
Faktaboks:
Laura Hedegaard Jepsen, 14 år,
Går i 7. klasse på Christinelystskolen,
Synger i kirkekoret.
Har været grøn pigespejder i 7½ år.
Lejren i Sønderborg samlede spejdere 
fra Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne i 
Danmark, De Grønne Pigespejdere, Dansk Baptist 
Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Fortalt til:
Harald C. Schrøder, 
næstformand Lemvig-Heldum menighedsråd

”Kom, nu, kom med – Vi 
sætter spor” lyder før-
ste linje i  lejrsangen, som 
bandt deltagerne sam-
men i en uge på en 
mudret og regnfuld lejr-
plads i det sønderjyske. 
”Vejrgudens” ondskabs-
fuldhed satte virkelig 
lejrens deltagere på prø-
ve, men gamle venskaber 
holdt og nye blev etab-
leret og sammen med 
mange oplevelser sættes
spor til evig tid.
Blandt lejrens deltagere 
var Laura Hedegaard Jep-
sen, 14 år, fra Lemvig. 

Til KirkeNyt fortæller Laura om sine oplevelser:
- Vi var 12 fra Lemvig, der alle går i syvende klasse 
undtagen én. Men der var også spejdere fra Ramme, 
Lomborg og Nr. Nissum med på lejren, som var opdelt 
i underlejre opkaldt e� er steder, der er vigtige for 
Sønderborg. 
- Vores lejr var i ”Møllen” med henvisning til Dybbøl 
Mølle. De øvrige var ”Slottet” med henvisning til 
Sønderborg Slot, ”Tårnet” på Broager Kirke og ”Broen”, 
der viser hen til Kong Christian X´s bro, som forbinder 
Als med Jylland. 

Lejrens tema var at sætte spor. Sætte spor i spejderne selv, 
hinanden og i omverdenen med fokus på uddannelse 
og aktiviteter herunder undervisning i projektmetoder 
og rejser som grundpillerne samt frie aktiviteter.
- I forvejen skulle vi melde os til de aktiviteter, som vi 
ønskede at være med i. Vi valgte rejser herunder kultur, 
Sønderjyske Dage med ringridning og pladsarbejde, 
hvilket er arbejde med ra� er. Det gav nogle gode 
oplevelser. Ikke mindst dengang vi var på en natlig 
vandretur, hvor vi satte spor i naturen og fandt en 
shelterplads, hvor vi overnattede. 
- Den daglige madlavning klarede vi selv, og der var 
bad og toilet på lejren, så selv om det regnede meget, 

hvilket gjorde lejren 
temmelig mudret, var 
det ikke så slemt, men 
en udfordring var det.
Med til en spejderlejr 
hører også kontakt med 
andre spejdere, som 
man ikke kender og 
endda spejdere fra andre 
lande. Dem var der 5000 
af i Sønderborg.
- Selvfølgelig mødte vi 
nogle, som vi kendte i 
forvejen, men vi lærte 
også nye at kende. For 
eksempel boede der 

nogle franskmænd ved siden af os, og dem � k vi en 
god snak med, selv om deres engelske sprogkundskaber 
ikke var så gode. Også nogle irere kom vi i snak med. 
De synes vores dolke var � otte. 
- Det er sjovt at lære andre at kende. Være sammen og 
� nde ud af at deltage i forskellige opgaver er bedst i 
fællesskab.
- Men vi � k da byttet tørklæder, taget mærkeprøver for 
eksempel et kiltmærke, lejrmærke, og det var også en 
god oplevelse, da � omas Buttenschøn underholdt fra 
den store lejrscene.
- Helt ærlig, benene var trætte e� er en uge i spejderlejr. 
Men oplevelsen var god og jeg tror, at jeg vil på lejr igen 
om fem år.
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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

           Orgelkoncerter 
i Lemvig Kirke kl. 17.00
Tirsdag d. 22. august: 
Christian Blom Hansen, organist 
ved Sct. Jakobi kirke i Varde 
Onsdag d. 30. august: 
Christian Præstholm, organist 
ved Sct. Mortens kirke i Randers 
Torsdag d. 07. september: 
Line Reinvang, organist ved Dyrup kirke på Fyn

