
 

 
 

Foredragsaftener
Tirsdag den 11. september
”Jeg vil være operasanger- eller 
jægerkorpssoldat” ved dirigent 
Mads Bille, Herning.

Tirsdag den 9. oktober
”Marie Bregendahl: En dødsnat” ved
 fortællekonen fra heden Ruth Dein

Tirsdag den 13. november
”Firs, Fed og Færdig!!! – Eller hva’?”  
ved Annemarie Hessellund Beanland, Lystrup.

Tirsdag den 15. januar
”Vikingernes spor” 
ved domprovst 
� omas Frank, Viborg.

Tirsdag den 19. februar
”Danskernes tro gennem 1000 år” 
ved teolog Peter Lodberg Århus.

Tirsdag den 12. marts
”C.S. Lewis og Narnia” 
ved sognepræst Jens Carl Moesgård 
Nielsen, Herning. 

Tirsdag den 9. april
”Når livet gør ondt” 
ved konsulent og teolog Ole Kamp, Aalborg.

A� nerne foregår i Kirkehuset i den store sal i Svirrebom, 
Torvet 10. De begynder kl. 19.30 og slutter senest kl. 
22.00. Undervejs er der ka� ebord til kr. 25,-.

Heldum Kirke
Sensommerkoncert 
Onsdag den 
5. september kl. 19.30
Bonny Sweet Boy med 
Mads Mølgaard Madsen 
(guitar) og Stine Benja-
minsen (blok� øjte).

Salmesangstime
Søndag den 28. oktober kl 16.00 
”100 salmer” er titlen på en salmebog med nye salmer, 
som blev udgivet sidste år. Salmebogen er tænkt som et 
supplement til Den danske salmebog, og menighedrådet 
har indkøbt den til Heldum og Lemvig Kirker. Sidste år 
tog Erling Lindgren os med på opdagelse i ”100 salmer”. I 
år vil Erik Sommer, som også selv har adskillige melodier 
med i salmebogen, gøre det samme.

Kunstudstillinger
Søndag den 19. august 
I forlængelse af gudstjenesten i Lemvig Kirke åbnes en 
udstilling i Kirkehuset (den store nye sal i Svirrebom) 
med malerier af Hans Morten, Hygum. Udstillingen kan 
ses indtil midten af oktober.
Derudover planlægges der udstillinger med bl.a. Grethe 
Hjortkjær, Ramme og Lene Abildgaard Knudsen, Ikast.

Undervisning
Mini-konfi rmander
I lighed med sidste år bliver årets minikon� rmandunder-
visning primært henover en weekend fra fredag den 30. 
november e� er skoletid til søndag den 1. december, hvor 
vi slutter med gudstjeneste og frokost. Minikon� rmand-
undervisningen er et tilbud til alle børn, som går i 3.-4. 

klasse på Christinelystskolen. Indbydelse vil blive sendt 
ud umiddelbart e� er skolernes sommerferie.

Konfi rmander
Årets kon� rmandundervisning begynder torsdag den 6. 
september kl. 13.30 – 15.00 – udover undervisningen om 
torsdagen bliver der også bl.a. temadage og weekendtur. 

Kirkehøjskole
Sorg og glæde

Mandag den 1. oktober kl. 19.00 (bemærk tidspunktet!) 
i Biohuset, Lemvig 
”Shadowlands”. E� er en kort introduktion ser vi � lmen
 ”Shadowlands”. 

Onsdag den 14. november kl. 19.30 
i Lemvig Valgmenighedskirke 
”Endnu i dag – tilværelsen mellem lidelse og håb” 
ved psykolog Cathrine Kingo 

Onsdag den 23. januar kl. 19.30 i Ferring Kirke
”Hvad sker der, når man deler det allersværeste i livet 
med hinanden?” ved psykolog og sygeplejerske Lilian 
Hove Andersen og præst Marianne Gyldenkærne 

Onsdag den 6. marts kl. 19.30 i Hove Kirke 
”Glæd jer!” - en sanga� en v. sognepræst Iben Tolstrup

Velkommen til en række spændende arrangementer 
- sæt kryds i kalenderen allerede nu!

 Af Birgitte Krøyer
Formand aktivitetsudvalget

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 19. juli
Torsdag 26. juli 
Torsdag   2. august

●
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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

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

Sæt x i kalenderen

…er det 8. søndag efter trinitatis. 
I søndagens evangelium ser det ved første øjekast ud, som 
Jesus har slået sig på ingeniør-gerningen. I hvert fald handler 
det om, hvordan det er klogt at bygge hus (Matt 7, 22-29). 
Om at huse, hvis de skal holde, skal bygges på klippen, for 
selv om der så kommer skybrud og vandet stiger og storme-
ne suser, så vil huset blive liggende, ”for dets grund var lagt 
på klippen”. Var huset derimod bygget på sand, ville det gå 
til grunde. 
Huse skal bygges på fast grund, på noget, der kan holde 
– selvfølgelig skal de det! Men nu bygger Jesus ikke huse, 
men gudsrige – og hans omsorg gælder ikke husbyggeri, 
men menneskeliv. For det er heller ikke lige meget, hvad et 
menneskeliv bygges på. Om vi bygger det på noget fast – som 
klippen – eller noget fl ygtigt – som sandet. Om vi bygger det 
på Guds ord – eller menneske ord.  
Sand og klippe er det ikke så svært at se forskel på, men hvor-
dan se forskel på ordene? Det er det, det handler om på 
søndag. Velkommen til gudstjeneste!

Ingen møder i juli  JULI LEMVIG  HELDUM 
Torsdag 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 
Torsdag den 26.  10.00 Morgensang 
 ved Birgitte Krøyer 
Søndag den 29.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer  
9. søndag  Indsamling: KFUM´s Sociale Arbejde –lokalt
e. Trinitatis
 

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

 

 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 
Kirkens Dagligstue holder sommerferie.
Vi starter igen 
torsdag d. 9. august kl. 10.00 
Kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgård, Herning 
”Min bedste gave” – Med musikalsk indslag.

Fokus

 
 

 
 

Lemvig-Heldum menighedsråd byder velkommen til en ny sæson med foredragsaftener og undervisning i Kirkehuset 
samt koncert og salmesangtime i Heldum Kirke – og provstiet indbyder til Kirkehøjskole.

Koncert i Lemvig Kirke

Orgelkoncert

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

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

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

Kirkegårdskontoret 
Kirkegårdskontoret holder ferielukket i uge 29.

Lemvig-Heldum Menighedsråd

 

 

Konfirmation
Konfirmeret i Lemvig kirke den 8.7.2018 

Niklas Marshall Lauridsen, Green Bay, Wisconsin USA.


