
 
  Babysalmesang 

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

Sang styrker 
de sociale 

kompetencer

 
  

 
  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

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

AUG./SEPT LEMVIG  HELDUM  
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

Onsdag den 4.   9.45. Høstgudstjeneste 
 for daginstitutioner
 Risbæk Gl.Skole ved 
 Lisbeth Filtenborg 
 og Kim Eriksen

                      
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

 
  

Orgelkoncert 
d. 20. aug. kl. 17.00 ved 
Christian Blom Hansen,
Varde.
Fri entré

For drenge og piger 2.-6. klasse
Onsdage 18.30-20.00

i Tante Andantes 
Hus.
Opstart 22. august.
Se programmet på 

hjemmesiden.

Kirkens 
Juniorklub

Opstart d. 21. august

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

For drenge og piger 2.-6. klasse
Onsdage 18.30-20.00

i Tante Andantes 
Hus.
Opstart 22. august.
Se programmet på 

hjemmesiden.

Kirkens 
JuniorklubFor drenge og piger 2.-6. klasse

Onsdage 18.30-20.00
i Tante Andantes 
Hus.
Opstart 22. august.
Se programmet på 

hjemmesiden.

Kirkens 
Juniorklub

- Skal vi gifte os, spurgte køkkenpigen Maren gårdens karl 
Anders i forhåbning om, at han ville sige ja. Men det kom 
til at gå anderledes, for Anders svarede: - Tror du, der er 
nogen, som vil have os?
Ak ja, de to kom ikke til at træde brudevalsen, men det 
er der rigtig mange, der gør. De færreste når dog at fejre 
guldbryllup, fortæller en opgørelse fra Danmarks Statistik, 
fordi 46,5 procent bliver skilt igen. I 2018 var der 32.530 
vielser – kirkevielser og borgerlige - og holder statistikken 
vil næsten halvdelen gå fra hinanden efter en årrække.

Avet om
I ligestillingens navn er prinsen steget af den hvide hest. 
Moderne kvinder tænder ikke på den slags romantik. Eller 
gør de? Men det er stadig yndigt at følges ad, fortæller op-
gørelserne.
Onde tunger mener, en hel del skilsmisser skyldes mang-
lende evne til at danse brudevals og slet ikke avet om. Frit 
oversat: parrene kan ikke komme overens om fælles mål – 
ingen vil give sig - og så er det nemmere at rende af pladsen.
Måske skulle kommende brudepar følge rådet her:

Herre, gør os villige
til at forandre os,
når vi tager fejl
og gør os til at holde ud
når vi har ret

Bryllup
Så tilspørger jeg dig N.N.: Vil du have N.N., som hos dig 
står til din ægtehustru/ægtemand. Vil du elske og ære hen-
de/ham, og leve med hende/ham både i medgang og mod-
gang, i hvad lykke Gud den almægtige tilskikker jer, som 
en ægtemand/ægtehustru bør leve med sin ægtehustru/
ægtemand indtil døden skiller jer ad?
Samme ord får par, der har indgået borgerligt ægteskab, 
når de vil have kirkelig velsignelse af deres ægteskab.    
Ægteskabet betyder en stor forandring. Fremfor alt kræver 
ægteskabet en enestående tolerance. Over hjemmets dør 
skal stå: ”I ondt og godt, vær tro!” Da vil det onde aldrig nå 
de lykkelige to.

Sådan kan man læse i Bryllupsbogen 1965/66, der fulgte 
med ved køb af ringe hos guldsmeden. Sådan burde det 
være, men erfarne ægtefolk ved bedre. Udholdenhed og til-
givelse er nogle væsentligere elementer i ægteskabet.

Mærkedage
For de brudepar som vælger at holde fast ved hinanden, 
venter en stribe mærkedage. Kobberbryllup er de unges 
fest. Sølvbryllup hører til fasen midt i livet. Med den højere 
levetid melder guldbryllup, diamantbryllup og krondia-
mantbryllup sig også på banen. Der er virkelig basis for en 
god fest. 
Forleden kunne man i Kristeligt Dagblad læse en udtalel-
se fra et guldbrudepar, der påstod, at de havde giftet sig ni 
gange, nemlig de ni gange, hvor der virkelig havde været en 
alvorlig kurre på tråden. De tilgav hinanden og var derefter 
glade for hinanden igen. Nærmest som nyforelskede.

Af Harald C. Schrøder, 
næstformand Lemvig – Heldum Menighedsråd

Det er så yndigt at følges ad…
Grundtvigs tekst til Weyses melodi er stadig et populært indslag ved bryllupper

Ungt brudepar anno 1965 – guldbrudepar 50 år senere. 
Foto: Privat.

Bryllupper:
Væsentlige mærkedage i forbindelse med ægteskab.
12½ år –  Kobberbryllup
25 år –  Sølvbryllup 
50 år –  Guldbryllup
60 år –  Diamantbryllup

65 år –  Krondiamantbryllup
70 år –  Jernbryllup
75 år –  Atombryllup

AUGUST
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”.
Onsdag den 21. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene.
Onsdag den 21. kl. 19.30
Alle Hjem. Fællesmøde og generalforsamling i Nørlem 
Sognegård, tale ved Sognepræst Iben Tolstrup.
Torsdag den 22. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Ib Brændgaard 
Jensen og Niels Chr. Mejdal Poulsen, Gjellergaard.  
Gjelleroddefortællinger” – Gjellergaard 25 år.

 
  

… er det 9. søndag efter trinitatis – Luk. 16,1-9:
Det er historien om en forvalter, som både er en ødeland og en svind-
ler. Hans ødselhed eller sjusk med betroede midler er blevet opdaget, 
og han har nu sat sig selv i en uløselig situation – tilsyneladende. Nød 
lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde, her lærer den kommende 
nød en snart afdanket mand at svindle. Der er noget fl ottenheimer 
over forvalteren. Rundhåndet og med store armbevægelser. Han er 
utrolig snedig, for han ændrer ikke selv i gældsbeviserne, men med et 
mandat han slet ikke har, får han skyldnerne til selv at ændre i tallene. 
Det gør han med den desperate bagtanke, at skyldnerne vil værdsætte 
den gestus og huske ham, når han bliver fyret – medskyldige i bedra-
geriet, som de jo så er.  I bund og grund handler det om, at vi skal 
være lige så kreative i vores ”bogføring” til at nedskrive og nedjustere 
de andres skyld og gæld.

 
 

 


