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Gudstjenester 
April 

1/4 19.30 Skærtorsdag 

 (med nadver) 

2/4 10.30 Langfredag 

4/4 9.00 Påskedag * 

4/4 10.30 Påskedag* 

11/4 10.30 1. s.e.påske 

18/4 10.30 2. s.e.påske 

25/4 16.00 3. s.e.påske 

 Lovsangsgudstjeneste 

30/4 Ingen St. bededag 

 

Maj 

2/5 10.30 4. s.e.påske 

 

 

Kollekter: 4/4 Yad va Lev projekt, 18/4 Norea 

radio, 2/5 DBI  

 

Gudstjenester med restriktioner 
Lemvig Bykirke holder gudstjeneste efter 

de gældende regler og anbefalinger fra 

Kirkeministeriet. Der er plads til 41 

deltagere + medvirkende i Klippen.  

Gudstjenester streames på facebook.com/ 

lemvigbykirke og kan senere ses på 

lemvigbykirke.dk 

* Bemærk: Gudstjenesterne påskedag er 

med tilmelding. 

 

Generalforsamling 
Lemvig Bykirkes årlige generalfor-

samling forventes afholdt efter guds-

tjenesten d. 2. maj.  

 

Kontaktoplysninger 

Præst Brian Christensen:  

Vinkelvej 19, Lemvig                            

Tlf 2943 3137 Mail: 

pastor@lemvigbykirke.dk 

Andagt 
”Jesus siger: Jeg er den gode hyrde. Den 

gode hyrde sætter sit liv til for fårene” 

(Joh 10,11) 

 

De fleste børn skal ikke være ret gamle før 

de kan lære at bede ”Fadervor” og jeg tror 

faktisk, at de fleste danske børn har lært at 

bede den. Vi kalder Gud for vores far og 

bruger på den måde et billede på Gud, 

som vi forbinder noget godt og trygt med. 

Jeg vil tro, at der er langt færre danskere, 

som har en opfattelse af Gud, som en 

hyrde. Nu hedder det jo heller ikke 

”Hyrde-vor, du som er i himlene”.  

Men det kunne det vel egentlig godt.  

 

For ligesom billedet af Gud, som vores far 

giver indhold til vores tro på Gud, sådan 

giver billedet af Gud, som vores hyrde 

også indhold til vores tro. Gud er som en 

hyrde, der søger efter det får der er blevet 

væk. Gud søger efter det menneske, der 

bliver væk, han udfrier os fra det onde, 

fører os tilbage, vogter, styrker, passer på 

og ofrer sig for at beskytte os.  

 

Jesus er den gode hyrde, der sørger for os 

på denne måde. Det er godt og trygt at 

tænke på Gud, som vores hyrde.  

Hyrde-vor. 

For medlemskab af Lemvig Bykirke,  

kan du rette henvendelse til formand 

for Lemvig Bykirke  

Arne Aalbæk Rønbjerghage 21, 

Lemvig, Tlf. 6156 0656 

Mail: aalbeck@privat.dk 

 

Kontonummer Lemvig Bykirke:  

9589 – 0759698231 
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