
Nyt projekt
I Lemvig og Heldum sogne har vi to-årige indsamlingsprojek-
ter, hvortil vi samler ind ved gudstjenesten 8 gange om 
året, og hvortil også overskuddet fra lysgloberne, der står i 
kirkerne, går. 
Det bliver hvert år til mellem 10 og 14 tusinde kroner. I 2013-
2014 har vi støttet et projekt ved Danmission: Fremtidsbørn 
i Egypten. 
Nu har Menighedsrådet valgt et projekt ved missionsselskabet 
Areopagos, der arbejder i Kina – bl.a. i Hong Kong. 

Fattige præstestuderende på 
Lutheran Theological Seminarium
Initiativtagere til projektet er tidligere sognepræst i Lemvig, 
Erik Bitsch, og frue, Birgit, som i 2013-2014 var senior-

volontører for Areopagos i Hong Kong på Tao Fong Shan – 
et kristent dialogcenter i udkanten af den store by, hvor bl.a. 
dette præsteseminarium ligger.

Birgit og Erik fortæller: 
”Mange af de studerende på LTS, Lutheran � eological 
Seminary i Hong Kong, kommer fra meget fattige kår. Mange 
af dem har været nødt til at rejse langt væk fra deres familier, 
fordi de ønsker at læse på præsteseminaret - uden at have 
økonomisk mulighed for at komme hjem på besøg i løbet af 
deres studietid. 
Vi har oplevet studerende, som har siddet med tårer i øjnene 
i vores stue og fortalt om, hvordan de ikke har råd til at tage 
hjem på besøg hos deres kone og børn i løbet af de to år, som 
de studerer på præsteseminaret.” 
”Vi oplevede også, at én af de studerende fra Cambodia frøs 
så meget under Hong Kong-vinteren, at hun ikke kunne 
koncentrere sig om studierne. Hun betroede os så, at hun ikke 
havde råd til at købe en varm trøje. Lige sådan mødte vi en 
studerende, som � k at vide, at hans kone hjemme i Myanmar 
skulle opereres for en svulst. Han var ved at gå til, fordi han 
ikke havde råd til at rejse hjem, men hjem ville han, og derfor 
var han nødt til at tage et alt for dyrt lån, som kommer til at 
plage ham mange år ud i fremtiden.” 

Stor betydning for kirker og befolkninger
”LTS er et fantastisk sted, som har betydet og betyder utrolig 
meget for kirkerne og befolkningerne i Kina, � ailand, 
Cambodia, Vietnam – ja, i hele Sydøstasien. Derfor er det 
også så vigtigt, at de studerende, der er så heldige at komme 
dér og få en videreuddannelse, også får mulighed for at 

udnytte den chance optimalt,” siger Birgit og Erik Bitsch. 
”Det er i mange tilfælde ganske små beløb, der kan have en 
afgørende betydning for de studerende, så de kan få både 
privatliv og studier til at fungere.”

Tak for opbakning
Det er Menighedsrådets håb, at man vil tage godt imod 
det nye projekt, og vi siger på forhånd tak for støtte og 
opbakninger hertil. Første gang vi samler ind hertil er for 
øvrigt fastelavnssøndag. 

Poul Erik Knudsen
Sognepræst 
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På søndag

Sognenes indsamlingsprojekt 2015-2016

Fokus

… er det søndag seksagesima
… og søndagens evangelietekst er lignelsen om sædemanden (Matt. 
4, 1-20). Når Jesus fortæller lignelser, er det som regel sådan, at han 
fortæller lignelsen, og så lader han det være op til tilhørerne selv at 
tolke og forstå den. Med lignelsen om sædemanden er det anderledes 
- i hvert fald for disciplene - for da de senere begynder at spørge Jesus 
ud om lignelsens betydning, udlægger han den for dem. Sædemanden 
sår korn, men kornet er ikke korn: Kornet er et billede på Guds ord, og 
klippegrunden, tidslerne og den gode jord er ikke bare forskellige slags 
jordstykker, men billeder på hvor forskelligt mennesker modtager 
ordet. Hvordan nogen hører det, men alligevel ikke tager det til sig, så 
det slår rod. Hvordan alle livets bekymringer kan komme som tidsler 
og kvæle det igen. Hvordan det kan slå rod i menneskers hjerter og 
vokse videre dér …
”Den, der har ører at høre med, skal høre!” siger Jesus. I søndagens 
gudstjenester inviteres vi til at komme og høre med. 

