
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 
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På søndag

Kirkekalender

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

Mødekalender 

Tirsdag den 20. kl. 19.00-21.30
Pilgrimsvandring (aftenvandring) ved Høgsgaard, Nr. Nissum
Onsdag den 21. kl. 19.30
Alle Hjem. Fællesmøde og generalforsamling i Nørlem Sognegård. 
Tale ved sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen
Onsdag den 21. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene
Torsdag den 22. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset.  
Naturbussen: Tur til Klosterheden.  
TILMELDING: Senest tirsdag den 20. august til sognemedhjælper 
Kirsten Vindum, tlf. 23 45 94 92 eller smh@lemvigkirkerne.dk
Fredag den 23. – søndag den 25. 
Luthersk Mission. Samfundslejr på Hemmet Strand
Onsdag den 28. kl. 19.00
Indre Mission – Klippen. Caféaften med socialt samvær og delta-
gelse i byløbet
Torsdag den 29. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Sognepræst Poul Erik Knudsen: 
”For og imod dyrkning af roer” – og fortællingers kraft og mulighed

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

… er det 13. søndag efter trinitatis
”Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?” spurgte en af de lovkyn-
dige. ”Hvad står der i loven?” spurgte Jesus tilbage. ”Du skal 
elske Herren din Gud ... og din næste som dig selv”, svarede 
den lovkyndige – og så langt var de enige. Men ”hvem er så min 
næste”? Som svar på det spørgsmål fortæller Jesus lignelsen om 
den barmhjertige samaritaner (Luk 10, v. 23-37). Lignelsen om 
ham, som var faldet i røveres hænder. Lignelsen om ham, som 
både præsten og levitten bare gik forbi. Lignelsen om ham, som 
det var en samaritaner, der hjalp. ”Hvem af disse tre synes du var 
næste for ham, der faldt i røvernes hænder?” spurgte Jesus så, og 
det havde den lovkyndige heller ikke svært ved at svare på. ”Gå 
du hen og gør ligeså!”. Gå du hen og gør det samme, gå du ud og 
hjælp den, der har brug for din hjælp. Så enkelt - og så svært - lød 
det til den lovkyndige engang, og så enkelt og så svært lyder det 
igen til os på søndag.

Velkommen til gudstjeneste!

Dåb  

AUGUST/SEPTEMBER LEMVIG KIRKE HELDUM KIRKE

Torsdag den 22.  19.30 Sommerkoncert med ensem-
  ble ”Nordic Fire”: Ann-Marie  
  MacFarlane, sang og klaver samt
  Johannes Nilsson, saxofon
Fredag den 23. 16.00 Orgelkoncert med organist  
 Lars Nørremark, Aarhus
Søndag den 25. 10.00 Poul Erik Knudsen  09.00 Birgitte Krøyer
13. søndag efter trinitatis                                 og Birgitte Krøyer
Kirketaxi: 97 82 24 24 Konfirmandvelkomst                           
                 Indsamling: Kirkens Korshær

Fredag den 30. 16.00 Orgelkoncert med organist  
 Kristian Marius Andersen, Herning
Søndag den 1. 10.00 Poul Erik Knudsen  09.00 Poul Erik Knudsen
14. søndag efter trinitatis                                 Nadver - Kirkekaffe
Kirketaxi: 97 82 14 15                                   Indsamling: Norea Radio

Tirsdag den 3. 17.00 Bibelfortælling ved  
 Tante Andante

Døbt i Lemvig Kirke den 11. august:

Nanna Mose Herup Larsen, 
Falkevej 6, Lemvig

Langt det meste foreningsarbejde er baseret på frivillig ar- 
bejdskraft. Uden frivillige vil det ikke være muligt at kunne 
tilbyde de mange forskellige arrangementer. Vi har spurgt fem 
frivillige her fra Lemvig om, hvad der driver dem i det frivillige 
arbejde. Læs her, hvad de svarede.

Spørgsmål: 
1. Hvorfor bruger du din fritid på at være frivillig?
2. Hvor længe har du været frivillig? 
3. Hvad får du selv ud af det? 
4. Hvordan gør du reklame for frivilligheden – så andre får lyst 
til at blive frivillige? 

Ole Margon - FDF
1.  Grundlæggende handler det vel om at betale af på den 

gæld, man selv fik gennem FDF som barn. 
2.  Jeg har været frivillig i FDF siden 1984 (og medlem siden 1974). 

Desuden har jeg forsøgt så vidt muligt at være aktiv i andre af mine 
børns interesser. 

3.  Det er primært gennem fællesskabet med andre ledere, at vi får 
lov at have et godt fællesskab, men også det at planlægge en række 
møder for børn og unge, hvor vi får lov at udfordre dem på mange 
forskellige måder. 

4.  Nu bor vi jo i en egn af landet, hvor det er nødvendigt med mange 
frivillige, for ingenting kommer af sig selv. Det vi har, har vi selv 
skabt, og så må opgaven være at vise andre, at man også selv får 
meget som ”gave” gennem frivillighed.

Elisabeth Hejbøl 
– Kirkehuset og andet
1.  Efter min pensionering i 1993 var der tid og overskud 

til at engagere sig i frivilligt arbejde – som der aldrig er 
mangel på!

