
JUNI LEMVIG  HELDUM 

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: Indsamling: KFUM’s 
e. Trinitatis Gideonitterne Sociale Arbejde - lokalt

Torsdag den 11. 10.00 Morgensang 
 ved Lisbeth Filtenborg 
Søndag den 14.  10.30 9.00
4. søndag  Lisbeth Filtenborg Lisbeth Filtenborg
e. Trinitatis Indsamling;  Indsamling:  KFUM’s
 Venskabsmenighed  Sociale Arbejde - lokalt

Torsdag den 18. 10.00 Morgensang 
 ved Lisbeth Filtenborg 
Søndag den 21. 10.30 9.00
- 5. søndag  Lisbeth Filtenborg Lisbeth Filtenborg
e. Trinitatis Indsamling:  Indsamling: KFUM’s
 Venskabsmenighed Sociale Arbejde - lokalt

 
  

Hvem kan? Stine og 
Cecilie kan! Begge pi-
ger med base i Lemvig 
kirkes Ungdomskor 
er fundet gode nok til 
at blive optaget i Dan-
marks eneste elitekor af 
sin art. Koret samler de 
dygtigste sangere i hele 
landet og er derfor en 
både musikalsk og kul-
turel kraft.
Nu bliver man ikke 
medlem af Landskoret, 
fordi man ser godt ud eller er sød og rar. En skrap optagel-
sesprøve baner vejen for medlemskabet. Det indrømmer 
begge piger.

Skrappe krav
Optagelseskravene er – ud over en smuk stemme – no-
dekendskab, et godt musikalsk øre og musikalsk selv-
stændighed, som det står i forklaringen til, hvordan man 
kommer med i Landskoret. Er der nogen med kendskab til 
optagelseskravene, er det Stine Kirkeby Niebuhr. Hun kom 
med i koret for fem år siden og er udnævnt til optagelsesge-
neral vedrørende spørgsmål eller tilmelding.
- Det var Ungdomskorets daværende leder Erling Lindgren, 
der foreslog mig at søge optagelse i Landskoret. 

Jeg var kun 13 år og temmelig nervøs, indrømmer Stine, 
der bestod optagelsesprøven i Fredericia.

Cille også med
Ny i klassen er Cecilie – i daglig tale kaldet for Cille – der på 
opfordring fra Stine stillede til optagelsesprøve i Ringkø-
bing Kirke 25. maj. Og bestod. 
- Der er godt nok mange ting, man skal kunne for at kom-
me med i koret. Ikke mindst det at lære teksterne udenad. 
Men det gik heldigvis godt, selvom jeg var meget nervøs, 
for det er lidt af et pres. Stine støttede mig fi nt, fortæller 
Cille.
Landskoret giver ca. seks koncerter foruden en traditionel 
sommertur om året forskellige steder rundt om i landet. 
Årets sommertur går til Bornholm i den første uge af juli 
med koncerter i Hasle, Gudhjem og Nexø. I øjeblikket er 
Birgitte Næslund Madsen korleder.

Søger nye sangere
Fremtiden for Lemvigs dygtige sangere er også lagt fast. Sti-
ne fi k studenterhuen på hovedet efter afsluttet eksamen på 
Lemvig Gymnasium. Efter ferien gælder det Silkeborg Høj-
skole i et halvt år, hvorefter adressen bliver Århus, melder 
Stine ud. Her bliver det nok noget med musik.
Cille færdiggør 9. klasse på Christinelystskolen, hvorefter 
hun skal på Blåkilde Efterskole. Om et år vender hun tilba-
ge til Lemvig for at frekventere gymnasiet. Det regner Cille 
med bliver tilfældet.
- Efter sommerferie er der ledige stillinger i ungdomskoret, 
da fl ere af kormedlemmerne tager på efterskole, og andre 
er blevet student og har nye planer siger Nina H. Davidsen, 
der glæder sig over Stine og Cilles optagelse i Landskoret. 
Så hvis man selv har lyst til at prøve kræfter med dette eller 
kender nogen, der kunne tænke sig at synge og endda tje-
ne penge derved, er man meget velkommen til at kontakte 
korleder Nina H. Davidsen.

