
 

En munk, der satte verden på den anden ende og klæd-
te paven af til skindet. Det fandt paven dog ikke spor 
morsomt, hvorfor han gav igen af samme mønt, og � k 
munken smidt ud af klosteret og ud af kirken og prøvede 
at få ham slået ihjel som kætter. En gyselig historie eller 
et rigtigt eventyr. Det a� ænger af øjnene, der ser. Prote-
stanterne og de pavetro buede ad hinanden. Og karikere-
de hinandens synspunkter det bedste, de havde lært.  De 
stillede deres helte i det smukkeste lys og nedgjorde de-
res modstandere e� er bedste evne og skældsordene føg 
gennem lu� en.  Alt sammen særdeles underholdende.

Portrætter af Martin Luther
I Lemvig kirke på KulturNatten vil sognepræst Birgitte 
Krøyer kl. 20.15 til 20.45 give eksempler på de portræt-
ter af Martin Luther samtiden malede af ham. Hvad 
fortæller de om manden, der ville så meget og afstedkom 
endnu mere. 

Karikaturer af Martin Luther og hans modstandere
Senere på KulturNatten vil sognepræst Kim Eriksen i 
Lemvig kirke kl. 21.00 til 21.30 give eksempler på den 

satire, der blev et elsket og frygtet 
våben i kampen. Der blev ikke lagt 
� ngre imellem. Og man � k igen af 
samme mønt. Og det er alt sammen 
meget underholdende. I alt fald set 
på afstand. 

Åben Kirke 
I øvrigt er kirken åben i KulturNat-
ten for den, der vil opleve en an-
dagtsfuld stilhed.  Der dog brydes 
kl. 20.15 og 21.00 af disse lidt skæve 
vinkler på reformationen. For der 
var engang en munk med en samvit-

tighed, der ikke lod sig hverken kyse eller rokke: Her står 
jeg, og jeg kan ikke andet! Og han � k sig endda en nonne 
til kone. Og selv om ikke alt gik godt i verden omkring 
dem, så levede de to i alt fald lykkeligt sammen til deres 
dages ende. Og det er ganske vist.

Ved sognepræst Birgitte Krøyer 
og sognepræst Kim Eriksen
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På søndag

Midtjysk Kammerkor med gæstedirigent Michael Deltchev

OKTOBER LEMVIG HELDUM 
Onsdag d. 11. 19.30 Midtjysk 
 Kammerkor.
 Gæstedirigent
 Michael Deltchev
 (entré 50 kr.)
Søndag d. 15.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
18. søndag e. trin.                  Indsamling: Dansk Missionsråd
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Søndag d. 22.  10.30 Kim Eriksen 10.00 Birgitte Krøyer
19. søndag e. trin.                 Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
Torsdag d. 26.  17.00 Meditations-
 gudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer  
Søndag d. 29.  10.30 Reformations- Ingen gudstjeneste,
20. søndag e. trin. gudstjeneste der henvises til
Kirketaxi:  ved Birgitte Krøyer fælles reformations
97 82 24 24 og Kim Eriksen  gudstjeneste i
 Indsamling: Sat 7 Lemvig Kirke
  16.00 Salmesangstime 
  ved Erling Lindgren

OKTOBER
Tirsdag d. 10. kl. 19.30 
Foredragsa� en i Kirkehuset. 
Provst Ole Rasmussen ”Når Korset får vinger”.
Onsdag d. 11. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen, fælles med LM. Dan Hessellund, 
Herborg.
Torsdag d. 12. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Missionær for Danmission, Else Højvang
”Livet med 27 år i Tanzania” 
Indsamling til Danmission ved døren.
Torsdag d. 12. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset, fælles med IM. 
Dan Hessellund, Herborg.
Tirsdag d. 17. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/
Seniormøde. � ue � omsen, Hvide Sande.
Onsdag d. 18. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i de � re kredse.
Torsdag d. 19. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Julle Jensen, SeniorHøjskolen ”På naturtur med Julle”.

Kunstudstilling 
Søndag den 22. oktober 
åbnes en udstilling med malerier af Gudhild Jeppesen, 
Lemvig, i Kirkehuset (stuen Svirrebom). 
Åbningen sker e� er gudstjenesten ved kirkeka� en. 

... er det 18. søndag efter trinitatis – Matt. 22,34-46
Og Jesus og farisæerne lægger arm. For det skal helt tydeligt 
afgøres, hvem af dem, der har den største indsigt. Saddukæerne 
havde uden held forsøgt sig, men Jesus havde lukket munden 
på dem. Nu var det så farisæernes tur til at gå i in� ght med 
ham, hvilket de heller ikke slipper vildt godt fra. For det er bar-
nemad for Jesus at svare på, hvad der er det største bud i loven. 
For det er der to bud, der er. Du skal elske Herren din Gud af 
hele dit hjerte. Og så det andet, at du skal elske din næste som 
dig selv. Det, der ikke er barnemad, er, når vi skal omsætte det 
i et levet liv, hvor intet må glemmes og intet forsømmes. Og 
Jesus forsømmer da heller ikke at spørge ind til, om farisæerne 
egentlig har tænkt over, hvad det betyder, at Kristus, på den 
ene side skal være af Davids slægt, men samtidig så meget 
mere, når selv David må kalde ham sin Herre? Forklaringen er 
selvfølgelig, at Kristus er Guds søn. Måske ville de kunne blive 
enige om dette e� er en vis samtale. Men ikke, at Jesus skulle 
være Kristus. Hvilket menigheden samles om på søndag for at 
lovsynge og bekende troen på.    

 
 

Kirkens Dagligstue
i Kirkehuset
Torsdag d. 12. oktober kl. 10.00
Missionær for Danmission, Else Højvang
”Livet med 27 år i Tanzania”.
Indsamling til Danmission ved døren.

Foredragsaften  i Kirkehuset
Tirsdag d. 10. oktober kl. 19.30 
Provst Ole Rasmussen ”Når Korset får vinger”.
E� er 10 års tjeneste som � yverpræst sættes fokus på den 
brede opgave, de danske feltpræster står i, når de deltager i 
internationale missioner.

Kirken og reformation i KulturNatten
Temaet for årets arrangementer i KulturNatten tirsdag den 17. oktober er: Der var engang. Og det var der så sandelig.

Portræt af Martin Luther af Lucas Cranach

Karikatur af 
Martin Luther 
som Djævlens 
sækkepibe


