
 

 
  

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 
  

  

Torsdag 18. juli v/Lisbeth Filtenborg
Torsdag 25. juli v/Ivar Brændgaard
Torsdag 1. august v/Kim Eriksen

●

●

●

Kirkegårdskontoret 
Kirkegårdskontoret holder ferielukket i uge 29.

Lemvig-Heldum Menighedsråd

 KirkeNYT i sommerferien
Grundet færre aktiviteter og møder i sommerperioden har 
Lemvig-Heldum Menighedsråd besluttet, at KirkeNYT ikke 
udkommer i uge 30.
Se www.lemvigkirkerne.dk om mødedatoer m.v.

Åbningstider på Kirkekontoret
I perioden 01. juli - 13. august holder 
Kirkekontoret åbent 
tirsdag – fredag kl. 09.30 – 12.30
Lemvig-Heldum MenighedsrådMorgensang 

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

 

 
KLOKKESPILLETS MELODIER
i sommertiden
Kl. 08: Lysets engel går med glans
Kl. 12: Gak ud, min sjæl, betragt med � id
Kl. 15: Nu blomstertiden kommer
Kl. 18: Sig månen langsomt hæver
Kl. 20: Der står et slot i vesterled

… er det 5. søndag efter trinitatis – Luk. 5,1-11:
Peter får sit fi sketegn og får af Jesus at vide, at der er ingen 
begrænsning på fi skekvoten. En lille fl ok fi skere får et tegn, 
da de mindst venter det, og det vender op og ned på deres liv 
fra det øjeblik. Det er et ”hverdagstegn”, en hverdagsting, der 
er livsnødvendig for at de kan overleve, nemlig at fange fi sk. 
Efter en lang slidsom nat, der kun gav tomme net, til net, der 
nu bugner af sprællende fi sk. Et tegn er et vindue ind til en 
anderledes virkelighed og samtidig et løfte om noget større 
i et liv sammen med Jesus. Og så sker der to ting: Peter siger, 
det kan jeg ikke, usle og uduelige mig, og i næste øjeblik for-
lader han og de andre deres fi skerbåde og vælger at slå følge 
med Jesus. Paradoksalt.

JULI/AUG. LEMVIG  HELDUM 

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

Torsdag den 25. 10.00 Morgensang 
 ved Ivar Brændgaard 

Søndag den 28. 10.30 Ivar Brændgaard 9.00 Ivar Brændgaard
6. søndag  Indsamling: KFUM’s Indsamling: KFUM’s
e. Trinitatis Sociale Arbejde - lokalt Sociale Arbejde - lokalt 
Torsdag den 1.  10.00 Morgensang 
 ved Kim Eriksen 
Søndag den 4.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
7. søndag  Indsamling:  Indsamling:
e. Trinitatis  Venskabsmenighed Kirkens Korshær

 
  

Sæt X i kalenderen:

Kærlighed og kristendom er temaet 
for sæsonens foredrag i Kirkehuset
Foredrag
i Lemvig Kirkehus 

“Når holdning bliver 
til handling, sker der 

en forvandling”

Ole Kamp

2019-20
Syv tirsdage kl. 19.30

i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig

Foredragsaftener
 � Aftenerne foregår i Kirkehuset i den store sal i Svirrebom, Torvet 10
 � Aftenerne begynder kl. 19.30 og slutter senest kl. 22.00.
 � Undervejs er der kaffebord til 25,- kr.

• Der er mulighed for at bestille kirketaxa for sognets beboere.

Aftenerne er arrangeret af Aktivitetsudvalget i Lemvig og Heldum Sogne

www.lemvigkirkerne.dk − en del af Folkekirken

“At leve er lig med at reagere − om Kaj 
Munks kald til kamp og kærlighed” 
Tirsdag den 10. marts
Foredrag ved valgmenighedspræst Hans Nørkjær, 
Lemvig 
I en prædiken fra 1943 skriver Kaj Munk: ”Til hvad 
er det, vi frelses? Et daseliv i bløde puder? Nej, det 

er ikke Kristi frelse. Spørg Stefanus, spørg Peter, spørg Paulus! Alle vil de 
svare: Kristus frelste os til et liv i aktivitet”. Hans Nørkær der er præst i 
Lemvig og Omegns Valgmening skriver om Kaj Munk: Han har i hele mit 
liv stået som et sandhedsvidne – én der var værd at lægge mærke til som hi-
storisk person. At leve var for Kaj Munk lig med at reagere. 

