
Sangen får vinger og � yver afsted i et socialt fællesskab, når 
en � ok glade børn mødes for at synge til glæde for sig selv og 
dem, der hører på. Ingen kan være i dårligt humør, når man 
synger.
Den oplevelse giver menighedsrådet og organisten ved Lem-
vig Kirke nu sangglade børn mulighed for at opleve i Korsko-
len, der er fødekæde til kirkens ungdomskor.

Ungdomskoret som ambassadører
Laura Hedegaard Jepsen og Maja Poulsen, begge 14 år, synger 
i Ungdomskoret. De begyndte i Korskolen og har været med 
i 5-6 år. 
- Jeg sang i skolekor på Christinelystskolen, men dengang det 
var slut, så jeg en annonce i avisen om korskolen. Og fordi 

jeg gerne vil synge i kor meldte jeg mig, 
fortæller Laura, der indrømmer, at det er 
hyggeligt, ikke mindst at være sammen 
med de øvrige i koret. Jeg kan roligt an-
befale at begynde i Korskolen, siger hun. 
Maja har samme positive tilgang til Kor-
skolen og det at synge i kor: 
- Da jeg var minikon� rmand opfordrede 
min mor mig til at begynde i Korskolen, 
hvor vi lærer at synge. Det giver selvtillid. 
Selvfølgelig skal der øves, men vi får også 
lov til at medvirke ved koncerter, fortæller 
Maja, der med et fnis fortæller, at når man 
bliver optaget i Ungdomskoret, er der 
også lidt lommepenge at tjene. 

Mangler elever til Korskolen
Organist Nina H. Davidsen er med på 
pigernes ja til at være ambassadører for 
Korskolen. 
- Det er positivt, når pigerne i Ung-
domskoret melder sig som frivillige, for 
det kan vi bruge i det fremadrettede arbej-
de. Faktisk mangler vi børn til Korskolen. 
Nye tiltag skal gøre � ere interesserede i at 
være med, håber Nina H. Davidsen.
Korskolens elever mødes hver tirsdag e� ermiddag kl. 15.20 
i Kirkehuset, hvor der øves og synges i en time. Korskolen
medvirker desuden ved nogle af årets gudstjenester.

- Hvis man er interesseret i at være med eller høre nærmere 
om Korskolen er man velkommen til at rette henvendelse til 
mig på tlf. 20 35 91 15, siger Nina H. Davidsen. 

Koncerter i Lemvig Kirke:
Torsdag d. 22. februar kl. 19.30 er der koncert med 
jazzkvartetten Kiibu. Koncerten har titlen ”Stories from the 
countryside”. Bandet består af trommeslager Martin Marretti 
Andersen, saxofonist og klarinettist Marc Kibrick Bernstein, 
komponist og guitarist Troels Buur Jensen samt komponist 
og bassist Benjamin Møller Kirketerp. Koncerten er en del af 
Vinterjazz i Lemvig. Der er entré på 50 kr.

Lørdag d. 28. april kl. 16 er der orgelkoncert med Anders 
Steen Sørensen. Til sommer tager han sin afsluttende 
kandidateksamen fra konservatoriet, og ved denne koncert 
spiller han sit eksamensprogram. 

Lørdag d. 26. maj kl. 16 får vi besøg af Gl. Haderslev Kirkes 
Voksenkor. Koret er et � rstemmigt, blandet kor med ca. 40 
medlemmer. De ledes og akkompagneres af Gl. Haderslev 
Kirkes to organister Janne Roager og Judith Kristesen. 
Udover koncerten medvirker koret også ved højmessen i 
Lemvig kirke søndag. Der er entré på 50 kr. til koncerten.

Af organist Nina H. Davidsen 
og næstformand i Menighedsrådet Harald Schrøder

Kyndelmissegudstjeneste 
i Heldum kirke
Søndag den 4. februar 
kl. 16.00. 
Med musikalske bidrag af de tre unge gymnasieelever og 
sangere:
Stine Niebuhr, Philip Hedegaard og  Christian Malund Jalk
Alle er velkomne!

 

Dåb

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. 6. februar kl. 17.00
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492

ANNONCEKirkeNYT

Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

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

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

Lemvig & Heldum Sogne         Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Kirkekalender Mødekalender

På søndag

 
Fokus

Kirkens Dagligstue
Torsdag d. 1. februar kl. 10.00.
Provstivolontørerne Esben Jensen og 
Tabita Tambjerg fortæller om deres rejse til Israel.

