
Koncert med 
Vestjysk 
Koncertkor 
i Lemvig Kirke 
Torsdag den 25. oktober kl. 19.30.
Vestjysk Koncertkor vil synge Schuberts Messe i 
G-dur og andre mindre værker. Koret har medlem-
mer fra hele Midt- og Vestjylland, og de mødes til 
prøver ca. en gang om måneden. Koret er under 
ledelse af Peter Vogel, som er uddannet i musik-
videnskab fra Århus universitet med speciale i 
direktion. 
Entré 50 kr. Alle er velkomne!

 
 

 
 

 
 

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

MødekalenderKirkekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

www.lemvigkirkerne.dk

Fokus

Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

 
 

Døbt i Lemvig Kirke
d. 6. jan. 2018:

Gustav Knak Roll, Nørreled 2, Lemvig
d. 7. jan. 2018:

Lærke Rytter Kristensen, Skrænten 31, Lemvig

Dåb

Lemvig kirke indbyder til

Tirsdag den 26. januar kl. 17-19
Tilmelding og information: Sognemedhjælper 

Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Spisefællesskab
for aleneforældre ... og børn
Tirsdag d. 23. januar kl. 17.00
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492

 

 

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

Lemvig & Heldum Sogne         Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Kirkekalender Mødekalender

På søndag

 
Fokus

…er det Sidste søndag e� er helligtrekonger. ”Hvis ikke hvedekornet 
falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, 
bærer det mange fold”, siger Jesus til disciplene (Joh, 12, 23-33). Det 
kender de godt fra naturen – der er det sådan, det er. 
Man sår et enkelt lille korn i jorden, og der vokser et helt aks med 
mange nye korn i op.
Men fra livet – fra menneskelivet. Der bliver det liv, der lægges i 
jorden i jorden – det siger vores erfaring os – og det sagde deres 
også dem. 
Fra et korn, til jord, til mere korn: JA! Fra liv, til jord, til nyt og mere 
liv – selv om vi hører dette igen og igen, kan det være svært at høre 
andet og mere end: NEJ! For det kan vi ikke sige os selv. Men det er, 
hvad Jesus siger til os i søndagens evangelium: at hvad der gælder 
for hvedekorne-liv, skal også gælde for Guds-liv og for menneske-
liv. Det skal blive til mere liv…

                               Velkommen til gudstjeneste!

JANUAR
Tirsdag d. 16. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. 
Henrik Jensen ”Det ordentlige menneske”.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i de � re kredse.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag d. 18. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.
Torsdag d. 18. kl. 19.30
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset 
Svend Åge Kronborg, Videbæk.
Tirsdag d. 23. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde 
Niels Aage Kristensen, Øster Assels.
Tirsdag d. 23. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf. 23459492
Onsdag d. 24. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Generalforsamling.
Torsdag d. 25. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig:
 ”Hellere skør end kedelig … mine tanker om Johannes 
Møllehave”.

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

Vi skal høre, se og smage på Myanmar! Glæd jer - vi får besøg af Heidi Sandager Nielsen, som har besøgt 
Myanmar og vil fortælle os en masse om det spændende land, hvor børnene er glade for at synge. 

Kl. 17.45-19.00:
•  Heidi fortæller om livet i Myanmar
•  I Myanmar er der meget varmt, men ellers er det vel ligesom Danmark ... eller hvad? 
•  Uhm! Lækker mad med smag af Myanmar.
   
Vi skal være med til at samle penge ind til fattige børn i Myanmar, som ikke har det så godt som vi i Dan-
mark. Det vil derfor være fint, om du har lidt penge med, som du kan give til indsamlingen.
   
19.00: Gudstjeneste for børn i Lemvig Kirke v. sognepræst Birgitte Krøyer.
Hertil er dine forældre, søskende, bedsteforældre og andre meget velkomne. 
19.30: Slut og afhentning.