2.  Siden 1994 da der kom flygtninge til asylcentret i Nørre Nissum. 
 1998 – 2011: Frivillig i Danmission – Lemvig Distrikt.
 Efter flyt til Lemvig i 2005 er det hjælp ved ”Jul i fællesskab”, Kirkens  
 Dagligstue og madlavning ved YM-børnetræf.
3.  En masse arbejde.
  Mulighed for at møde mange spændende mennesker fra forskellige 

kulturer og mange andre gode oplevelser.
4.  Jeg fortæller om glæden ved at bruge sig selv i frivilligt arbejde og 

har holdt mange foredrag om det lokale flygtningearbejde.

Gudrun Fjorvald – UG Butikken
1.  Jeg vil gerne være med til at sende penge ind til Danmis-

sion og Mission Afrika.
2.  Jeg har været frivillig i UG Butikken i godt 10 år.
3.  Jeg har et interessant og spændende arbejde og et dejligt samarbej-

de med de andre frivillige – og jeg møder venlige kunder i butikken.
4.  Jeg snakker med folk og fortæller om at være frivillig.

Else Marie Halkjær – ”Jul i Fællesskab”
1. Det betyder rigtig meget for mig at få lov til at holde  
 jul sammen med en masse andre mennesker. Nogle af  
 vore gæster - og også flere af de øvrige hjælpere - har  

 været med gennem alle årene. Så det er faktisk ligesom at holde jul  
 sammen med en rigtig stor familie.
2.  Både jeg - og min ægtefælle Finn - har været med som frivillige 

hjælpere juleaften i Kirkehuset igennem 9 år. Vi var med til at starte 
traditionen tilbage i 2003.

3.  For mig er det vigtigt, at evangeliet ikke udelukkende er ord, men 
at vi også i praksis rækker ud til vore medmennesker. Og det er der 
rig mulighed for i forbindelse med “Jul i Fællesskab”. Og det pudsige 
er - at det man giver ud en sådan aften, det får man faktisk dobbelt 
igen. 

4.  Jeg fortæller folk, at jeg på det varmeste kan anbefale enhver, der har 
mulighed for det, til at melde sig som hjælper - måske allerede den 
kommende jul? 

Lenette Rønn Nielsen 
– Kirkens Juniorklub og Tante Andante 
Huset

1.  Jeg er frivillig, fordi jeg nyder at kunne være/gøre noget for andre.
2.  Jeg har været 3-4 år i Kirkens Juniorklub og 2 år i Tante Andante 

Huset.
3.  Jeg får selv en vildt masse glæder begge steder – og fornøjelsen af at 

møde mange nye mennesker.
4.  Jeg fortæller alle de mennesker, jeg kender, hvad jeg laver. Jeg 

fortæller, hvilken fornøjelse det er at være blandt andre mennesker, 
og så kan folk altid se, når jeg har været af sted, for jeg er altid glad.

Sammensat af sognemedhjælper Kirsten Vindum & kordegn Tina Abildtrup Nørgaard

KirkeNYT – voxpop om frivillighed
Frivillige får ikke betaling … ikke fordi de er værdiløse, men fordi de er uvurderlige

Fokus

PILGRIMSVANDRING
Aftenvandring ved Høgsgaard – Nr. Nissum
Tirsdag den 20. august. Start kl. 19.00 - slut kl. ca. 21.30

Alle interesserede inviteres med på denne stemningsfyldte 
og flotte aftenvandring, der fører os fra Nr. Nissum Kirke 
ned gennem slugterne til fjorden og højt op igen omkring 
Gejlgård Bakke. 
 
Vandringens længde er knap 5 km. 
Der afsluttes med kaffe i Nr. Nissum Missionshus. 
Turen er gratis bortset fra et bidrag til kaffen. 

Gerne tilmelding - af hensyn til kaffen – til Bodil Nielsen: 
christianbodil@mvb.net eller til Poul Erik Knudsen: 
pekn@km.dk eller på tlf. 9782 0181. 

Vel mødt til alle 
Pilgrim VEST
v/ Poul Erik Knudsen

Orgelkoncert i Lemvig Kirke
Fredag den 23. august kl. 16.00
Organist Lars Rosenlund Nørremark spiller et utraditionelt sommerprogram, 
der blandt andet byder på Triumfmarchen fra Verdis opera Aida, 
en parafrase over ”Der er et yndigt land”, Pachelbels ”Hexachor-
dum Apollinis” samt et arrangement af Londonderry Air.
Der er FRI ENTRÉ til denne utraditionelle koncert.

Sommerkoncert i Heldum Kirke
Torsdag den 22. august kl. 19.30
Med “Nordic Fire” ved Ann-Marie MacFarlane, sang og klaver, og 
Johannes Nilsson, saxofon. Johannes Nilsson er dirigent for Spejder-
orkesteret i Lemvig og derfor godt kendt med egnen. 

Koncerten byder på et let sommerprogram sammensat af klassiske favorit-
ter og folkeviser i skræddersyede arrangementer for sopran og saxofon. 
Bach-Gounods kendte “Ave Maria” og Ruggiero Leoncavallos muntre 
morgenserenade “Mattinata” er nogle af 
stykkerne, duoen præsenterer i ny 
klædning.

Der er FRI ENTRÉ til denne  
spændende koncert. 


