Lemvig Bykirke

Gudstjenester
Maj
7/5
12/5
14/5
21/5
28/5
Juni
4/6
11/6
18/6
25/6
Juli
16/7

Ingen 3.s.e.påske
10.30 St. Bededag
Konfirmation
Ingen 4.s.e.påske
16.00 5.s.e.påske
Søren Overby
10.30 6.s.e.påske

10.30 Pinsedag
10.30 Trinitatis
Ingen 1.s.e.trin
16.00 2.s.e.trin
Lovsangsgudstjeneste
10.30 5.s.e.trin

August
Første gudstjeneste efter
sommerferien er:
6/8
16.00 8.s.e.trin
Søren Overby

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

Noah Juul Jensen blev døbt ved den første barnedåb i Lemvig Bykirke

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

Kollekter: 21/5 –DBI, 28/5 – KFUMs
Soldatermission, 4/6 – YM, 25/6 – Retten til
liv, 16/7 – Bibellæserringen

Se mere på www.lemvigbykirke.dk
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Andagt
Den som er født i det danske rige, fødes til at være undersåtter
under den konge/dronning som hersker her. På samme måde
fødes vi ved dåben åndeligt til at være undersåtter i Guds rige.
Her har vi heller ikke selv valgt regenten. Men når det lyder
ved dåben: ”Modtag det hellige korsets tegn, til et vidnesbyrd
om at du skal tilhøre den korsfæstede herre, Jesus Kristus”, så
tales der stærkere om vores forhold til ham end til den danske
monark. Vi tilhører Jesus.
Det står enhver frit for at rejse væk fra Danmark og blive
statsborger i et andet land og det står enhver frit for at flytte ud
af Guds rige og forsage sin kristne tro. Men vælger man at
være en kristen og blive i sin dåbs nåde, så har Jesus lovet os,
at vi har fået del i det evige liv og engang skal stå foran hans
trone i Himlen og hylde ham.

Nyheder

 Vi har haft vores første barnedåb, da Noah Juul Jensen
blev døbt søndag d. 12. februar. Stort tillykke.
 Der afholdes konfirmation i Lemvig Bykirke St.
Bededag d. 12. maj kl. 10.30, hvor Silas Westh Lund og
Sebastian Sand konfirmeres.
 Inspirationsdag i Lemvig Bykirke lørdag d. 20. maj.
Bibeltime v/ Henning Bjerg Mikkelsen og oplæg v/
Anette Klausholm Bækgaard, ELN. Se særskilt program
 Sommerudflugt for menighedens ældste er i år tirsdag d.
6. juni og turen går bl.a. til Hellig Kors Kloster i Lem.
 Til sommer vies Bjørn Etscorn og Signe Dimon i
Nr.Lem kirke d. 15. juli og Martin Kirk Christensen og
Laura Barslund Jensen vies i Aulum kirke d. 5. august.

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. 9781 0767 – Mail: aalbeck@privat.dk
Kontonummer Lemvig Bykirke: 9589 – 0759698231
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