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Vi bygger med på en KATEDRAL
”Dagens indsamling går til vores venskabsmenighed i
Cameroun”
Sådan lyder det en hel del søndage om året, når vi har
gudstjeneste i Lemvig og Heldum Kirker – og hver gang
kommer der flotte beløb ind. I 2014 blev det samlet set til
kr. 12.940, som blev overført til menigheden i Garoya. Efter
samtale med menighedens præster; Kirkepræsident Goyjek
og Pastor Francios har vi de sidste tre år støttet menighedens
byggeri af den nye katedral med kr. 10.000 og restbeløbet er
givet videre til kirkens evangelister.
En katedral rejser sig langsomt af den røde jord
I 2004 bestemte menighedsrådet ved kirken i Garoya i
Cameroun, at tiden var kommet, hvor de måtte begynde at
rejse en ny kirkebygning. Den eksisterende bygning
kunne rumme 800 mennesker, men pladsen
var blevet for trang og kirkebygningen var
blevet for gammel og slidt.
Kirkens præst – Francios - og kirkens
økonomichef – Ezai – fortæller, at
begrundelserne var trefoldige: en dyb og
inderlig trang til at ære Gud og give troen et
konkret udtryk, et behov for at manifestere
sig som en stærk selvstændig kirke. Til sidst
skal nævnes, at der var et pladsproblem i den
gamle kirke.
Den nye katedral med plads til 3000 mennesker
er tegnet af en lokal arkitekt Barthélemy og grundstenen blev
lagt i 2006. Langsomt rejser de høje mure sig og bliver mere
og mere synlige. Her sker store ting.
Kirkens medlemmer bærer byggeriet
Til hver gudstjeneste i menigheden går en af indsamlingerne
til den nye kirke, og to gange om året organiseres der særlige
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store indsamlinger, hvor alle sejl sættes til. Pastor Francios fortæller: ”Vi læser i Bibelen om, hvordan kirkerne blev
bygget af de kristne selv. De lokale kristne, ikke udlændinge.
Derfor skal vi heller ikke bare sidde og vente på, at andre
bygger en kirke til os. Vi skal selv bidrage. Det opmuntrer
folk, og så oplever de også, at det, de bidrager med, kommer
dem selv til gavn. På den måde tager vi alle sammen ansvar
for kirken”.

Mødekalender
HELDUM KIRKE:

Søndag d. 21. 10.30 Poul Erik Knudsen 9.00 Poul Erik Knudsen
3. søndag
Indsamling: Venskabsmenighed
efter trinitatis
Kirketaxa:
97 82 14 15
Søndag d. 28. 10.00 Birgitte Krøyer
10.00 Poul Erik Knudsen
4. søndag
DR-transmission
efter trinitatis
Indsamling: Gideonitterne
Kirketaxa:
97 82 24 24
Søndag d. 5. 10.30 Poul Erik Knudsen 9.00 Poul Erik Knudsen
5. søndag
Indsamling: Venskabsmenighed
efter trinitatis
Kirketaxa:
97 82 14 15

Tirsdag den 16. kl. 14.30
Indre Mission – Klippen. Tirsdagssamvær / seniormøde
Tirsdag den 16. kl. 17.00-19.00
Spisefællesskab for aleneforældre og børn.
Tilmelding: smh@lemvigkirkerne.dk / 23 45 94 92
Mandag den 15. – søndag den 21. kl. 19.30
Indre Mission – teltmøder i Harboøre
Torsdag den 18. kl. 10.00
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Sommercafé
Torsdag den 18. kl. 19.30
Luthersk Mission – møde i Kirkehuset
Tirsdag den 23. kl. 19.30
Indre Mission – Sct. Hans hygge hos Gurli og Per
Tirsdag den 23. kl. 19.00
Luthersk Mission – Skt. Hans fest hos Anne og Kaj,
Fabjergkirkevej 83, Fabjerg
Torsdag den 25. kl. 10.00
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Sommercafé

På søndag
…er det 3. søndag efter trinitatis.

