
 

 

 

 

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

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

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

På søndag

MødekalenderKirkekalender

Fokus

Meditationsgudstjenester
i Lemvig Kirke

… er det 13. søndag efter trinitatis
”Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener.” Denne 
søndag handler det om tjenesten og om Jesus som forbillede for 
vores tjeneste. ”Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig 
tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange!”
Søndagens evangelium er fra evangelisten Mattæus kap. 22, 
20-28. Det begynder egentlig et helt andet sted, nemlig hos to 
disciple og deres mor, som har en helt anden dagsorden: De 
ønsker at være dem, der får tildelt de fornemmeste pladser 
næst efter Jesus selv, når Jesus vender tilbage til sin Gud og far i 
himlen. Vel kan de ønske sig dette, og vel har de forsøgt at gøre 
sig fortjent hertil, men - slår Jesus fast – det er alene Gud, der 
bestemmer her. Den Gud, der har sendt sin søn til verden for at 
tjene og for at give sit liv for os. Ham skal vi følge efter. 

Vel mødt til en søndag i udfordring …

Døbt i Lemvig Kirke den 31. august
Agnes Søndergaard Hansen, Fabjergvej 62, Lemvig

Dåb

Koncert i Lemvig Kirke
Torsdag den 11. september kl. 19.30
Medvirkende ”Duo Christiano” ved 
Christian Riisgaard og Christian Sievert
Entré kr. 50

Kom til Markedsdag i Klippen, Østerbrogade 5a 
Lørdag den 20. september kl. 9-15
- Loppemarked
- Køb mad i cafeen
- Auktion
- Billetter til oplevelser
- Waterballs
- Køretur i Veteranbil
- Børneboder og aktiviteter
Kom forbi og vær med. 
Alle indtægter går ubeskåret til Klippens aktiviteter.
Se program for dagen på www.påklippen.dk

Klokkespillets 
melodier 
i sensommer og høst
Kl. 8: Morgenstund har guld i mund
Kl. 12: Alle gode gaver
Kl. 15: Nu falmer skoven trindt om land
Kl. 18: Tunge, mørke natteskyer

 

   

Et rum for stilhed og nærvær med Gud
En gang om måneden i vinterhalvåret indbydes der til 
meditationsgudstjeneste i nordskibet i Lemvig Kirke. Det er på 
torsdage og o� est sidst på e� ermiddagen. Varigheden er cirka 
40 minutter. 
Vi har opsat et lille alter med lys, blomster, et kors, en rosenkrans 
og et ikon. 
Her sætter vi særlig fokus på stilhed og bøn og på, at dette � nder 
sted i kirkens hellige rum. 
Vi trækker på traditioner fra kirkens lange historie, fra vores 
egen tradition og fra traditioner fra vore søsterkirker. 
Forløbet er o� est som følger: 
*  Klokkeringning
*  Velkomst
* Hilsen
*  Salme
*  Læsning af bibeltekst
*  Få ord om Stilheden og 
 dagens tema
*  Genlæsning af bibelteksten
*  Stilhed i 10-12 minutter - 
 indledes og a� rydes af klokke
*  Salme - o� e fra Taize-traditionen
*  Bøn for dagen + Fadervor (fælles)
*  Salme
*  Velsignelsen
*  Kort stilhed
*  Tilskyndelse
*  Klokke - afsked

Vi synger salmerne uden musikledsagelse. Alle er velkomne til 
dette lille frirum, hvor vi giver os selv lov til bare at være til for 
Gud i kirkens rum. Man er altid velkommen i god tid og kan 
sætte sig ind for bare at være til, lade kroppen falde til ro og 
tankerne � yve af sted. 
Jesus-bønnen
Til gudstjenesterne i den kommende vinter vil vi særligt gøre 
ophold ved traditionen om Jesus-bønnen - en tradition, vi særligt 
har fået givet videre fra den ortodokse kirke i øst. 
Bønnen lyder i al sin enkelthed således: 
”Herre Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig!” 
Til gudstjenesterne vil vi gøre holdt ved de overvejelser, som den 
engelsk ortodokse biskop Kallistos Ware, har gjort sig om denne 
bøns betydning for alle kristne.  

Datoer for meditationsgudstjenesterne
Den 25. september kl. 20.00
Den 30. oktober kl. 17.00
Den 4. december kl. 17.00
Den 29. januar kl. 17.00
Den 26. februar kl. 17.00
Den 19. marts kl. 17.15 
Den 30. april kl. 17.15

Alle er velkomne også til disse stille gudstjenester. 