Velkommen til gudstjeneste!

FEBRUAR: LEMVIG KIRKE: HELDUM KIRKE:

Søndag d. 8. 10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Seksagesima søndag
Kirketaxi:
97 82 14 15                         Indsamling: Venskabsmenighed
Søndag d. 15. 14.00 Birgitte Krøyer 10.00 Birgitte Krøyer
Fastelavns søndag Børne- og familiegudstjeneste
Kirketaxa: i Spejderhuset med
97 82 24 24  efterfølgende tøndeslagning
                        Indsamling: Sognenes YM-projekt
Onsdag d. 18. 19.30 Koncert: 
 ”Vinter-jazz” med 
 Clara Vuust, Nico Gori,
 Francesco Cali. 
 Entré: 50 kr.
Søndag d. 22. 10.30 Poul Erik Knudsen 9.00 Poul Erik Knudsen
1. søndag i fasten                                     Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxa:
97 82 14 15

Tirsdag den 3. kl. 17.00-17.45
Skumringssang med Erling Lindgren i Kirkehuset
Tirsdag den 3. kl. 17.00-19.00
Spisefællesskab for aleneforældre og børn i Kirkehuset. 
Tilmelding: smh@lemvigkirkerne.dk / 23 45 94 92
Tirsdag den 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK’s Voksenafdeling mødes i Kirkehuset. 
Emne: ”Glæden ved livet” ved sognepræst Bettina Reese 
Tonnesen, Nørlem
Onsdag den 4. kl. 14.00-15.30
Indre Mission – Klippen: Samtalemøde
Onsdag den 4. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene
Torsdag den 5. kl. 10.00 
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Fhv. seminarierektor 
Henning Fogde, Nr. Nissum: ”Adolf Lauritz Hansen og 
skolerne i Nr. Nissum”
Torsdag den 5. kl. 14.30
Kirkens Korshærs møde i Kirkehuset
Fredag den 6. kl. 18.00 
Indre Mission – Klippen. Familiea� en med fællesspisning
Fredag den 6. kl. 19.00
Luthersk Mission – kredsmøde i Kirkehuset
Torsdag den 12. kl. 10.00
Kirkens Dagligstue holder fri på grund af vinterferien
Tirsdag den 17. kl. 17.00-19.00
Spisefællesskab for aleneforældre og børn i Kirkehuset. 
Tilmelding: smh@lemvigkirkerne.dk / 23 45 94 92
Tirsdag den 17. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. Foredrag ved generalsekretær 
i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen: ”Nytter 
det noget?”
Tirsdag den 17. kl. 14.30
Indre Mission – Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde

Kirkens Dagligstue 

i Kirkehuset
torsdag den 5. februar kl. 10.00
Besøg af � v. seminarierektor Henning Fogde, Nr. Nissum, der 
fortæller om ”Adolf Lauritz Hansen og skolerne i Nørre Nissum”

Foredragsaften 
i Lemvig Kirkehus 
tirsdag den 17. februar kl. 19.30
Foredrag ved den nye general-
sekretær i Folkekirkens Nødhjælp, 
Birgitte Qvist-Sørensen, over emnet 
”Nytter det noget?”

Klokkespillets melodier
i fastetiden
Kl.   8: Gud ske tak og lov
Kl. 12:  Se, hvor nu Jesus træder
Kl. 15:  Hil dig, frelser og forsoner
Kl. 18: Fred hviler over land og by

 

VINTERJAZZ 
i Lemvig Kirke
onsdag den 18. februar kl. 19.30
CLARA VUUST, sang
FRANCESCO CALI, klaver
NICO GORI, klarinet
Billetter à 50 kr. i Lemvig Boghandel 
eller ved indgangen.
Arr.: Lemvig Musikforening og Lemvig Kirke

Hjælp til fattige studerende i Hong Kong 

Birgit og Erik Bitsch sammen med et par af de studerende 

LTS-studerende samles foran skolens store kors

  

  