...er det Seksagesima søndag – Mark. 4,26-32
Og bag navnet gemmer der sig tallet tres, som fortæller, at vi nu 
er godt i gang med at tælle ned til påske. Eller dagene tæller ned 
for os. For spørgsmålet er, hvor meget vi selv er herre over livet. 
Eller om livet mest af alt er noget, der sker for os? Det er i alt fald 
– siger Jesus – det gode ved Guds rige, at det er ligesom med en 
mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op, nat og dag, og 
kornet spirer og vokser, uden han ved hvordan. For livet er meget 
større end vores indsigt i det. Nogle, der så Jesus blive korsfæstet, 
har da sikkert også tænkt: Endnu en sølle skæbne! Andre, at her 
blev der skrevet mere end historie. En enkelt begivenhed med 
skelsættende betydning. Ligesom med sennepsfrøet: Når det kom-
mer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når 
det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og 
får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. At 
være kirkegænger sådan en søndag er at � nde sin rede. 

JANUAR
Onsdag d. 31. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Sognepræst Erik Ladegård, 
Holstebro: ” Troen sidder ikke i tøjet, men i hjertet”.
FEBRUAR
Torsdag d. 1. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Provstivolontører fortæller om rejse til Israel.
Torsdag d. 1. kl. 14.30
Kirkens Korshær møde i Kirkehuset.
Fredag d. 2. kl. 19.00
Luthersk Mission. Kredsmøde i Kirkehuset.
Tirsdag d. 6. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492
Tirsdag d. 6. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag d. 6. kl. 19.30
Lemvig Provsti inviterer til kirkehøjskole i Bøvling Valg-
menigheds Kirke ph.d. og højskolelærer på Silkeborg 
Højskole Christian Hjortkjær ”Midt i et præstationssam-
fund: Om skam og utilstrækkelighed”.
Tirsdag d. 6. kl. 19.30
KFUM og KFUK Voksena� en i Ågade 5. 
Sognepræst Maj-Britt Hvid Christensen, Aulum: ”Tilgivelse” 
– Hvorfor er det så svært og hvad får vi ud af det?
Torsdag d. 8. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Familiekonsulent Laila 
Jensen, Lemvig Kommune ”Familiekonsulentens møde 
med familier som er � ygtet fra deres hjemland 
– Hvordan gør vi i Lemvig Kommune”.

JAN./FEB. LEMVIG  HELDUM 

Søndag d. 4.  10.30 Kim Eriksen 16.00 Kyndelmisse
Seksagesima   gudstjeneste
søndag  Ved Kim Eriksen
Kirketaxi:          Indsamling: KLF-Kirker og medier
97 82 24 24 

Søndag d. 11.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Fastelavns søndag               Kirkeka� e
Kirketaxi:           Indsamling: Sognenes YM-projekt
97 82 24 24 

Søndag d. 18.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
1. søndag i fasten              Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24 

Døbt i Lemvig Kirke d. 21. jan.:
Sebastian Hansen, Grønnegade 020A, Skive

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. 6. februar kl. 17.00-17.45  
i Lemvig Kirkehus
Med højskolesangbogen i hånd og mund.
OrganistNina H. Davidsen spiller til sangene.

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

 
 Kirkehøjskole

Lemvig Provsti inviterer til Kirkehøjskole:
Tirsdag d. 6. februar kl. 19.30 
i Bøvling Valgmenighedskirke
med ph.d. og højskolelærer Christian Hjortkjær:
 ”Midt i et præstationssamfund: 
Om skam og utilstrækkelighed”.
På udvalgets vegne
Sognepræst Birgitte Krøyer
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Det er smadderskægt at synge i kor…
Menighedsrådet og organist Nina H. Davidsen inviterer alle børn fra 3. – 6. klasse til undervisning 
i kirkens korskole – undervisningen er gratis.

Organist Nina H. Davidsen øver med Ungdomskorets piger.

Maja Poulsen, 14 
år, har meldt sig 
som ambassadør 
for korsangen i 
Lemvig Kirke.

Laura Hedegaard 
Jepsen, 14 år, har 
også meldt sig 
som ambassadør.

 
 

 
 

JETST
Gul seddel
indsæt mellemrum før Nina 

JETST
Gul seddel
Januar skal slettes


