
AUGUST
Torsdag den 9. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i kirkehuset.
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.
Onsdag den 15. kl. 19.30
Alle Hjem. fællesmøde mellem de 4 kredse i Nørlem 
sognegård. 
Marianne Gyldenkærne, Bøvling. 
I forbindelse med dette møde afholdes den årlige 
generalforsamling.
Onsdag den 15. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen.
Samlingsfest for hele familien. 
Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg 
”Korset i kristenlivet”. 
Børnetaler Marianne Jakobsen, Nørre Nissum.
Torsdag den 16. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Forstander på SeniorHøjskolen Maria Kangas: 
”Rundt om SeniorHøjskolen”.

 

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

 

 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
i Kirkehuset 
torsdag d. 9. august kl. 10.00
Kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgård, Herning 
Kirke: ”Min bedste gave” – med musikalsk indslag. 

Fokus

 
 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

Kirketax tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

AUGUST LEMVIG  HELDUM

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 
e. Trinitatis Indsamling: Kirkens Korshær
Søndag den 19.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
12. søndag           Indsamling: Venskabsmenighed
e. Trinitatis  
Fredag den 24. 19.30 � y Kammer-
 musik Festival, 
 entré 50 kr. 
Søndag den. 26. 10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
13. søndag        Indsamling: Venskabsmenighed 
e. Trinitatis

Lemvig Kirke fredag den 24. august kl. 19.30 

Franz Joseph Haydn
Lærkekvartetten

Strygekvartet nr. 53 i D-dur, op 64 nr. 5

Leoš Janáček
Kreuzersonate

Strygekvartet nr. 1

Felix Mendelssohn
Strygeoktet i Es-dur op. 20 

Medvirkende:
Violin: Elisabeth Zeuthen Schneider, Elsa Maria Klockenbring,

Alex Gonzalez, Luther Warren, 
Bratsch: Damon Taheri, Hélène Koerver, 
Cello: Kacper Nowak og Justus Grimm

www.thychambermusicfestival.dk

2018

Koncert Lemvig Kirke 
ved Thy Kammermusik Festival 
Fredag den 24. august kl. 19.30

I Lemvig Kirke har vi ad-
skillige tilbud, som retter sig 
mod børn og unge. Nogle af 
tilbuddene er fortløbende og 
i gang nærmest hele tiden, 
mens andre tilbud måske 
bare er nogle gange eller én 
gang årligt. Vi skal have plads 
til begge dele.

Sang styrker …
For de helt små har vi babysalmesang, hvor vi vugger, nyn-
ner, synger og danser salmerne ind i børnene. Det er sjæl-
dent, vi hører gråd, for sang er altid beroligende for bør-
nene. Babysalmesang er for alle, som har lyst til, at salmer 
og bevægelse skal være en del af deres babyers dannelse. Vi 
har en sætning, som vi sætter højt til babysalmesang: ”Sang 
styrker de sociale kompetencer”.
E� er babysalmesang har vi tilbud om Børnesalmer 1-5 år, 
hvor der er lidt mere gang i både salmer og leg. En god akti-
vitet at komme til sammen med sin far, mor eller måske en 
bedsteforælder. 
Vi afslutter nogle af forløbene med en gudstjeneste i bør-
nehøjde.

To kor i Lemvig Kirkehus 
Vi har to kor som tilbud til børn og unge: 
Børnekoret er for drenge og piger i 3. – 6. klasse i området 
omkring Lemvig. Vi øver hver tirsdag kl. 15.20 – 16.20 i Kir-
kehuset, Torvet 10, Lemvig – vi starter op igen tirsdag den 
21. august. 

