
Påskekoncert 
i Lemvig Kirke 
Onsdag d. 12. april 
kl. 19.30
Solisterne Anette Signe Pedersen - sopran, 
Diana Haugland Jensen - mezzosopran og 
Anders Steen - organist opfører 
G. B. Pergolesis Stabat Mater samt musik af Max Reger 
og 200 års jubilaren Niels W. Gade.
Entré 50 kr.
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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
 

Fokus
SkumringsSang
Tirsdag 5. april kl. 17
i Lemvig Kirkehus
Med Højskolesangbogen i hånd og mund
Organist Erling Lindgren ved klaveret
Alle er velkomne!

Tirsdag d. 4. april kl. 17.00-17.45  
i Lemvig Kirkehus
Med højskolesangbogen i hånd og mund.
Organist Nina H. Davidsen ved klaveret.

SkumringsSang
Tirsdag 5. april kl. 17
i Lemvig Kirkehus
Med Højskolesangbogen i hånd og mund
Organist Erling Lindgren ved klaveret
Alle er velkomne!

 

 

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

Påskegudstjenester for børn 
i Lemvig Kirke
Onsdag d. 5. april  kl. 10.00 
Påskeinstitutionsgudstjeneste 
ved Birgitte Krøyer
Torsdag d. 6. april kl. 17.00 
Påske-spaghettigudstjeneste ved Birgitte Krøyer

Dåb
Døbt i Lemvig Kirke:

d. 25. marts: Ebbe Kjærgaard, Idylvej 14, Lemvig
d. 26. marts: Asta Sofie Broe Jacobsen, 

Ålekistevej 56 st. tv. ,Vanløse

På søndag

Mødekalender
APRIL
Tirsdag d. 4 kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag d. 4. kl. 19.30
KFUM og KFUK voksena� en i Ågade 5.
Psykoterapeut Gitte Bitsch, Gudum. 
”Hold af – hold ud – hold fast”.
Onsdag d. 5. kl. 14.00 – 15.30
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Torsdag d. 6. kl. 10.00
Kirkens dagligstue:  AFLYST
Torsdag d. 6. kl. 14.30
Kirkens Korshær i Kirkehuset.
Torsdag d. 13. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. PÅSKEFERIE.
Torsdag d. 13. kl. 17.30
Påskemåltid i Kirkehuset. Husk tilmelding.

 
 

Vi vil undres …
Vi vil sørge …
Vi vil glædes … sammen med Maria Magdalene
Den stille uge
Tirsdag i ”den stille uge” er der mulighed for at møde Maria 
Magdalene og høre om hendes oplevelser op til den påske, hvor 
Jesus døde og opstod igen. Vi inviterer til fortællea� en i Heldum 
Kirke, hvor vi kommer tæt på denne kvinde gennem salmer, 
musik, billeder og fortælling. 
I samme uge – onsdag den 12. april – inviteres til påskekoncert 
i Lemvig Kirke kl. 19.30 med sopran Anette Signe Pedersen, 
mezzosopran Diana Haugland Jensen og organist Anders Steen.
Den røde farve
Når man møder den røde farve i for eksempel kunstværker, har 
den o� est en betydning. Hvis vi spørges om, hvad den røde farve 
symboliserer, vil de � este af os nok sige ”kærlighed”, men farven 
repræsenterer alt, der er intenst og lidenskabeligt. Det er nok 
nogle af grundene til, at vi o� e ser Maria Magdalene a� illedet 
med røde farver på sit tøj. Hun er netop optændt af intensitet og 
lidenskab – hun lever fuldt ud. Hun har følelserne udenpå – og 
i høj grad indeni. 
Til Fortællea� en i Heldum Kirke går vi tæt på Maria Magdalene 
for at følge hende i de dage, hvor hun – sammen med mange 
andre kvinder og mænd – fulgte Jesus til Jerusalem. 

