
Koncert i 

Lemvig Kirke
Fredag 25. okt. kl. 16.30

Haderslev
Domkirkes

Pigekor

haderslevpigekor.dk 

Entre: kr. 50,-

 
 

 
  

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
OKTOBER LEMVIG  HELDUM 

Søndag den 13.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
17. søndag Indsamling: Sat 7 Indsamling: Sat 7 
e. Trinitatis - en kristen arabisk  - en kristen arabisk 
 TV-kanal TV-kanal

Tirsdag den 15. 18.00-22.00 
 Kulturnat i kirken ved 
 Lisbeth Filtenborg 
 og Nina Davidsen. 
 Andagt kl. 21.15
 
Søndag den 20. 10.30 Kim Eriksen  9.00 Kim Eriksen
18. søndag  Indsamling:  Indsamling: Sat-7
e. Trinitatis Venskabsmenighed en kristen arabisk  
  TV-kanal

Fredag den 25.  16.30 Koncert med 
 Haderslev Domkirkes
 pigekor (entré 50 kr.)
 
Søndag den 27.  10.30 BUSK gudstjeneste9.00 Lisbeth Filtenborg
19. søndag Lisbeth Filtenborg  Indsamling: Sat 7
e. Trinitatis Indsamling:  – en kristen arabisk 
 Venskabsmenighed TV-kanal 
 

OKTOBER
Tirsdag den 8. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset. 
Professor, dr.phil og dr.teol Erik A. Nielsen, København ” 
Loven og kærligheden – om kristen livserfaring”.
Onsdag den 9. kl. 19.30
Fællesmøde Indre Mission og Luthersk Mission i Klippen. 
Robert Enevoldsen, Holstebro.
Torsdag den 10. kl. 10.00: 
ÆNDRING i Kirkens Dagligstue. 
Konsulent i Holstebro Kommune, Helle Bro, Lemvig             
“Drivkraften – at gøre en forskel for mennesker. Menne-
sker er ikke regneark!”
Foredraget med Henrik Vinther Krogh: “Lægehelikopteren 
– en TV-dokumentar om akutlægehelikopterne Danmark” 
er flyttet til torsdag den 14. november. 
Torsdag den 10. kl. 19.30
Fællesmøde Indre Mission og Luthersk Mission i
Kirkehuset. Robert Enevoldsen, Holstebro.
Torsdag den 17.
Ingen Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Efterårsferie.

 

 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 10. okt. kl. 10.00
Konsulent i Holstebro Kommune, Helle Bro, Lemvig            
“Drivkra� en – at gøre en forskel for mennesker. 
Mennesker er ikke regneark!”

CD- Tjenesten
Hver søndag optages 
gudstjenesten i Lemvig
Kirke på CD.
I begyndelsen af den
efterfølgende uge bliver 
CD´en omdelt til de per-
soner i sognet, der er med i CD-ordningen, af Ivan Graversen. 
Alle har mulighed for at være med i den gratis ordning.

Kontakt Kirkekontoret på tlf. 97820786, hvis du interesseret
i at modtage en gudstjeneste-CD.

… er det 17. søndag efter trinitatis – Luk. 14,1-11:
Allerede fra begyndelsen er der en anspændt stemning ved 
bordet. Jesus er bænket sammen med farisæere, da en skvul-
pende mand viser sig. Han har vand i kroppen, og Jesus for-
stærker den spændte stemning, da han spørger, om det er til-
ladt at helbrede på en sabbat.  Hvad er vigtigst, systemer/regler 
eller mennesker? Et evigt aktuelt spørgsmål i grunden. Jesus 
venter ikke på deres svar, men svarer selv ved at helbrede den 
besværede mand og stiller derefter et modspørgsmål: Ville I 
ikke redde en af jeres dyr eller sågar et af jeres børn, hvis det 
var i livsfare på en sabbat? De svarer med rungende tavshed. 
Giv plads til medmenneskelighed. Hav blik for andre end dig 
selv. Ryk en tak, så der bliver plads til en til på kirkebænken 
og i dit nære fællesskab. Husk, hvor ydmygende det er at være 
uden for.

Der holdes kulturnat over hele landet i efterårsferien. 
Her i Lemvig fejrer man kulturnatten under overskriften 
SANS VERDEN. 

Kultur opleves på en helt særlig måde om aftenen. Det er 
som om oplevelsen bliver mere intens. Mørket sænker sig 
uden for, og man samles inden for i lyset eller uden for i lyg-
ters skær.
Der er mere end 20 arrangementer fordelt over hele byen 
denne aften. Kulturnatten er en enestående mulighed for at 
komme bag om og ind i kulturen og besøge steder, hvor man 
ikke så ofte kommer. 

Lemvig kirke er med igen tirsdag den 15. oktober, når de 
forskellige kulturinstitutioner i Lemvig slår dørene op til 
spændende aktiviteter på Kulturnatten.
Der er mulighed for at komme rundt i dele af kirken, hvor 
man som kirkegænger eller almindelig besøgende yderst 
sjældent kommer. Man kan komme op til orglet eller tage 
den stejle tur op på kirkens loft og tårn.

Lemvig kirkes orgel
Kirkens organist, Nina Hornskov Davidsen sidder klar ved 
orglet til at fortælle om det imponerende instrument, dets 
historie og demonstrere lidt af, hvad det formår. 

Besøg kirketårnet
Sognepræst Lisbeth Filtenborg er aftenens guide til kirketår-
net med klokkespil og klokker og en fi n udsigt ud over byens 
tage. Undervejs bliver der fortalt træk fra kirkens lange histo-
rie. Om stormfl oder, ombygninger og hvordan kirken fi k sit 
imponerende vartegn: den løgformede kuppel. Kirkens hi-
storie er vævet sammen med byens historie. Tegneren Hen-
ning Gantriis har udødeliggjort både byen og kirken og dens 
mennesker i tegneseriestriben ”Livets gang i Lidenlund.” 

Begrænset antal 
Da der kun er plads til et begrænset antal deltagere på hver 
rundvisning pga. den snævre plads, kan man valgfrit hente 
billetter i Kirken fra kl. 17.45 til enten orgel eller tårnet eller 
begge dele. 
Der bliver fremvisning af orglet kl. 18.00, 19.00 og 20.00. 
Turen op på kirkens loft og tårn er 18.30, 19.30 og 20.30. 
Aftenen slutter med en stemningsfuld andagt med aftensang 
for alle i kirkens hovedskib kl. 21.15. 

Hele programmet for Kulturnatten i Lemvig kan læses på 
www.lemvigkultur.dk.
 
Velkommen til at opleve kultur i natten!

Af sognepræst Lisbeth Filtenborg

Sans verden
Kulturnat med Lemvig Kirke

 

 
  

 
  


