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På søndag

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

Mødekalender 

Onsdag den 28. kl. 19.00
Indre Mission – Klippen. Caféaften med socialt samvær og deltagelse 
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
Tirsdag den 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK’s Voksenafdeling, Ågade 5. Foredragsaften ved sog-
nepræst og landsformand for KLF – Kirke og Medier, Henning Bjerg 
Mikkelsen, Lomborg: ”Hvad gør medierne ved os?”
Onsdag den 4. kl. 14.00-15.30
Indre Mission – Klippen. Samtalemøde, 1. Kor. kap. 12
Onsdag den 4. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene
Torsdag den 5. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Sognepræst Gunda Jørgensen,  
Vandborg fortæller ”Bibelhistorie om Naomi – en svigermors historie”
Torsdag den 5. kl. 14.30
Kirkens Korshærs møde i Kirkehuset
Torsdag den 5. kl. 19.30
Luthersk Mission holder fællesmøde med LMU i Kirkehuset. Tale ved 
Alex Karlsen, Tarm
Fredag den 6. kl. 19.00
Indre Mission. Familieaften. Vi mødes ved Møllesøen til ”walk and 
talk”, leg, kaffe og andagt

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

… er det 14. søndag efter trinitatis
Vi er fortsat midt i høsttiden – og meget passende handler søndagens evan-
gelium om at give Gud æren. Det er beretningen om de ti spedalske, der blev 
helbredt fra deres sygdom. Vi finder beretningen hos evangelisten Lukas kap. 
17, v.11-19.  Jesus er på vej imod Jerusalem og vandrer gennem grænseeg-
nene mellem Galilæa og Samaria – i vore dage kaldet Vestbredden. Her i de 
øde grænseegne samlede de spedalske sig i grupper. På grund af deres meget 
smitsomme sygdom kunne de ikke længere være i landsbyerne og hos deres 
familier. Jesus møder en gruppe på ti spedalske. De måtte ikke komme tæt 
på, så langt borte fra råbte de til ham om hjælp. Men han så dem, og han 
hjalp dem og gav dem den besked, at de skulle opsøge præsterne for at lade 
sig syne. For før præsterne havde sagt god for deres helbredelse, kunne de 
ikke vende tilbage til deres familier. På vej derhen blev de raske. Beretnin-
gen afsluttes med, at én vender tilbage for at sige tak til Jesus og til Gud for 
det underfulde, der er sket – og som det understreges så tydeligt, at det for 
evangelisten Lukas var en særlig pointe - denne ene var samaritaner – altså 
en fremmed. Guds eget folk tænkte ikke på at sige tak – det gjorde kun den 
fremmede. ”Under sin vandring imod Jerusalem…” starter beretningen. I 
Jerusalem oplevede Jesus den endelige forkastelse, hans korsfæstelse og død. 
Her midt i de øde egne fik Jesus et forvarsel om det, som ville ske: At hans 
eget folk ikke tog imod, at hans eget folk ikke havde blik for at give Gud æren.

Vel mødt på søndag  
– til gudstjenesten vil vi give Gud æren

AUGUST/SEPTEMBER LEMVIG KIRKE HELDUM KIRKE

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

Onsdag den 4. 10.00 Poul Erik Knudsen  
 Høstgudstjeneste for daginstitutioner 
 Risbæk Gl. Skole
Søndag den 8. 10.00 Birgitte Krøyer  10.00 Poul Erik Knudsen
15. søndag efter trinitatis                                 
Kirketaxi: 97 82 24 24                                            Indsamling: Venskabsmenigheden

Store menigheder i byen
I Lemvig og Heldum findes der store folkekirkemenigheder, som mødes 
for at fejre gudstjeneste, som har et stort ungdomsarbejde, nyrenovere-
de kirker og aktive mennesker med stor lyst til at blive klogere og vide 
mere om kristendom og kirke i verden. De er rejselystne og optaget 
af menneskers vilkår andre steder i verden og arbejder for at gøre en 
forskel i deres lokalsamfund. Kort sagt: De har fat i noget dér. 

I Garoua i det nordlige Cameroun i Afrika findes der en stor og vok-
sende menighed, der kan fylde en kirke med plads til 800 mennesker 
to gange hver søndag. Menigheden tager ansvar for at lave hjem og 
skole for en gruppe af gadebørn, de er med til at sende evangelister 
til nye områder indenfor landets grænser og til andre dele af Afrika. 
De har et udviklet sang- og musikarbejde blandt kirkens unge men-
nesker og er godt i gang at bygge en ny katedral med plads til 3000 
mennesker. De arbejder for at gøre en forskel i deres lokalsamfund.  
Kort sagt: De har fat i noget dér.  Folk fra de to menigheder har lært  
hinanden at kende, fordi vi har støttet arbejdet på menighedens om-

råde i Garoua med flere projekter. Der er bl.a. bygget nye toiletforhold 
på en stor skole og afsendt en container med skolemøbler. Vi har støttet 
opførelsen af et nyt gæstehus og arbejdet med at skabe gode vilkår for 
gadebørnene.