Hvordan forbereder vi os til påske
Det er snart påske – og hvad så? Ja, så får de � este af os nogle 
fridage! Det er nok sådan, mange tænker … påskeferie … 
påskefrokost … og vi ønsker hinanden ”god påske”. Måske vi 
skulle begynde at ønske hinanden ”glædelig påske”? Det kan 
betyde, at jeg ønsker dig mere end god mad og drikke – og hygge 
– i påsken. Jeg ønsker dig glæde og fred i dit indre, og jeg ønsker 
for dig, at du må � nde tid til e� ertænksomheden. 
Vi giver os tid til denne e� ertænksomhed til Fortællea� en i 
Heldum Kirke, og vi giver os tid til at undres i ”den stille uge” – 
tid til at sørge langfredag – og at glædes påskedag, hvor vi fejrer 
opstandelsen. 
Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.
Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når � enden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

Optakt til påske 

Tæt på Maria Magdalene med 
billeder og lyd i Heldum Kirke

…er det Palmesøndag... 
På søndag svinger folk med palmegrene, som vi svinger med 
dannebrogs� ag, når dronningen kommer, lægger deres kap-
per på jorden, som en forløber for nutidens røde løbere og 
råber: ”Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kom-
mer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!” På søndag går 
det ikke stille for sig i Jerusalem – tværtimod, der er larm 
og glade dage, da Jesus rider ind i byen. Der er lagt op til et 
sandt trium� og... og så kommer han ”sagtmodig, ridende på 
et æsel” (Matt 21, 1-9). 
De havde ha�  store forventninger til den konge, der skulle 
komme modig og stærk og give dem magten tilbage. Men 
han kommer som den sagtmodige – med det sagte mod, 
med det stilfærdige mod, der skal til for at ride ind på den 
vej, han, som den eneste, vidste ville føre til lidelse, dom og 
død. Men også lige så stille skulle vokse til opstandelsestro i 
de kvinder, der bange var på vej hjem fra hans tomme grav 
en uge senere.
 

           -
-

APRIL: LEMVIG: HELDUM: 

Onsdag d. 5.  10.00 Påskeinstitu-
 tionsgudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer 
Torsdag d. 6.  17.00 Påske-spaghetti-
 gudstjeneste for børn 
 ved Birgitte Krøyer  
Fredag d. 7. 10.30. Afslutning – 
 Skole-Kirke projekt  
Søndag d. 9.  10.30. Kim Eriksen 10.00 Birgitte Krøyer
Palmesøndag                        Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 14 15 

Tirsdag d. 11. 15.30. Påskeguds- 19.30 Maria Magdalenas
Kirketaxi:  tjeneste for ældre optakt til påske - med
97 82 14 15 ved Birgitte Krøyer musik, sang, billeder og  
  lyd v/sognemedhjælper  
  Kirsten Vindum m.� . 

Onsdag d. 12 19.30 Påskekoncert 
 med Anette Signe 
 Pedersen, sopran, 
 Diana Haugland 
 Jensen, mezzosopran, 
 og Anders Steen, 
 organist. 
 (entré kr. 50,-) 
Torsdag d. 13.  19.30 Kim Eriksen 10.00. Kim Eriksen
Skærtorsdag
Kirketaxi:
97 82 24 24  

Fredag d. 14.  10.30. Kim Eriksen 10.00 Birgitte Krøyer
Langfredag 
Kirketaxi: 
97 82 14 15  

Søndag d. 16.  10.30. Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Påskedag                       Indsamling: KFUM & KFUK i Danmark
Kirketaxi: 
97 82 24 24 

Mandag d. 17.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00. Birgitte Krøyer
2. Påskedag
Kirketaxi: 
97 82 14 15  

KLOKKESPILLETS MELODIER
påsketiden

 

Kl. 8: Nu ringer alle klokker mod sky
Kl. 12: Krist stod op af døde
Kl. 15: Påskeblomst, hvad vil du her
Kl. 18: Som forårssolen morgenrød

Maria Magdalene
Tirsdag den 11. april kl. 19.30

Vi vil undres …
Vi vil sørge …

Vi vil glædes … sammen med Maria Magdalene

Optakt til påske − med musik, billeder og lyd

v/sognemedhjælper Kirsten Vindum

Som en optakt til påskens store fortælling inviteres til 

fortælleaften i Heldum Kirke i selskab med 

Maria Magdalene og de andre kvinder og mænd, 

som op til påske fulgte Jesus.

Gratis adgang!

Der serveres en

kop kaffe 
med småkager.

 Arr.: Aktivitetsudvalget i Lemvig/Heldum Sogne

Fortælleaften i 

Heldum Kirke

Maria MagdaleneMaria MagdaleneMaria MagdaleneMaria MagdaleneMaria MagdaleneMaria Magdalene


