
 

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

Mødekalender

På søndag

Kirkekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

Kirketaxa : Tl.f 97 82 24 24

Sommer-Morgensang 
i Lemvig Kirke

www.lemvigkirkerne.dk

JUNI/JUILI LEMVIG  HELDUM 
Søndag den 17.  10.30 Musik- 9.00 Kim Eriksen
3. søndag  gudstjeneste
efter Trinitatis ved Kim Eriksen
   Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor
  
Søndag den 24.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
4. søndag.              Indsamling: Gideonitterne
efter Trinitatis

Onsdag den 27.  17.00 orgelkoncert 
 ved Domorganist 
 Henrik Skærbæk Jespersen, 
 Haderslev 
  
Søndag den 1.  10.30 Kim Eriksen 10.00 Birgitte Krøyer
5. søndag              Indsamling: Venskabsmenighed
efter Trinitatis

JUNI
Torsdag den 14. kl. 10.00
SOMMERCAFÉ.
Torsdag den 14. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Ole Pedersen, Herning
Onsdag den 20. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i Hjemmene.
Torsdag den 21. kl. 10.00
SOMMERCAFÉ.

Morgensang 
i Lemvig Kirke kl. 10.00

[en stille stund i sommeren]

• Torsdag den 5. juli
• Torsdag den 12. juli
• Torsdag den 19. juli
• Torsdag den 26. juli
• Torsdag den 2. august
• Torsdag den 9. august

Morgensang er musik og salmesang, bøn og tekstlæsning, 
refleksion og velsignelse − og bagefter kirkekaffe ....

Alle er velkomne!

Nu rinder solen op
af østerlide,

forgylder klippens top
og bjergets side;

vær glad, min sjæl, og lad 
din stemme klinge,

stig op fra jordens bo,
og med din tak og tro

til Himlen svinge!

www.lemvigkirkerne.dk

Søndag den 17. juni kl. 10.30
i Lemvig Kirke

Lemvig kirkes ungdomskor 
og Kirkens Juniorklub medvirker

Mu  ikgudstjeneste   

og Kirkens Juniorklub medvirker

Sommeren er som oftest tiden, hvor aktiviteterne, vi går til 
er stoppet og holder sommerferie. Sådan er det også sta-
dig med langt de fl este af aktiviteterne ved Lemvig Kirke. 
Henover sommerferietiden er der hverken foredragsaf-
tener, Skumringssang, Kirkens Dagligstue eller korskole. 

Gentager nyt tiltag
Men sidste år valgte vi at begynde med noget nyt midt i 
sommeren, hvor Lemvig Kirke inviterede til morgensang 
torsdag formiddag kl. 10.00, og det var der så mange 
lokale og også turister, der havde lyst til at deltage i, at vi 
også i år inviterer til 6 gange sommer-morgensang. Første 
gang bliver torsdag den 5. juli og sidste gang torsdag den 
9. august. 

Sang og kirkeka� e
Morgensangen består af musik, salmer, bøn, tekstlæsning, 
refl eksion og velsignelse på en halvtimes tid ved kirkens 

præster og organist. Efter morgensangen er der kirke-
kaffe/te med hjemmebagte småkager i nordskibet i Lem-
vig Kirke. 

En god snak 
Så hvorfor ikke begynde torsdagen med morgensang i 
Lemvig Kirke og efterfølgende få en god snak om småt og 
stort over kirkekaffen? 

Alle er i hvert fald meget velkomne!

Af Birgitte Krøyer og Kim Eriksen
Sognepræster

Små korte hverdagsgudstjenester i Lemvig Kirke henover sommeren

Fokus
Pilgrim 
i Viborg Stift 
Viborg Stift har udgivet 
en ny brochure, hvor 
der præsenteres et ud-
pluk af pilgrimsruter i 
Viborg Stift, hvor du 
kan opleve en kirke 
undervejs.
Der er i alt 48 ruter af 
forskellige længder, 
og bl.a. Lemvig Kirke 
indgår i fi re af ruterne. 
Brochuren kan 
afhentes i kirkehuset, 
Lemvig – og i de fl este 
kirker i vores lokal-
område.

Dyrskue med kirkestand
Tak for besøget på vores stand på 

Lemvig Marked og Dyrskue.

Lemvig Provsti

KirkeNYT i sommerferien
Grundet færre aktiviteter og møder i sommerperioden har 
Lemvig-Heldum Menighedsråd besluttet, at KirkeNYT ikke 
udkommer i ugerne 26 – 28 –30.
Se www.lemvigkirkerne.dk om mødedatoer m.v.

Provst Ole Rasmussen interviewer 
Anders Mejdahl i den varme stol.

Sommer 
    Café

Afslappet program
Kaffe ▪  Snak  ▪  Sang

Rundstykker  ▪  15,- kr. 
Alle er velkomne!

Torsdage kl. 10.00
i Kirkehuset, 1. sal
15. + 22. juni

Torsdag kl. 10.00
i Kirkehuset 
14. + 21. + 28. juni

 
 

 
 

... er det 3. søndag efter trinitatis – Luk. 15,11-32
En mand havde to sønner. Og så vil de fl este kunne fort-
sætte med hovedtrækkene i lignelsen om den fortabte søn, 
der får sin del af arven og rejser ud i verden og formøbler 
det hele. Drømme kan briste og i længden duede han ikke 
til et liv i en helt anden verden, end den han som barn var 
fortrolig med. Og længslen efter hjemmet vandt over ang-
sten for ikke at blive taget imod derhjemme. Og vi glæder 
os på denne søns vegne over, at oprejsning og tilgivelse, 
nåde og barmhjertighed og kærlighedens favntag fi ndes i 
Guds rige. For vi er selv dybt afhængige deraf.

Den anden søn viser sig på sin vis også at være fortabt. I 
sin oplevelse af livet som en sur pligt uden arbejdsglæde. 
Med en række uprøvede muligheder og bortgemte drøm-
me i sit kølvand. Mulighederne havde været der, som hans 
far sagde: Alt mit er dit. Men man kan forsømme at bruge 
sit liv. Man kan gå under radaren, der opfanger glæden. 
Man kan negligere håb og tro. Men heller ikke for ham var 
det for sent. Blot skulle han ofre sin egen selvretfærdighed, 
som med tiden var blevet hans kærligste eje eller egentlige 
forbandelse.
Lignelsen om de to sønner er ikke til at komme uden om, 
vil man forstå sig selv og sit liv. Men vigtigere er det at 
forstå, hvem Gud er, når man spejler ham i de to sønners 
far.

       

 
 

 


