
           

I foråret skete det adskillige gange, at der kom så mange
til Kirkens Daligstue, at vi næsten ikke kunne være 
i lokalet. Men det er et luksusproblem, som der 
heldigvis er råd for, så e� er ferien rykker Dagligstuen 
ned i det nye store lokale i stueetagen i Svirrebom.
Men bortset fra, at Kirkens Dagligstue rykker i nye 
omgivelser, bliver alt som det plejer. Med tid til snak 
og hygge, formiddagska� e med rundstykke, sang fra 
Højskolesangbogen – og selvfølgelig formiddagens 
foredrag. 

Program efterår 2017
August 
10. Viceborgmester Kenneth Bro, Lemvig:
”Musikkens betydning i mit liv” 
17. Elin Knudsen: ”Tante Andantes Hus – de første 10 år” 
24. Sognepræst Kim Eriksen:
”Morten Pontoppidan – folkekirkepræst par excellence” 
31. Besøg og rundvisning Lemvig Musikskole (der er 
elevator) – e� er rundstykker 

September 
7. Sognemedhjælper Kirsten Vindum: 
”Milde kvinder – hvor har de magt” 
14. Demenskoordinator Jytte Rønn, Lemvig: 
”Hvad kan du som borger tænke på, når du møder en 
person, som er demensramt?” 
21. Forstander Flemming West: 
”Kongensgaard E� erskole – nu og her!” 
28. Sognepræst Birgitte Krøyer: 
”Nu falmer skoven – eller gør den?”

Oktober 
5. Provst, Ole Rasmussen, Lemvig Provsti:
”Vejen til Lemvig” 
12. Missionær for Danmission, Else Højvang: 
”Livet med 27 år i Tanzania” (indsamling til Danmission 
ved døren) 
19. Julle Jensen, SeniorHøjskolen: 
”På natur-tur med Julle” 
26. O� entliggøres senere

November 
2. Karen Skalkhøj, Livsstilshøjskolen:
“Sang fra den blå” 
9. Lærer Ole Due, Nr. Nissum:
”Sønderjylland under krig og genforening” 
16. Henning Fogde, Nr. Nissum: 
“Et gyldent alter – i Nørre Nissum og andre steder!” 
23. Egon Breinholt, Lemvig: 
”Rednings-Ringen gennem 57 år” 
30. Bibliotekar, Dorte Svendsen, Lemvig Bibliotek: 
”Bøger vi kan læse i den mørke tid” 

December 
7. Julehygge

Folder med hele programmet kan også hentes i 
Lemvig Kirke og Kirkehuset samt på hjemmesiden 
www.lemvigkirkernene.dk.

Birgitte Krøyer
Sognepræst

           

 

 

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

 
FokusMødekalender

Ingen møder i juli 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

KirkeNYT i sommerferien
Grundet færre aktiviteter og møder i sommerperioden har 
Lemvig-Heldum Menighedsråd besluttet, at KirkeNYT ikke 
udkommer i uge 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.
Stillingen er opgjort til 68 årlige gudstjenester og kirkelige
handlinger og deles imellem 2 kirkesangere. Dvs. at der er ca. 34 
årlige tjenester, hvoraf de fleste er søndag formiddag.
Den årlige lønudbetaling er kr. 22.140.
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 senest 31. juli 2017 til Lemvig-Heldum 
Menighedsråd, Torvet10, 7620 Lemvig eller på mail til: 
8840fortrolig@sogn.dk

JULI LEMVIG HELDUM 
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
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Torsdag d. 27. 10.00 Morgensang 
 ved Kim Eriksen
 Kirkeka� e 
Søndag d. 30.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
7. sønd. e. Trin.                     Indsamling: Sognenes YM-projekt 
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
 

Døbt i Lemvig Kirke 2. juli: 
Adrian Dickmeiss, Uglevej 12, Lemvig.

 

Morgensang 
i Lemvig Kirke kl. 10.00

[en stille stund i sommeren]

• 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!

100 ny salmer
I år er der blevet udgivet hele to salmesamlinger med nye salmer 
af forskellige salmedigtere. I Lemvig og Heldum har menigheds-
rådet købt den. som hedder ”100 salmer” til begge vore kirke. 
Nogle af salmerne er salmer, vi allerede kender og bruger – de 
andre kan vi godt glæde os til.
På vegne af menighedsrådet
Birgitte Krøyer

Et luksusproblem

Kl. 10.00 mødes vi i Kirkehuset, Torvet 10, hvor der 
er mulighed for at købe ka� e/the og et rundstykke 
for i alt 15 kr. 
Kl. 10.30 begynder dagens emne. En række 
mennesker med noget på hjerte vil fylde de følgende 
tre kvarter med indhold af vidt forskellig art. 
Kl. 11.20 slutter formiddagen med en kort af-
slutning. 
Kl. 11.30 går vi hver til sit. 
Initiativet til Kirkens Dagligstue er taget af præster, 
sognemedhjælper og menighedsråd ved Lemvig og 
Heldum kirker, og programmet er sammensat af et 
nedsat udvalg. 

Alle er velkomne!

Kirkens 
Dagligstue 
Et tilbud om: 
 Fællesskab 
 Ka� e med rundstykker 
 Samvær med indhold 
 Foredrag - samtale - sang 
 Andagt 

 
 

 

Kirkens 
Dagligstue

Den, som er 
ydmyg, ved 

det ikke selv.

 Martin Luther

Efterår 2017
Hver torsdag kl. 10.00i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig

Kirkens Dagligstue
Et tilbud om:
• Fællesskab
• Kaffe med rundstykker
• Samvær med indhold
• Foredrag - samtale - sang
• Andagt

Kl. 10.00 mødes vi i Kirkehuset, Torvet 10, hvor der er mulighed for at købe kaffe/the og et rundstykke for i alt 15 kr.

Kl. 10.30 begynder dagens emne. En række mennesker med noget på hjerte vil fylde de følgende tre kvarter med indhold af vidt forskellig art.

Kl. 11.20 slutter formiddagen med en kort afslutning.

Kl. 11.30 går vi hver til sit.

Initiativet til Kirkens Dagligstue er taget af præster, sogne-medhjælper og menighedsråd ved Lemvig og Heldum kirker, og programmet er sammensat af et nedsat udvalg. 

Alle er velkomne!

www.lemvigkirkerne.dk

…er det 6. søndag efter trinitatis. 
”Du må ikke begå drab”. Nej da, ryster vi på hovedet, selv-
følgelig ikke. ”Den, der begår drab, skal kendes skyldig af dom-
stolen.” Og langt de � este af os kommer da heldigvis igennem 
livet uden at gøre os skyldige i drab. Men så tilføjer Jesus et: 
”Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal 
kendes skyldig af domstolen”. Og hvem kan så sige sig fri? 
Søndagens evangelium (Matt 5, 20-26) er fra Bjergprædiken – 
og som et uoverstigeligt bjerg, kommer det da også til at ligge 
foran os. Med krav, det er tydeligt for enhver, vi aldrig kom-
mer på højde med. Men det er Jesus åbenbart ikke villig til at 
tage højde for? Nej, ikke når det gælder næsten… her gælder 
næstekærlighedsbuddet ikke bare næsten altid, men altid! Og 
det er bestemt ikke altid lige nemt og bekvemt at få at høre.
 

           -
-


