
 

 

Sommerkoncerter og gudstjenester
Oversigt over sommerens koncerter og gudstjenester 
i Lemvig Provsti er udkommet i denne brochure.
Brochuren kan afhentes i Kirkehuset 
- og i de fleste kirker i Lemvig Provsti.
Den kan også downloades på 
www.lemvigprovsti.dk 
eller www.lemvigkirkerne.dk

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
 
Fokus

 
 Mødekalender

Ingen møder i juli

 

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.

Orgelkoncert 
i Lemvig Kirke d. 4. 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

JUNI/JULI: LEMVIG HELDUM:  
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  
Tirsdag d. 4.  16.00 – orgelkoncert 
 ved Ivar Mæland, 
 organist 
Torsdag d. 6. 10.00 Morgensang 
 ved Birgitte Krøyer. 
 Kirkeka� e 
Søndag d. 9.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
4. sønd. e. Trin.                               Indsamling:: Gideonitterne
Kirketaxi 
97 82 24 24  
Torsdag d. 13. 10.00 Morgensang 
 ved Birgitte Krøyer. 
 Kirkeka� e 

Torsdag d. 22. juni kl. 10.00

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 
tekstlæsning, refleksion og velsignelse 

− og bagefter kirkekaffe ....

Alle er velkomne!

 
Oversigt over sommerens koncerter og gudstjenester 

Én af vore lokale salmedigtere har om Lemvig kirke skrevet: 
”Byens kirke lagt på torvet, tung af evighed, lagt i læ af grønne 
bakker ud mod � ordens bred. Samler byens huse om sig under 
Ordets fred.”

Hvad du kan se i Lemvig Kirke
Lemvig Kirke ligger på Torvet i byens centrum og er åben for 
besøgende hver dag kl. 09.00-17.00. Alle er velkomne 

til at gå ind og studere det 
smukke kirkerum, - måske 

� nde bibelhistorien i 
Bodil Kaalunds mange 
malerier. 
I nordskibet er der 
mulighed for en 
stille stund, hvor 
du kan tænde et 

lys i lysgloben. Ved 
siden af lysgloben 

er der mulighed for 
at tage et ord med fra 

bibelen. I sydskibet har vi 
en lille udstilling om og fra Cameroun i Afrika. 

Anledningen er, at nogle stykker fra Lemvig for snart 6 år 
siden var en måned i Garoua i Cameroun for at hjælpe med 
et toiletbyggeri. E� erfølgende er vi blevet venskabsmenighed 
med én af kirkerne i Garoua, og vi har i midtergangen en 
speciel indsamlingsbøsse til vores venskabsmenighed.

Martin Luther
Ved siden af dette er opstillet en ”Lutherdør”. Døren blev før-
ste gang brugt på vores seneste kon� rmandlejr, hvor kon-
� rmanderne satte forskellige opslag på døren. Teser til for-
bedring af kirken, skolen og samfundet. For snart 500 år siden 
skrev Martin Luther 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. 
Nu har vi fået vores egen dør, og DU er velkommen til at 

skrive din tese og hænge den op. I anledning af Luther året 
har vi fået fremstillet nogle postkort med nogle af Luthers 
citater. Tag gratis et eller � ere af disse kort.

Våbenhuset
I indgangen til kirken er der mulighed for at købe postkort 
fra Lemvig Kirke samt folder om kirken til billig penge. 
Derudover kan du � nde provstiets oversigt over alle kirker 
i provstiet - og i brochuren er der også en oversigt over 
sommerens gudstjenester og koncerter i området. I reolen 
kan du � nde programmer for nogle af vore aktiviteter i 
vore sogne, ligesom du kan � nde brochuren over kirker, der 
deltager i vejkirkeordningen. I våbenhuset kan du også � nde 
præstetavlerne med oversigt over de præster, der er og har 
været tilknyttet vores kirke.

Hvad du kan opleve i Lemvig Kirke
Hver søndag er der gudstjeneste i kirken kl.10.30, hvor én af 
vore præster holder prædiken. I juli og august er der nogle 
orgelkoncerter en hverdags e� ermiddag. Her er du også 
velkommen til at deltage og lytte til vores smukke orgel. 
Som noget nyt inviterer vi i år i sommerferien til morgensang 
torsdage kl. 10.00. Morgensang er musik og salmesang, bøn 
og tekstlæsning, re� eksion og velsignelse – og bage� er er der 
kirkeka� e – også du er velkommen.

Heldum Kirke er også et besøg værd
Heldum kirke er beliggende vest for Lemvig i retning mod 
� yborøn.
Om Heldum kirke er skrevet: Bondekirke, lav og lille, rejst af 
sten fra sognets jord, her blir travle tanker stille under troens 
stærke ord, her har slægtens lange kæde sunget deres gråd og 
glæde mod en nådig Gud.
Heldum Kirke er med i vejkirkeordningen, og også her er der 
åbent hver dag fra kl. 09.00-17.00. I kirken kan købes en lille 
folder, som fortæller om kirken. Også i Heldum kirke er der 
gudstjeneste hver søndag hen over sommerferien. Det er kl. 
09.00.
I øvrigt kan der læses meget mere om vore to kirker på 
www.lemvigkirkerne.dk
Velkommen til at besøge vore kirker    

Lemvig-Heldum Menighedsråd   
Kaj Gøtzsche, formand

Kirken holder ikke ferielukket - og er et besøg værd 

 

...er det 2. søndag efter trinitatis – Luk. 14,16-24 
Fester er krævende. Men så er de også givende. Forberedelserne 
er helt afgørende. Og en god fest har mange gode elementer i 
sig. Men det vigtigste er nu gæsterne. Tager de imod indbydel-
sen, og kommer de i feststemning? Eller vil a� uddene vælte 
ind? Evangeliet fortæller om en fest, der var ved at falde til 
jorden, fordi folk havde travlt med så meget andet. Frem for 
alt arbejde, der skulle passes, og forretninger, der krævede op-
mærksomhed. Og så var der det nygi� e par, der havde nok i 
hinanden. Disse a� ud gjorde værten konstruktiv vred: Så må vi 
� nde nogle andre at glæde. Gå ud på gader og stræder og hent 
de fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og hvem I ellers 
møder, skal I prøve at overtale til at komme. Som kirkegænger 
denne søndag er man indbudt til at spejle sig i alle de forskellige 
roller. En god søndag at blive ansvarlige over for livet og tak-
nemmelig over for Gud af.  

           -
-

Nye kirkekaffebryggere
I Lemvig Kirke er der kirkeka� e e� er søndagens gudstjeneste. 
Den brygger sig ikke af sig selv, men 
af et hold af ”kirkeka� ebryggere”, 
som hver især har en søndag i 
kvartalet. Vi kunne godt bruge 
et par stykker mere. 
Kunne du have lyst til at hjælpe, 
så kontakt sognepræst Birgitte Krøyer.

MorgensangMorgensang
i Lemvig Kirke kl. 10.00
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