
 

Sommer 
    Café

Afslappet program
Kaffe ▪  Snak  ▪  Sang

Rundstykker  ▪  15,- kr. 
Alle er velkomne!

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

ANNONCEKirkeNYT
Lemvig & Heldum Sogne     Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dkLemvig & Heldum Sogne     

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

...er det 1. søndag efter trinitatis
Og Jesus fortæller om en rig mand, der hver dag lever i fest og 
pragt. Og om en helt anden skæbne: En fattig mand, der lig-
ger ved hans port syg og elendig. Det er Lazarus. For han har 
et navn. For Jesus kender godt den mekanisme, der gør men-
nesker til et tal i statistikken og gør, at mennesker forsvinder 
ud i anonymitet, som en af mange skæbner andre ikke orker 
at forholde sig til. Den rige er i fortællingen anonym og uden 
navn. Men det skal man ikke lade sig snyde af, for man gen-
kender ham, når man ser sig selv i spejlet. Og vil man ikke 
høre en evangelisk stemme om social indignation, skal man 
nok overveje at � nde noget andet at tage sig til end at gå til 
gudstjeneste denne søndag. Men vil man godt tage sit liv med 
ens næste alvorlig, er det en god søndag at få forstand af.

    

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
Sommercafé i Kirkehuset
Fredag d. 16. kl. 18.00
Luthersk Mission og Luthersk Missions Unge fællesmøde 
i Kirkehuset med fællesspisning. Mads Peder � orlund.
Tirsdag d. 20. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. 
Tirsdagssamvær/Seniormøde. Svend Taulborg, Struer.
Torsdag d. 22. kl. 10.00
Sommercafé i Kirkehuset

JUNI/JULI: LEMVIG HELDUM: 

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 
 
Torsdag d. 29.  10.00 Morgensang 
 ved Birgitte Krøyer 

Søndag d. 2.  10.30  Birgitte Krøyer 9.00  Birgitte Krøyer
3. sønd. e. Trin.                           Indsamling:Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
 

 KirkeNYT i sommerferien
Grundet færre aktiviteter og møder i sommerperioden har 
Lemvig-Heldum Menighedsråd besluttet, at KirkeNYT ikke 
udkommer i ugerne 26 – 28 –30.
Se www.lemvigkirkerne.dk om mødedatoer m.v.

KLOKKESPILLETS MELODIER
i sommertiden
Kl. 08: Lysets engel går med glans
Kl. 12: Gak ud, min sjæl, betragt med � id
Kl. 15: Nu blomstertiden kommer
Kl. 18: Sig månen langsomt hæver
Kl. 20: Der står et slot i vesterled

 

Morgensang 
i Lemvig Kirke kl. 10.00

[en stille stund i sommeren]

• Torsdag den 29. juni
• Torsdag den 6. juli
• Torsdag den 13. juli
• Torsdag den 20. juli
• Torsdag den 27. juli
• Torsdag den 3. august

Morgensang er musik og salmesang, bøn og tek-
stlæsning, refleksion og velsignelse − og bageft-
er kirkekaffe ....

Alle er velkomne!

”Se, nu stiger solen
af havets skød,

luft og bølge blusser 
i brand, i glød;

hvilken salig jubel,
skønt alt er tyst,

medens lyset lander
på verdens kyst!” 

www.lemvigkirkerne.dk

Sommeren er som o� est tiden, hvor aktiviteter lukker 
ned. Og sådan er det også med mange af aktiviteterne ved 
Lemvig Kirke. Henover sommerferietiden er der hverken 
foredragsa� ener, Skumringssang eller Kirkens Dagligstue. 
Men i år vil vi også prøve at lukke op for noget.

Morgensang
Som noget nyt inviterer Lemvig Kirke til morgensang 
torsdag formiddage kl. 10.00. 
Første gang bliver torsdag den 29. juni, dere� er er der 
morgensang hver uge til og med torsdag den 3. august. 
Der er med dette tiltag også tænkt på byens mange turister, 
som for nogles vedkommende måske gerne vil begynde en 
feriedag på denne måde.

Kirkekaffe/te
Morgensangen er små korte gudstjenester på en halvtimes 
tid ved kirkens præster og organist, og e� er morgensangen 
er der kirkeka� e/te med hjemmebagte småkager i 
nordskibet i Lemvig Kirke.  Morgensangen består af musik, 
salmer, bøn, tekstlæsning, re� eksion og velsignelse.  

Så hvorfor ikke begynde torsdagen med morgensang i 
Lemvig Kirke og e� erfølgende få en god snak om småt og 
stort over kirkeka� en? Alle er i hvert fald meget velkomne!

Birgitte Krøyer og Kim Eriksen
Sognepræster

Sommer-morgensang

Orgelkoncert 
i Lemvig Kirke d. 04. juli kl. 16.00 
Ved Ivar Mæland, som nu er organist i 
Fedje nord for Bergen i Norge, men tidli-
gere var organist og rektor ved Vestervig 
kirke samt leder af Vestervig Kammerkor.
Fri entré
 

Afl astnings- og vågetjenesten
Lemvig Provsti
Vi tilbyder udover nærvær og aflastning 
i hjemmene ved syge og dødende, nu også 
aflastning af pårørende til demente. 
Se nærmere på www. lemvigkirkerne.dk.
Aflastnings- og vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker 
og hjemmehjælpere, og kan benyttes uden beregning.

Koordinatorer er:
Hanne Lund – 61764955
Betty Nørby – 51255925/97891317

Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.

           -
-

 

Et af Bodil Kaalunds billeder i Lemvig Kirke: 
Engle spiller ”det evige halleluja”

 

 
 


