
 

 

Mødekalender

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

Kirkekalender

På søndag

Fokus
Påskekoncert 
i Lemvig kirke
Onsdag den 25. marts 
kl. 19.30

Lemvig kirke indbyder til

Tirsdag den 10. + 24. marts kl. 17-19
Tilmelding og information: Sognemedhjælper 

Kirsten Vindum  smh@lemvigkirkerne.dk  23459492

Spisefællesskab
for aleneforældre ... og børn

MARTS/APR.: LEMVIG KIRKE: HELDUM KIRKE:

Onsdag d. 25. 10.00 Birgitte Krøyer
 Påskeinstitutionsgudstjeneste
 19.30 Påskekoncert med 
 Lemvig Kirkes Ungdomskor 
 og organist Erling Lindgren. 
 Fri entré.
Torsdag d. 26. 19.00 Birgitte Krøyer / 
 Poul Erik Knudsen
 Gudstjeneste ved konfirmander
Søndag d. 29. 10.30 Poul Erik Knudsen 10.00 Birgitte Krøyer
Palmesøndag                            Indsamling: Sognenes YM-projekt
Kirketaxa:
97 82 24 24 
Tirsdag d. 31.  15.30 Poul Erik Knudsen
Kirketaxa: Påskegudstjeneste for ældre
97 82 14 15
Torsdag d. 2.  19.30 Poul Erik Knudsen 10.00 Poul E. Knudsen
Skærtorsdag
Kirketaxa 
97 82 24 24

… er det Palmesøndag … 
og vi er nået frem tæt på påsken, hvor vi følger de sidste forberedelser, 
som der er skrevet om dem hos evangelisten Mattæus kap. 21, 1-9. 
Gennem hele Mattæus evangeliet har vi fulgt, hvordan Jesus med sine 
gerninger og ord opfylder alt det, som er beskrevet hos profeterne. Det 
samme gør sig gældende på denne dag, hvor Jesus indtager Jerusalem 
ridende på et æsel. 
”Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger; 
”Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende 
på et æsel og på et trækdyrs føl.”
Og folkeskaren ved, at det helt særlige snart skal ske, og de synger som 
de første den lovsang, vi gentager, hver gang vi skal fejre nadverens fest 
i gudstjenestens midte: ”Hosianna, Davids Søn! Velsignet være han som 
kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!”   
Palmesøndag er fest og glæde – rigdom og kærlighed – snart bliver det 
påske – den stille uge følger

Vel mødt – og denne søndags gudstjeneste 
i Lemvig Kirke er for hele familien

Onsdag den 25. kl. 19.30
Indre Mission – Klippen. Missionær Henrik Didriksen, 
Skive. ”Nådegaverne – Guds udrustning”

Torsdag den 26. kl. 10.00
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. 
FRI – kon� rmander i hele huset

Torsdag den 26. kl. 19.30
Kirkehøjskolen i Lemvig Valgmenighedskirke. Jesper 
Kallesøe: ”Når tiden bliver høj: sange og salmer til tiden”

Torsdag den 26. kl. 19.30
Teaterforestilling ”Marias Testamente” 
på Lemvig Gymnasium

Fredag den 27. kl. 18.00
Luthersk Mission – familiea� en i Kirkehuset. 
Tale ved Ole Pedersen, Herning

Torsdag den 2. april kl. 10.00
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. FRI – Skærtorsdag

Tirsdag den 7. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang med Erling Lindgren i Kirkehuset

Tirsdag den 7. kl. 17.00 - 19.00
Spisefællesskab for aleneforældre og børn i Kirkehuset. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /23 45 94 92

Tirsdag den 7. kl. 19.30
KFUM & KFUK holder voksena� en i Ågade 5. 
Sognepræst Karin Andreasen Vestergaard, Ikast: ”Jeg tror 
på min måde!”- Er det underordnet, hvad vi tror på?