 
  

 
  

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
20 57 10 70
LHF@km.dk

JULI
Ingen møder i juli.

Fokus

Orgelkoncert 
i Lemvig Kirke
Onsdag den 3. juli 
kl. 17.00
ved organist 
Niels Bitsch Nielsen, 
Holstebro, 
som vil spille musik
af Georg Mu� at, 
John Stanley, J. S. Bach 
og Felix Mendelssohn.

Koncerten er gratis.

Morgensang 
i Lemvig Kirke kl. 10.00

[en stille stund i sommeren]

• Torsdag den 5. juli
• Torsdag den 12. juli
• Torsdag den 19. juli
• Torsdag den 26. juli
• Torsdag den 2. august
• Torsdag den 9. august

Morgensang er musik og salmesang, bøn og tekstlæsning, 
refleksion og velsignelse − og bagefter kirkekaffe ....

Alle er velkomne!

Nu rinder solen op
af østerlide,

forgylder klippens top
og bjergets side;

vær glad, min sjæl, og lad 
din stemme klinge,

stig op fra jordens bo,
og med din tak og tro

til Himlen svinge!

www.lemvigkirkerne.dk

Kirkegårdskontoret 
Kirkegårdskontoret holder ferielukket i uge 29.
Lemvig-Heldum Menighedsråd

                      Konfi rmandindskrivning
Indskrivning for nye kon� rmander 
foregår i Kirkehuset:
Onsdag d. 21. august kl. 17.00-18.30
Torsdag d. 22. august kl. 17.00-18.30
Ved yderligere spørgsmål rettes 
henvendelse til sognepræsterne 
Lisbeth Filtenborg og Kim Eriksen

Digital kon� rmandtilmelding er nu mulig. 
Se mere på www.lemvigkirkerne.dk 
under kon� rmandtilmelding

Lemvigere hører til eliten af sangere
Stine Kirkeby Niebuhr, 18 år og Cecilie B. Graugaard 15 år er optaget i Landskoret

Cecilie (Cille) B. Graugaard 
og Stine Kirkeby Niebuhr 
Foto: Nina H. Davidsen.

Lemvig kirkes Ungdoms-
kor fotograferet ved 
musikgudstjeneste. 
Foto: Privat

Af Harald C. Schrøder 
næstformand i Lemvig – 
Heldum Menighedsråd.

 
  

 
 

Åbningstider på Kirkekontoret
I perioden 1. juli - 11. august holder 
Kirkekontoret åbent 
tirsdag – fredag kl. 9.30 – 12.30
Lemvig-Heldum Menighedsråd

 
  

Forsøg med nye kollekter
I bogen ”Gudstjenestens bønner I” præsen-
teres en ny generation af kollekter til folkekir-
kens gudstjenester med billedsprog, poetiske 
vendinger og ord fra hverdagssproget.
Bogen er for nogle år siden udgivet 
af bl.a. biskop Elof Vestergaard.
På vort seneste menighedsråds-
møde er besluttet, at kollekter fra 
denne bog i en forsøgsperiode må 
benyttes ved gudstjenesterne i 
Heldum og Lemvig kirker.

Lemvig-Heldum Menighedsråd

 … er det 3. søndag efter trinitatis – Luk. 15,1-10:
Guds hittegodskontor for tabte sager: Guds rige er et hitte-
godskontor for fortabte mennesker, der har mistet sig selv 
og er blevet væk for hinanden. Der skal så lidt til for at holde 
et andet menneske ude: rullen med øjnene, en bortvendt 
skulder. Små tegn med kroppen, der fortæller den anden, du 
er ikke velkommen her. Så står man der fortabt og uden for 
fællesskabet. Jesus er i gang med at tale sig varm, da han ser 
mennesker, der er udenfor. Hele tre historier fortæller han 
i rap om det at miste noget og sætte alt ind på at fi nde og 
redde det. Intet er mere irriterende, end når noget bliver væk 
for en. Det er i tankerne hele tiden. Man har ikke fred, indtil 
det er fundet. Sådan er Gud, siger Jesus, Han bliver ved med 
at lede, indtil han har fundet det menneske, der har mistet sig 
selv og er blevet væk for Gud.


