
 
 

 

Gravstenene står ”skulder ved skulder” og giver minder om de men-
nesker, hvis navne står på stenene. Engang var de en del af byens og 
egnens pulserende liv. På job, i foreninger, i fest, glæde og sorg. De var 
med til at gøre byen og egnen til det, den er i dag. 
Når besøgende på kirkegården vandrer ad de grusbelagte stier og 
læser navnene på stenene vælder minder op. Kan du huske - tænker 
gæsten måske og fortæller en anekdote om vedkommende til sig selv 
eller ledsageren, hvis en sådan er med, om den person, hvis navn de 
lige er stødt på. Mindet lever. Og dermed lever vedkommende afdød 
videre.  Jo, livet blomstrer videre i dødens have.

Kommer hver dag
- Jeg kommer her næsten hver dag. Hver fredag sætter jeg en ny buket 
blomster på min kones grav, fortæller Jørgen Kjær, hvis kone døde i 
2013 af en alvorlig kræftsygdom.
- Kirsten blev kun 60 år. Vi havde det godt sammen, og jeg føler, at 
jeg skylder hende at komme her så tit som muligt. Det giver mig ro i 
sindet. Dengang hun levede, gik vi mange ture på kirkegården, hånd 
i hånd, tilføjer Jørgen Kjær, der føler, at hun lever videre, når han 
besøger hende på kirkegården.

Kommer for at sige hej
Jytte Kræmmer indrømmer, at hun kommer jævnligt på kirkegården 
for at passe og renholde moderens, broderens og stedfaderens grav-
sted.  
- Det lyder måske lidt fjollet, men jeg kommer her for at sige hej til 
dem. Jeg kender mange af dem, der er begravet her. Flere af dem var 
mine venner. Når jeg er her, snakker jeg lidt med dem, jeg kender. Det 
er nu en god dialog, siger Jytte Kræmmer med et lille smil, der røber 
lidt generthed. Men hun mener, at der er masser af liv på kirkegården.

Et kig på naturen og gamle gravstene
Kirkegården sprudler af liv og forandringer året igennem, mener 
Kurt Jepsen, der holder meget af sine gåture blandt gravstederne. 
- Forandringen er størst her om foråret, når træer, buske og blomster 
springer ud. Det er en fornøjelse at gå ture her med min hund. Og 
det gør jeg hver eneste dag. Jeg kommer her ikke for at besøge et grav-
sted, men nyder kirkegårdens fred og ro, og fordi personalet holder 
det pænt. Selvfølgelig besøger jeg mine forældres og svigerforældres 
gravsteder, men det daglige besøg gælder, fordi jeg holder af at kigge 
på naturen, fortæller Kurt Jepsen.

Vegetationen er ikke det eneste, som interesserer Kurt Jepsen, for han 
holder af at kigge på de gamle gravminder, som kirkegården bevarer. 
De gamle gravstene fortæller noget om Lemvigs og egnens historie. 
De fortæller noget om de mennesker, der levede engang og var med 
til at forme byen og egnen arbejdsmæssigt og kulturelt, fastslår Kurt 
Jepsen, der også holder øje med en kirkegård under forandring. Ge-
nerelt må jeg sige, at kirkegården er holdt pænt, og det giver mig en 
god oplevelse.
Et kapitel for sig, der gør kirkegården til et levende sted, er de tre 
mindeområder for faldne engelske fl yvere og tyske soldater fra An-
den Verdenskrig samt mindestedet for fi skere der blev på havet. 
Sorg og glæde følges ad i livet. 

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!
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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

Livet på kirkegården 2:

Dødens have er fyldt med liv
Kirkegården er mere end sorg og lidelse fortæller tre faste gæster, der 
holder af at betræde dens grusstier

Kurt Jepsen på en af sine mange gåture på Lemvig Kirkegård. 
(Foto: Harald C. Schrøder) 

Slægters fodtrin lyder mod os
Op igennem glemte år
Danse-lette eller tunge, som de følte deres kår,
Når de andagtsfulde kom med deres
Små til livets Gud,
Når de knugede af sorgen bar de kære døde ud.
Her har dagen evighed,
Her har kærlighed sit sted,
Hvor Guds søn er sammen med os
Under Helligåndens fred,
Og da føler vi en stund,
At vi står på hellig grund,
Og at livets mening lyder fra
Vor skabers egen mund.

