
Foredragsaftener
Tirsdag den 12. september
”Min livsfortælling” ved
Folketingets tidligere formand 
Christian Mejdahl

Tirsdag den 10. oktober
”Når korset får vinger” ved 
provst Ole Rasmussen, Bøvling

Tirsdag den 14. november
”Matador og kristendom - 24 
fortællinger om vort liv” ved 
valgmenighedspræst Ronald 
Risvig, Aulum

Tirsdag 16. januar
”Det ordentlige menneske” 
ved forfatter Henrik Jensen

Tirsdag den 20. februar
”Om de sidste tider og dom-
medag i kristendom og islam 
ved biskop Steen Skovsgaard, 
Lolland-Falster Sti� 

Tirsdag den 13. marts
”Højskolesangbogen - en poetisk håndbog i livsdue-
lighed” en sanga� en ved Anette Kjær

Tirsdag den 10. april 2018
”Udfordringer til det diakonale arbejde og folkekirken” 
ved forstander for Diakonhøjskolen Jens Maibom 
Pedersen, Århus

A� nerne foregår i Kirkehuset i den store sal i Svirrebom, 
Torvet 10. De begynder kl. 19.30 og slutter senest kl. 
22.00. Undervejs er der ka� ebord til kr. 25,-.

Søndagssamvær for Lemvig og Heldum sogne
Søndag den 18. marts kl. 10.30
Biskop i Ålborg Henning To�  Bro prædiker og taler 
e� er frokosten i kirkehuset over emnet: ”Folkekirken i 
en brydningstid - hverdag og visioner”.

Salmesangstime i Heldum Kirke
Søndag den 29. oktober kl 16.00 
”100 salmer” er titlen på en salmebog med nye 
salmer, som er udgivet i år. Salmebogen er tænkt 
som et supplement til Den danske salmebog og 
menighedsrådet har indkøbt den til Heldum og Lemvig 
Kirker. Til salmesangstimen vil Erling Lindgren, som 
selv har adskillige melodier med i den nye salmebog, 
tage os med på opdagelse i de ”100 salmer”. 

Kunstudstillinger
Søndag den 13. august i forlængelse af gudstjenesten i 
Lemvig Kirke åbnes en udstilling i Kirkehuset (den

store nye sal i Svirrebom) med malerier af Johannes
Randen, Lemvig. Udstillingen kan ses indtil midten af 
oktober.
Derudover planlægges der bl.a. udstillinger med 
fotogra� er af Mads Krabbe, Lemvig, og Gunhild 
Jeppesen, Lemvig.

Undervisning
Mini-konfi rmander
Som noget nyt bliver årets mini-kon� rmandunder-
visning henover en weekend fra fredag den 1. decem-
ber e� er skoletid til søndag den 2. december, hvor 
vi slutter med gudstjeneste og frokost. Mini-kon-
� rmandundervisningen er et tilbud til alle børn, som 
går i 3.-4. klasse på Christinelyst skolen. Indbydelse vil 
blive sendt ud umiddelbart e� er skolernes sommerferie.

Konfi rmander
Årets kon� rmandundervisning begynder torsdag den 
7. september kl. 13.30 – 15.00 – udover undervis-
ningen om torsdagen bliver der også bl.a. temadage og 
weekendtur. 

Velkommen til en række spændende arrangementer - 
sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Birgitte Krøyer
Formand aktivitetsudvalget
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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

 
FokusMødekalender

Dåb

 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!

Sæt X i kalenderen

er det 8. søndag efter trinitatis - Matt. 7,15-21 
Og der skal ikke her tages stilling til, om det er godt eller skidt 
med ulve i den danske natur. At det koster nogle får livet er dog 
ganske vist. En ulv er en ulv, og et får er et får, og en ulv sætter 
tænderne i et får, hvis den kan komme afsted med det. End-
nu mere problematisk ville det dog være, hvis man ikke kunne 
kende forskel, og som får ville kunne tage benene på nakken før 
mødet med en ulv. Men så ud� ydende er det til tider blandt men-
nesker. Den pæne facade kan være et skalkeskjul for ondskaben.  
Derfor siger Jesus: Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer 
til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. Men hvem er de? 
Anvender man billedet af et træ, ville man kunne kende dem 
på frugten. Og det spørgsmål melder sig uundgåeligt: Hvordan 
mon det står til med frugten af ens eget liv? Det skal man dog 
ikke frygte, at præsten sætter sig til dommer over. Han har nok 
af spekulationer om sig selv!
    

AUGUST LEMVIG HELDUM
Torsdag d. 3.  10.00 Morgensang 
 ved Kim Eriksen.
 Kirkeka� e 
Søndag d. 6.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
8. sønd. e. Trin.                      Indsamling; Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Søndag d. 13.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen  
9. sønd. e. Trin.       Indsamling: KFUM ś Sociale Arbejde Lokalt
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Søndag d. 20.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00  Birgitte Krøyer
10. sønd. e. Trin.                   Indsamling; Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24   
Tirsdag d. 22. 17.00 – orgelkoncert 
 ved Christian Blom 
 Hansen, organist
 

Lemvig-Heldum menighedsråd byder velkommen til en ny sæson med foredragsa� ener 
og undervisning i Kirkehuset og salmesangstime i Heldum Kirke…

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!

AUGUST
Torsdag d. 3. kl. 14.30 
Kirkens Korshær møde i kirkehuset.
Onsdag d. 9. kl. 19.30 
Indre Mission i Klippen. Samlingsfest for hele familien.
Torsdag d. 10. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Viceborgmester Kenneth Bro, Lemvig
”Musikkens betydning i mit liv”.
Torsdag d. 10. kl. 19.30
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset. 
Børge H. Nielsen, Ølgod.

Orgel-
koncerter 
i Lemvig 
Kirke

Tirsdag d. 22. august kl. 17.00 
ved Christian Blom Hansen, organist i Varde Kirke
Onsdag d. 30. august kl. 17.00 
ved Christian Præstholm, organist i Randers Kirke

Kirkehøjskole
Kom med Kirkehøjskolen 
rundt på Harboøre Kirkegård:
Onsdag den 9. august kl. 19.30.
Mange kender kirkegårdens minde-
sten med navnene på de druknede 
fra ulykken i 1893, men hvor mange ved, at stenen også har en 
indskrift på bagsiden – hør om den og meget mere, når sogne-
præst Karsten Christensen viser rundt og fortæller om kirke-
gårdens historie.

Kirkehøjskolen Lemvig Provsti
ved Hans Nørkjær, Karsten Christensen og Birgitte Krøyer

Nye 
konfi rmander
Indskrivning for 
nye konfirmander 
foregår i Kirkehuset:
Onsdag d. 23. august 
kl. 17.00-18.30
Torsdag d. 24. august 
kl. 17.00-18.30

Ved yderligere spørgsmål rettes 
henvendelse til sognepræsterne 
Birgitte Krøyer og Kim Eriksen 
 

           

 
 

           -
-

Døbt i Lemvig Kirke 
16. juli Edith Boas Halkier, Nylund 22, Lemvig

16. juli Minik Morten Nuko, Industrivej 17, 1. th., Lemvig
d. 22. juli Anna Sofie Brunsgaard Hallstrøm, 

Ydunsvænge 1, Lemvig

 