Fri 
entré

...er det 11. søndag efter trinitatis – Luk. 18,9-14 
Lad os starte bagfra og lægge ud med pointen i dagens evan-
gelium: Enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, 
som ydmyger sig selv, skal ophøjes. Hvor man skal lægge meget 
mærke til, at ydmygelsen ikke kommer som det ene menneskes 
nedgørelse af det andet. For det er netop, hvad Jesus � nder for-
kasteligt, når han fortæller om farisæeren, der ser med foragt 
på andre: Se dog alle disse røvere og uretfærdige og nu ham 
tolderen dér. Godt jeg ikke er som dem! Nej ægte ydmyghed 
vokser ud af selverkendelse, og et ydmygt menneske har nok at 
gøre med at få sit eget liv på plads til at skulle blande sig i andres. 
Og Jesus fremhæver netop dette træk ved tolderen, der meget 
symptomatisk har stillet sig lidt afsides, men faktisk er den, der 
kan gå med oprejst pande uden den mindste skam. Farisæer-
en, hvis selvglæde er helt og aldeles skamløs, burde derimod 
gå hjem og skamme sig. Der er nok at spejle sig i, og en oplagt 
mulighed for at kunne gå hjem uden skam.
      

AUGUST
Torsdag d. 24. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Kim Eriksen: 
”Morten Pontoppidan – folkekirkepræst par excellence”.
Fredag d. 25.-søndag d. 27 
Indre Mission. Samfundslejr på Frøstruphave E� erskole.
Onsdag d. 30. kl. 19.00 
Indre Mission. Byløb og café i klippen.
Torsdag d. 31. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Besøg og rundvisning Lemvig Musikskole 
(der er elevator)  – e� er rundstykker.

AUG./SEP. LEMVIG HELDUM 
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  
Søndag d. 3. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Birgitte Krøyer
12. sønd. e. Trin. og Birgitte Krøyer Kirkeka� e
Kirketaxi: Kon� rmandvelkomst
97 82 24 24                 Indsamling: Venskabsmenighed
Onsdag d. 6.   10.00. Kim Eriksen 
 Høstgudstjeneste for 
 daginstitutione
 – Risbæk Gl.Skole  
Torsdag d. 7.  17.00 orgelkoncert 
 ved Line Reinvang, 
 organist 
Søndag d. 10.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
13. sønd. e. Trin.                       Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24  

 
 Kirkens Dagligstue 

i Kirkehuset
Torsdag d. 24. august kl. 10.00
Sognepræst Kim Eriksen: 
”Morten Pontoppidan – folkekirkepræst par excellence”.

Havregrød og sure sokker – vi sætter spor
International spejderlejr i Sønderborg med 37.000 deltagere heraf 12 fra Lemvig

Lejrhygge hos De Grønne 
Pigespejdere fra Lemvig.

Kirkehøjskole
Lemvig provsti
Datoer for 2017 – 2018. Sæt kryds i kalenderen: 
Mandag den 9. oktober i Biohuset i Lemvig 
Vi ser Erik Tills � lm om Dietrich Bonhoe� er - inden 
� lmen en kort introduktion til Bonho� er og � lmen.

Onsdag den 1. november i Vandborg Kirke 
”Om Bonhoe� er” en a� en ved sognepræst Leo To� gaard, 
Nørre Nissum, som før har arbejdet med den tyske præst 
og modstandsmand Dietrich liv og teologi. 

Tirsdag den 6. februar i 
Bøvling Valgmenigheds Kirke
”Luther og det udmattede selv” ved højskolelærer og 
cand.theol Christian Hjortkjær, 

Onsdag den 7. marts i Den katolske Kirke i Lemvig
De � este kender bygningen, som ligger overfor Lemvig 
Sygehus: Den katolske kirke. Men hvad er den katolske 
kirkes historie i Lemvig, det vil vi blive klogere på, når 
Kirkehøjskolen gæster den katolske kirke i Lemvig.

A� enerne begynder kl. 19.30.
Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding.
Undervejs er menighedsrådene værter ved 
en kop ka� e/te.

På udvalgets vegne
Birgitte Krøyer

SkumringsSang
Tirsdag 5. april kl. 17
i Lemvig Kirkehus
Med Højskolesangbogen i hånd og mund
Organist Erling Lindgren ved klaveret
Alle er velkomne!

Tirsdag d. 5. sept. kl. 17.00-17.45  
i Lemvig Kirkehus
Med højskolesangbogen i hånd og mund.
Organist Nina H. Davidsen ved klaveret.

SkumringsSang
Tirsdag 5. april kl. 17
i Lemvig Kirkehus
Med Højskolesangbogen i hånd og mund
Organist Erling Lindgren ved klaveret
Alle er velkomne!

 


