Lemvig Bykirke

Gudstjenester
Februar
3/2
10/2
17/2
24/2

Marts
3/3
10/3
17/3
24/3
31/3
April
7/4
14/4
19/4
21/4
22/4
28/4

Ingen 4.s.e hellig 3k.
10.30 s.s.e. hellig 3k.
10.30 Septuagesima
16.00 Seksagesima
Lovsangsgudstjeneste

10.30 Fastelavn
Familiegudstjeneste
10.30 1. s.i fasten
10.30 2. s.i fasten
10.30 3.s. i fasten
Christian Poulsen
10.30 Midfaste

16.00 Maria Bebud
Lovsangsgudstjeneste
10.30 Palmesøndag
Familiegudstjeneste
10.30 Langfredag
10.30 Påskedag
Ingen 2. påskedag
10.30 1.s.e.påske

Præst Brian Christensen: Vinkelvej 19, Lemvig (fra d. 1. april)
Tlf 2943 3137 Mail: c.brian.christensen@gmail.com
Træffetid på Klippen: Hver mandag 15.30-17.00

- menighed der forandrer

I foråret 2019 lanceres et nyt initiativ med 3 hverdagsgudstjenester.
Messy Church er for alle aldre

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 2019 - April 2019

Andagt
Kampagnen ”Giv dig Rig” har med 10 teser sat fokus på forholdet
mellem velstand, velfærd og ansvar. Herunder er tese nr. 8.
Læs dem alle på http://korturl.dk/q81u
Hvert enkelt menneske har uendelig stor værdi for Gud. Vi er alle skabt
af den samme skaber og tiltænkt et evigt liv i en fuldkommen verden på
en ny jord. Erkender vi dette, må vi også se på hvert enkelt menneske
som vores bror eller søster. Dette motiverer os til at være gavmilde og
afhjælpe nød og fattigdom, men også til at gøre en indsats på
samfundsplan for at ændre de strukturer, der medfører fattigdom og en
skæv fordeling af goderne. Bevidstheden om, at alle mennesker er skabt
af Gud og elsket af ham, udfordrer os til at arbejde for at fremme en
retfærdig resursefordeling mellem rig og fattig.

 Skærtorsdag d. 18. april kl. 18.00 fejrer vi påskemåltid
sammen efter jødisk-messiansk tradition.
Med fællesspisning, bibeltekster, bønner og sang.

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.
Se mere om Lemvig Bykirke i informationsfolder

Messy Church

Jakob, Jesu bror og discipel: „I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus og
så gøre forskel på folk“ (Jakobs brev kap 2, vers 2)

Særlige arrangementer

 Torsdag d. 21. februar kl. 19.30 inviteres til
medlemsmøde for nye medlemmer og de som kunne
have interesse i at blive medlemmer af Lemvig Bykirke.
 Jesus i West: Ungdomsgudstjeneste og lovsangsfest,
lørdag d. 30. marts kl. 19.30. Taler: Søren Thuesen.
 Generalforsamling søndag d. 31. marts efter gudstjeneste og kirkefrokost. Her gør bestyrelsen status,
regnskabet fremlægges og der er mulighed for at drøfte
menighedens vækst og trivsel.
 Spændende foredragsrække: ”Liv og relationer”
Første gang mandag d. 8. april kl. 19.30 v/ underviser
og supervisor Conny Hjelm, Dianalund.
”Magt og afmagt i den medmenneskelige relation”

Se mere på www.lemvigbykirke.dk

Gudstjeneste for alle med drop-in, aktivitet,
bibelfortælling, fællesspisning.
Tirsdag d. 5. februar kl. 16.30-18.30
Mandag d. 1. april kl. 16.30-18.30
Ønsker du at blive medlem af Lemvig Bykirke,
så kan du rette henvendelse til formand for Lemvig Bykirke
Arne Aalbæk Rønbjerghage 21, Lemvig
Tlf. 2611 7767 – Mail: aalbeck@privat.dk
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