
Nye kaffebryggere
I Lemvig kirke er der kirkekaffe 
efter søndagens gudstjeneste.
Den brygger sig ikke af sig selv, 
men af et hold af frivillige 
”kaffebryggere”, som hver især 
har en søndag i kvartalet. 
Vi kunne godt bruge et par stykker mere.
Kunne du have lyst til at hjælpe, så kontakt sognepræst Kim 
Eriksen eller Kaj Gøtzsche og hør mere om opgaven.

Når vi igen åbner døren til Kirkens Dagligstue, er det med 
en forventning om, at vi igen gennem denne sæson får 
mange gode foredrag serveret i en god atmosfære i Lem-
vig Kirkehus. Vi kan glæde os til at blive beriget og begavet 
med foredragsholdere, som brænder for lige nøjagtigt de-
res emne, og disse spænder vidt lige fra en tur til Tanzania 
– over en fortælling om lægehelikopteren – til et foredrag 
om drivkraften ved at være menneske.  

Foredrag garneret med hygge.
Kirkens Dagligstue er åbent for alle, og før dagens foredrag 
begynder vi med kaffe og rundstykker – og selvfølgelig en 
masse snak. Det hele bliver indrammet af sange fra højsko-
lesangbogen. 
Rammerne er sat – nu skal vi bare have dem udfyldt … 
så vi glæder os til at byde velkommen til denne sæson af 
Kirkens Dagligstue. 
Programfolderen kan hentes i kirke og kirkehus samt på 
vores hjemmeside  www.lemvigkirkerne.dk.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

August  
8. Jytte Toft, Thyborøn Kom og syng med ... og hør om  
 ”FISKERNE fra æ haw”
15. Sognepræst Lisbeth Filtenborg 
 ”4 generationers kvin deliv”
22. Ib Brændgaard Jensen og Niels Chr. Mejdahl 
 Poulsen, Gjellergaard 
 ”Gjelleroddefortællinger” – Gjellergaard 25 år

29. Lærer Else Nielsen, Thyborøn 
 ”Min Camino-vandring”

September  
5. Klara og Jens Peter Dam, Hygum 
 ”Med Danmission til Tanzania”
12. Kenneth Iversen  “Ledelse og det gode liv” 
19. Besøgsvennekoordinator, Hanne Sig Weibel 
 “Besøgstjenesten i Lemvig og Heldum Sogne”
26. Arne Gottlieb, Nr. Nissum 
 ”Et Hjem og arbejdsplads 500 km nord for Polar-
 cirklen”

Oktober 
3. Sognemedhjælper Kirsten Vindum 
 ”Livet opleves i mol og dur” 

10. Henrik Vinther Krogh“Lægehelikopteren – en 
 TV-dokumentar om akutlægehelikopterne i 
 Danmark”
17. EFTERÅRSFERIE 
24. Handels- og Eventchef i Lemvig, Mai Lindgaard 
 ”Livsvejen til Lemvig i sang og billeder”
31. Sognepræst Kim Eriksen 
 ”Martin A. Hansen – igen”

November  
7. Valgmenighedspræst, Marianne Nørgaard 
 Gyldenkærne,  Bøvling ”Hvad sker der med os, 
 når vi tør dele det sværeste i vores liv med hinanden?  
 – Om sorggrupper”
14. Konsulent i Holstebro Kommune, Helle Bro, Lemvig 
 “Drivkraften – at gøre en forskel for mennesker. 
 Mennesker er ikke regneark!”
21. Ingrid Kopp, Ferring ”Miniature som hobby”
28. Sognepræst Bettina Tonnesen, Nørlem Sogn  
 ”Den gode ensomhed ... fi ndes den?”

December  
5. Håndboldspiller og viceforstander på Lomborg 
 Efterskole,  Rasmus Porup ”Hjem til Lemvig”
12. Adventshygge

 
  

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

Fokus

 
    

Torsdag 1. august v/Kim Eriksen●

I gang igen med den nye sæson

... er det 7. søndag efter Trinitatis ... og vi hører den fi ne 
og fi nurlige beretning om overtolderen Zakæus, som fi ndes hos evan-
gelisten Lukas kap. 19,1-10. Vi får en række ting at vide, som hjælper 
os til at danne et billede af denne mand. Han er rig, overtolder og lille 
af vækst, hvorfor han er nødt til at kravle op i et træ for at få et glimt af 
Jesus, da han går gennem hans by Jeriko. Det hele fortæller os, at Zakæ-
us var ligeglad med, hvad andre tænkte om ham. Som overtolder arbej-
dede han for besættelsesmagten, og han kunne kun være rig, fordi han 
inddrog skatter højere end dem, han skulle afl evere videre. Hans trang 
til at få et glimt af Jesus var stærkere end risikoen for at blive opdaget 
og leet af; en fi n rig mand oppe i et træ. Tilsammen giver det os et bil-
lede af en mand, der selv ville – men også en mand, i hvem der boede en 
trang til at vælge en anden vej – og som tænkte, at Jesus måske kunne 
vise ham denne anden vej. Og Jesus så ham – så helt ind i ham, Jesus tog 
på besøg i hans hus, og tolderens liv var ikke det samme derefter: Han 
valgte en anden vej. For som Jesus siger det: ”Jeg er kommet for at opsøge og
 frelse det fortabte”. 
  

AUGUST
Torsdag den 8. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Jytte Toft, Thyborøn. 
Kom og syng med… og hør om ”FISKERNE fra æ haw”.

Torsdag den 8. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Thorkild Lundberg, Struer.

 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 8. august kl. 10.00 
Jytte To� , � yborøn. 
Kom og syng med… og hør om ”FISKERNE fra æ haw”.

 
  

Vægtergudstjeneste 
i Lemvig Kirke 
Tirsdag 13. august kl 21.00
Efterfølgende vin og kaffe i kirkehuset

Vi står klar med et godt fyldt program for Kirkens Dagligstue i kirkehuset. 
Første gang er torsdag den 8. august, hvor vi åbner sæsonen med en sangtime med fortælling.

AUGUST LEMVIG  HELDUM 
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

Søndag den 11. 10.30 Kim Eriksen  9.00 Kim Eriksen
- 8. søndag  Indsamling:  Indsamling: 
e. Trinitatis  Kirkens Korshær Kirkens Korshær

Tirsdag den 13. 21.00 Vægter gudstjeneste 
 ved Kim Eriksen med 
 efterfølgende  vin og kaffe i
  Kirkehuset

Søndag den 18. 10.30 9.00 
– 9. søndag  Lisbeth Filtenborg Lisbeth Filtenborg
e. Trinitatis Indsamling:  Indsamling: 
 Venskabsmenighed  Kirkens Korshær 

 
Besøgstjenesten
Har du lyst til at dele lidt af din tid med 
et andet menneske? - så bliv besøgsven!
Er du selv blevet ensom? - så få en besøgsven!
Med en besøgsven kan man få en sludder over en kop 
ka� e, gå ture, læse avisen – mulighederne er mange.
Besøgskoordinator Hanne Sig Weibel tlf. 2024 1221

 
  

 
  

 
 

 


