Lemvig Bykirke

Gudstjenester
November
4/11
10.30 Alle Helgen
11/11
10.30 24. s.e.trinitatis
18/11
10.30 25. s.e.trinitatis
Christian Poulsen
25/11
16.00 sidste i kirkeår
Lovsangsgudstjeneste
December
2/12
10.30 1.s.i advent
Familiegudstjeneste
9/12
10.30 2.s.i advent
16/12
16.00 3.s.i advent
Søren Overby
18/12
19.00 de 7 læsninger
23/12
Ingen 4.s.i advent
24/12
15.00 juleaften
25/12
10.30 juledag
26/12
Ingen 2. juledag
Januar
1/1
16.00 Nytårsdag
6/1
10.30 Hellig 3 konger
Evangelisk alliance
13/1
10.30 1.s.e.hellig 3 k
20/1
10.30 2.s.e.hellig 3 k
27/1
10.30 3.s.e.hellig 3 k

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

Høstgudstjeneste med en flot offergave af marken og havens grønt

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

Kollekter: 25/11 –IM, 9/12 – Agape, 24/12 +
25/12 – YM projekt, 1/1 Bibelselskabet, 6/1 –
KPI, 27/1 Kirkens korshær
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Andagt
”Jeg stoler på dig Herre, jeg siger: Du er min Gud.
Mine tider er i din hånd”. (Salme 31,15)
Deo Volente. Dette gamle latinske udtryk rummer en gammel
visdom. Deo volente. ”Om Gud vil”. Vi er så optaget af, hvad
mennesker vil og kan. Vi lægger planer for fremtiden, visioner
og strategier.
Men det er alene Gud, som gør fremtiden mulig og vi er helt
afhængige af ham. Ikke mindst når det gælder kirkens fremtid
og de visioner vi kan have for den. Vi må stole på ham.
Vi må bede Gud om at sende sin ånd, så det som vi satser på
ikke bare er mennesketanker, men det som har evighedsværdi.

Nyheder
 Tema-lørdag d. 10. november kl. 13.30-16.30 med
Carsten Dalsgaard Hansen, Hellig kors kloster.
Han vil undervise om emnet ”Kristen spiritualitet”
 Velkommen til ”De syv læsninger” med sang
v/ Connexion, fællessang og bibelske læsninger
tirsdag d. 18. december kl. 19.00
 Evangelisk Alliance uge fra d. 6/1-13/1. Vi besøger de
forskellige foreninger og kirker i Lemvig i løbet af ugen
til fælles bøn. Søndag d. 6/1 er Lemvig Bykirke vært.
 Alphakursus med opstart d. 24. januar. Se hjemmeside.

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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