
Babysalmesang 
Næste hold: opstart 21. august
Tilmelding: Sognemedhjælper Kirsten 
Vindum, smh@lemvigkirkerne.dk / 2345 9492

Sang styrker 
de sociale 

kompetencer

Kirkehuset er en travl arbejdsplads
Jette Stokholm og Monica Kynde Hvas er borgernes tro tjenere i hele livsspektret

 
  

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.

 
  

På søndag

ANNONCEKirkeNYT
Kirkehuset er en travl arbejdsplads

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

... er det 8. søndag efter trinitatis – Matt. 7,15-21 
Der er forskel på sandhed og løgn. Og vi holder os til sandheden – eller 
gør vi? Sandheden kan være ilde hørt. Og folk der går rundt og siger 
sandheder er ofte ødelæggende for den gode stemning. Sandheden har 
det med at blive lidt fl osset. Og vi taler med uld i mund. Hvis man da 
ikke ridder med på bølgen af fake news og ligefrem falder for løgnen 
og tager den til sig.
Der er nok at tage fat på en søndag, hvor Jesus advarer imod de falske 
profeter. Og bruger et billede, enhver kan forstå: Plukker man druer 
af tjørn eller fi gner af tidsler? Og uddrager selv den lære af billedet, at 
man kan kende et træ på dets frugter. Og for øvrigt også et menneske. 
For er det frugtbart, hvad man siger og hvad man gør? Og Jesus øde-
lægger gerne den gode stemning med sin afsluttende kommentar om, 
at ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Him-
meriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Og fastholder 
dermed, at der er himmelvid forskel på sandhed og løgn.

   

Kirkens Ungdomskor 
Kirkens Ungdomskor er for alle unge fra 7. kl. og ope� er. 
Vi øver hver onsdag kl. 15.30-17 i Kirkehuset, Torvet 10, 
Lemvig. Udover at vi øver hver uge, deltager koret til alle 
årets gudstjenester i Lemvig Kirke.  
Koret synger også ved den årlige julekoncert, musikguds-
tjenester og andagter. Derudover er der mulighed for del-
tagelse i korstævner m.v.
Ungdomskoret a� ønnes for deres arbejde. Alle er velkom-
ne, så bare mød op. Første træning e� er sommerferien er 
onsdag d. 21. august.
Vil du vide mere om Ungdomskoret, er du velkommen til 
at kontakte organist og korleder Nina H. Davidsen 
tlf. 20359115; mail: ninadavidsen@outlook.dk

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.
Tirsdag den 13. kl. 9.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Onsdag den 14. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Samlingsfest for hele familien. 
Brian Christensen, Lemvig ”Vær frimodige”.
Torsdag den 15. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognepræst Lisbeth Filtenborg. ”4 generationers kvindeliv”.

Vægter-
gudstjeneste
i Lemvig Kirke 
tirsdag 13. august 
kl. 21.00
Vægterne og Lemvig – Heldum menighedsråd indbyder alle til 
en aftensgudstjeneste i Lemvig kirke som  en festlig afslutning 
på sommerens vægtergange. Menigheden synger aftensange 
vekslende med oplæsning af Bibelens tekster om vægterne.
Ligesom vægterne i den dæmpede belysning i kirkerummet vil
synge alle deres vægtervers. 
Efter gudstjeneste indbydes alle til en forfriskning i Kirkehuset. 
Her lægger man en 10er for et glas vin eller en øl eller en kop 
kaffe.

Foto: Harald C. Schrøder.

Monica Kynde Hvas

Jette Stokholm

AUG./SEPT LEMVIG  HELDUM 
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 

Tirsdag den 20. 17.00 Orgelkoncert 
 Christian Blom Hansen 

Søndag den 25.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
10. søndag  Indsamling:  Indsamling: 
e. Trinitatis Norea Radio  Kirkens Korshær

Søndag den 1. 10.30 9.00 Kim Eriksen 
11. søndag  Lisbeth Filtenborg Kirkekaffe
e. Trinitatis og Kim Eriksen  Indsamling: 
 Konfi rmandvelkomst Venskabsmenighed
 Indsamling:  
 Venskabsmenighed 

 
  

 

                      
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

Opstart d. 20. aug. Tilmelding senest d. 13. aug.

