
           

Tirsdag d. 22. august
spiller Christian Blom 
Hansen koncert. Til 
daglig er han organist ved 
Sct. Jakobi kirke i Varde. 
Derudover har han i 35 
år uddannet organister 
ved konservatoriet i 
Esbjerg, og jeg har selv 
været så heldig at have ham som orgel-lærer. Han vil 
spille værker af Niels W. Gade, Rued Langgaard, Peter 
Møller og Jesper Madsen.

Onsdag d. 30. august 
vil Christian Præstholm 
spille for os. Han er ansat 
som organist ved Sct. 
Mortens kirke i Randers 
og har undervist på 
konservatoriet i Århus. 
Ved siden af jobbet som 
organist skriver han 
meget musik og har blandt andet udgivet (indtil videre) 
17 hæ� er med orgelkoraler, dvs. små frie værker med 
udgangspunkt i salmemelodier

Torsdag d. 7. september 
giver Line Reinvang kon-
cert. Hun er solistud-
dannet organist fra kon-
servatoriet i Esbjerg og er 
til daglig ansat ved Dyrup 
kirke på Fyn.

September byder på endnu en koncert.
Det er torsdag d. 28. september kl. 19.30. Da får vi besøg 
Taïga String Quartet. Kvartettens medlemmer er alle 
uddannet fra musikkonservatorier i Skandinavien og 
Tyskland og har arbejdet sammen siden 2015 med base 
i Berlin. Koncertens program vil blive en spændende 
blanding af iørefaldende melodier, nordiske toner, 
egne arrangementer af danske sange og folkeviser samt 
spritnye klange, som med garanti vil få publikum til at 
spidse ører. Undervejs i koncerten vil der blive fortalt 
om musikken

Onsdag d. 11. oktober kl. 19.30
giver Midtjysk kammerkor koncert. Koret synger 
klassisk repertoire og blev grundlagt i Viborg i 2011 af 

Søren Birch. Medlemmerne er dygtige amatørsangere 
med et højt ambitionsniveau. Søren Birch er en af 
landets dygtigste dirigenter. Han komponerer og 
arrangerer også meget musik, og han har i mange år 
undervist i korledelse på konservatorierne i Esbjerg, 
Ålborg og Århus.

I november
er det lokale kræ� er, som spiller, nemlig Lemvig Amatør 
Orkester under ledelse af Erik Sommer. Det sker søndag 
d. 12. november kl. 16.00.

Vi runder koncert-året af 
med den årlige julekoncert onsdag d. 13. december kl. 
19.30. Her medvirker musikskolens symfoniorkester og 
voksenkor samt kirkens eget ungdomskor.

Til slut kan jeg afsløre, at de første to koncerter til 
2018 allerede er arrangeret. Så I kan godt sætte kryds 
i kalenderen torsdag d. 22. februar kl. 19.30 og lørdag 
d. 26. maj.

Nina H. Davidsen, 
organist i Lemvig Kirke
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Kommende koncerter i Lemvig Kirke

Kirkehøjskole
Kom med Kirkehøjskolen 
rundt på Harboøre 
Kirkegård:
onsdag den 9. august 
kl. 19.30.
Mange kender kirkegårdens 
mindesten 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 sognepræst Karsten Christensen viser 
rundt og fortæller om kirkegårdens historie.

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

er det 9. søndag efter trinitatis – Luk. 16,1-9 
Og Jesus opfordrer til bedrageri i stor skala, ved at fortælle en 
historie, der tager en overraskende drejning og ender med en 
vanvittig pointe. Men meningen er skam god nok. Der er en 
godsforvalter, der ødsler godsejerens ejendom bort. Af ren og 
skær uduelighed. Men da han skal a� ægge regnskab, tager han 
et yderligere skridt og bedrager godsejeren ved at nedskrive 
gældsbrevene for de, der skylder godsejeren penge. Alt sammen 
for at ska� e sig venner og medsammensvorne. Hvilket under 
normale omstændigheder nok ville gøre en normal godsejer 
rødglødende af raseri. Men ikke denne godsejer, der tværtimod 
roser den uærlige godsforvalter. Meget mærkeligt. Men det er 
der så meget, der er, når rolleindehaverne er henholdsvis Gud 
og mennesker. Så kan den helt igennem umoralske pointe af 
fortællingen være: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige 
mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de 
evige boliger. I himlen er der åbenbart plads til mange tvivl-
somme eksistenser. Det er da en trøst, der vil noget!
   

Kunstudstilling 
Søndag den 13. august 
åbnes en udstilling med malerier af 
Johanne Randen, Lemvig 
i Kirkehuset (stuen Svirrebom). 
Åbningen sker e� er gudstjenesten ved 
kirkeka� en. 
Udstillingen kan ses indtil midten af oktober. 

AUGUST LEMVIG HELDUM
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 
Søndag d. 27.  10.30 Kim Eriksen 10.00 Birgitte Krøyer
11. sønd. e.Trin.                         Indsamling: Kirkens Korshær
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Onsdag d. 30.  17.00 – orgelkoncert 
 ved Christian Præstholm, 
 organist
 

AUGUST
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.
Tirsdag d. 15. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/Seniormøde. 
� omas Kristensen, Hvide Sande.
Tirsdag d. 15. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf. 23459492
Onsdag d. 16. kl. 19.30 
Indre Mission. Bibelkreds i hjemmene.
Onsdag d. 16. kl. 19.30
Alle Hjem i Nørlem sognegård.
Fællesmøde og generalforsamling.Tale ved Eskild Petersen.
Torsdag d. 17. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Elin Knudsen: ”Tante Andantes Hus – de første 10 år”.

Lemvig kirke indbyder til

Tirsdag den 26. januar kl. 17-19
Tilmelding og information: Sognemedhjælper 

Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Spisefællesskab
for aleneforældre ... og børn

Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492
Tirsdag d. 15. august kl. 17.00 - 19.00

 
 Kirkens Dagligstue 

i Kirkehuset
Torsdag d. 10. august kl. 10.00
Viceborgmester Kenneth Bro, Lemvig
”Musikkens betydning i mit liv”.

Babysalmesang 
i Lemvig Kirke 
for alle babyer 
ca. 2-10 mdr.
Opstart tirsdag 
d. 15. august 
kl. 10.00-12.00. 
- med tid til ka� e, brød, frugt og snak i kirkehuset bage� er. 
Medbring barnets dyne.
Tilmelding til sognemedhjælper Kirsten Vindum: 
tlf. 23459492/smh@lemvigkirkerne.dk 

I løbet af de næste fem måneder er der hele syv forskellige koncerter i Lemvig kirke. 
Vi begynder med tre orgelkoncerter kl. 17.00, som hver vil være af cirka en halv times varighed. 
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