
 
 

Gå en tur på Lemvig Kirkegård en hverdag i arbejdstiden og du vil 
møde en fl ok engagerede, venlige ansatte, der tager sig tid til en snak. 
Måske komme med et trøstende ord til folk i sorg. Hastværk og lige-
gyldighed er fremmedord for kirkegårdens personale. 
- Vi er med i hele processen og får en snak med de pårørende. Her 
spiller kapellet også en rolle, fordi mange begravelser og bisættelser 
foregår herfra, fortæller kirkegårdsleder Anders Clausen, der tilføjer: 
Nok møder vi ofte folk i sorg, men det er alligevel ikke så mørkt og 
trist, som mange tror. Vi ønsker en fredfyldt arbejdsplads, og det be-
stræber vi os på. Folk skal have en sober behandling, når de kommer 
til os. Nogle kommer endda hver dag.

Frisk luft i lungerne
Anders Clausen er chef for syv ansatte inklusive en kontormedarbej-
der, som betjener kirkegårdene i Lemvig og Heldum. Foruden at være 
med til at holde gravstederne og arealerne uden om pæne, er han 
også med ved de kirkelige aktiviteter i kapellet. 
- Og det gør heller ikke noget at få lidt frisk luft i lungerne, siger 
Anders Clausen med et smil, og kalder på et nik fra Jørgen Herup 
Nygaard.
- Jeg kan kun tilslutte mig bemærkningen om den friske luft. Det er 
dejligt at arbejde ude, og fordi jeg holder af at få en snak med folk, 
er kirkegården en god arbejdsplads, fastslår Jørgen Herup Nygaard.

Ændrede begravelsesformer
På spørgsmålet om det ikke er lidt uhyggeligt at arbejde i dødens have 
med al den sorg, begravelser og bisættelser, svarer han, at der som i 
mange andre fag kommer en vis form for rutine. 
Jørgen Herup Nygaard er en af de mere rutinerede medarbejdere på 
kirkegården. På nærmeste hold har han fulgt udviklingen i begrav-
elsesformer, hvor urnenedsættelser har overhalet kistebegravelserne. 
- Det er der mange årsager til. Mit gæt er økonomi. Også at børnene 
fl ytter fra hjemegnen og dermed har svært ved at passe gravstedet,
mener Jørgen Herup Nygaard.

Andre skikke i Litauen
En af kirkegårdens seneste ansatte, Ernesta Bukciene, stammer fra 
Litauen. Hun betragter kirkegården som et sted med mange små ha-
ver, som skal se pæne ud og siger på formfuldendt dansk:
- Kirkegårdene i Litauen har ikke personale ansat som i Danmark. 
Ved en begravelse skal familien selv sørge for at grave graven og til-
dække den. Efter ligbrænding bliver urnen med asken kørt direkte 
til gravstedet. Selvfølgelig kan en familie betale et fi rma til at gøre 
arbejdet, men det sker kun, hvis man har penge til det.

Skovkirkegård
På Lemvig Kirkegård er der for for nylig plantet et område med træer, 
som på længere sigt bliver til et sted med gravpladser i en skov.

Historiske mindeparker
Lemvig Kirkegård rummer også en række historiske mindeparker, 
som personalet hæger om, fordi mange besøgende lægger vejen forbi 
for eksempel tyskergravene, engelske fl yvere og mindesmærket in-
klusive sten med navne på fi skere, der blev ude på havet.

Nok er Lemvig Kirkegård en fredfyldt arbejdsplads med mange små 
velholdte gravpladser, men det er også et sted med meget liv, hvor 
alle er velkomne. 

Af Harald C. Schrøder
Næstformand Lemvig – Heldum Menighedsråd.
 

 

2. pinsedag 
“Noget vi kan leve af ...”

Mandag den 21. maj kl. 10.30
Lystanlægget  Strandvejen  Lemvig

Der vil være musikalsk led-
sagelse til gudstjeneste af 
folkemusikgruppen Valfart

Fælles frilufts-
gudstjeneste

for hele familien

Efter gudstjenesten er der mulighed for at drikke kirkekaffe og spise sin mad. 
Vi søger for kirkekaffen. Medbring selv madkurven.    Alle er velkomne!

2. pinsedag2. pinsedag2. pinsedag2. pinsedag2. pinsedag

Kirketorvet  
Fredag den 4. maj

kl. 18.00-21.00 

18.00 Kirkemarked åbner, og kirken er åben hele aftenen
18.15 Åben KORSKOLE for børn i Lemvig Kirke
19.00 Den STORE kagedyst - dommere: 
  Sognepræst Birgitte Krøyer
  Borgmester Erik Flyvholm
  Turistchef Kristian Hansen
20.00 Lysandagt i Lemvig Kirke

Alle kan deltage 
ogås i Den Store Kagedyst - både børn og voksne.

Tilmeld din kage hos sognemedhjælper 
Kirsten Vindum på smh@lemvigkirkerne.dk eller 2345 9492 

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk 

Kirketorvet  Kirketorvet  

KIRKEMARKED med

Den Store KagedystDen Store KagedystDen Store KagedystDen Store KagedystDen Store KagedystDen Store Kagedyst

 

 
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

 Juleaften 
i Kirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.30. 

