
Sommer 
    Café
Afslappet program

Kaffe ▪  Snak  ▪  Sang
▪  Rundstykker

15,- kr. 
Alle er velkomne!

Torsdage kl. 10.00
i Kirkehuset, 1. sal
8.+15.+22. juni

Søndag d. 11. juni kl. 10.30, Trinitatissøndag, holder vi 
den årlige musikgudstjeneste i Lemvig kirke. Det særlige 
ved denne gudstjeneste er naturligvis, at musikken spiller 
en større rolle end ved almindelige højmesser men 
også, at begge kirkens kor deltager. Normalt er det kun 
Ungdomskoret, der synger ved højmesserne i Lemvig 
kirke, men denne søndag deltager kirkens Korskole også. 
Som en yderligere understregning af musikkens særstatus 
denne søndag, går indsamlingen denne dag til FUK – 
Folkekirkens UngdomsKor. FUK er en landsdækkende 
organisation for kirkekor, som Lemvig kirkes kor 
naturligvis er medlem af. FUK arrangerer bl.a. korstævner 
og kurser for korledere i de forskellige sti� er.

Korskolen
Opdelingen af korarbejdet i en korskole og et ungdomskor 
er ideel, idet børnene i korskolen har mulighed for at 
blive trænet i kunsten at synge i kor, inden de rykker op 
i Ungdomskoret. De lærer forskellige salmer og sange, 
de får øvelse i at synge tostemmigt, og ved at synge til 
børne- og familiegudstjenester sti� er de bekendtskab med 
gudstjenestens gang. Korskolen er for alle børn, drenge og 
piger, fra 9 år til cirka 12 år. 

Ungdomskoret
Sangerne i Ungdomskoret er ansat af kirken, og de synger 
ved så godt som alle gudstjenester og vielser i årets løb. 
Derudover synger de også ved koncerter i kirken, og de 
deltager af og til i korstævner. Koncerter og korstævner 

er noget af det, 
der er med til 
at opretholde 
motivationen 
ved de ugent-
lige korprøver. 
Ungdomskoret 
er for unge pi-
ger og drenge 
fra cirka 13 år 
og ope� er. 

Lige for tiden er der 5 sangere i Korskolen og 11 sangere 
i Ungdomskoret. Men vi vil gerne være mange � ere, 
især Korskolen kunne godt tænke sig at få nogle � ere 
musikalske legekammerater. Normalt ville jeg gå på jagt 
blandt minikon� rmanderne, men dem har vi desværre 
ikke ha�  nogen af i år. Så har du en søn, datter, niece, 
nevø, bror eller søster, der kunne tænke sig at synge i kor, 
så er I hjerteligt velkomne til at henvende jer til mig eller 
møde op, når den nye sæson starter e� er sommerferien. 
Det samme gælder naturligvis, hvis man er interesseret 
i at synge i Ungdomskoret. Korskolen øver hver tirsdag 
e� ermiddag kl. 15.20-16.20 i kirkehuset, og vi starter igen 
d. 22. august. Ungdomskoret øver hver onsdag e� ermiddag 
kl. 15.30-16.30 i kirkehuset, og den første korprøve e� er 
ferien bliver d. 23. august.

Organist Nina H. Davidsen

Dåb

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. 13. juni kl. 17.00 - 19.00
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492

Søndag den 11. juni kl. 10.30
i Lemvig Kirke

Lemvig kirkes korskole og 
ungdomskor medvirker

www.lemvigkirkerne.dk
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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

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. 6. juni 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!

Musikgudstjeneste i Lemvig Kirke

 ... er det Trinitatis søndag
Bagude ligger de kirkelige højtider med jul, påske og pinse. Og 
forude venter de mere almindelige søndage, hvor der skal ar-
bejdes med, hvad det alt sammen betyder for livet her og nu 
og på den lange bane. Og på overgangen til den festløse tid, 
ligger den lidt oversete søndag med festen for Treenigheden 
– Faderen og Sønnen og Helligånden. Men hvordan kommer 
man på sporet af det alt sammen? Man må fødes på ny, hvis 
man vil se Guds rige, siger Jesus til Nikodemus, en farisæer, der 
kommer til ham i ly af natten. For han er et søgende menneske, 
der endnu ikke har fundet den fulde mening med sit liv. Det 
svar, Jesus giver ham, er at dykke dybt ned i dåben i Faderens 
og Sønnens og Helligåndens navn, som er genfødelsens bad til 
et levende håb. Den kommende søndag blev da også engang 
kaldt for Hellig Trefoldigheds Fest.
  

JUNI LEMVIG HELDUM: 

Søndag d. 11.  10.30 Musik- 10.00 Birgitte Krøyer
Trinitatis søndag gudstjeneste
Kirketaxi  ved Kim Eriksen
97 82 24 24             Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor

Søndag 18.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
1. sønd. e. trinitatis                         Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24 

Søndag d. 25. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
2. sønd. e. trinitatis                          Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi 
97 82 24 24 

Døbt i Heldum kirke d. 27. maj: 
Ebbe Lisby Rasmussen, Jagtfalkevej 2, Lemvig

Biskop Henrik Stubkjær 
i den varme stol.

Dyrskue med kirkestand
Tak for besøget på vores stand på Lemvig Marked og Dyrskue.

På gensyn næste år. Lemvig Provsti

 

 

           -
-

 

Tirsdag d. 6. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Onsdag d. 7. kl. 14.00-15.30 
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag d. 7. kl. 19.30 
Indre Mission. Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 8. kl. 10.00
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset:
Sommercafé
Fredag d. 9.  – lørdag d. 10
Indre Mission. Årsmøde i Skjern. Se program.
Mandag d. 12. – søndag d. 18. 
Indre Mission. Teltmøder i Langerhuse.
Tirsdag d. 13. kl. 17.00 – 19.00 
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492
Torsdag d. 15. kl. 10.00
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset: Sommercafé

 
 


