
 

Traditionen tro inviterer Lemvig-Heldum menigheds-
råd også i dette e� erår til salmesangstime i Heldum 
kirke. Som noget nyt bliver det dog ikke en nulevende 
salmedigter, der får lov at præsentere nogle af sine 
egne salmer, men en nulevende komponist, der bl.a. får 
mulighed for at præsentere nogle af de salmer, han selv 
har skrevet melodi til.

”100 salmer” 
Vi har bedt Erling Lindgren tage udgangspunkt i den 
nye salmebog ”100 salmer”, som blev udgivet for nogle 
måneder siden – og som menighedsrådet har indkøbt til 
både Heldum og Lemvig Kirke. 
Erling Lindgren har givet salmesangstimen titlen ”Sal-
mer til tiden” og uddyber: ”Da den nye salmebog kom 
for snart 15 år siden, � k det ikke landets salmedigtere 
og komponister til at indstille aktiviteterne – nærmest 
tværtimod! Der er en virkelyst og skabertrang, som vi 
næppe har set mage til før, og markedet oversvømmes 
af nye salmer med tilhørende melodier i massevis! For 
at få lidt styr på det, har man samlet en række af de mest 
populære nye salmer i samlingen ”100 salmer”. Vi vil se 
nærmere på denne bog, snakke om, hvad der karakteri-

serer de moderne salmer – og naturligvis synge dem! Vi 
vil også se på nogle af de salmer, jeg selv har sat melodi 
til, og jeg vil fortælle om de udfordringer, der ligger i at 
arbejde med nye salmer”.

Flere salmer til tiden
Erling Lindgren har virkelig ret i, at der for tiden skrives 
mange nye salmer og er en stor interesse for dem. Og 

salmebogen ”100 salmer” er også blot den ene af hele to 
salmebogsudgivelser i år. For bare en god måneds tid ef-
ter forlaget Eksistensen havde udgivet salmebogen ”100 
salmer”, blev også ”Kirkesalmebogen” udgivet af Det kgl. 
Vajsenhus forlag. 
Man kunne sige, hvorfor to nye salmebøger så tæt på hi-
nanden? De kommer jo til at konkurrere med hinanden 
– det gør de også. Og i Lemvig-Heldum har vi kun valgt 
at købe”100 salmer”, fordi vi mener, det er den, vi vil 
have mest glæde af til gudstjenesterne her hos os. Men 
man kan også vælge bare at glæde sig over, at der i den 
grad både skrives og udgives salmer for tiden….

Så: Sæt lidt tid af søndag den 29. oktober og kom og vær 
med til at synge nogle af de nye salmer, som er skrevet 
til vores tid…. 

Salmesangstimen begynder kl. 16.00 i Heldum Kirke – 
undervejs bliver der en pause, hvor der vil blive budt på 
ka� e/te. 

Birgitte Krøyer
Formand for aktivitetsudvalget
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Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07
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På søndag

Salmer til tiden

OKT./NOV. LEMVIG HELDUM 

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 fælles
Kirketaxi:  ved Birgitte Krøyer Reformations-
97 82 24 24 og Kim Eriksen  gudstjeneste 
 Indsamling: Sat 7 
  16.00 Salmesangstime 
  ved Erling Lindgren
Søndag d. 5.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Alle Helgens  Kirkeka� e
søndag             Indsamling: KFUM´s Soldatermission
Kirketaxi: 16.00. Kim Eriksen  
97 82 24 24 og Birgitte Krøyer
 Alle Helgens Andagt
            

OKTOBER
Tirsdag d. 17. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/Seniormøde. 
� ue � omsen, Hvide Sande.
Tirsdag d. 17. kl. 20.15 og kl. 21.00
Kulturnat i Lemvig Kirke
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 natur-tur med Julle”.
Tirsdag d. 24. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf. 23459492
Onsdag d. 25. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Kredsmøde.
Missionær Bjarne Hvidbjerg, Tistrup.
Torsdag d. 26. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Annette Breinholt, Lemvig 
”Sang og musik – fra barndom til voksenliv”.
Torsdag d. 26. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Hans Lundby, Skjern.

Få mere viden om kristendom
Et tilbud til den, der gerne vil i tættere kontakt med sine 
åndelige rødder og sit livs værdier ... og tage livtag med 
den kristne tro i et møde med det åndelige og religiøse.
Læs mere i folder (hentes i kirkehuset) eller på hjemmesiden.

LivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtagLivtag2018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018

Lemvig Kirke inviterer til

Kulturnat
i Lemvig Kirke

       Tirsdag den 17. oktober
  
Kl. 20.15–20.45:  Luther portrætter ved sognepræst 
 Birgitte Krøyer
Kl. 21.00–21.30:  Luther satire ved sognepræst Kim Eriksen

Tirsdag d. 17. oktober kl. 20.15

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
Tirsdag d. 24. oktober kl. 17.00
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492

Fornyelse af gravstedsaftale
Hvis du har et gravsted på Lemvig eller 
Heldum kirkegård, hvor aftalen udløber 
den 31.12.2017 bedes henvendelse om 
fornyelse eller sløjfning af denne foretaget 
til Kirkegårdskontoret senest 31.12 2017.

Kulturnat
i Lemvig Kirke

       Tirsdag den 17. oktober
  
Kl. 20.15–20.45:  Luther portrætter ved sognepræst 
 Birgitte Krøyer
Kl. 21.00–21.30:  Luther satire ved sognepræst Kim Eriksen

 

...er det 19. søndag efter trinitatis – Mark. 2,1-12
Og vi får den herlige historie om � re venner, der vil gøre alt, 
hvad der står i deres magt for at få deres lamme ven hen til 
Jesus, så Jesus kan helbrede ham. Folk er stimlet sammen og 
spærrer vejen. Gode råd er dyre. Men så � ernede de taget 
og sænkede båren ned ad den vej. Det var Jesu eget hus, så 
episoden huskes ikke, fordi husejeren blev sur over det, men 
på grund af en e� erfølgende diskussion om det, nogen anså 
for en lemfældig omgang med ordene. Jesus havde tilgivet den 
lammes synder. Derover havde nogle af de skri� kloge protes-
teret. For det kan kun Gud. Og hvilken ret havde Jesus til på 
den måde at handle på Guds vegne? Og nærmest med venstre 
hånd helbreder han den lamme. Idet Jesus dog forinden har 
stillet spøgsmålet om, hvad der er lettest at sige: Dine synder 
tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå? 
Et menneske ville nok tænke: Ord er taknemmelige. Men 
Jesus ved, at det er et kors at bære alverdens synd. Og at det 
er den tunge opgave, der er lagt hen til ham. Så på søndag er 
fokus på ordenes magt.  

Salmesangstime med komponist Erling Lindgren søndag den 29. oktober kl. 16.00 i Heldum Kirke

 

Nye kirkesangere 
Pr. 1. oktober er Christian Malund Jalk ansat som ny kirkesanger i 
Heldum Kirke. Samtidig indgår Kristen Vahr Sørensen fremover i 
sangerteamet omkring Lemvig Kapel og Lemvig Kirke. 
Vi byder begge velkommen til arbejdet.
                                                                  Lemvig-Heldum Menighedsråd

 
 

 

Kunstudstilling 
Søndag 
den 22. oktober
åbnes en udstilling med ma-
lerier af Gudhild Jeppesen, 
Lemvig, i Kirkehuset 
(stuen Svirrebom). 

Åbningen sker efter 
gudstjenesten ved 
kirkekaffen. 

Udstillingen kan ses indtil 
udgangen af året. 

 

 
 


