
EMBEDSBESKRIVELSE: 

Stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Lemvig – Heldum (Lidenlund) 

pastorat i Viborg Stift er ledig. 

Til pastoratet er knyttet to præstestillinger, som supplerer og afløser hinanden. Der er normalt gudstjeneste i 

både Lemvig og Heldum kirker hver søndag. 

Derudover er ansat en fuldtids sognemedhjælper, en fuldtidsansat organist. På kirkekontoret er ansat en 

kordegn på fuld tid og en deltidsansat kordegn. 

Kirkekontoret administrerer kirkebogsføring for hovedparten af sognene i Lemvig Provsti. 

Af øvrige ansatte med tilknytning til Lemvig Kirke er ansat en kirketjener samt to deltidsansatte 

servicemedarbejdere i Kirkehuset. 

Lemvig Kirkegård er en bykirkegård med en ansat kirkegårdsleder, en kontorassistent på halv tid samt fem 

gartnere/gartneriarbejdere. 

I Heldum er der ved kirken og kirkegården ansat en graver på halvtid, to organister og to kirkesangere. 

Menighedsrådet består for øjeblikket af 11 medlemmer, hvoraf 10 er valgt i Lemvig Sogn og en i Heldum 

Sogn. Heldum er nomineret til to medlemmer, men der er givet dispensation til én, fordi det ikke har været 

muligt at besætte plads nummer to. Medlemmerne er valgt på en fælles liste. 

Den gennemsnitlige deltagelse i almindelige gudstjenester er henholdsvis ca. 85 og ca. 20 i Lemvig og 

Heldum.  

Menighedsrådet arbejder målrettet på visionsplaner, som rækker år frem. Ikke mindst hvordan en moderne, 

fremadrettet struktur i sogn og menighed sikres.  

Kirker og kirkegårde 

Lemvig Kirke er karakteristisk og mange kender den fra tegneserien ”Livets gang i Lidenlund”, hvor den 

ligger markant på Torvet i byens centrum. Kirken, der kan føre sin historie tilbage til 1200-tallet, er 

nyrenoveret indvendig som udvendig i 2011-12. Kirkens indre er udsmykket af billedkunstneren Bodil 

Kaalund. 

Heldum Kirke er beliggende vest for Lemvig. Det er en lille kvadrestens kirke fra 1200-tallet uden tårn. Den 

tilhørende kirkegård er en typisk landsbykirkegård. 

Lemvig Kirkegård ligger i byens vestlige udkant. Den rummer kapel og klokkestabel. Med kirkens placering 

i bymidten er kirkegårdskapellet ofte benyttet i forbindelse med begravelser og bisættelser. 

Kirkeliv 

Kirkehuset er centrum i det folkekirkelige arbejde og bruges af forskellige foreninger primært med kristelig 

tilknytning. Foruden flere mødelokaler forefindes moderne køkken, præstekontor og organistkontor. 

Lemvig og Heldum sogne byder på et rigt og varieret kirkeliv med ressourcer både økonomisk og 

menneskeligt til nye tiltag.  

Der er gudstjeneste forpligtigelse til Lemvig Dagcenter/plejehjem. Desuden holdes en række 

institutionsgudstjenester og andre særlige gudstjenester for alle fra de mindste til de ældre. Der er to hold 

konfirmander og alle børn i 3. klasse i sognene tilbydes børnekonfirmandundervisning, hvor 

sognemedhjælperen medvirker. 

Præsterne i Lemvig Provsti er med i en forsøgsordning med fem dages arbejdsuge.  



Af øvrige aktiviteter kan nævnes Babysalmesang, Salmer og Sanser for 1-5 årige, Kirkens Juniorklub, 

korskole og Ungdomskor, der medvirker ved gudstjenesterne. Kirkens organist står også for koncerter og 

Skumringssang. Foredragsaftener og Kirkens Dagligstue, hver torsdag, er velbesøgte aktiviteter. 

Ud fra kirkerne er der en velfungerende besøgstjeneste og i samarbejde med provstiets øvrige menighedsråd 

er der inden for folkekirken aflastning- og vågetjeneste. 

Af folkekirkeligt arbejde i sognene kan nævnes KFUM & KFUK, KFUM-spejderne, De Grønne 

Pigespejdere, FDF, Alle Hjem, Indre Mission, Luthersk Mission, bibelkredse, Kirkens Korshær, Y`s Men, 

Y`s Menette Klub. 

Glemmes må ikke venskabsmenigheden i Garoua i Cameroun og Ydre Missions arbejde i sognene. 

I sognene er der en stor skare af frivillige med lyst til at gøre en indsats for at fremme folkekirkens arbejde. 

Der er tradition for et bredt samarbejde mellem, præster, menighedsråd, frivillige og ansatte. 

Præsteboligen 

Til embedet er knyttet en bolig på adressen Ydunslund 5. Den er beliggende i et villakvarter i Lemvigs 

vestlige bydel og nabo til kirkegården. 

Boligen er ombygget og moderniseret med ny førstesal i 2003/04 og er på 254 kvadratmeter bestående af 

køkken-alrum, to opholdsstuer, t værelse, bad og kontor i stueetagen. På førstesalen er der tre værelser, 

soveværelse, bad og alrum. I kælderen er der værelser, depotrum, vaskerum og viktualierum. Desuden 

forefindes carport og cykelskur. Huset er beliggende i en almindelig villahave. 

Boligen er opvarmet ved fjernvarme og der forefindes brændeovn. Udgiften til fjernvarme er på ca. 13.000 

kr. pr. år. Den månedlige husleje er i øjeblikket på 2.757 kr.  

I kvarteret er der skole med overbygning, børnehave, gymnasium og handelsskole. I Nr. Nissum er der 

lærerseminarium, HF, Seniorhøjskolen og tre efterskoler. 

Lemvig 

Pr. 1. januar 2018 er Lemvigs indbyggertal på 4549 heraf 3767 folkekirkemedlemmer. Heldum er noteret 

med 700 indbyggere, hvoraf de 633 er medlem af folkekirken. 

Lemvig er kommunens største by og bliver kaldt for Vestjyllands Smilehul – eller det mere moderne 

”Bølgers og Bakkers land”. Byen er beliggende ved Limfjorden i naturskønne omgivelser tæt ved skov 

(Klosterheden) og Vesterhavet. Se mere om Lemvig på www.complot.dk/lemvig-profilfilm.html 

Tegneren Henning Gantriis, der er født i Lemvig, har udødeliggjort byen gennem tegneserien ”Livets gang i 

Lidenlund”, hvor pastor Swolm, betjent Strøhmer, redaktør Ansatz og byens sladretante fru Syversen er 

velkendte figurer. 

Kirken har et fint samarbejde med diverse foreninger og myndigheder ikke mindst Lemvig Kommune. I 

øvrigt findes i lokalområdet blandt andet Museet for Religiøs Kunst, Teaterforeningen Limfjorden, 

litteraturkreds, Lemvig Musikskole og derudover er byen kendt for sine gode indkøbsmuligheder og 

havneområdet. 

Sognenes kirkeblad er en ugentlig side – KirkeNyt – i Lokalavisen.  

De to sogne har fælles hjemmeside – www.lemvigkirkerne.dk  og fælles facebook side på 

www.facebook.com/LemvigKirkerne 

Kontakt til: 

Menighedsrådets formand Kaj Gøtzsche på tlf. 24611291. Mail: gotzsche@privat.dk   

– og/eller sognepræst Kim Jon Eriksen tlf. 21303903. Mail: kje@km.dk 



 

 