Venlig hilsen
Ydre Missions-børnearbejdet ved 

Lemvig og Heldum Kirker. 
Nærmere information hos din leder 
eller hos sognemedhjælper Kirsten 

Vindum, 2345 9492

 Arr.: Ydre Missionsudvalget i Lemvig-Heldum Sogne

MinglabarMyanmar
Torsdag den 25. januar 2018

i Kirkehuset og Lemvig Kirke kl. 17.45-19.30

Ydre Missions 
   Børnetræf

MinglabarMinglabarMinglabar

For børn ca. 6-12 år 

- det er gratis! 

Torsdag d. 18. januar kl. 10.00.
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.

Kirkens Dagligstue

Myanmar vil vi her i januar bruge på to måder; vi har vores 
missionsprojekt, som vi gennem længere tid samler penge ind 
til, og så vil vi denne gang lade vores YM Børnetræf handle om 
Myanmar. Så hænger det sammen! 

Børnene skal også lære det
At være barn i Danmark og at være barn i Myanmar er to vidt 
forskellige ting. Derfor vil vi, med vores YM Børnetræf, gerne 
være med til at lukke op for en viden om børn, som ikke har 
det lige så nemt, som de danske. Derfor samler vi penge ind 
ved den gudstjeneste, som hele YM Børnetræf sluttes af med. 
Man kan komme med de få eller mange kroner, som man me-
ner at kunne undvære. 

Besøg fra Myanmar
Heidi Sandager Nielsen, som har været ansat i Kon� rmand 
Aktion og derigennem har været på rejse til Myanmar, kom-
mer til YM Børnetræf for at gøre Lemvig-børnene klogere på, 
hvordan det er at bo og leve i Myanmar. 
Vi får måske svar på, hvorfor børnene i Myanmar smører noget 
hvidt i ansigtet; måske også hvorfor landet har fået et nyt navn; 
og måske får de danske børn noget at vide om, hvordan man 
går i børnehave og skole i Myanmar – og hvilke computer-
spil børnene dér synes bedst om. Eller måske er det lige netop 
ikke en del af deres verden. Forskellene er i hvert fald store.

Fremtidsbørn
Projektet i Myanmar er en del af ”Danmission Fremtidsbørn”. 
Gennem dette projekt er vi med til at give børnene adgang til: 
• Mad, tøj og medicin 
• Skolegang af god kvalitet 

• Beskyttelse mod diskrimination og udnyttelse 
• Fællesskaber med leg og læring 
• Rettigheder og medbestemmelse
Danmissions tætte og langvarige samarbejde med lokale kirker 
og organisationer sikrer, at de projekter, der hjælper ”Danmis-
sion Fremtidsbørn” er tilrettelagt ud fra et nært kendskab til 
de lokale kulturer. 
DU kan også være med til at gøre verdens børn til Fremtids-
børn ved at sms’e HÅB til 1245 og støtte med 100 kr. ad dén 
vej. Så er du med til at give børnene bedre livsvilkår og en 
bedre fremtid.

At være kirke er at være i mission
Jesus sagde: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, 
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og 
idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer.”
Med Jesu befaling i ryggen, må et af kendetegnene ved vores 
kirker være, at vi arbejder med i kirkens mission.
I Lemvig og Heldum sogne sker dette bl.a. ved, at menig-
hedsrådet udvælger et YM-projekt - et Ydre-Missions-projekt 
-  som vi støtter over en 2-årig periode.
Vi ski� er normalt mellem Mission Afrika (tidl. Sudanmis-
sionen) og Danmission.
I den periode har vi forskellige aktiviteter og indsamlinger ved 
kirkernes gudstjenester.
Læs mere om vores ydre missions arbejde på hjemmesiden: 
www.lemvigkirkerne.dk – klik på ”Om os”.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

YM er en forkortelse for Ydre Mission – altså en mission i det ydre. Vores mission ”derude” er, at vi samler penge ind til og informerer om Myanmar. 
To fl uer med ét smæk – YM Børnetræf og Sognenes YM projekt
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JAN./FEB. LEMVIG  HELDUM 
Søndag d. 21.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Sidste søndag                                Indsamling: 
efter H3Kong.     Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Torsdag d. 25. 17.00 Meditations-
 gudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer
 19.00. Afslutning på 
 Børne-YM-dag
 ved Birgitte Krøyer
 Indsamling: Sognenes YM-projekt
Søndag d. 28.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Septuagesima              Indsamling: Sognenes YM-projekt
søndag 
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Søndag d. 4.  10.30 Kim Eriksen 16.00 Kyndelmisse
Seksagesima   gudstjeneste
søndag  Ved Kim Eriksen
Kirketaxi:             Indsamling: KLF-Kirker og medier
97 82 24 24  
 

