
 
  

 
  

Det er en erfa-
ren mand, der 
gæster Lemvig 
tirsdag den 
12. november
med et fore-
drag om det, at 
være præst for 
Gud, Dronning 
og fædreland – 
for han har i en 
menneskealder 
haft den betro-
ede opgave selv.

Prins Henriks begravelse
Mange af os sad da også foran skærmen og ventede på 
talen ved begravelsen af prins Henrik. Hvad kunne der 
siges ved den lejlighed? Og bagefter så vi alle på hin-

anden og tænkte, at det 
kunne ikke være gjort 
bedre. Det var smukt. Det 
var sandt. Det var mor-
somt. Og frem for alt var 
det prins Henrik til stor 
ære og dronningen til stor 
glæde og trøst. 

Kongelig 
konfessionarius
For Erik Norman Svend-
sen stod i Christiansborg 
Slotskirke som præst for 
kongehuset. Og egentlig 
også som præst for os alle 
i fædrelandet. Den før-
ste blandt ligemænd. For 
han stod der også med 

tyngden af at have været biskop i København gennem 
mange år. Og det vil man alt sammen kunne høre om i 
første del af denne aftens foredrag.

450 året for 
salmebogen
Efter kaffen vil aftenens foredragsholder øse af sin sto-
re viden om Den danske salmebog. En viden der kun 
blev større i kraft af arbejdet i den salmebogskommis-
sion, der blev nedsat af kirkeministeren i januar 1993, 
xog som førte frem til autorisationen af den nuværen-
de salmebog i 2002. En kommission som Erik Norman 
Svendsen var et naturligt valg af formand for. 
Anledningen til denne del af foredraget er en marke-
ring af 450 året for den første fælles salmebog i Dan-
mark. Hans Thomissøns salmebog der udkom i 1569. 

Af sognepræst Kim Eriksen

Julehjælp
Lemvig Velgørenhedsselskab 
Julehjælp kan søges ved at hente 
og a� evere et ansøgningsskema i 
Kirkehuset, Torvet 10 (Ansøgnings-
skema kan også � ndes på 
www.lemvigkirkerne.dk). 
Frist: 25. november 2019
Bidrag til julehjælpen kan indsættes på vores konto i 
Vestjysk bank: 7730 4168410 eller a� everes i Kirkehuset.

Tak, at I vil hjæpe os med at hjælpe andre…
Sognepræst Lisbeth Filtenborg
Formand for Lemvig Velgørenhedsselskab

 
  

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

Granpyntning på gravsteder 
på Lemvig Kirkegård 2019
Vi er i sidste uge gået i gang med granpyntningen på Lemvig 
kirkegård.  
Igen i år vil vi arbejde med at lave vores granpyntninger i 
urneafdelingerne som granguirlander. 
Vi bygger videre på sidste års gode erfaringer med dette.
På almindelige gravsteder vil vi i år forsøge os med at lave 
pyntningen stående og på slisker ude ved gravstedet.  Dette 
vil skåne vores medarbejdere for noget knæliggende arbejde 
og de dårlige arbejdsstillinger, der ellers vil være.
Vi forventer at kunne leve op til tidligere års kvalitet på 
granpyntningerne.
Hvis der er spørgsmål omkring dette, er gravstedsejerne 
velkommen til at kontakte kirkegårdskontoret på
 tlf. 97 82 11 52 mellem kl 10.00 og 12.00 på alle hverdage.
Lemvig-Heldum kirkegårde

… er det 21. søndag efter trinitatis – Joh. 4, 46-53:
Jesus spiser tit ude. Han bliver inviteret til bryllupper og 
middagsselskaber. Undertiden inviterer han sig selv, som 
hos Zakæus i træet. Nu er det en fremmed romer, der i 
desperation beder Jesus følge med, fordi hans søn ligger 
dødssyg derhjemme. Men er Jesus modvillig. ”Årh! I vil 
have bling, bling, sensation og spektakulære oplevelser. I vil 
overraskes og underholdes – må jeg være fri!”  Den fi ne ro-
mer reagerer IKKE med fornærmelse. I stedet er han yd-
myg og insisterende: ”Hvis ikke du hjælper, dør mit barn!” 
Ord kan forandre verden, kan kalde et menneske tilbage 
til livet. ”Gå hjem, din søn lever.” Og sådan blev det. 
Det er en fortælling om at bede om hjælp og møde mod-
stand, vende hjem og opdage, at Gud alligevel hørte ens 
råb om hjælp.

