medlem af Danmissions bestyrelse. Lone har været på tur til 
Tanzania med elever, hvoraf nogle vil være med og fortælle om 
deres oplevelser. Efter foredraget er der generalforsamling.

 ”Nytter det noget?” 
KFUM og KFUK’s Voksenafdeling, 
Ågade 5
Tirsdag den 4. marts kl. 19.30
Foredrag ved generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp 
Henrik Stubkjær, Haslev.


