Lemvig Bykirke

Gudstjenester
August
19/8
26/8

10.30 12. s.e.trinitatis
Havnegudstjeneste
Ingen

September
2/9
10.30 14.s.e.trinitatis
9/9
16.00 15.s.e.trinitatis
Lovsangsgudstjeneste
16/9
10.30 16.s.e.trinitatis
Søren Overby
23/9
10.30 17.s.e.trinitatis
Høstgudstjeneste
30/9
10.30 18.s.e.trinitatis
Oktober
7/10
14/10
21/10
28/10

10.30 19.s.e.trinitatis
Ingen 20.s.e.trinitatis
16.00 21.s.e.trinitatis
Lovsangsgudstjeneste
10.30 22.s.e.trinitatis

Kollekter: 2/9 –ELN, 23/9 – Blå Kors, 30/9 –
Menighedsfakultetet, 7/10 - Sømandsmissionen

Præst Brian Christensen: Ellehammersvej 71, Holstebro
Tlf 2943 3137 Mail: c.brian.christensen@gmail.com
Træffetid på Klippen: Mandag – torsdag 12.00-16.00

- menighed der forandrer

Udflugten for menighedens ældste gik i år til Mors, med besøg i Dragstrup kirke og Jesperhus
Blomsterpark afsluttende med middag i præsteboligen i Holstebro.

Kom som du er – vær som du er – og mød Gud som Han er!
Velkommen til gudstjeneste i Klippen, Østerbrogade 5

Se mere på www.lemvigbykirke.dk
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Andagt
”Jeg (Visdommen) var ved hans side som hans fortrolige, jeg
var til glæde for ham dag efter dag, jeg dansede foran ham hele
tiden” (Ordspr. 8,30)
Da Gud skabte verden, så var visdommen ved hans side og når
man hører evangeliernes beskrivelse af Jesus og hans eget
vidnesbyrd om sig selv, så bliver det klart, at Jesus selv er
Visdommen. Han var ved Guds side, da verden blev skabt.
Som menneske var han det klareste udtryk for Guds visdom.
Men man ser det ikke umiddelbart. Det er kun den som tror,
der virkelig kan se Guds visdom.
Det højeste udtryk for Guds visdom var, da Han besluttede at
lade Jesus dø på korset og sone hele verdens synd. Kun på den
måde kunne døden overvindes. Ved at Gud selv gav sit eget
liv. Den største visdom i universet er, at Gud elsker verden så
højt, at han lod sin egen søn dø på korset for at frelse enhver,
der tror på ham.

Nyheder

 Fra 1. august er Pastor Brian Christensen ansat på fuld
tid i Lemvig Bykirke og han og familien forventes at
flytte til Lemvig-området snarest muligt.
 Havnegudstjenesten søndag d. 19. august er en
friluftsgudstjeneste og foregår på Lemvig havn v/
Bjarnes fisk. Der kan købes frokost i Bjarnes fisk efter
gudstjenesten.
 Familie og høstgudstjeneste søndag d. 23. september.
Medbring gerne frugt og grønt fra mark og have. Der er
kirkefrokost til rimelig pris efter gudstjenesten.

Se mere på www.lemvigbykirke.dk

Tjenestegrupper
I Lemvig Bykirke kan alle få lov at være med. Meld dig som
medhjælper i lægmandsgruppen, børnekirke, sang og musik
eller praktisk gruppe. Vores informationsfolder fortæller mere
om, hvordan du kan være en del af fællesskabet i menigheden.

Menighedens grundlag og fundament
Bibelen – Guds inspirerende og urokkelige ord.
Vi er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger på det
samme bekendelses-grundlag som Den danske Folkekirke.
Menigheden er tilsluttet Evangelisk Luthersk Netværk (ELN)
og Indre Mission.

Menighedens vision
Vi ønsker gennem gudstjenestefejring og menighedens fællesskab, at børn, unge og voksne må lære Jesus at kende og kalde
enhver til tjeneste i menighed og dagligdag. Vi ønsker gennem
en klar, nærværende og bibeltro forkyndelse, ved nadver, dåb,
bøn og lovsang, at kalde til personlig tro på Jesus og fastholdelse i vor dåbs pagt. At alle må trives og glædes i fællesskabet,
så det opleves som en gave, man ikke kan undvære.
Ønsker du at blive medlem af Lemvig Bykirke,
så kan du rette henvendelse til menighedens formand
Formand for Lemvig Bykirke Arne Aalbæk
Rønbjerghage 21, Lemvig
Tlf. 2611 7767 – Mail: aalbeck@privat.dk
Kontonummer Lemvig Bykirke: 9589 – 0759698231
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