Pris: Voksne kr. 100,-, børn under 15 år gratis.
Alkoholfri aften. Mulighed for kirketaxa.

Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller lemvig.sogn@km.dk 
senest den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

Kirkens Dagligstue
i Kirkehuset
Torsdag den 3. maj kl. 10.00-16.00 
Sogneud� ugt til Nr. Nissum Kirke og 
Møltrup Optagelseshjem. Husk tilmelding.

Livet på kirkegården 1:

En grøn fredfyldt arbejdsplads

…er det 5. søndag efter påske. 
I Johannesevangeliet forekommer ordet ”herlighed” rigtig mange 
gange og er helt centralt begreb - og bare i søndagens evangelie-
tekst hele 5 gange: ”Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for 
at Sønnen kan herliggøre dig…” (Joh 17, 1-11) Og det er med helt 
fra evangeliets første kapitel - hvor Lukas fortæller om ”en stor 
glæde, som skal være for hele folket”, da Jesus bliver født – skriver 
Johannes i sit juleevangelium ”og vi så hans herlighed”. Og da 
Jesus laver sit første tegn ved brylluppet i Kana og laver vand til 
vin, er det en åbenbaring af Guds herlighed. Og selv da han til 
sidst bliver korsfæstet, er det centrale i Johannesevangeliet ikke 
lidelsen, men at vise, at ikke engang døden kunne overvinde 
Guds herlighed. Guds herlighed – en glæde, som i modsætning 
til verdens herlighed aldrig falmer, men er evig!

FAKTABOKS:
Lemvig Kirkegaard, Ydunslund 2A, Tlf. 97 82 11 52
E-mail: lemvigkirkegaard@mail.tele.dk
Web: www.lemvigkirkerne.dk
Kirkegårdsleder: Anders Dolberg Clausen
Kirkegårdskontoret: Mia Mikkelsen
Øvrige ansatte: Gitte Trankjær, Ernesta Bukciene,
Mette Sønderby, Villy Grydholt Jepsen, Francis Foley.
Nedsættelser 2017: Kiste: 23, Urne: 57
Begravelser og bisættelser: 58 
Deltagere: 3514. 
Kapellet: Opført 1915
Klokkestabelen: Opført 1985 

 
 

Dødens have gemmer på mange private minder – men også historiske

Holdet på kirkegården: fra venstre: Mette Sønderby, Anders Dolberg 
Clausen, Ernesta Bukcience, Mia Mikkelsen og Jørgen Herup Nygaard. 
Fraværende: Gitte Trankjær, Villy Grydholt Jepsen og Francis Foley.
Foto: Harald C. Schrøder. 

MAJ LEMVIG  HELDUM 
Søndag d. 6.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
5. søndag   Kirkeka� e
e. påske                            Indsamling: 
Kirketaxi:           Dansk sømands- og udlandskirker
97 82 24 24 
Torsdag d. 10.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
Kristi 
himmelfartsdag
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Søndag d.13.  9.00   Kon� rmation 9.00 Birgitte Krøyer
6. søndag  ved Kim Eriksen
e. påske 11.00 Kon� rmation
Kirketaxi:  ved Birgitte Krøyer
97 82 24 24             Indsamling: Venskabsmenighed
Søndag d. 20.  10.30. Kim Eriksen 10.00. Birgitte Krøyer
Pinsedag             Indsamling: Danske Kirkers Råd
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
Mandag d. 21.  10.30 Fælles frilu� s- Ingen gudstjeneste
2. pinsedag gudstjeneste i Der henvises til
Kirketaxi:  Anlægget,  fælles frilu� s-
97 82 24 24 Strandvejen. gudstjeneste
 Prædikant
 Ole Rasmussen 

MAJ
Tirsdag den 1. kl. 19.30
KFUM og KFUK Voksena� en i Ågade 5.
Sognepræst Jens Chr. Kirk, Snejbjerg: 
”Hvordan forvalter vi vores kristne kulturarv”
Onsdag den 2. kl. 14.00-15.30
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Torsdag den 3. kl. 10.00
AFLYST Kirkens korshærs møde 
Torsdag den 3. kl. 10.00
Kirkens dagligstue. Sogneud� ugt til Nr. Nissum Kirke 
og Møltrup Optagelseshjem. Husk tilmelding.
Fredag den 4. kl. 18.00-21.00
Kirkemarked og Open by Night i Lemvig Kirke
Fredag den 4. kl. 18.00.
Indre Mission i Klippen. Missionær Henrik Didriksen, 
Skive: ”Mød Jesus og Peter”
Fredag den 4. kl. 18.00
Møde Luthersk Mission i Kirkehuset. Fælles med 
Luthersk Missions ungdom. Torben skov Jensen, Tarm.
Onsdag den 9. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag den 10.
FRI i Kirkens dagligstue. (Kristi Himmelfartsdag)

 

Besøgstjenesten
Har du lyst til at dele lidt af din tid med et andet 
menneske? - så blev besøgsven!
Er du selv blevet ensom? - så få en besøgsven!
Med en besøgsven kan man få en sludder over en kop 
ka� e, gå ture, læse avisen – mulighederne er mange.
Besøgskoordinator Margit Agergaard: Tlf. 6175 0238


