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Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03 
kje@km.dk

Organist Nina H. Davidsen 
20 35 91 15 
ninadavidsen@outlook.dk 

Sognepræst Birgitte Krøyer 
97 82 01 68 
bikr@km.dk

Kirkekalender

På søndag

Mødekalender

Dåb

 
Fokus

Kirkens Dagligstue i Kirkehuset

Siden 1. december har jeg været organist ved Lemvig kirke. 
Det må siges at have været lidt af en ilddåb, for december 
er uden tvivl den absolut travleste måned i kirkeåret. Men 
da jeg har været fast vikar for Erling Lindgren i næsten syv 
år, var der mange ting, som jeg allerede kendte og havde 
været med til før. Jeg er blevet taget godt imod af alle, jeg har 
mødt – både ansatte og folk fra menigheden, og så er det da 
også noget særligt at få lov til at tage over e� er min gamle 
læremester.

Fuldtidsjob
Når jeg møder nye mennesker, og de hører, at jeg er organist, 
får jeg tit kommentaren: ”Kan man leve af det? Du arbejder jo 
kun om søndagen.” Ja, hvad laver en organist egentlig resten 
af ugen? Jeg spiller som sagt til højmessen hver søndag, 
men derudover er der også mange andre arrangementer og 
aktiviteter i løbet af ugen, som jeg er deltager i. I en almindelig 
uge er der gudstjeneste på dagcentret, korprøve for korskolen, 
korprøve for ungdomskoret, Kirkens Dagligstue, og 
derudover kan der være Skumringssang og gudstjeneste på 
sygehuset. Hertil kommer der diverse møder, planlægning af 
koncerter, skole-kirke-samarbejde og så naturligvis kirkelige 
handlinger som begravelser og vielser.

Opgaverne
Skumringssang er den første tirsdag i hver måned. Her har 
man muligheden for at ønske sange fra Højskolesangbogen 

og synge med på andres ønsker. Der er fuldstændig frit valg 
mellem alle 572 sange. Vi synger både de kendte hits og de 
mindre kendte melodier, så der er rig mulighed for at få 
udvidet dit eget kendskab til Højskolesangbogen. Så er du 
glad for at synge, skal du endelig møde op til Skumringssang. 
Det foregår i Kirkehuset, og næste gang er d. 7. februar kl. 
17-17.45. 

De unge
For den helt unge del af menigheden er der mulighed 
for at være med i enten Korskolen eller Ungdomskoret. 
Korskolen er for børn på ca. 9-13 år. Vi har en ugentlig 
korprøve og deltager ved f.eks. fastelavnsgudstjeneste og 
familiegudstjenester. Vi øver hver tirsdag kl. 15.20-16.20. 
Ungdomskoret er for unge fra ca. 13 år og ope� er. Koret 
synger til alle gudstjenester og vielser i kirken og synger også 
ved et par koncerter. Korsangerne i Ungdomskoret får løn 
for at være med. Vi øver hver onsdag kl. 15.30-17. Man er 
velkommen til at møde op og være med et par gange for at 
� nde ud af, om det er noget, man har lyst til, og det gælder 
for både Korskolen og Ungdomskoret.

Nye idéer
Hvilke tiltag kunne jeg så godt tænke mig at starte i Lemvig? 
På sigt kunne jeg godt tænke mig at oprette et voksenkor ved 
Lemvig kirke. Udover det, har jeg endnu ikke gjort mig så 
mange tanker, da jeg også gerne vil have en fornemmelse 
af, hvor mange forskellige aktiviteter, der allerede er i gang 
i kirken. Så hvis du sidder med en god idé til en musikalsk 
aktivitet, vil jeg gerne høre om det.

Organist Nina H. Davidsen

…er det sidste søndag efter helligtrekonger
 I Bibelen har søndagens evangelietekst (Matt 17,1-13) 
overskri� en ”Forklarelsen på bjerget”. Jesus har taget Peter, 
Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Måske troede 
de, at han nu ville give dem en forklaring på alt det, der var 
sket – og det, der skulle til at ske - så de bedre ville kunne 
forstå det. Det � k de ikke, i stedet � k de en forklarelse, og 
det er noget andet. De � k ikke klarhed over deres spørgs-
mål og det, de ikke forstod, men de hørte en røst i skyen: 
”Dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag”. 
De � k et glimt af, hvad det kan betyde for os. Og da de gik 
ned igen, var de måske ikke blevet så meget klogere, men 
de var så meget desto rigere.

