
 
 

 

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

www.lemvigkirkerne.dk

Dagligstue til daglig

Fokus

 
 

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

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

KIRKETAXA ordning udvides 
Alle i Lemvig og Heldum sogne er - uanset
om man bor i privat bolig eller på plejehjem 
m.v. - velkomne til at benytte sig af Kirketaxa 
for at komme til gudstjeneste i Lemvig og 
Heldum kirker.  
Fra 1. august 2018 udvides kirketaxaordningen 
til også at omfatte kørsel til Kirkens Daglig-
stue og Foredragsaftener i kirkehuset, 
Lemvig, - samt til arrangementer, der afholdes 
i kirkehuset direkte efter gudstjenesten i Lemvig kirke. 
Du skal selv betale 20 kr. direkte til taxachaufføren tur/retur – 
resten afholdes af menighedsrådet. 
Kørestolsbrugere kan bestille en lift-taxi. 
Efter aftale med 3 lokale taxafi rmaer bedes bestilling foretaget 
således:
                 Dagsarrangement: Senest kl. 18.00 dagen før
                 Aftenarrangement: Senest kl. 12.00 samme dag
De 3 taxafi rmaer har en fælles vagtordning, hvor de aftalte be-
stillinger bliver videreformidlet til det taxafi rma, der har vagten. 
Samkørsel til samme arrangement kan forekomme.
Bestilling kan foretages på telefon 97822424 – 97821415 – 
97834150

Med venlig hilsen
Lemvig-Heldum Menighedsråd

... er det 10. søndag efter trinitatis – Matt. 11,16-24
Børn, der er helt opslugt af at lege, er et herligt syn. Hvorimod 
det er trist at se børn, der ikke er med i legen. Det kan være 
uforskyldt, hvis man ikke er inviteret med. Men skyldes det 
manglende fantasi eller simpel ugidelighed, så kan man godt 
få sine bange tanker om, hvad de kan tænkes at bidrage til 
udviklingen og fællesskabet med som voksne.
Jesus er frustreret over den manglende respons, som først 
Johannes Døberen og siden han selv har fået. Johannes afviste 
man som besat. Jesus har man kaldt en fråser og en dranker 
som reaktion på, at han har befundet sig godt i selskab med 
toldere og syndere. I Jesu øjne er de som børn, der ikke vil gå 
med på legen.
Og så får de byer ellers en over nakken, hvor Jesus havde talt 
for døve ører. Men det skal de nok få betalt. For ved domme-
dag skal det gå selv Sodoma bedre end dem. Det er ikke just 
artige ting, Jesus siger i sin vrede. Men det er nok værd at lytte 
til. Fordi man derved kan komme til at tage sig selv og sit liv 
og sin tro alvorlig.       

AUGUST LEMVIG  HELDUM  
Torsdag den 2. 10.00 Morgensang 
 ved Birgitte Krøyer 
Søndag den 5.  10.30   Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
10. søndag            Indsamling; Venskabsmenighed
e. Trinitatis 
Onsdag den 8.  17.00 ½ times 
 orgelkoncert ved 
 Morten Ladeho� ,   
 Skive 
Søndag den 12. 10.30 Birgitte Krøyer  9.00 Birgitte Krøyer 
11. søndag              Indsamling: Kirkens Korshær
e. Trinitatis 
Søndag den 19. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
12. søndag         Indsamling: Venskabsmenighed
e. Trinitatis   
Fredag den 24. 19.30 � y Kammermusik 
 Festival, entré 50 kr.

AUGUST
Torsdag den 9. kl. 10.00
Kirkens dagligstue. 
Kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgård, Herning 
Kirke ”Min bedste gave” – med musikalsk indslag.
Torsdag den 9. kl.19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Hans Iversen, Vinderup.

 
 

Aflastnings-	&	Vågetjenesten	
Lemvig	Provsti	
	
Vi	tilbyder	udover	nærvær	og	aflastning	i	hjemmene	ved	syge	og	døende,	nu	også	aflastning	af	pårørende	
til	demente.	
Se	nærmere	på	www.lemvigkirkerne.dk	
	
Aflastnings-	og	Vågetjenesten	består	af	tidligere	sygeplejersker	og	hjemmehjælpere,	og	kan	benyttes	uden	
beregning.	
	
Koordinatorer	er:	
Hanne	Lund	–	61764955		
Betty	Nørby	–	51255925	/	97891317	
	
Du	er	altid	velkommen	til	at	ringe	og	høre	nærmere.	
	