På søndag

Reformationsdag
Reformationsdagen 
den 31. oktober markeres 
i Lemvig kirke og kirkehus
Kl. 18.30  Andagt ved biskop Henrik Stubkjær 
 i Lemvig kirke.
Kl. 19.30  Foredrag i kirkehuset om 
 Det lutherske Verdensforbund 
 ved biskop Henrik Stubkjær 
Entré til foredraget er 50 kr. 
Der erlægges endvidere 25 kr. for boller og ka� e.
Arrangør er Lemvig provsti og Folkeuniversitetet.

OKTOBER
Tirsdag den 9. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Tirsdag den 9. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset.
”Marie Bregendahl: En dødsnat” 
ved fortællekonen fra heden Ruth Dein
Onsdag den 10. kl.19.30
Fællesmøde Indre Mission og Luthersk Mission
i Klippen. Taler: Thorkild Lundberg, Struer 
Torsdag den 11. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognemedhjælper Sofie Vindum, Nr. Nissum
”Myanmar – Fundament for forandring”
Torsdag den 11. kl.19.30
Fællesmøde Indre Mission og Luthersk Mission
i Klippen. Taler: Thorkild Lundberg, Struer 
Tirsdag den 16. kl. 18.00 - 22.00
Kulturnat indeni og udenpå Lemvig Kirke.
Onsdag den 17. kl. 19.30
Alle Hjem. De 4 kredse mødes i hjemmene.

 
 

 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 den 11. oktober kl. 10.00
Sognemedhjælper So� e Vindum, Nr. Nissum
”Myanmar – Fundament for forandring”

Børnesalmer
i Lemvig Kirke 
1-5 år- med en voksen
Vi har plads til flere!
Kom og syng og leg
Onsdage kl. 17.15
10/10 + 24/10 + 7/11 + 14/11

Foredragsaften 
i Kirkehuset
Tirsdag den 9. oktober kl. 19.30
”Marie Bregendahl: En dødsnat” 
ved fortællekonen fra heden 
Ruth Dein

Kulturnat både indeni og udenpå Lemvig kirke
Nysgerrig på kirkens orgel, loft og ”Havets veje”? Kirken giver svaret.

 
Babysalmesangs-

gudstjeneste i Lemvig Kirke
Tirsdag den 3. oktober kl. 17.00

Sang styrker 
de sociale 

kompetencer

Tirsdag den 9. oktober kl. 17.00
Ved Kim Eriksen
Alle er velkomne

 
 

...er det 20. søndag efter trinitatis – Matt. 21,28-44
Jesus har opdaget, at nogle kun har det i munden, medens 
andre får gjort det, der skal gøres. Jesus bruger billedet af 
vingårdsmanden, der havde to sønner. Han bad den første 
gå hen i vingården. Det nægtede han. Men gik alligevel der-
hen. Den anden søn sagde straks ja, men gik ikke derhen. 
Et billede på farisæerne med det fromme sprog og de kolde 
hjerter. Og toldere og skøger, hos hvem sproget er vulgært, 
men hjertet fuldt af varme.
Og med en anden lignelse går Jesus videre i sin kritik af 
de jødiske magthavere for deres forvaltning af den til-
værelse og tro, de har fået givet at forvalte. Vingårdens ejer 
sender en række udsendinge - det er nærliggende at tolke 
dette som profeterne – som alle bliver afvist, ja for nogles 
vedkommende pryglet og stenet og dræbt. Og nu gælder 
det så ejerens søn, som de slår ihjel, fordi de derved mener 
at kunne blive herre i eget hus. Jesus bruger skriften til at 
forudsige sin egen død:  Den sten, bygmestrene vragede, er 
blevet til hovedhjørnesten.Og meningen med det hele er, at 
Guds rige skal tages fra dem, og gives til et folk, som bærer 
dets frugt. Og nu peger pilen så på? Hvem er det, der gør 
Guds vilje?