Det var en lille forklaring til søndagens evangelium – 
velkommen til gudstjeneste på søndag 
og få måske dér en forklarelse også….

JANUAR: LEMVIG: HELDUM:
Søndag d. 5.  10.30 Birgitte Krøyer 16.00 Kyndelmisse
Sidste søndag  efter  gudstjeneste
Hellig Tre Konger  Ved Kim Eriksen
Kirketaxi:              Indsamling: Sognenes YM-projekt
97 82 14 15  
Søndag d. 12. 10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Septuagesima   Kirkeka� e
søndag                       Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
Søndag d. 19.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
Seksagesima                       Indsamling: Venskabsmenighed
søndag
Kirketaxi: 
97 82 14 15 

Døbt i Lemvig Kirke
d. 21. jan. 2017: Lærke Trillingsgaard Knudsen, 

Jens Søndergårdsvej 16, 7620 Lemvig
d. 22. jan 2017:  Victor Aninus Hougaard Hansen, 

Søndergade 8, 1. th, 7620 Lemvig
Døbt i Heldum Kirke

d. 22. jan 2017: Valdemar August Knudsen, 
Teglgårdsvej 18, 1, 7620 Lemvig

LYSFEST for alle, der har lyst 
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 4. februar 2017 kl. 13.00-16.30 i kirkehuset

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

Torsdag d. 2. feb. kl. 10.00 
Nina H. Davidsen, Lemvig 
”Ny som organist i Lemvig Kirke.”

Kyndelmisse-
gudstjeneste
i Heldum kirke 
d. 05. feb. kl. 16.00
Musik ved Erling Lindgren, 
Lene Grimal og 
Morten Hansen

To måneder for fuld musikalsk udblæsning
Læremesteren overlod orgelbænken til eleven

 Nina Hornskov Davidsen, organist ved Lemvig Kirke

med Højskolesangbogen i hånd og mund
Organist Nina Davidsen ved klaveret

1. tirsdag i hver måned kl. 17-17.45

• Tirsdag den 10. januar
• Tirsdag den 7. februar 
• Tirsdag den 7. marts
• Tirsdag den 4. april
• Tirsdag den 2. maj
• Tirsdag den 6. juni
  
Kom og syng af karsken bælg ... og af livsens lyst. 
Syng med på det andre foreslår - og kom selv med forslag.

www.lemvigkirkerne.dk

Skumrings-  
   Sang Forår 2017

i Lemvig Kirkehus kl. 17.00

JANUAR
Tirsdag d. 31. kl. 17.00 – 19.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492
FEBRUAR
Onsdag d. 1. kl. 14.00 – 15.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Torsdag d. 2. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Nina H. Davidsen, 
Lemvig ”Ny som organist i Lemvig Kirke.”
Torsdag d. 2. kl. 14.30
Kirkens Korshær møde i Kirkehuset
Fredag d. 3. kl. 18.00
Indre Mission i Klippen.  Hele IM i fællesskab, 
Frans � usholt, Herning
Fredag d. 3. kl. 19.00
Luthersk Mission i Kirkehuset. Kredsmøde.
Tirsdag d. 7. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag d. 7. kl. 19.30
KFUM og KFUK voksena� en i Ågade 5. Konsulent i 
skole-kirke samarbejde Svende Grøn, � yholm 
” Idet I lærer dem”- At give evangeliet videre.
Tirsdag d. 7.kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Hjerteuge Jens Jensen, Norge.
Onsdag d. 8. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Hjerteuge Jens Jensen, Norge.
Torsdag d. 9. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Musikskoleleder 
Jan Lilholt ”Lemvig Musikskole – fortid og fremtid”.
Torsdag d. 9. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Hjerteuge Jens Jensen, Norge. 
Torsdag d. 9. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Bent Larsen, Esbjerg.

Organist Nina H. Davidsen ved klaveret
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