“Her har jeg rod, her fra min verden går 
− en livsfortælling”
Tirsdag den 14. april
Foredrag ved fhv. bistop, Søren Lodberg Hvas, Aalborg
Søren Lodberg Hvas stammer fra Thyborøn. Han havde 
sit første embede som præst på Fanø. Senere blev han 
domprovst i Haderslev og fra 1991 til 2010 biskop over 
Aalborg Stift. Men det er blot den ydre ramme om så 
meget mere. 
Søren Lodberg Hvas vil med sin vestjyske humor og lune berige forsamlin-
gen med en livsklog fortælling om sit liv, der som alle gode livsfortællinger 
mest af alt handler om det fælles liv. Og en glæde ved hjemstavnen: Her har 
jeg rod, her fra min verden går.

 
 

Sommerkoncerter og gudstjenester
Oversigt over sommerens koncerter og gudstjenester i Lemvig 
Provsti er udkommet i denne brochure. Brochuren kan afhen-
tes i Kirkehuset, Lemvig - og i de fleste kirker i Lemvig Provsti.
Den kan også downloades på www.lemvigprovsti.dk 

eller www.lemvigkirkerne.dk

Tre biskopper på rad 
og række suppleret 
med en lærd profes-
sor i teologi og fi losofi , 
en provst og to erfarne 
gejstlige. Alle med vi-
den på rette sted ud-
gør sæsonens foredrags-
holdere i Kirkehuset.

Sæt derfor allerede nu 
kryds i kalenderen ved de 
respektive datoer, for der 
bliver virkelig noget at 
komme efter. 

Sæt også kryds ved efterårets fi re koncerter i kirken, hvor 
julekoncerten som sædvanlig  bliver  en fornem musikalsk 
oplevelse.

Foredrag
Sæsonens foredragsrække udmærker sig ved, at det alle 
er gejstlige personer, der stiller sig an ved talerstolen i 
Svirrebom, men det betyder ikke manglende humor hos 
de udvalgte. Alle vil servere deres budskab med smil og 
munterhed.

10. september kommer forhenværende biskop Eli-
sabeth Dons Christensen, Ribe til Lemvig. ”Hold af, hold 
ud, hold fast eller husk at vande hinandens – tørstige 

– kameler” kalder hun sit foredrag.  Ægteskabet tages un-
der kærlig behandling. Og det i alle afskygninger herun-
der den kristne kærlighedsforståelse.

8. oktober hedder foredraget ”Loven og kærlighe-
den – om kristen livserfaring”. Den kristne tradition er 
rig, fantasifuld og mærkværdig. På de mest overraskende 
måder overstiger den al moderne, normal forstandighed, 
mener professor, dr.phil. og dr.theol. Erik A. Nielsen. Og 
det vil han indvie tilhørerne i.

12. november erobrer biskop nummer to talersto-
len. Foredraget er af forhenværende biskop i København 
og kongelig konfessionarius Erik Normann Svendsen, der 
kalder sit foredrag ”Præst for Gud, Dronning og fæd-
reland”. Han vil fortælle om sit virke i hovedstaden og 
måske tale om prins Henriks bisættelse. Ikke mindst hvis 
nogen spørger ham. Han vil også øse af sin store viden 
om den danske salmebog.

14. januar – altså når foredragssæsonen tager hul på 
det nye år, vil provst Viggo Jacobsen, Sydslesvig, fortælle 
om ”Genforeningen i 1920 og det danske mindretal i 
dag.” I 2020 er det hundredåret for genforeningen.

18. februar stiller sygehuspræst Ruth Østergaard 
Poulsen, Aalborg, spørgsmålet: ”Hvad sker der med vi 
menneskers tro, når vi kommer på herrens mark?” Et 
spørgsmål med krav på eftertanke, som Ruth Østergaard 
Poulsen har  opbygget en solid erfaring med.

10. marts kommer Kaj Munk på dagsordenen. Valg-
menighedspræst Hans Nørkjær, Lemvig, kalder sit fore-
drag ”At leve er lig med at reagere – om Kaj Munks kald 
til kamp og kærlighed”. Hans Nørkjær ved meget om Kaj 
Munk, og den viden vil han give videre til tilhørerne.

14. april slutter den tredje biskop foredragssæsonen af. 
Det er Thyborøn-drengen, forhenværende biskop Søren 
Lodberg Hvas, Aalborg. Helt i overensstemmelse med 
sandheden kalder Søren sit foredrag ”Her har jeg rod, 
her fra min verden går – en livsfortælling”. Og den giver 
han med vestjysk humor og lune.

Efter et forår med fi ne koncerter fortsætter sæsonen med 
yderligere koncerter i Lemvig Kirke.

20. august kl. 17.00 spiller Christian Blom Hansen, 
Varde, orgelkoncert. Fri entré.

25. oktober kl. 16.30 kan publikum høre Haderslev 
Domkirkes Pigekor. Entré 50 kr.

6. november kl. 19.30 giver Thy Kammermusikfesti-
val på turné koncert. Entré 50 kr.

Af Harald C. Schrøder, 
næstformand i Lemvig - Heldum Menighedsråd

            