	

Kirketax tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

Afl astnings- & Vågetjenesten
Lemvig Provsti
Vi tilbyder udover nærvær og afl astning 
i hjemmene ved syge og døende, nu også
afl astning af pårørende til demente.
Se nærmere på www.lemvigkirkerne.dk.

Afl astnings- og Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker 
og hjemmehjælpere, og kan benyttes uden beregning.

Koordinatorer er:
Hanne Lund – 61764955 
Betty Nørby – 51255925 / 97891317

Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.

 

Igen i år har vi bestræbt 
os på at � nde interes-
sante foredragsholdere, 
som har noget på hjerte 
… noget som kan være 
spændende for os an-
dre at høre om og der-
med deltage i. For det er 
nemlig det, det handler 
om i Kirkens Dagligstue 
i Lemvig Kirkehus; at 
man deltager.

1½ time i godt selskab
Torsdag formiddag kan 
man tage 1½ time ud af 
kalenderen – eller sætte 
det ind i kalenderen – 

for at deltage i højskolesang, rundstykker med ka� e, en 
masse snak og så et foredrag, som kan sætte gang i endnu 
mere snak. 
Vi kommer igen i år rundt om mange og meget; lige fra 
besøg fra SeniorHøjskolen i Nr. Nissum – over SSP kon-
sulent om de unge – til fejring af Gantriis 100 år … og alt 
muligt der ind imellem. 
Kirkens Dagligstue er et åbent fællesskab med plads til 
alle, som har lyst. Så ”vov den jen ywe” og kom forbi – og 

vær en del af noget godt. Programmer � ndes i våbenhus 
og kirkehus samt på vores hjemmeside.
Der er mulighed for at bestille kirketaxa til Kirkens Dag-
ligstue – se mere i fokus om kirketaxaordningen. 

Af Sognemedhjælper Kirsten Vindum

Program efterår 2018
August  
9. Kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgård,  
 Herning Kirke 
 “Min bedste gave” – med musikalsk indslag
16. Forstander på SeniorHøjskolen, Maria Kangas 
 ”Rundt om SeniorHøjskolen” 
23. Tidl. Rektor Henrik Sommer 
 ”Mor og far - en fortælling”
30. Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig
 ”Du kom med alt det, der var dig”
September  
6. SSP konsulent Kim Møller
 ”Når unge ryger i problemer”
13. Leder for Museet for Religiøs Kunst, 
 Christine Løvento�  
 ”Bodil Kaalund – med sanserne i behold”
20. Rektor Bo Larsen, Lemvig Gymnasium 
 ”Dannelse til tidens unge”
27. Tidl. Gymnasielærer Anne Dinesen 
 ”Vidnesbyrd fra Holocaust”

Oktober  
4. Sognepræst Iben Tolstrup, Houe 
 ”Grundtvigs sange, historiske sange og frem til  
 Halfdan Rasmussen”
11. Sognemedhjælper So� e Vindum, Nr. Nissum
 “Myanmar - Fundament for forandring”
18. EFTERÅRSFERIE 
25. Tidl. rektor Lasse Ebbensgaard, Vrist 
 ”Ungdomsoprøret 50 år – 1968-2018”
November  
1. Museumsformidler og forvalter Lars Mathiesen
 ”Rundt om Gantriis”
8. Sognepræst Kim Eriksen, Lemvig 
 ”Martin A. Hansen – liv og forfatterskab”
15. Jens Erik Villadsen, Fjaltring
 ”Landarbejdere og husmænd i syv generationer”
22. Næstformand i Parkinsonforeningen i 
 Danmark, Allan Bergholt, Herning 
 ”Mit liv med Mr. Parkinson”
29. Sognepræst Ole Vinther, Gudum-Fabjerg 
 ”Præst blandt nordmænd og samer – 
 Fortællinger og billeder fra en præstetilværelse  
 som ”vildmarkspræst” i Trøndelag”
December  
6. Julehygge 

En dagligstue er et sted, hvor man færdes ”til daglig” og føler sig godt tilpas – og i vores tilfælde med 
Kirkens Dagligstue vil det sige hver torsdag. Det nye program for efterårets dagligstue er nu klar.

Morgensang 
i Lemvig Kirke kl. 10.00

[en stille stund i sommeren]

• Torsdag den 2. august  
Morgensang er musik og salmesang, bøn og 

tekstlæsning, refleksion og velsignelse 
− og bagefter kirkekaffe ....

Alle er velkomne!

 
 


