Lemvig Bykirke

Gudstjenester
Februar
4/2
11/2
18/2
25/2
Marts
4/3
11/3
18/3
25/3
30/3
April
1/4
2/4
8/4
15/4
22/4
27/4
29/4

16.00 Seksagesima
Søren Overby
10.30 Fastelavn
Familiegudstjeneste
10.30 1.s. i fasten
Ingen 2.s. i fasten

10.30 3.s. i fasten
10.30 Midfaste
10.30 Maria bebud
10.30 Palmesøndag
Familiegudstjeneste
10.30 Langfredag

10.30 Påskedag
Ingen 2. påskedag
16.00 1.s.e.påske
Lovsangsgudstjeneste
10.30 2.s.e.påske
Ingen 3.s.e.påske
10.30 St.Bededag
Ingen 4.s.e.påske

Præst Brian Christensen: Ellehammersvej 71, Holstebro
Tlf 2943 3137 Mail: c.brian.christensen@gmail.com
Træffetid på Klippen: Hver mandag 15.30-17.00

- menighed der forandrer

Lemvig Bykirke har deltaget i en kampagne på sociale medier med #hosos
der satte fokus på den positive historie om at være kirke

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

Kollekter: 4/2 –KLF, 11/2 – DFS, 11/3 – KFS,
18/3 – Ordet og Israel, 1/4 – YM projekt, 15/4
– Norea radio, 27/4 – DBI

Se mere på www.lemvigbykirke.dk

Kirkeblad Februar 2018 - April 2018

Andagt
Det er svært at forestille sig evigheden. Det er som en ring.
Den har ingen begyndelse og ingen afslutning. Den er bare.
En ring, en cirkel, er tegnet på Guds uendelighed.
Til gudstjenesten hører vi om, hvordan vi får det evige liv af
Gud. Det begynder ved dåben. Her får vi det evige liv, som en
gave. Her sættes vi ind i Guds cirkel, vi får livet fra Gud – det
liv, som døden ikke har magt over.
For Ham der giver os det opstod fra de døde og skal aldrig
mere dø. Og selvom vi skal lægges i graven engang, så er det
kun som at sove en nat, så vækkes vi op igen til et evigt liv hos
Gud. ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne
søn, for at enhver, som tror på ham ikke skal fortabes, men
have evigt liv” (Johannesevangeliet kap 3, vers 16)

Nyheder

 Medlemsaften for interesserede og nye medlemmer
torsdag d. 8. februar kl. 19.30-21.00.
 Skærtorsdag d. 29/3 kl. 18.00 fejrer vi påskemåltid
sammen efter jødisk-messiansk tradition.
Med fællesspisning, bibeltekster, bønner og sang.
 Generalforsamling søndag d. 15. april efter gudstjeneste og kirkefrokost. Her gør bestyrelsen status,
regnskabet fremlægges og der er mulighed for at drøfte
menighedens vækst og trivsel.
 Lørdag d. 21. april afholdes menighedens årlige
inspirationsdag. Sæt kryds i kalenderen
Se særskilt program

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

Se mere på www.lemvigbykirke.dk
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