
Lemvig Kirke
Det er billedkunstner Bodil Kaalund, der har gjort Lemvig Kirke 
kendt for dens billeder. Og siden 1978 har det da også været 
hendes alterbillede, man er blevet mødt af, når man kommer 
ind i Lemvig Kirke. Billedet viser Jesu indtog i Jerusalem 
palmesøndag – med Jesus på æslet i midten og folk, som vi� er 
med palmegrene og lægger deres kapper rundtom på jorden. 
På altertavlen lige under billedet står der ”Se, din konge 
kommer til dig” – et citat fra palmesøndagsevangelium. For det 
var det, Jesus gjorde den dag i Jerusalem – kom til mennesker. 
Men det var ikke bare dengang, han gjordet det, det gør han 
stadig – himmelkongen – kommer mennesker i møde.

Men igennem tiden har der været andre billeder i altertavlen, 
og tre af dem eksisterer stadig og kan ses i kirkens sakristi, hvor 
de hænger nu. Sakristiet er ikke åbent til hverdag – men man 
er meget velkommen til at kigge derind i forbindelse med en 
gudstjeneste eller bede kirkens personale om at få låst op. 

Inden Bodil Kaalunds billede var det en kopi af Vestervig 
Kirkes korsfæstelsesbillede malet af Mogens Christian 
� rane, der prydede altertavlens midterfelt. Billedet 
var malet af maleren J. � . Madsen og blev sat ind ind i 
forbindelse med den store kirkerenovering i 1935. Til 
sidefelterne havde Madsen malet henholdsvis Jesu bøn i 
Getsemane og Himmelfarten.
De to øvrige eksisterende alterbilleder er begge nadver-
billeder. Det ældste, som er fra omkring 1775, viser Jesus, 

der sidder ved bordet med kalken foran sig, og malerens 
navn kendes ikke. Det sad i altertavlen indtil 1855, hvor det 
blev ski� et ud med et billede af Johan Ludvig Lund, hvor Jesus 
står med kalken i hånden.

Heldum kirke
I Heldum Kirke 
er alterbilledet 
af Niels Bjerre 
og forestiller 
Jesus i bøn i 
Getsemane ha-
ve skærtorsdag 
a� en - med Je-
rusalem lig-
gende som en 
lys skygge til
højre i billedet. 
Bjerres alterbillede er fra  1909. Heldum Kirkes tidligere alter-
tavle fra 1590 eksisterer ikke længere, da den lige-som det 
meste af kirkens øvrige inventar gik til i forbindelse med 
en påsat brand i 1908.  Det var et nadvermotiv udført af en 
maler fra Lemvig i 1845 med et midterparti, som viste Jesus, 
der velsigner brødet og vinen. Før den tid var der en simpel 
malet altertavle helt tilbage fra 1706, der forestillende Jesus for 
Pilatus - hans lidelse - og hans opstandelse. 
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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  
Fokus

Kirkens Dagligstue 
i Kirkehuset
Torsdag d. 4. maj kl. 10.00

Alterbilleder gennem tiden...

MAJ: LEMVIG HELDUM: 
Søndag d. 7.  10.30 Erik Bitsch 10.00 Birgitte Krøyer
3. søndag e. påske  kon� rmation
Kirketaxi:   Kirkeka� e
97 82 24 24                    Indsamling: Sognenes YM-projekt   
Fredag d. 12.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
Bededag
Kirketaxi 
97 82 24 24  
Søndag d. 14 . 9.00 Birgitte Krøyer 9.00 Kim Eriksen
4. søndag e. påske kon� rmation
Kirketaxi:  11.00 Kim Eriksen
97 82 24 24 kon� rmation
                                                        Indsamling: Venskabsmenighed
Tirsdag d. 16.  17.00 Babysalme-
 sangsgudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer 
Søndag d. 21.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
5. søndag e. påske                Indsamling: Dansk sømands- og ud-landskirker
Kirketaxi: 
97 82 24 24  

MAJ
Tirsdag d. 2. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag d. 2. kl. 19.30
KFUM og KFUK voksena� en i Ågade 5.
Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg:
” Du skal elske din næste som dig selv” – Gør du det? 
Onsdag d. 3. kl. 14.00-15.30 
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Torsdag d. 4. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Lærer og forfatter Benny Boysen: 
”Flig af Lemvigs søfartshistorie”.
Torsdag d. 4. kl. 14.30
Kirkens Korshær i Kirkehuset.
Fredag d. 5. kl. 18.00 
Indre Mission i Klippen. Hele IM fælles. 
Allan Trelborg, viceskoleleder, Herning
Søndag d. 7.  kl. 10.30
Indre Mission. Ud� ugt med start i Harboøre Kirke.
Tirsdag d. 9. kl. 17.00 – 19.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492
Onsdag d. 10. kl. 19.30 
Indre Mission. Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 11. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Højskolelærer Kristian Tikjøb Olsen: ”Billedkunst i � y”.

Lærer og forfatter Benny Boysen: 
”Flig af Lemvigs søfartshistorie”.

Lemvig kirke indbyder til

Tirsdag den 26. januar kl. 17-19
Tilmelding og information: Sognemedhjælper 

Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Spisefællesskab
for aleneforældre ... og børn
Tirsdag d. 9. maj kl. 17.00 - 19.00
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492

Kirketaxi 
ALLE i Lemvig og Heldum sogne er – uanset om man bor 
i privat bolig eller på plejehjem - velkomne til at benytte 
sig af Kirketaxi for at komme til gudstjeneste i Lemvig eller 
Heldum kirker. Kørestolsbrugere kan bestille en li� -taxi.
Man betaler 20 kr. for at komme frem og tilbage – resten 
af betalingen a� oldes af menighedsrådet.
ALLE er velkomne til at benytte sig af denne ordning ved 
at ringe på telefon nr.: 97 82 24 24.

... er det 3. søndag efter påske
Et barn iler hjem fra skole, smider cyklen i indkørslen og skole-
tasken i gangen, og så kommer sku� elsen, når barnet opdager, at 
der er ikke nogen hjemme til at tage imod. Og barnet er helt fort-
abt. Indtil det opdager sedlen på bordet og læser: ”Er ude at handle. 
Kommer snart. Der er nybagt franskbrød”. Så skinner solen igen, og 
den korte tid kan man nok klare. På søndag er teksten hentet fra 
Jesu afskedstale i Johannes Evangeliet. Disciplene forstår næppe, 
hvad Jesus taler om. Men i påskedagene og tiden umiddelbart 
dere� er skal de forstå det: ”En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en 
kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til Faderen”. Er man i smerte og 
sorg og angst og fortvivlelse, er det måske ikke det, man skal sige 
til hinanden: ”Du skal se, det går over”. Men når Jesus siger det - en 
kort tid – så må vi alle glæde os og tænke: I Jesu navn klarer vi det!

    

Tiderne ski� er og med dem også alterbillederne. Nye er kommet til, fordi gamle er gået til
– eller fordi menigheden har ønsket nyt. Og nogle af de gamle eksisterer stadig og kan ses.

  
 


