
Klemt inde mellem jernbanen og landevejen – begge er di-
rekte forbindelser til � yborøn – ligger en kirke og en kir-
kegård på det højeste punkt i landskabet. På dage med højt 
til himmelen er der pæn udsigt til � y og under alle om-
stændigheder over landskabet til Gjellerodde og � orden.  I 
øvrigt er Heldum Kirke Lemvig Provstis eneste kirke uden 
tårn. Bygherren var en storbonde, Helle Byunde, som ejede 
Ballegård. Kirken er bygget mellem 1175 og år 1200. 

Lokalhistorie
En spadseretur på Heldum Kirkegård fortæller, at sognet 
gennem århundreder havde velbeslåede gårdmænd blandt 
sognebørnene. Et kig på gravstenene fortæller lokalhisto-
rie om sognets indvånere, og fortæller, at Heldum er noget 
særligt – og altid har været det.  
Det kan sagnet om kirkens og kirkegårdens tilblivelse for-
tælle. Regerede Helle Byunde i tidernes morgen på Hel-
dum Kirkegård, er det en anderledes beskeden mand, der 
sørger for, at kirkegården ser pæn og ordentlig ud, og at 
kirken er klar til diverse handlinger ikke mindst højmesse 
om søndagen.

Graveren
Gennem de seneste 12 år har Francis Foley, 63 år, nusset 
om gravene, klippet plænens græs og sørget for, at visne 
blade ikke får lov til at blive liggende.

-  Der er altid nok at lave på en kirkegård. Ikke mindst på 
en landsbykirkegård som her, fortæller Francis, der glæ-
der sig over kirkegården, som på trods af sin lidenhed er 
� ittigt besøgt af både sognebørn og vejfarende. 

-  Det er ikke et fuldtidsjob, og det passer mig � nt. Her fore-
går tingene stille og roligt. Men til mit job hører også, at 
jeg er kirketjener og har opgaver ved højmesse og andre 
kirkelige handlinger. 

-  Vi har fået lavet � ere ændringer gennem årene. Histo-
riske gravstene er samlet. Der er blevet fældet træer, så 
kirkegården ikke længere er så indelukket og kan ses fra 
vejen. 

-  Også stengærdet om kirkegården er renoveret, og de op-
rindelige gamle planter og bregner er genplaceret, som 
Nationalmuseet forlangte. Dette var et større arbejde, 
men nu er kirkegården omkranset med et � ot stendige, 
siger en stolt graver Francis Foley.

Kirkegænger med humor
Kirkegården betjener indbyggerne i Heldum sogn, og dem 
er der 700 af. 633 af dem er medlem af folkekirken. På 
trods af sognets lidenhed er der pænt besøgstal på kirke-
bænkene om søndagen til højmesse. En � ittig kirkegænger, 
der samtidig er et menneske med humor, sagde en gang 
om kirkegårdens og kirkens indeklemte position mellem 
bane og landevej, at det kribler i organistens � ngre for at 
spille Tør� sk bandets kendingsmelodi VLTJ, hver gang to-
get under gudstjenesten suser forbi kirkegårdslågen.

Af Harald C. Schrøder
Næstformand Lemvig – Heldum Menighedsråd.
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 KirkeNYT i sommerferien
Grundet færre aktiviteter og møder i sommerperioden har 
Lemvig-Heldum Menighedsråd besluttet, at KirkeNYT ikke 
udkommer i uge 28 og 30.
Se www.lemvigkirkerne.dk om mødedatoer m.v.

 Har du glemt noget? 
Kirkehuset ligger inde med � ere forskellige glemte ting og 
sager.
Har du glemt noget hernede, så kig forbi inden den 
15. august i Kirkekontorets åbningstid.
Ikke a� entede ting vil here� er blive a� everet til genbrug.

Kirkehusets pedel

Livet på kirkegården 3:

En storbondes forblæste kirkegård
Heldum Kirke og kirkegård er et historisk besøg værd 

Mødekalender
Ingen møder i juli

 
 

Koncerter i Lemvig Kirke

2 Orgelkoncerter
   Tirsdag den 10. juli kl. 17.00

Domorganist Ejner Nielsen, Viborg

Onsdag den 8. august kl. 17.00
Organist Morten Ladehoff, Skive

Fri entré

Graver Francis 
Foley viser 
nogle af de 
historiske 
bregner, som 
vokser i kir-
kegårdsdiget i 
Heldum. 
Foto: 
Harald C. Schrøder

Historiske 
gravstene er 
samlet i en 
speciel 
rundkreds.
Foto: 
Harald C. Schrøder

På søndag
...er det 6. søndag efter trinitatis. 
”For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting 
muligt”, slutter Jesus søndagens evangelium (Matt 19,16-
26). 
Det er det, der gør kristendommen helt umulig at leve op 
til, når man nu så gerne vil gøre noget selv - ligesom ham, 
der kommer hen til Jesus i dagens evangelietekst - for ”for 
mennesker er det umuligt”. Men det er også det, som gør 
livet muligt igen, for ”for Gud er alting muligt” - også at 
lade nåde gå for ret. For Gud vil det umulige og gør det. 
Fordi vi ikke kan lø� e os mod ham, sænker Gud sig mod 
os. Det er for billigt, syntes han, som kom hen til Jesus 
den dag – og måske andre med ham. Men det er jo netop 
det glædelige ved evangeliet, at når vi ikke selv kan nå 
skyerne og hente Himlen ned, så bøjer Himlen selv sig ned 
over jorden og over os. Og den gør det igen på søndag – 
velkommen til gudstjeneste!

 

Kirkekalender
JULI LEMVIG  HELDUM
 
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
Tirsdag den 10. 17.00 1/2 times orgelkoncert 
 ved domorganist Ejner Nielsen, Viborg 
Torsdag den 12. 10.00 Morgensang 
 ved Kim Eriksen 
Søndag den 15.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
7. søndag            Indsamling; Sognenes YM-projekt
e. Trinitatis
Tirsdag den 19. 10.00 Morgensang 
 ved Kim Eriksen 
Søndag den 22.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
8. søndag            Indsamling; Venskabsmenighed
e. Trinitatis
 

 
Nye kirkekaffebryggere
I Lemvig Kirke er der kirkeka� e e� er søndagens gudstjeneste. 
Den brygger sig ikke af sig selv, men 
af et hold af ”kirkeka� ebryggere”, 
som hver især har en søndag i 
kvartalet. Vi kunne godt bruge 
et par stykker mere. 
Kunne du have lyst til at hjælpe, 
så kontakt sognepræst Birgitte Krøyer.

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!

Morgensang
i Lemvig Kirke kl. 10.00

Torsdag   5. juli
Torsdag 12. juli
Torsdag 19. juli
Torsdag 26. juli 
Torsdag   2. august

●

●

●

●

●

Fokus
 

Bondekirke, lav og lille,
Rejst af sten fra sognets jord,
Her bliver travle tanker stille
Under troens stærke ord,
Her har slægtens lange kæde
Sunget deres gråd og glæde
Mod en nådig Gud.

DIGT om Heldum Kirke og Kirkegård:

Lars Busk Sørensen 2006

Til forsiden af hæ� et
Heldum Kirke
Guide i rum & tid.

 Kirkegårdskontoret 
Kirkegårdskontoret holder ferielukket i uge 29.

Lemvig-Heldum Menighedsråd

 