Vi lærer at synge sammen, og udover dette deltager vi i nog-
le gudstjenester i løbet af året. 
Ungdomskoret ved Lemvig kirke er for unge fra ca. 13 år 
og ope� er. Vi øver hver onsdag kl. 15.30-17.00 i Kirkehuset, 
Torvet 10, Lemvig – vi starter op igen onsdag den 22. august.
Udover at vi øver hver uge, deltager koret til alle årets guds-
tjenester i Lemvig Kirke. 
Koret synger også ved den årlige julekoncert, musikgudstje-
nester og andagter.
Derudover er der mulighed for deltagelse i korstævner m.v. 
Koristerne a� ønnes for deres arbejde. 

Vil du gerne vide mere, er du velkommen til at kontakte kor-
leder og organist Nina H. Davidsen.
Velkommen til alle, - både nuværende og nye.

Sang, leg og bibelhistorie
I Lemvig Kirkes Juniorklub bruger vi meget tid på at syn-
ge, fortælle om ”kristendommen nu til dags” – og lege. Der 
bliver dog også tid til kreative aktiviteter. Vi starter op igen 
e� er sommerferien onsdag den 22. august. Alle drenge og 
piger i 2.-6. klasse er velkomne.

Godnatsang og -fortælling
Igen i år vil vi tilbyde småbørnsfamilier at komme til det 
landsdækkende arrangement ”Børn synger sammen”, og 
her i Lemvig Kirke bliver det igen godnatsang med en god 
godnathistorie. Børnene er velkomne til at medbringe både 
pude og sovedyr. Det er en rigtig hyggelig afslutning torsdag 
den 13. september. Vi mødes i kirken kl. 18.30, og det varer 
ca. ½ times tid. 

Samarbejde på tværs
Der popper hele tiden nye idéer til, hvordan vi laver kirke 
for børn og unge, og vi afprøver nogle af idéerne, mens an-
dre bliver gemt eller glemt. Men hvert år tilbyder vi under-
visningsforløb for både minikon� rmander i 3. klasse og for 
kon� rmander i 7. klasse. Begge forløbene er en opfølgning 
på dåben, og vi forsøger på denne måde at gøre kirken rele-
vant for disse elever. 

Udover hvad der er nævnt her, � etter vi en del arrangemen-
ter ind i løbet af året – både i samarbejde med de kirkelige 
børne- og ungdomsorganisationer og i samarbejde med de 
andre kirker i provstiet. Vi har også � ere tilbud, som vi selv 
står for. Hold øje med opslagene i kirke og kirkehus samt på 
vores hjemmeside og facebookside. 

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

Børn og kirke - Er det en mulighed?
Mange tænker, at kirken er lig med gråhårede mennesker, men hvor hører børnene hjemme i kirken? Og hvor er de unge?

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

Entré 
50 kr

... er det 11. søndag efter trinitatis – Luk. 7,36-50
Der er middag i Simon farisæerens hus. Og Jesus er den berøm-
te gæst ved bordet. Simon har formodentlig inviteret Jesus for 
at fi nde ud af noget mere om ham. Så velkomsten har været 
venlig, men også en smule afmålt. Hvilket man ikke kan sige om 
den entré, kvinden med alabastkrukken gør. Grædende stiller 
hun sig ved Jesu fødder. Hun tørrer hans fødder med sit hår og 
salver dem med olien. Som tegn på stor hengivenhed. Hvilket 
Jesus også siger til Simon: Du gav mig ikke vand til mine fødder, 
men hun har vædet mine fødder med sine tårer. Du gav mig intet 
kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder. 
For Simon er kvinden en stor synderinde, og han kan ikke 
forstå, at Jesus ikke kan indse det. For Jesus er hun et menne-
ske, som vil kunne nyde godt af Guds tilgivelse. Og derfor siger 
Jesus: Dine synder er dig tilgivet.
Men det virkeligt interessante og meget udfordrende i denne 
sammenhæng er, at Jesus opstiller en eller anden syntaks 
mellem kærlighed og tilgivelse, som er alt andet end banal, idet 
han siger: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket 
meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og det er for 
at besinde sig på det, at menigheden skal samles på søndag.         

   

 
 

 


