
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

4 juli
11. juli
18. juli

25. juli
1. august

 
  

På søndag

ANNONCEKirkeNYT

Mødekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

Kirkekalender

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 

www.lemvigkirkerne.dk Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

Mødekalender

Sognepræst Lisbeth Filtenborg
30 24 35 90
LHF@km.dk

...er det 1. søndag efter trinitatis – Luk. 16,19-31
Nu hvor halvåret med de store højtider er overstået, er det 
blevet en slags kirkelig hverdag, hvor man søndag efter søn-
dag kan begynde at arbejde med, hvad det Jesus har sagt og 
gjort, skal have af konsekvenser for vores liv med hinanden. 
Og helt overordnet lyder det i en af søndagens tekster: Gud 
er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og 
Gud bliver i ham.  
Og hvad den kærlighed konkret indebærer, får man et ek-
sempel på med fortællingen om den rige mand og Lazarus. 
Hvor den rige mand ender i et helvede af dårlig samvit-
tighed, fordi han aldrig så den fattige Lazarus ligge syg og 
elendig ved hans port. Nu er det for sent. Men er det også for 
sent for den riges brødre? Som vi måske ligner mere, end vi 
bryder os om at tænke på, nu hvor Jesus kaster et kritisk blik 
på de velbjergedes selvtilstrækkelighed.

JUNI
Torsdag den 20. kl. 10.00
Sommercafé i Kirkehuset. 
Søndag den 23. kl. 19.00
Luthersk Mission - Skt. Hans aften hos 
Annette og Jens Ole, Overbyvej 22, Rom.
Søndag den 23. kl. 19.30
Indre Mission indbyder til Skt. Hans hos 
Gurli og Per Agergaard, Moeskjærvej 7.
Tirsdag den 25. kl. 9.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Torsdag den 27. kl. 10.00
Sommercafé i Kirkehuset. 

JUNI/JULI LEMVIG  HELDUM 

Søndag den 23. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
1. søndag  Indsamling: Indsamling:
e. Trinitatis Venskabsmenighed Venskabsmenighed 

Torsdag den 27. 17.00 Orgelkoncert 
 Judith Kristesen
 
Søndag den 30. 10.30 Lisbeth Filtenborg  9.00 Lisbeth Filtenborg
2. søndag Indsamling:  Indsamling: 
e. Trinitatis Venskabsmenighed Venskabsmenighed

Onsdag den 3. 17.00 Orgelkoncert 
 Niels Bitsch Nielsen
 
Torsdag den 4.  10.00 Morgensang 
 ved Lisbeth Filtenborg 

Søndag den 7.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
3. søndag  Indsamling: Kirkekaffe
e. Trinitatis Gideonitterne Indsamling: KFUM’s 
  Sociale Arbejde - lokalt

Sommer 
    Café

Afslappet program
Kaffe ▪  Snak  ▪  Sang

Rundstykker  ▪  15,- kr. 
Alle er velkomne!

Torsdage kl. 10.00
i Kirkehuset, 1. sal
15. + 22. juni

Torsdag kl. 10.00
i Kirkehuset 
20. + 27. juni

 
 

 
  Fokus

 Har du glemt noget? 
Kirkehuset ligger inde med � ere forskellige glemte ting og 
sager.
Har du glemt noget hernede, så kig forbi inden den 
15. august i Kirkekontorets åbningstid.
Ikke a� entede ting vil here� er blive a� everet til genbrug.

Kirkehusets pedel

Livet er en pause værd
Lad tankerne falde til ro med besøg i kirkerne i sommerlandet

Gudstjenesten på CD  
Hver søndag optages gudstjenesten i Lemvig Kirke på CD.
I begyndelsen af den e� erfølgende uge bliver CD´en om-
delt til de personer i sognet, der er med i CD-ordningen.

Alle har mulighed for at være med i ordningen, der er 
ganske gratis.

Kontakt kirkekontoret på tlf. 97820786, 
hvis du er interesseret.

 
 

Den der opfandt ferien fortjener stor tak. Dybest set 
er det vel Gud, der oprindeligt fandt ud af, at det er 
velgørende, hvis ikke alle ugens dage går op i arbejde. 
Der skulle være en pause for sjæl og legeme. Så sindet 
kan bygges op, og kroppen restitueres

Giv dig selv en tænkepause
Det var en genial idé Århus Universitet fi k, da man be-
gyndte at udgive en serie tænkepauser. Man bliver så 
klog på kort tid om vidt forskellige emner. Det koster 
ikke mere end en stor is, og så er det fedt på den gode 
måde. Ikke mindst når Peter Lodberg over tres små si-
der skriver ufatteligt meget godt om det at tro. 

Gudstjenesten - ugens tænkepause
På det punkt bliver der ikke droslet ned i sommerti-
den. Hver søndag ringer klokkerne landet over. Og 
man kan vide med sikkerhed, at i Heldum kirke er det 
kl. 9.00 og i Lemvig kirke kl. 10.30. Det slår aldrig fejl. 

Morgensang – midt ugens tænkepause
Fra 1. juli og til 1. august kl. 10.00 er der i Lemvig kir-
ke hver torsdag en halv times morgensang. Organisten 
vil spille, så tankerne kan falde til ro. Og præsterne vil 
se på sagen med øjet, som det skabtes, himmelvendt, 

lysvågent for 
alt skønt og 
stort her-
neden. Og 
så går man 
videre ud i 
sommerlan-
det styrket 
af en kop 
kaffe og en 
hjemmebagt 
småkage.  

Orgelkoncert – en musikalsk pause
Organisten har hen over sommeren inviteret tre kol-
leger til hver at give en god halv times koncert på or-
glet i Lemvig kirke. Den 27. juni; 3. juli og 20. august 
kl. 17.00. Sjælen bliver vugget til ro eller blæst godt 
og grundigt igennem. Men uanset hvad, så lades man 
ikke upåvirket, når en organist får orglet til at lyde som 
et helt orkester.
Livet er en pause værd. En pause til sjæl og krop.
God sommer.

Ved Kim Eriksen, sognepræst

 
  


