
 
  

 
Salmesangs- 
og fortælleaften 
i Heldum Kirke 
onsdag den 30. oktober kl. 19.30 
kan man møde salmedigteren Michael
Nielsen, tidligere valgmenighedspræst 
i Ryslinge, der vil fortælle om tankerne 
bag de salmer og sange, som han har 
skrevet, og som deltagerne denne aften 
vil få glæde af at synge.

 
  

BUSK gudstjeneste i Lemvig Kirke 
Søndag den 27. oktober 
kl. 10.30 tilrettelagt specielt 
for børn og unge.
Tema: ”Stjerne for hinanden.”: 
”…det handler ikke om at være en 
stjerne i sit eget liv, men i højere grad 
at være en stjerne for andre.” 

Ved sognepræst Lisbeth Filtenborg

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
Tirsdag den 15. kl. 18.00 – 22.00
Kulturnat i Lemvig Kirke.
Andagt for alle i Lemvig Kirke kl. 21.15 
ved sognepræst Lisbeth Filtenborg.
Tirsdag den 15. kl. 18.00 – 22.00
Indre Mission i Klippen. Kulturnat. 
Torsdag den 17. 
Ingen kirkens dagligstue i Kirkehuset. Efterårsferie.
Tirsdag den 22. kl. 9.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Onsdag den 23. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Kredsmøde ved lektor 
Svend Erik Pedersen, Ringkøbing.
Onsdag den 23. kl. 19.30
Alle Hjem. De 4 kredse mødes i hjemmene.
Torsdag den 24. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Handels – og eventchef i Lemvig, Mai Lindgaard 
”Livsvejen til Lemvig i sang og billeder”.

BUSK gudstjeneste i Lemvig Kirke

Lemvig Kirkehus  
indbyder til

www.lemvigkirkerne.dk - en del af Folkekirken

 KUNST-
         udstilling

med billedkunstner
Ingrid Villesen, Billund (tidligere Fabjerg)

Ingrid Villesen er uddannet på det Fynske kunstakademi og har 
gennem årene opnået stor anerkendelse og udstillet på muse-

er, gallerier m.v. 
over hele landet.

Udstillingen åbnes 
søndag den 
20. oktober

efter 
gudstjenesten ved 

kirkekaffen.

Udstillingen kan ses 
i Kirkehuset (Svirrebom) frem til nytår. 

 KUNST- KUNST- KUNST- KUNST-

www.lemvigkirkerne.dk - en del af Folkekirken

Haderslev Domkirkes Pigekor 
Den første er allerede her i oktober måned, nemlig 
fredag den 25. kl. 16.30, og det er med Haderslev Dom-
kirkes Pigekor under ledelse af Thomas Berg-Juul, som 
udover at være dirigent også er organist ved Haderslev 
Domkirke.
Koret et af Danmarks førende pigekor med 45 sangere 
i alderen 12 - 20 år. Pigekoret har et højt aktivitetsni-
veau og optræder årligt 20 - 25 gange i ind- og udland 
ved koncerter, gudstjenester og events. Udover ugentli-
ge korprøver, gruppeprøver og korrejser modtager pi-
gerne soloundervisning i sang ved erfarne sangere og 
sangpædagoger. Koret turnérer hvert år i både ind- og 
udland. De har sunget i bl.a. Norge, Sverige, Skotland 
og Frankrig, og de medvirkede ved DR’s nytårsgudstje-
neste 2015/16.

Sognepræsten
Sognepræst Kim Eriksen udtaler om koncerten: ”Jeg 
glæder mig meget til koncerten med Haderslev Domkirkes 
Pigekor. I de sidste år af min tid som domprovst i Hader-
slev, var jeg vidne til en fantastisk udvikling af pigekoret, 

der nu er et af landets bedste og vinder mange priser. Jeg 
var selv med i oprettelsen af sangakademiet i 2013, hvor-
igennem pigerne får soloundervisning parallelt med de 
mange øvetimer i koret. Og det har ført en eksplosiv og 
eksklusiv udvikling med sig, som man vil kunne høre ved 
denne koncert.” 
Entré 50 kr.

Kammermusik 
Den anden koncert er onsdag d. 6. november kl. 19.30, 
hvor vi er så heldige at få besøg af ”Thy Kammermu-
sikfestival på tur”. Musikerne er tidligere deltagere og 
undervisere fra Thy Kammermusikfestival. Koncerten 
er den første på en lille turné, hvor de også skal spille i 
Ålborg, Thisted, Farum og Lund i Sverige.
De fem fremragende strygere skal spille Schuberts Stry-
gekvartet nr. 12 i c-mol, (dvs. det er blot en enkelt sats 
fra en ufuldendt strygekvartet af kun 9 minutters varig-
hed), Paul Rovsing Olsens A Dream in Violet for stryge-
trio, norske Johan Halvorsens Passacaglia for violin og 
bratsch og Mozarts Strygekvintet i g-mol.
Entré 50 kr.

Begge koncerter er med meget dygtige sangere og mu-
sikere, så jeg vil på det kraftigste opfordre til at komme 
og nyde den gode musik.

Julekoncert
Årets sidste koncert er naturligvis den traditionsrige ju-
lekoncert, som i år er onsdag d. 11. december kl. 19.30. 
Som traditionen foreskriver medvirker musikskolens 
symfoniorkester og voksenkor samt kirkens eget Ung-
domskor ved denne koncert, hvor der naturligvis er fri 
entré.

Af organist Nina H. Davidsen

Årets sidste koncerter i Lemvig Kirke
Velsyngende pigekor, kammermusik fra Thy og julekoncerten kan man glæde sig til

OKTOBER LEMVIG   HELDUM 
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 gudstjeneste 9.00 Lisbeth Filtenborg
19. søndag Lisbeth Filtenborg  Indsamling: Sat 7
e. Trinitatis Indsamling:  – en kristen arabisk 

Venskabsmenighed TV-kanal
Tirsdag den 29.  17.00 Meditations-
 andagt ved 
 Lisbeth Filtenborg  
Onsdag den 30. 17.15 Spaghetti- 19.30 Salmesangs- og
 gudstjeneste ved  fortælleaften ved
 Lisbeth Filtenborg  Michael Nielsen,
 og Kirsten Vindum tidl valgmenigheds-
  præst Ryslinge 
 

KLOKKESPILLETS MELODIER 
i efterårstiden
Kl.   8: Den mørke nat forgangen er
Kl. 12: Dybt hælder året i sin gang
Kl. 15: Skyerne gråner, og løvet falder
Kl. 18: Den klare sol går ned

er det 18. søndag efter trinitatis – Matt. 22,34-46
Når de lærde strides om troen, er det sjældent særligt opbyg-
geligt, hvad der kommer ud af det. Og måske havde farisæer-
ne håbet på en hjernekringlet diskussion om, hvad der mon 
er det største bud i loven. Men Jesus gør aldrig ting sværere, 
end de er: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og din 
næste som dig selv. Livet er teoretisk set let. I praksis derimod 
en kæmpe udfordring. 
Generationsskifte er et eksempel på noget, der kan rumme en 
stor udfordring. Og her taler vi ikke om arveafgift, men om 
muligheden for at børn overhaler deres forældre indenom. 
Store mænd har i alt fald ofte haft svært ved at se sig selv pla-
ceret i skyggen og som en parentes i historien. Det prædikat 
vil ingen nu fæstne på den største af de israelitiske konger. 
Men kong David var den første til at længes efter en større 
konge på jorden. Kunne det være Jesus? Af Davids hus og 
slægt. Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? På søndag 
skal Jesus lovprises som Guds egen søn.

 
 

 

 
  


