
 
 

 
  

 
 

 
Fokus

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

Dåb

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30
Torsdag den 29. marts i Lemvig Kirkehus kl. 17.30
Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86
eller mail lemvig.sogn@km.dk fredag den 23. marts

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

…er det midfaste søndag.  
”…den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort”, med de 
ord slutter Jesus søndagens evangelium, hvis man vælger at 
læse de sidste to vers med også. (Joh 6,24-35[36-37). Vælger 
at læse, ikke bare om de 5 brød og 2 � sk – om bespisningsun-
deret – men om, at Jesus er livets brød. 
”…den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort”. På den ene 
side forekommer ordene lidt e� erhængte – på den anden side 
samler de det hele. For Han er den, der samler det hele – sam-
ler os alle - og kan rumme det hele – rumme alt det, vi hver 
især er. Der gives ikke mange garantier i livet. Der er ikke 
mange steder, hvor det på forhånd er sikret, at der er nok og 
mere end nok til alle; men det er der hos Ham. Det er der hos 
Gud. Til Ham må vi alle komme! Hos Ham vises ingen bort!

Foredrag i 
Lemvig Kirkehus

Højskolesangbogens sange fortæller om menneskelivet midt 
mellem skabelse og tilintetgørelse. De skærper sanser og 
sprog, rækker os tanker og trøst, anviser retning og fokus og 

tager livtag med de store eksistentielle 
spørgsmål.

Alle er velkomne!

Højskole
   sangbogen 
− en poetisk håndbog i livsduelighed

En sangaften ved Anette Kjær, sanger, 
foredragsholder og underviser

Tirsdag den 13. marts kl. 19.30 

Der serveres kaffe 
med tilbehør til 25 kr.

 Arr.: Aktivitetsudvalget i Lemvig og Heldum Sogne

sangbogensangbogen

tager livtag med de store eksistentielle 
spørgsmål.

Alle er velkomne!

 Arr.: Aktivitetsudvalget i Lemvig og Heldum Sogne

Gudstjeneste og foredrag med
Biskop Henning 
Toft Bro, Aalborg
Søndag den 18. marts  
kl. 10.30-ca. 14.00  
Gudstjeneste i Lemvig Kirke.  
Frokost og foredrag i Kirkehuset.

Søndagssamvær i Lemvig Kirkehus:

Pris: 60,- kr. pr. person inkl. frokost, øl/vand og kaffe
Tilmelding: senest torsdag den 15. marts kl. 16.00 til Kirke-
kontoret på tlf. 9782 0786 eller mail: lemvig.sogn@km.dk. 

Døbt i Lemvig Kirke:
Den 25. feb.: Emilie Frederikke Larsen, Navervej 2, Lemvig

Menighedsmøde 2018
Det årlige menighedsmøde er fastsat til 
Søndag den 15. april 2018 kl. 11.45 i Kirkehuset.
E� er en let frokost orienteres der fra Menighedsrådet.
Alle er velkomne.
Lemvig-Heldum Menighedsråd

 
  SkumringsSang

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

Tirsdag den 6. marts kl. 17.00-17.45  
i Lemvig Kirkehus
Med højskolesangbogen i hånd og mund.
Organist Nina 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!

Vi får denne a� en besøg af sanger og foredragsholder 
Anette Kjær, som vil lede os gennem Højskolesangbogen 
med særligt henblik på eksistens. Vi kan glæde os til en af-
ten med dybt indhold.

Menneskelivet midt mellem skabelse 
og tilintetgørelse
Højskolesangbogens sange fortæller om menneskelivet 
midt mellem skabelse og tilintetgørelse. De skærper san-
ser og sprog, rækker os tanker og trøst, anviser retning og 
fokus og tager livtag med de store eksistentielle spørgsmål. 
Sangene lø� er os fra det selvransagende ud i det fælles liv 
med hinanden og rækker os forståelsen af, at vi er en del 
af en fælles fortælling og er underlagt fællesmenneskelige 
grundvilkår. 
Hver eneste sang, hvad enten den er lys eller alvorsfuld, er 
en stille insisteren på livets rigdom, styrke og glæde. 