Der er dem, der giver ondt af sig, og der er dem, der giver godt
af sig. Til de første hører farisæerne og de skriftkloge i søndagens evangelium (Luk 15. 1-10). De ”giver ondt af sig” over,
at Jesus ikke bare omgås mennesker som dem selv, men også
”tager imod syndere”. Til de sidste hører Jesus, da han svarer
dem med hele umisforståelige lignelser om at være uundværlig
og høre med, også selv om man er blevet væk, for sådan er
Gud - en Gud, der altid giver godt af sig.Jesus svarer enhver
tids skriftkloge og farisæere med de to lignelser om ”Om det
forsvundne får” og ”Den mistede drakme”. Lignelser om at
miste og lede og ikke mindst om glæde - om gensynsglæde og
genforeningsglæde, for siger Jesus: Sådan, siger jeg jer, bliver
der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig”.
Sådan må hvert eneste menneske vide sig elsket og villet af Gud.
Velkommen til gudstjeneste
Kordegn Tina Nørgaard og Kordegnevikar
Else Mogensen, e-mail: lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, tlf. 97 82 07 86

Den danske stamme blev nr. 2
Menigheden består især af medlemmer fra 12-14
forskellige stammegrupper, og en gang om året ved en stor
indsamlingsfest opgøres de enkelte stammers bidrag til
byggeriget.
Som venskabsmenighed kan vi hjælpe menigheden med den
store opgave – men netop hjælpe – ikke klare byggeriet. Det
er en stor opmuntring for menigheden, at vi bærer med på det
store projekt. Ved opgørelsen i 2014 kom vi med vores bidrag
på kr. 10.000 ind som nr. to. Ved festen blev vi annonceret
af Kirkepræsident Goyjek som ”The Danish tribe as number
two” – den danske stamme som nummer to.
Vi glæder os her over det sammen med menigheden.

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00 - Mandag lukket

Lørdag den 18. juli kl. 10.00 – kl. 15.00
Pilgrimsvandring – sommervandring Planetstien
”syng lovsang hele jorden”

Åbningstider på Kirkekontoret
I perioden indtil 14. august 2015 holder
Kirkekontoret åbent
tirsdag – fredag kl. 09.30 – 12.30
Lemvig-Heldum Menighedsråd

KirkeNYT i sommerferien

Grundet færre aktiviteter og møder i sommerperioden har
Lemvig-Heldum Menighedsråd besluttet, at KirkeNYT ikke
udkommer i ugerne 26 – 28 – 30.
Se www.Lemvigkirkerne.dk om mødedatoer m.v.
Kirkegårdskontorer
Lemvig: 97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

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

Her sker store ting.
Allerede nu bruges enkelte rum i kirken til gudstjeneste,
og det er Pastor Francios håb, at kirken i sin helhed
kan tages endnu mere i brug allerede i år eller næste år.
I Afrika kan dette sagtens lade sig gøre før man bliver
helt færdige. Francios fortæller; ”Når folk ser store ting
som dette, bliver de nysgerrige og får lyst til at finde
ud af mere om, hvordan vi kan bygge sådan noget. Det
åbner for, at vi kan fortælle dem om troen. Det viser, at
vi er i live her i kirken.”
Også som sådan kan kirken arbejde i mission – kan
kirkebygningen være et tegn på håb midt i en verden,
hvor der er særligt brug for tegn på håb.
Vi ønsker fortsat kirken held og lykke og Guds velsignelse til
at få kirken gjort færdig. Vi er klar med vores bidrag også i år.
Poul Erik Knudsen
Sognepræst

Fokus
Sommerkoncerter og gudstjenester
Oversigt over sommerens koncerter og
gudstjenester i Lemvig Provsti er udkommet
i denne brochure.
Brochuren kan afhentes i Kirkehuset
- og i de fleste kirker i Lemvig Provsti.
Den kan også downloades på
www.lemvigprovsti.dk
eller www.lemvigkirkerne.dk

Ny kirkesanger i Heldum

Vores nuværende kirkesanger Merethe A. Knudsen
har ønsket at stoppe som kirkesanger med udgangen af juni.
Vi siger tak for samarbejdet og ønsker held og lykke fremover.
Som ny kirkesanger er fra 1. juli 2015 ansat Vivi Kjærgaard,
som vi byder velkommen
Lemvig-Heldum Menighedsråd

Pilgrimsvandring
Lørdag den 18. juli kl. 10.00 – kl. 15.00

Pilgrimsvandring – sommervandring Planetstien
”syng lovsang hele jorden”
Vi følger bølgernes land og planeternes rækkefølge
langs Limfjorden ind mod Lemvig

3 orgelkoncerter i Lemvig Kirke

Fredag den 14. august kl. 16: Organist Steen Wrensted, Tønder
Fredag den 28. august kl. 16: Domorganist Morten Bech,
København
Fredag den 11. september kl. 16: Organist Inge Hermann, Give
Fri entré

Radiotransmission fra Lemvig Kirke
Vær opmærksom på, at gudstjenesten søndag den 28. juni
begynder kl. 10.00 på grund af radiotransmission
Sognepræst Birgitte Krøyer
tlf. 97 82 01 68 – træffes efter aftale
e-mail: bikr@km.dk

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