Poul Erik Knudsen,
Sognepræst

Sæsonen starter med …
PILGRIMSVANDRING OG 
MEDITATIONSGUDSTJENESTE 
Torsdag d. 25. september 
under overskriften: Sensommer i Vest. 
Der er start højt og tættere på himlen i Nørlem Kirke kl. 
18.30. Herfra går vi ned gennem Tannebækdalen til vandet 
i Lemvig og ind til Lemvig Kirke, hvor vi slutter med medi-
tationsgudstjeneste kl. ca. 20.00 og e� erfølgende kirkeka� e.  
Vandringens længde er ca. 5. km. 
Har man ikke lyst til vandreturen, er man velkommen til at 
deltage i meditationsgudstjenesten i Lemvig Kirke. 

 

Høstoffer 2014
Det beløb, der indkommer ved årets høstgudstjenester bliver 
fordelt til følgende organisationer:
Heldum: Aktivitetshuset
Lemvig: Danmission – Mission Afrika – Kirkens Korshær
 Mission blandt hjemløse – Borgerskolen – Aktivitets-
 huset –Børn & Unge i Sorg, lokalt – Folkekirkens 
 Nødhjælp

 

Tirsdag den 9. kl. 14.30
Indre Mission – Klippen. Tirsdagssamvær / seniormøde ved 
fritidsforkynder Henning Hollesen, Aulum
Tirsdag den 9. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset ved formand for Det Etiske Råd, 
Jacob Birkler, der taler om ”Menneskesyn til e� ersyn”
Onsdag den 10. kl. 19.30
Indre Mission – fødselsdagsfest ved sognepræst Daniel Kris-
tiansen, Hvide Sande, der taler om ”Håb, angst, værdighed. 
Dagligdag som præst på Anker Fjord Hospice”. 
Særskilt program for børnene
Torsdag den 11. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Jacobina Dahl, Nørlem, 
fortæller om ”Vores liv og arbejde med opholdsstedet ”Fjorden””
Fredag den 12. kl. 18.00
Luthersk Mission. Familiea� en med fællesspisning. Besøg af 
missionærparret Annelise og Aksel Ry Clausen, Cambodja
Tirsdag den 16. kl. 13.30-16.30
Danmissionstævne i Holstebro Sognehus. Tale v. formand for 
sti� sbestyrelsen Sune Hjertmann Frederiksen over emnet 
“For at der bliver en sti, skal græsset trædes ned fra begge sider” 
- om erfaringer med venskabsmenigheder
Tirsdag den 16. kl. 17.00-19.00
Spisefællesskab for aleneforældre og deres børn i Kirkehuset. 
Tilmelding og information: Sognemedhjælper Kirsten Vindum, 
tlf. 23 45 94 92 eller smh@lemvigkirkerne.dk
Onsdag den 17. kl. 19.30
Alle hjem. Kredsene mødes i hjemmene hos:
Birgit & Poul Johansen, Vester Lemtorp 25
Jørgen Knudsen, Storegade 33
Ingrid & Arne Nørgaard, Niels Bjerres Vej 3
Doris & Jens Ludvigsen, Anders � uborgs Vej 22
Torsdag den 18. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. 
Vi får besøg af vores pedel i Kirkehuset, Monica Kynde Hvas

Kender du et ensomt menneske?
Er du selv blevet ensom?
Så få dig en besøgsven! 
Kontakt: Besøgskoordinator 
Meta Bech Houmaa, 24 60 04 61, 
Lemvig & Heldum Sogne

SEPTEMBER: LEMVIG KIRKE:  HELDUM KIRKE:
Torsdag den 11.19.30 Koncert med 
 Duo Christiano ved
 Christian Riisgaard
 og Christian Sievert
 Entré kr. 50 
Søndag den 14.  10.30 Poul Erik Knudsen10.00 Birgitte Krøyer
13. søndag eft. trin.                 Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxa: 
97 82 24 24 
Søndag den 21. 10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
14. søndag eft. trin.                       Indsamling: Dansk Missionsråd
Kirketaxa: 
97 82 14 15
Torsdag den 25. 20.00 Poul Erik Knudsen  
 Meditationsgudstjeneste
Søndag den 28. 10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Poul Erik Knudsen
15. søndag eft. trin. Høst- og familiegudstjeneste Høstgudstjeneste
Kirketaxa:           Indsamling: Høstgudstjenesteindsamling
97 82 24 24 