NOVEMBER LEMVIG   HELDUM 

Onsdag den 6.  19.30 Koncert: 
 Thy Kammermusikfestival 
 på turne (entré 50 kr.)

Søndag den 10. 10.30 Lisbeth Filtenborg  9.00 Lisbeth Filtenborg
21. søndag  Indsamling: Indsamling:
e. trinitatis Venskabsmenighed Mission Øst

Søndag den 17. 10.30 Kim Eriksen  9.00 Kim Eriksen
22. søndag  Indsamling:  Indsamling: Mission
e. trinitatis Mission Øst Øst
 BRUNCH for unge

Tirsdag den 26. 17.00 Meditations-  
andagt ved  
Lisbeth Filtenborg 

 BRUNCH for unge 

Søndag den 24. 10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg  
Sidste søndag  Indsamling:  Indsamling: 
i kirkeåret Venskabsmenighed Mission Øst

Præst for Gud, Dronning og fædreland 
Foredrag i kirkehuset ved biskop Erik Norman Svendsen

Kirkehøjskole 
Onsdag den 6. november kl. 19.30 
Lemvig provsti indbyder til kirkehøjskole i Nørre Nissum 
Kirke ved Valgmenighedspræst Hans Nørkjær Franch 
”Tidens præstationsræs og evighedens evangelium”.

NOVEMBER
Tirsdag den 5. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 5. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5. 
Leder af Folkekirkens Uddannelses og Videncenter, 
Birgitte Gråkjær Hjort, Århus ”Et meningsfyldt liv”. 
- Fik du set det, du ville, fik du hørt din melodi?
Onsdag den 6. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde
Onsdag den 6. kl. 19.30
Soldatervennefest i Klippen. Per Møller Henriksen, 
Fredericia. Sang ved Shine On, Holstebro.
Onsdag den 6. kl. 19.30
Lemvig provsti indbyder til Kirkehøjskole i Nørre Nissum 
Kirke ved Valgmenighedspræst Hans Nørkjær Franch 
”Tidens præstationsræs og evighedens evangelium”.
Torsdag den 7. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Valgmenighedspræst 
Marianne Nørgaard Gyldenkærne, Bøvling 
” Hvad sker der med os, når vi tør dele det sværeste i vores 
liv med hinanden? – Om sorggrupper”.
Lørdag den 9. kl. 9.30
Kirkevandring i Lemvig. Arr. Stiftsudvalget for Økumeni, 
Mission og Religionsmøde
Tirsdag den 12. kl. 9.30
Indre Mission i klippen. Tirsdagscafé.
Tirsdag den 12. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset. 
Forhenv. biskop i København og kongelig konfessionari-
us, Erik Norman Svendsen ”Præst for Gud, Dronning og 
fædreland”.
Onsdag den 13. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Fritidsforkynder Kurt Nielsen, Holstebro ”Håbet om 
himlen og en evighed sammen med Gud”.
Torsdag den 14. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Konsulent i Holstebro Kommune, Helle Bro, Lemvig 
”Drivkraften – at gøre en forskel for mennesker. 
Mennesker er ikke regneark”.
Torsdag den 14. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Ole Lønborg, Ølgod.

Koncert i Lemvig Kirke
Onsdag den 6. november kl. 19.30 
med � y Kammermusikfestival på turne
Entré 50 kr.

 
  

 
  

  

 
 