 
  

Er kordegne degne, der synger i kor? Eller? Er kordegne 
degne, der underviser kor i sang og musik? Nej, ingen af 
delene. Kordegne er ansatte, der bistår præsten ved Guds-
tjenesten og i det almindelige administrative arbejde.
Men, hvad laver en kordegn egentlig? Spørgsmålet er na-
turligt at stille til Jette Stokholm og Monica Kynde Hvas. 
Jette er kordegn på fuldtid, og Monica er ansat i en kom-
binationsstilling som kordegneassistent og pedel i Lemvig 
Kirkehus.
- Kordeg-
nene pas-
ser den 
offentlige 
åbnings-
tid i Kir-
kehusets 
k o n t o r , 
hvor bor-
gerne kan 
henvende 
sig om-
kring dåb, vielse og begravelse, fortæller Jette Stokholm, 
der kalder jobbet afvekslende.
Kordegnen modtager og registrerer anmeldelser om føds-
ler og dødsfald i den elektroniske kirkebog. Kordegnen la-
ver det praktiske arbejde, men det er sognets kirkebogsfø-
rende præst, der har ansvaret for, at opgaven bliver udført 
korrekt.

Kordegnen gør papirerne klar til dåb og vielser, samt re-
gistrerer konfi rmationer, begravelser, bisættelser. Også 
navngivelser og navneændringer står på kordegnens op-
gaveliste. 
- Så man kan sige, at vi er med i hele livsspektret, siger Jette 
med et smil. I øvrigt laver Kirkekontoret i Lemvig person-
registrering for 16 sogne i Lemvig Provsti.

Sekretærer
- Vi skal sørge for, at regningerne bliver betalt til tiden, og 
få ind- og udbetalinger bogført, forklarer Jette, der sam-
men med Monica styrer kalenderen herunder tilmeldin-
ger til arrangementer, som menighedsrådet for Lemvig og 
Heldum sogne arrangerer. Hertil kommer sekretæropga-
ver for præster og menighedsråd. Opgaven omfatter også 
referatskrivning fra alle menighedsrådsmøder.

Redaktører
Et par helt anderledes og spændende opgaver for Jette og 
Monica er meddelelsesbøgerne til oplæsning i kirkerne om 
søndagen og redigeringen af den ugentlige KirkeNyt side i 
Lokalavisen. Materialet til KirkeNyt skal gøres klar. Artik-
ler skal indhentes sammen med præstens omtale af næste 
søndags tekstrække. Samt laves Fokus på begivenheder og 
have styr på Kirkekalender og mødekalender.  
- Som kordegn deltager vi også ved gudstjenester, hvor det 
er kordegnens opgave at bede ind- og udgangsbøn, hjælpe 
til med uddeling af nadver og optælling af kollekter, for-

klarer Jette Stokholm, der også medvirker som kirkesanger 
ved bisættelser og begravelser.
Til at klare de mange opgaver ved kirkerne og kirkegårds-
kapellet er der lavet et team til dækning af de forskellige 
kirkelige handlinger, som aftales kvartalsvis for de fastlagte 
handlinger, slutter Jette, der kalder sit job for spændende 
og alsidigt.

Monica
Samme opfattelse har Mo-
nica Kynde Hvas, der har 
været ansat i kirkens tjeneste 
i 17 år. Hun er fuldtidsansat 
med 37 timer fordelt med 
16 timer på kontoret og 21 
timer som pedel for Kirke-
huset.
- Mit job har udviklet sig 
gradvist i takt med, at der 
bliver mere og mere at lave 
på kontoret. Det er spæn-
dende at være med til at 
hjælpe folk i deres forskellige 
situationer, mener Monica 
Kynde Hvas.

Fortalt til Harald C. Schrøder 
næstformand Lemvig – Heldum Menighedsråd

 
 

 