Venskabsaftale
Der er store ligheder mellem de to menigheder – og der er store 
forskelle – men hver især kan vi have glæde af at lære hinanden  
bedre at kende. Derfor indgik vi i 2012 en venskabsaftale mellem de 
to menigheder, hvor vi gensidigt forpligter os til at tænke, bede og ud- 
veksle erfaringer med hinanden. 
Venskabsaftalen kan i øjeblikket ses i en udstilling i et hjørne af Lem-
vig Kirke sammen med en række billeder, der fortæller om noget af 
menighedens arbejde. 
Her i Lemvig og Heldum Sogne har vi også forpligtet os til at støtte 
menigheden i Garoua med op til 5000 kr. årligt. Derfor samler vi ofte 
ind til venskabsmenigheden i forbindelse med vores gudstjenester. 

En årrække
Der er ikke sat åremål på aftalen. Den løber, indtil den opsiges af den 
ene eller den anden part. Der er langt til Cameroun, og derfor ændrer 
sådan en venskabsaftale ikke alting, hverken i Lemvig og Heldum eller 
i Garoua sådan i løbet af et år eller to eller ti. Men tanken er, at vi grad-
vist skal lære hinanden bedre at kende, og at kendskab hen ad vejen 
kan blive til venskab på tværs af kulturer, kontinenter, folk og sprog. 
Vilkårene er forskellige – men kirkens Herre er én og den samme: Jesus 
Kristus. 

Vi får besøg fra Garoua
Kirkens præst Francois Gouduom bliver en af deltagerne i en gruppe 
på 5 fra Cameroun, der gæster Danmark i foråret 2014. Vi har lagt 
billet ind på at få besøg af dem engang i marts måned. Det glæder vi 
os til - det ser vi frem til – for kendskab giver venskab, hvilket man 
også fornemmer på billedet af Francois Gouduom og Kaj Götzsche, 
menighedsrådsformand i Lemvig-Heldum Sogne, der er taget under et 
tidligere besøg i Garoua.

Vi ønsker menigheden i Garoua velkommen og alt godt. 

Poul Erik Knudsen
Sognepræst

Kendskab giver venskab
… om venskabsforbindelse mellem menigheder

 www.lemvigkirkerne.dk                 
Børn og unge

Under denne fane findes omtale af de aktiviteter for børn og unge, der in-
viteres til, hvor ”Kirken” står som indbyder. Der er en oversigt over Børne- 
og familiegudstjenester, ligesom omtale og invitationer til Babysalmesang 
og Salmer og Sanser 1-3 årige kan findes. Kirkens Juniorklub, Kirkens 
korskole og Kirkens ungdomskor har også hver deres side med omtale 
af mødetidspunkter m.v. Der kan også læses lidt om konfirmander, 
YM-Børnetræf, Skole-kirkeprojekt og børneteater. Siderne bliver løbende 
opdateret med nye opstartsdatoer - så hold øje med disse sider.

Fokus

Orgelkoncert i Lemvig Kirke
Fredag den 30. august kl. 16.00
Organist Kristian Marius Andersen spiller et virtuost program  
med musik af Bach, Vierne og Dupré. Derudover får vi en  
smagsprøve på det, som han er kendt og respekteret for  
– en fri improvisation over en salme, han får opgivet  
på stedet. Kristian Marius Andersen er også kendt  
fra den meget roste film ”Tangentspilleren”.

Der er FRI ENTRÉ til denne spændende koncert.

r

Mere info: 
Børnebiblioteket, 
tlf. 96 63 15 09

 � Har du noget legetøj eller andet, du ikke   
 bruger mere?
 � Trænger du til at få ryddet op og få plads til nyt?
 � Kunne du bruge lidt lommepenge?

Kan du svare JA til disse spørgsmål, så stil op med en 
bod til Børneloppe-dag på Kirketorvet i Lemvig. 
Det er GRATIS!!! 

Ta’ bare dine kammerater med. 
Der er plads til alle! Vi sørger for: 

en gratis standplads ca. 3 x 3 m
og godt vejr (håber vi )

Du sørger selv for: 
alle de “varer” du vil sælge + 

evt. bord, stol, skilt - pynt gerne 
din stand op, så det bliver rigtigt 

festligt for jeres kunder!

på Kirketorvet, Lemvig
Lørdag den 7. september kl. 10.30-12.30

Et samarbejde mellem Lemvig Kirke, Børnebiblioteket og Lemvig Handel

En del af Tante Andante Ugen