(Lars Busk Sørensen, 1990, salme 331 strofe 3 i DDS).

…er det 6. søndag efter påske. 
Og på søndag er det ikke svært at regne ud, hvad evangelieteksten 
fra Johannesevangeliet handler om (Joh 17,20-26), for det lille 
ord ”ét” går igen hele 5 gange. Det handler om at være ”ét”. Det 
handler om enhed. Hele evangeliet er er en lang bøn fra Jesus til 
Gud om, at ligesom de to er ”ét”, må også vi og Gud være det. 
Men hvad betyder det at være ”ét”? Hvad det betyder det at være 
ét med Gud? Det er at vide, at der er en, Gud, som aldrig bliver 
træt af at vente på os. Som holder så meget af os, at han også 
holder os ud, når vi selv vil bestemme. Det er ikke et liv uden 
nederlag, sorg og tab, men det er trygheden i at vide, at der altid 
er en at dele det hele med. Det er som Jesus slutter sin bøn til 
Gud, at ”den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og 
jeg i dem”.
Velkommen til konfi rmationsgudstjenester i Lemvig Kirke, hvor 
konfi rmanderne bliver bekræftet i, at Gud vil være ét med dem 
indtil verdens ende – og til højmesse i Heldum Kirke kl. 9.00!

 

MAJ LEMVIG  HELDUM 

Torsdag d. 10.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
Kristi him-
melfarts dag
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-  Der henvises til fælles
2. pinsedag gudstjeneste i frilu� sgudstjeneste i
Kirketaxi:  anlægget, Strandvejen  anlægget, Strandvejen
97 82 24 24
 
Lørdag d. 26. 16.00 Koncert med 
 Gl. Haderslev Voksenkor.
 Entre kr. 50

MAJ
Onsdag den 9. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag den 10.
FRI i Kirkens dagligstue. 
(Kristi Himmelfartsdag)
Tirsdag den 15. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492
Onsdag den 16. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i kredsene.

Kon� rmation i 
Lemvig Kirke 
På søndag den 13. maj kon-
� rmeres årets kon� rmander i 
Lemvig Kirke – navnene kan 
� ndes på kirkens hjemmeside: 
www.lemvigkirkerne.dk.

Dåbsklude - også hos os
Nogen fra sognet har tilbudt at strikke 

dåbsklude til os, og vi har sagt ja tak. 
Derfor vil den serviet, som 

dåbsbarnets hoved tørres med efter 
dåben, fremover være en dåbsklud, 
som familien får med sig hjem som en 

hilsen fra dåbsdagen.
Sognepræst Birgitte Krøyer

Dåbsklude - også hos os
Nogen fra sognet har tilbudt at strikke dåbsklude til os, 

og vi har sagt ja tak.
Derfor vil den serviet, som dåbsbarnets hoved tørres med e� er 
dåben, fremover være en dåbsklud, som familien får med sig 

hjem som en hilsen fra dåbsdagen.

Sognepræst Birgitte Krøyer

Iben Tolstrup Indleder gudstjenesten, Ole Rasmussen prædiker 
og Leo Toftgaard forestår nadveren.
Indbydere er Hove, Hygum, Tørring, Nørlem, Nr. Nissum, Lemvig, 
Heldum, Gudum, Fabjerg, Bøvling, Flynder, Møborg, Nees Sogne.

 
 

Vil du væreFrivillig i kirken?
Vi har mange gode tilbud i Lemvig-Heldum 
Sogne, og derfor har vi brug for mange frivillige.
Vil DU være en af vores frivillige?

Du kan få en “frivillig-tjans” ved f.eks. at: 
• bage kage/boller
• være med i udvalgsarbejde
• hjælpe på konfirmandlejr
• lave kirkekaffe
• stille stole/borde op
• være frivillig juleaften 
• dække borde/rydde væk
• vaske op
• være besøgsven
• hjælpe med minikonfirmander
• lave andet og mere ... 
kom selv med forslag!

www.lemvigkirkerne.dk

Kontakt Sognemedhjælper 
Kirsten Vindum og fortæl, 
hvor du gerne vil hjælpe. 
smh@lemvigkirkerne.dk 
Tlf. 2345 9492

Kirsten Vindum og fortæl, Kirsten Vindum og fortæl, 