 
 

OKTOBER LEMVIG  HELDUM  
Tirsdag den 9. 17.00 Babysalme-
 sangsgudstjeneste 
 ved Kim Eriksen 
Søndag den 14.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
20. søndag                    Indsamling: Sat-7
e. trinitatis        – en kristen arabisk TV-kanal

Søndag den 21.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
21. søndag          Indsamling: Sognenes YM-projekt
e. trinitatis 
Torsdag den 25. 17.00 Meditations-
 gudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer 
 19.30 Koncert med 
 Vestjysk Koncertkor, 
 entré 50 kr. 
Søndag den 28.  10.30 BUSK 10.00 Birgitte Krøyer
22. søndag  gudstjeneste
e. trinitatis ved Kim Eriksen
          Indsamling: Venskabsmenighed
  16.00 Salmesangstime 
  med Erik Sommer

Under overskri� en ”Er du nysgerrig?” er det tirs-
dag den 16. oktober tiende gang Lemvig inviterer 
til Kulturnat. 
Ligesom alle de tidligere år er Lemvig Kirke også 
med i år – og i år endda både med arrangement 
indeni kirken og udenpå kirken. 
Indeni kirken er det organist Nina H. Davidsen og 
sognepræst Birgitte Krøyer, der viser frem, så er 
du nysgerrig e� er at vide, hvordan orglet fungerer, 
eller hvad der gemmer sig på kirkens lo� , er der 
mulighed for at � nde ud af det til Kulturnatten. 
Udenpå Lemvig Kirke er det kunstner Karen � a-
stum, der har lånt kirkens hvide murer til brug for 
projektet ”Havets veje”.

Hvad er der over kirkehvælvene?
Mange har været i Lemvig Kirke. Men ikke ret 
mange har været med en tur på kirkens lo� . Det er 
der mulighed for at komme til Kulturnatten, hvor 
turen går op i kirketårnet, forbi kirkeurets fine

urværk, henover hvælvene og ned gennem det 
hemmelig lo� rum.  

Hvordan kommer der lyd i orglet?
Mange har hørt orglet, men det er nok de færreste, 
der ved, hvordan et orgel virker. Er du nysgerrig 
e� er at � nde ud af det, så kom til kulturnat i Lem-
vig Kirke, hvor Nina H. Davidsen vil vise orgelet 
frem og fortælle om, hvordan det virker.

Hvornår og hvordan?
Da der er begrænset plads både ved orgelet og 
på lo� et, bliver der et begrænset antal deltagere. 
10 per fremvisning af orglet – 15 per tur på lof-
tet. Børn kun ifølge med voksen. Der kan hentes 
gratis billetter til de enkelte fremvisninger fra kl. 
18.30 i kirken. Både orgelfremvisning og turen på 
lo� et begynder i våbenhuset.
Orgelfremvisninger: kl. 19.00, 20.00 og 21.00
Ture på lo� et: kl. 19.30, 20.30 og 21.30.

Og uden på ”Havets veje”
Sammen med unge fra Udefriskolen, Ramme
skole, Lemvig Billedskole og Tante Andantes Hus,
Lemvig har kunstneren Karen � astum fra kunst-
gruppen  TURA YA MOYA, malet og udforsket 
havet og dets veje. Resultatet er blevet gra� ske 
billedprojektioner med musik og lyd, som  for-
vandler Lemvig Kirke og Torvet til et usædvanligt 
sanseunivers med havet som tema fra kl. 19-21.
Kunstgruppen TURA YA MOYA (TYM) er inter-
nationalt kendt for deres � otte medieinstallatio-
ner og besøger Lemvig med deres kunst-contai-
ner, der har rejst mere end 3000 km. i Norden til 
Grønland og til Kulturhovedstad Aarhus2017. Og 
senere på a� enen vises TURA YA MOYAs show 
ANERSAAQ fra projektets lange rejse i norden og 
til Berlin.
Kirken er åben fra kl. 18.00 – 22.00.
Af sognepræst Birgitte Krøyer 
og organist Nina H. Davidsen

 

 


