Lemvig Bykirke

Gudstjenester
Maj
5/5
12/5
17/5
19/5
26/5
30/5
Juni
2/6
9/6
10/6
16/6
23/6
30/6
Juli
14/7

10.30 2.s.e.påske
10.30 3.s.e.påske
Søren Overby
10.30 St. Bededag
Konfirmation
Ingen 4.s.e.påske
10.30 5.s.e.påske
Ingen Kristi Himfart

10.30 6.s.e.påske
10.30 Pinsedag
Ingen 2. pinsedag
16.00 Trinitatis
Lovsangsgudstjeneste
Ingen 1.s.e.trin
10.30 2.s.e.trin

10.30 4.s.e.trin

Kollekter: 5/5- Norea radio, 26/5 – DBI,
2/6 – KFUMs soldatermission, 9/6 – Yad va
lev, 30/6 – Promissio, 14/7 - Bibellæserringen

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

- menighed der forandrer

Til fastelavns-gudstjenesten blev døbefonten dekoreret med mange forskellige bønner.

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
”Troen kommer altså af det der høres og det der høres kommer
i kraft af Kristi ord.” Rom 10,17)
Æg er et påskesymbol, fordi man i kyllingens vej ud i livet kan
finde et symbol på, hvordan også menneskelivet leves. Når en
kylling vokser inde i ægget, så er det først, når det er stort nok
til at klare sig uden for ægget, at det selv prikker hul på
skallen. Bliver skallen brudt for tidligt, så dør den lille kylling.
Sådan er det også med menneskelivet. Livet og kærligheden
vokser indefra og må have sin tid, førend det kan bryde frem.
Kærligheden må have tid til at vokse. Kristentroen vokser også
indefra, når Gud taler til et menneske. Troen kan ikke presses
frem ved ydre love og en from og god livsførelse. Troen
vokser i et menneske, når det hører Ordet og lader det vokse
indefra – i hjertet.

Særlige arrangementer

 Messy Church tirsdag d. 14. maj kl. 16.30-18.30
Gudstjeneste for alle med drop-in, bibelfortælling,
aktivitet og fællesspisning.
 Konfirmation St. Bededag d. 17. maj kl.10.30
Følgende konfirmeres: Signe Dybdal Christensen og
Iver Thomey Damgaard. Alle er hjertelig velkomne.
 Spændende foredragsrække: ”Liv og relationer”
Torsdag d. 23. maj kl. 19.30 v/ terapeut Ole Raabjerg,
Silkeborg ”Skam og stress” og
Tirsdag d. 11. juni kl. 19.30 v/ Kirsten og Brian
Christensen. ”Tavse mænd og talende kvinder”

Se mere på www.lemvigbykirke.dk

 Menighedens årlige inspirationsdag afholdes lørdag d. 1.
juni fra kl. 9.30-16.00. Om formiddagen undervisning v/
Jakob Højlund, LTC og om eftermiddagen besøg på
Himmelske dage i Herning. Se særskilt program.
 Den årlige udflugt for sognets ældre afholdes mandag d.
17. juni med fælles afgang fra Klippen.
Se særskilt program.

Børnefestival i Lemvig Bykirke fredag d. 7. juni
Program
15.00 Velkomst og åbning
15.10 Bibelen Live – Fortællingen om Jonas
15.45 ”Ild i håret” v/Tante Andante og Skipperskræk
16.45 Musik-skolens Marimba orkester
17.30 Bibelen Live – Jesu lignelser fra Markus-evangeliet
18.00 Tak for i dag

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
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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