
 
  

 
  

Det er vigtigt at kende fortiden for at forstå nutiden og 
forme fremtiden. Det er vigtigt, at give vores kulturarv vi-
dere til kommende generationer – også den kristne. 
Netop i disse dage er det 40 år siden, at Menighedsinsti-
tutionerne i Lemvig i tæt samarbejde med Lemvig Kirke 
lavede den første institutionsgudstjeneste. Siden er listen 
over institutionsgudstjenester blevet lang, idet der årligt 
afholdes 3 institutionsgudstjenester. En til påske, en til jul 
og en ved høst. Institutioner fra by og opland har delta-
get undervejs, tillige med dagplejen, der stadig er en aktiv 
medspiller. 
Institutionsgudstjenesterne er typisk af en varighed på 
25-30 minutter, der starter med, at børnene, sammen 
med præsten, tæller med på de ni bedeslag, der lyder fra 
kirkeklokkerne. Orglets brus, musikalske indslag, nye og 
gamle salmetoner, spændende fortællinger, påskeoptrin 
og krybbespil, er nogle af de ingredienser institutions-
gudstjenesterne indeholder, - og ikke at forglemme, de 
skønne illustrationer til salmerne, der omhyggeligt er ble-
vet farvelagt inden brug. 

Gudstjeneste i det fri
Da Menighedsbørnehaven i Vasen fi k en skovbørnehave 

ved Risbæk gl. skole, blev høstgudstjenesterne fl yttet fra 
det indendørs kirkerum i Lemvig Kirke til Klosterhedens 
skønne uderum, og netop i år er det 25 år siden, at den 
første høstgudstjeneste for institutioner blev holdt i det 
fri. Vi kan altså i år fejre to jubilæer på samme tid!

Og fejres det skal det
Til høstgudstjenesten for institutioner den 4. september 
kører, traditionen tro, børn og voksne fra institutioner-
ne og dagplejen i Lemvig til Skovhuset, hvor de godt 200 
børn og voksne vil sidde på kirkebænke, lavet af udrullede 
affaldssække. Korset og alteret bliver smuk lavet og pyntet 
af skovgruppens børn og voksne. Efter institutionsguds-
tjenesten er der normalvis kirkekaffe og saft til alle samt 
god tid til madpakke og leg. Det bliver der også i år, men 
på grund af jubilæet udvides institutionsgudstjenesten til 
en spillemandsgudstjeneste, hvor organist Nina H. Da-
vidsen får akkompagnement af en spillemand, der efter 
gudstjenesten vil spille til sanglege som ”Marken er mejet”, 
”To skridt til højre og to skridt til venstre” og lign., og mon 
ikke, der også vil blive serveret en kæmpe kagemand… 

40 år med gode oplevelser, der bliver gemt i vores fælles 
hukommelse og som kan videregives til kommenende ge-
nerationer. 40 års godt samarbejde, - det er værd at mar-
kere. 

Af Hanne Breinholt Mikkelsen, 
menighedsrådsmedlem Lemvig-Heldum sogne
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Fokus

...er det 11. søndag efter trinitatis – Luk. 18,9-14 
Et ydmygt menneske ser verden i stor skala og sig selv i et 
passende forhold dertil. Et selvoptaget fjols er blind for alt 
andet end sig selv. Hvis man endelig ser andre end sig selv, 
er det for at lægge afstand. Farisæeren stillede sig op og bad: 
Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. 
Og så udstillede han al sin fromhed. En tolder sagde blot 
stilfærdigt: Gud, vær mig synder nådig. Jesus vidste, hvad 
de begge havde brug for at høre: Tolderen at han kunne gå 
hjem som en tilgivet synder med oprejst pande. Farisæe-
ren at han skulle hjem og arbejde med sin selvforståelse. 
Begge karakterer repræsenterer de fl este mennesker i selv 
samme person. Og det er som mange facetterede menne-
sker, vi mødes til gudstjeneste. I øvrigt byder vi årets kon-
fi rmander velkommen ved gudstjenesten i Lemvig kirke.

AUGUST/SEPTEMBER
Tirsdag den 27. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe. 
Onsdag den 28. kl. 19.00
Indre Mission i Klippen. Caféaften.
Torsdag den 29. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Lærer Else Nielsen, Thyborøn. ”Min Camino-vandring”.
Tirsdag den 3. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5. 
Biskop Henrik Stubkjær, Viborg. ”Bispens dilemmaer” – 
med udgangspunkt i 5 udsendelser i TV MidtVest.
Onsdag den 4. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde. 
Onsdag den 4. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse samles i hjemmene.
Torsdag den 5. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Klara og Jens Peter Dam, 
Hygum. ”Med Danmission til Tanzania”.
Torsdag den 5. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Jens C. Schmidt, Astrup.

SkumringsSang
i Lemvig Kirkehus 
   kl. 17.00
Vi synger i Højskolesangbogen
Organist Nina Davidsen sidder ved klaveret

Tirsdag den 6. november kl. 17.00

Vi synger sange fra højskolesangbogen
Organist Nina H. Davisen sidder ved klaveret

i Lemvig Kirkehus
Tirsdag den 3. september
kl. 17.00 – 17.45.

Lærer Else Nielsen, � yborøn. ”Min Camino-vandring”.

 

 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 29. august kl. 10.00 

40-års jubilæum - det skal fejres
Institutionsgudstjeneste er en videregivelse af vores kulturarv

Børn til Gudstjeneste i Skovbørnehaven ved Risbæk gl. skole 
lytter interesseret til præsten Kim Eriksen. 

 
  

 
  

Små synger sammen
Godnatsang og -historie

Lemvig Kirke onsdag den 11. september kl. 17.15
  

Kom og vær med til at synge og lytte - og putte. Det varer 
ca. ½ times tid - og husk sovedyr. Man må gerne komme i 

nattøj ... og have dyne med. Gratis. 

Små synger sammenSmå synger sammenSmå synger sammenSmå synger sammenSmå synger sammen

Kom og vær med til at synge og lytte - og putte. Det varer Dette er også opstart

på Børnesalmer

 
 

 
  

SEPT. LEMVIG  HELDUM 
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

Søndag den 8. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
12.søndag  Indsamling:  Indsamling: 
e. Trinitatis.  Venskabsmenighed Venskabsmenighed

Onsdag den 11. 17.15 “Små synger sammen” 
 ved Lisbeth Holm Filtenborg 
 og Kirsten Vindum

Søndag den 15. 10.30 Lisbeth Filtenborg 10.30 Kim Eriksen
13. søndag  Høstfamiliegudstjeneste Høstgudstjeneste
e. Trinitatis Høstfrokost  Høstfrokost
 i Kirkehuset i Kirkehuset
 Indsamling: Danmission, Mission Afrika, 
 Kirkens Korshær, Borgerskolen, Aktivitetshuset,  
 Børn & Unge i Sorg, Folkekirkens Nødhjælp. 

 

 