En bred palet 
Anette Kjær arbejder som freelance foredragsholder, sanger 
og underviser og er derudover fastansat som organist ved 
to kirker i Himmerland, hvor hun bl.a. har taget initiativ til 
og er leder af Midthimmerlands kirkehøjskole. 
Hun er diplomuddannet klassisk sanger fra Det Jyske 

Musikkonservatorium og har sunget bl.a. på Den Jyske 
Opera som solist og som assistent i Den Jyske Operas Kor. 
Hun er desuden uddannet organist fra kirkemusikskolen i 
Vestervig og har læst idéhistorie (kandidat-delen) på Aar-
hus Universitet. 

”Så syng da, Danmark”
Anette Kjær har siden 1994 ha�  en omfattende foredrags-
virksomhed med emner af stor spændvidde.  Hun har 
været gæstelærer på � ere højskoler, skrevet artikler til 
”Sanghåndbogen” og har i samarbejde med Lemvig Kirkes 
tidligere organist, Erling Lindgren og de to jazzmusikere, 
Peter Vuust og Christian Vuust udgivet to anmelderroste 
cd’er med sange fra den 18. udgave af højskolesangbogen; 
”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale…”  I og II (hhv. 2007 
og 2013). 

I Lemvig Kirkehus gør vi o� e brug af Højskolesangbogen, 
netop fordi den er en sangskat. Denne tirsdag a� en får vi 
åbnet endnu mere op for indholdet i den sangbog, vi holder 
så meget af. 
Velkommen til endnu en god foredragsa� en i kirkehuset.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum (og Anette Kjær)

Så syng da, lad hjertet tale
Højskolesangbogen - en poetisk håndbog i livsduelighed. Dette er, hvad vi indbyder til ved 
vores næste foredragsaften, hvor vi får rørt sangmusklerne.

 
 

 

MARTS LEMVIG  HELDUM 
Søndag d. 11.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
Midfaste       Indsamling; Folkekirkens Nødhjælp
Kirketaxi: 
97 82 24 24
Søndag d. 18.  10.30 Birgitte Krøyer Ikke gudstjeneste
Maria  – prædik: biskop – der henvises til 
Bebudelses dag Henning To�  Bro Søndagssamvær 
Kirketaxi:  Søndagssamvær med gudstjeneste
97 82 24 24    i Lemvig Kirke 
  og e� erfølgende 
  frokost i Kirkehuset
        Indsamling: Sognenes YM-projekt

Onsdag d. 21.  10.00 Påske-
 institutions-
 gudstjeneste 
 ved Kim Eriksen 
Torsdag d. 22 Påskegudstjenste
 for børn
 ved Birgitte Krøyer
Fredag d. 23. 10.00. Afslutning 
 Skole-Kirke projekt 
Søndag d. 25.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Palmesøndag  Indsamling: Samvirkende menighedsplejer
Kirketaxi: 
97 82 24 24 

MARTS
Tirsdag den 6. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 6. kl. 19.30
KFUM og KFUK Voksena� en i Ågade 5. 
� omas Buelund, � yholm ”Lykken i hverdagen” 
– Er vi verdens lykkeligste folk?.
Onsdag den 7. kl. 14.00-15.30 
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag den 7. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Onsdag den 7. 
Kirkehøjskole, Lemvig Provsti er a� yst.
Torsdag den 8. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Programændring: “Vi synger foråret ind den 8. marts 
- Kvindernes internationale kampdag ved sognemedhjælper 
Kirsten Vindum
Tirsdag den 13. marts kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. Sanga� en ved Anette Kjær 
“Højskolesangbogen - en poetisk håndbog i livsduelighed”
Onsdag den 14. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Missionær Brian Madsen, Vejle 
”Dåbens betydning i din hverdag”.
Onsdag den 14. – Lørdag d. 17. kl. 19.00
Luthersk Mission. Møderække i Kirkehuset 
Peter Olsen, Hillerød.
Torsdag den 15. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Birthe og Kaj Gøtzsche ”Indtryk og billeder fra Nicaragua”.
Torsdag den 15. kl. 18.00
KFUM og KFUK´s generalforsamling i Ågade 5

 

 
 