Kirkehøjskole
Torsdag den 26. marts kl. 19.30 
i Lemvig Valgmenighedskirke
 “Når tiden blir høj: sange og salmer 
til tiden” ved Jesper Kallesøe
Alle er velkomne!
Kirkehøjskoleudvalget

Teaterforestilling 
“Marias Testamente”
Torsdag den 26. marts kl. 19.30 på Lemvig Gymnasium
Billetter á kr. 100 kan købes 
i Lemvig Boghandel og ved 
indgangen.
Arrangør: Heldum Kirke 
i samarbejde med 
Teaterkredsen Lim� orden

 Skærtorsdag 
- indstiftelse af nadveren

 Afl astnings- & Vågetjenesten
Lemvig Provsti
Vågetjenesten tilbyder nærvær og a� astning i hjemmene ved syge og døende.
Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker og kan benyttes uden 
beregning.
Koordinatorer er:
Hanne Lund – 61764955 / 97821761
Betty Nørby – 51255925 / 97891317
Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.
Udvalg for Vågetjenesten v. Poul Erik Knudsen

LEMVIG KIRKES UNGDOMSKOR
ERLING LINDGREN, orgel og korledelse                    Fri entré

  

  

Lad os bryde brødet sammen ved hans bord
Lad os drikke vinen sammen ved hans bord 
Lad os prise Herren sammen ved hans bord

Indbydelse til skærtorsdagsmåltid
Skærtorsdag holder vi gudstjenester i vore kirker for at fejre 
Jesu indsti� else af nadveren. Det er det lille festmåltid, som 
vi har med hver gang, vi indbyder til gudstjeneste og sammen 
deler Jesu legeme og blod i skikkelse af et lille stykke brød og 
et lille bæger med druens sa�  – med vin. 

I et forsøg på at sætte nadveren ind i dens oprindelige
sammenhæng – nemlig som en del af et afskedsmåltid – 
indbyder vi igen til skærtorsdagsmåltid i Kirkehuset forud 
for gudstjenesten d. 2. april kl. 19.30. 
For det var e� er påskemåltidet, at Jesus tog brødet – takkede 
og brød det og gav det til disciplene. Ligeledes med bægeret 
med vinen – han takkede og gav dem det og sagde; ”Dette er 
mit legeme – dette er mit blod – gør dette til ihukommelse 
af mig”.

Jøderne holder hvert år deres påskemåltid til minde om det 
sidste måltid, folket spiste sammen i familierne, dengang de 
i mange hundrede år havde arbejdet som slaver i Egypten. 
Også Jesus og disciplene holdt dette måltid i en sal et sted i 
Jerusalem kort før Jesus blev taget til fange og e� erfølgende 
korsfæstet. Derfor blev dette sidste måltid både et festmåltid 
og et afskedsmåltid. 

Vores skærtorsdagsmåltid
Vi vil holde vores måltid e� er de forskri� er, som Jesus og 
hans disciple holdt i hævd. Derfor er menuen lam, usyret 
brød og bitre urter. Som tillæg fra vores danske tradition vil 
der også være karto� er til – ligesom vi får en dessert. 
Hertil vil vi drikke de tre bægre vin, som også indgår i det 
jødiske måltid; fortællingens bæger, tjenestens bæger og 
forsoningens bæger. Der vil være nogle læsninger fra Bibelen, 
og enkelte salmer undervejs. E� er endt måltid går vi i Lemvig 
Kirke for sammen med resten af menigheden at deltage i 
a� engudstjenesten. 
Gennem deltagelse i dette måltid skulle det gerne blive 
tydeligt, at nadveren egentlig er et måltid, vi deles om – en 
stund i gode venners lag – mennesker, der deler livet med 
hinanden med opmærksomhed, deltagelse, nærvær, omsorg, 
smil, latter og både gode og svære fortællinger om livet, som 
det er for os. 

Om tilmelding
Her til venstre kan du se mere om tilmeldingsfrist, pris og 
andet.

Vi glæder os til at være sammen til skærtorsdagsmåltid.

Vel mødt!

Poul Erik Knudsen
sognepræst


