
 

           

 

Bent Haller: ”Abelone på Bangsbo”
Dette er en bog om over- og underklassen i 
1890´erne.
Abelone bliver stuepige på Bangsbo, og man 
følger hendes hverdag i et år på Bangsbo 
Gods i Nordjylland. Bangsbos ejer er en 
lystig fyr, som elsker fester og omgås mange 
af 1890´ernes kendte forfattere, som Herman 
Bang, Gustav Wied m.� . Abelone må forlade 
Bangsbo, da hun bliver gravid...
Forfatteren Bent Haller tager udgangspunkt i 
sin egen oldemors historie.

Merete Pryds Helle: ”Folkets skønhed”
En slægtskrønike baseret på forfatterens 
egen familiehistorie, som foregår på 
Langeland i 1930´erne i fattigdom,. Penge-
ne er få,  der er mange børn og en hverdag 
præget af vold og misbrug. Vi følger Marie,
inden hendes kon� rmation. Hun kommer 
i huset, bliver senere gi�  med Otto og bliver 
hjemmegående...

Maria Helleberg: ”Stormene”
Dette er en roman om kærlighed og magt 
i reformationens Danmark. I 1515 bliver 
en ung kvinde på 15 år gi�  med en fyrre 
år ældre mand. Hun glæder sig til sit 
bryllup, men hurtigt går det op for hende, 
at hun ikke er elsket. I  stedet bliver hun 
mishandlet. Hun møder Stygge Krumpen, 
som kæmper for at få ind� ydelse. Hun bliver 
skilt, og Stygge Krumpen bliver biskop, nu 
begynder hele tidsperioden og de dramatiske 
begivenheder...

Gitte Løkkegaard: ”Livsmodig”
Bogen indeholder samtaler mellem � re 
kendte personer, Ritt Bjerregaard, Hanne 
Vibeke Holst, Christine Antorini og Anne 
Linnet, om udfordringer i livet, kriser og 
modgang. De deler ud af deres erfaringer og 
om at være en moden kvinde over 50 i det 
samfund, vi lever i lige nu....og mange års 
kamp forsvinder jo ikke, bare fordi vi bliver 
ældre.

Rigtig god fornøjelse. 
De bedste ønsker om en god sommer.  
Hanne Breinholt Mikkelsen 
Lemvig-Heldum Menighedsråd. 

 

 

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

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 

Sommerkoncerter og gudstjenester

JULI LEMVIG HELDUM

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 
Søndag 16.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
5. sønd. e. Trin.                       Indsamling.: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Torsdag d. 20. 10.00 Morgensang 
 ved Kim Eriksen
 Kirkeka� e 
Søndag d. 23.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
6. sønd. e. Trin.                     Indsamling; Venskabsmenighed

 

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!

Åbningstider på Kirkekontoret
I perioden indtil 7. august 2017 holder 
Kirkekontoret åbent 
tirsdag – fredag kl. 09.30 – 12.30

Lemvig-Heldum Menighedsråd

Kirkegårdskontoret 
Kirkegårdskontoret holder ferielukket i uge 29.

Lemvig-Heldum Menighedsråd

Dåb

Boghandlerens bud på sommerlæsning
Sommerferien er for manges vedkommende nært forestående, og én af sommeraktiviteterne kunne være at fordybe sig i en god bog. 
Vi har i denne uge fået boghandler Lisbeth Nielsen til at give sit bud på spændende sommerferielæsning. 

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!

 
 

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

Kirkesanger søges til Heldum Kirke
Da en af vore kirkesangere har fået andet arbejde, søger vi en ny 
kirkesanger med snarlig tiltrædelse.
Vore 2 nuværende kirkesangere er med i en ordning sammen 
med kordegnen i Lemvig Kirke, hvor der på aftalte søndage er 
tjeneste både i Heldum Kirke og i Lemvig Kirke.
Til gengæld er der tilsvarende flere frisøndage i Heldum kirke. 
Udover ovenstående vil der være mulighed for vikaropgaver 
som sanger ved Lemvig Kirke og Lemvig kirkegårdskapel.
Yderligere oplysninger kan fås hos Kaj Gøtzsche på
tlf. 24611291, og på www.lemvigkirkerne.dk.
Ansøgninger bedes sendt snarest til Lemvig-Heldum 
Menighedsråd, Torvet 10, 7620 Lemvig 
eller på mail til: 8840fortrolig@sogn.dk.

…er det 4. søndag efter trinitatis. 
”Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke 
mærke til bjælken i dit eget øje?”, spurgte Jesus (Luk 6,36-42). 
Det var disciplene, der blev spurgt. Men det kunne lige så godt 
have været os.  Disciplene svarede: “Vi siger heller ikke meget,” 
og mon ikke vi, ligesom de, tier og samtykker, fordi vi godt 
ved det. For vi ved det godt – men alligevel bliver vi ved med 
at have mere sans for de andres små fejl, end for vores egne 
større. 
Synet er ikke blevet bedre, og øjnene ser ikke klarere end den 
gang. Men vi har fået noget andet at rette blikket mod! Ikke 
splinten i vores brors øje. Ikke bjælken i vort eget. Men bjælk-
erne i et kors! For på det kors hænger et menneske, Menneske-
sønnen. Og det er Ham, vi skal se! Og Ham, vi skal høre. For 
fra korset lyder det til os: ”Vær barmhjertige, ligesom jeres fader 
er barmhjertig”. Se, ikke splinten i din broders øje. Se, bjælk-
erne i mit kors - og vid, at jeg tog dem fra dit øje.

           -
-

Døbt i Lemvig Kirke 17. juni: 
Lauge Njord, Vadskærvej 11, Lemvig
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