
 

Klokken 8.00 ringer det ind på Christinelystskolen. Og 
når man kommer anstigende i sommervarmen i sor-
te bukser og hvid skjorte med � ip ved de alle, at det er 
præsten… 

Den Gamle ku� ert
Hej Kim! Men hvad er det for en gammel ku� ert? 
Gammel er den, for to præster har anvendt den før mig til 
at bære rundt på præstekjolen. Jeg skal deltage i morgen-
sangen for indskolingen, og skal fortælle om den borger-
dragt fra 1600 tallet, som endnu ikke er gået af mode som 
præstekjole. Børnene synger med lyse og klare stemmer 
de mange og svære ord i Midsommervisen. Der er ingen 
blufærdighed kun en spontan sangglæde. Vi talte om, at 
Sankt Hans er den samme som Johannes Døberen.

Besøg i Lemvig Kirke
150 børn skal ned og se Lemvig kirke og have noget at 
vide om, hvad en kirke er og bruges til. De skal høre om 
alteret, som er det sted, hvor vi fokuserer tankerne om 
Gud. Alteret, der også er et bord, vi samles omkring og 
spiser ved. 

De skal høre om døbefonden, som er det ældste inventar 
og stedet, hvor alle børn i Lemvig er blevet døbt igennem 
århundreder. 

De skal høre om prædikestolen og den alvor, hvormed 
præsten går derop og tager ordet. Øksen ligger ved træets 
rod. For Bodil Kaalund ved godt, hvad det handler om. 
Også at menigheden først og fremmest skal have glæden 
ved at se på billedet af Jesus, der favner det lam, der blev 
væk, men som hyrden aldrig opgiver at � nde.

To hold blev til fi re
De 150 børn fra Christinelystskolen kom i to hold. Dog 
først e� er kl. 10, hvorved der kunne blive plads til andre 
to hold fra � yborøn skole i den mellemliggende time. 
De skulle på Musikskolen til koncert, men kunne lige nå 
et besøg i kirken og på havnen.
Så 200 skoleelever var denne fredag formiddag på besøg 
i Lemvig kirke. Og � k forhåbentlig det med hjem, at går 
man ind i kirken i vest, stiger man ombord på et skib med 
kurs mod øst og Paradisets kyst. Og at alt, hvad der er i 
kirken, er der af en grund, og kan fortælle hver sin histo-
rie. Og at den, der sidder under hvælvingerne, sidder med 
himlen som horisont.

Ved Kim Eriksen, sognepræst       

 

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 
21. og 28. juni

 

 

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 24www.lemvigkirkerne.dk

Fokus

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.

...er det 4. søndag efter trinitatis – Matt. 5,43-48
Der er forskel på folk. Og det går vi som regel meget op i. 
Der er dem, vi respekterer, og dem, vi ikke respekterer. Der 
er dem, vi vil være i stue sammen med, og dem, vi vender 
ryggen til. Og det er denne tendens til at dele verden op 
i dem og os, som ven og fjende, som Jesus gør op med. 
Dog ikke naivt som om der ikke skulle være forskelle af 
afgørende betydning. Der fi ndes onde og gode mennesker. 
Og der fi ndes mennesker, hvis retfærdighed langt overgår 
andres elendige moral. Jesus gør ikke sort til hvidt og løgn 
til sandhed. 

Jesus siger blot: Se, hvad der kommer ud af det. Al den 
umenneskelighed der som verdens skygge breder sig. Nej: 
Prøv noget andet! Prøv noget nyt! Gør som Gud, der lader sin 
sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige 
og uretfærdige. Prøv således at se, hvad godhed og kærlighed 
kan skabe af små mirakler. Elsk jeres fjender og bed for dem, 
der forfølger jer. 

Og teksten til på søndag slutter med opfordringen: Så vær 
da fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen. 
Ja tak skal du have Jesus, så har vi da nok at gøre. Og det er 
lige sagen. Så det er bare med at komme i gang.     

JUNI/JULI LEMVIG  HELDUM

Søndag den 24.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
4. søndag               Indsamling: Gideonitterne
e. 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
e. Trinitatis 
Torsdag den. 5. 10.00 Morgensang 
 ved Kim Eriksen 
Søndag den 8.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
6. søndag            Indsamling; Venskabsmenighed
e. Trinitatis 

Orgelkoncert
i Lemvig Kirke
ved Domorganist 
Henrik Skærbæk 
Jespersen, Haderslev 
Onsdag den 27. juni 
kl. 17.00.

Morgensang 
i Lemvig Kirke kl. 10.00

[en stille stund i sommeren]

• Torsdag den 29. juni
• Torsdag den 6. juli
• Torsdag den 13. juli
• Torsdag den 20. juli
• Torsdag den 27. juli
• Torsdag den 3. august  

Morgensang er musik og salmesang, bøn og 
tekstlæsning, refleksion og velsignelse 

− og bagefter kirkekaffe ....

Alle er velkomne!

MorgensangMorgensang
i Lemvig Kirke kl. 10.00

  

Torsdag 5. juli
Torsdag 12. juli
Torsdag 19. juli
Torsdag 26. juli 
Torsdag 2. august
Torsdag 9. august
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KLOKKESPILLETS MELODIER
i sommertiden
Kl. 08: Lysets engel går med glans
Kl. 12: Gak ud, min sjæl, betragt med � id
Kl. 15: Nu blomstertiden kommer
Kl. 18: Sig månen langsomt hæver
Kl. 20: Der står et slot i vesterled

Åbningstider på Kirkekontoret
I perioden 01. juli - 13. august holder 
Kirkekontoret åbent 
tirsdag – fredag kl. 09.30 – 12.30
Lemvig-Heldum Menighedsråd

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

LEMVIG
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Herlige børn, dygtige lærere og en præst, 
der træder ind på scenen
En fagdag i kristendomskundskab med besøg i Lemvig kirke

Sognepræst Kim Eriksen fortæller om præstekjolen

JUNI 
Onsdag den 20. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag den 21. kl. 10.00
SOMMERCAFÉ.
Lørdag den 23. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Sct. Hans fest.
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492
Lørdag den 23. kl. 19.00
Luthersk Mission. Sct. Hans fest hos 
Annette og Jens Ole Overbyvej 22.
Lørdag den 23. kl. 19.30
Indre Mission. Sct. Hans hygge hos 
Pernille og Jan.
Torsdag den 28. kl. 10.00
SOMMERCAFÉ.

 
 

 
 

Sommerkoncerter 
og gudstjenester
Oversigt over sommerens koncerter 
og gudstjenester i Lemvig Provsti er 
udkommet i denne brochure.
Brochuren kan afhentes i Kirkehuset 
- og i de fleste kirker i Lemvig Provsti.
Den kan også downloades på 
www.lemvigprovsti.dk 
eller www.lemvigkirkerne.dk


