
  

 Juleaften 
     i KirkehusetKirkehusetKirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.15. 

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 

gerne før den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

 
  

 
  

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
NOVEMBER/DECEMBER
Tirsdag den 26. kl. 09.30
Indre Mission i klippen. Tirsdagscafé.
Onsdag den 27. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Adventsfest ved Erik Bach Pedersen, Børkop.
Torsdag den 28. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Bettina Tonnesen, Nørlem 
”Den gode ensomhed … findes den?”.
Fredag den 29. kl. 18.00
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Familiemøde med fællesspisning, Bent Kjøller Hansen.
Lørdag den 30. kl. 9.00 – 15.00
Indre Mission i Klippen. 
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Tirsdag den 3. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5. Birgit Bitsch, Nørlem 
”Min barndoms jul i ord og toner”.
Onsdag den 4. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag den 4. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Bibelskole ved Brian Christensen, Lemvig.
Torsdag den 5. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Håndboldspiller og 
viceforstander på Lomborg Efterskole, Rasmus Porup 
”Hjem til Lemvig”.

Igen i år vil der være rig mulighed for at lade musikken brin-
ge dig i den rette stemning til den store højtid, og der bliver 
mulighed for både at lytte og synge med. 

1. søndag i advent
Vi lægger ud allerede søndag d. 1. december. Denne søndag 
kl. 9.00 er der ”Syng advent ind – salmesangsgudstjeneste” 
i Heldum Kirke med sognepræst Kim Eriksen og organist 
Birgit Mogensen.

Julekoncert i Heldum
I Heldum Kirke er der julekoncert søndag d. 8. december kl. 
16 med koret Gimsingers fra Struer under ledelse af Per Od-
gaard. Ved denne koncert vil de bl.a. synge danske julesange 
og engelske christmas carols.

Julekoncert i Lemvig Kirke
Onsdag d. 11. december kl. 19.30 er det tid for den store, 
traditionsrige julekoncert i Lemvig Kirke. Traditionen tro 
medvirker musikskolens symfoniorkester og voksenkor un-
der ledelse af henholdsvis Jørgen Bruntse og Sussi Robinson, 
kirkens eget ungdomskor, samt organist Nina H. Davidsen. 
Programmet vil bestå af kendt og elsket julemusik og fæl-
lessalmer.

De 9 læsninger
Søndag d. 15. december kl. 16 inviteres til ”De 9 læsninger” 
i Lemvig Kirke. 

Her medvirker Lemvig kammerkor under ledelse af Niels 
Bitsch Nielsen, sognepræst Kim Eriksen og organist Nina H. 
Davidsen. De 9 læsninger er en anderledes form for koncert, 
hvor korsang, fællessalmer og orgelmusik veksler med læs-
ninger af udvalgte bibeltekster. Der er skabt gode traditioner 
omkring denne time midt i juletravlheden, hvor de leven-
de lys og de smukke juletoner er med til at skabe den rette 
stemning.

4 juleandagter
Som en sidste forberedelse til juletiden er der juleandag-
terne i Lemvig Kirke. De varer ca. 25 minutter og består af 
tekstlæsninger, miniprædiken, fællessalmer, korsang og or-
gelmusik. Begge præster, organisten og kirkens ungdomskor 
og voksenkor deltager. Derudover vil vægterne synge til den 
sidste andagt. De fi re andagter ligger i år tirsdag d. 17. de-
cember, onsdag d. 18. december, torsdag d. 19. december 
og fredag d. 20. december, alle dage kl. 19.

Klokkespil
Kirkens klokkespil vil naturligvis også i rigt mål blande sig 
i juleforberedelserne med et væld af vore kendte og elskede 
julemelodier.

Der er fri entré til alle arrangementer, og alle er hjerteligt 
velkomne.

 Af Nina H. Davidsen, organist

Julens musik i Lemvig og Heldum kirker
Julen er en tid med mange traditioner, og det gælder også for julemusikken i kirkerne

 

Julekalender i Svirrebom
Følg med, når vi hver dag op til jul åbner lågen i kirkens

julekalender i vinduerne ud til Svirrebom
- første gang lørdag den 1. december kl. 10.00. 

 

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

Tirsdag den 4. september kl. 17.00

Tirsdag den 3. december kl. 17.00 – 17.45

Sang i højskolebogen
Organist Nina H. Davidsen sidder ved klaveret

Følg med, når vi hver dag op til jul åbner lågen i kirkens
julekalender i vinduerne ud til Svirrebom
- første gang søndag den 1. december.

Bibellæseplanen
Ny bibellæseplan er udkommet.
Har du brug for et redskab, der kan 
hjælpe med at sætte struktur på din 
daglige bibellæsning, er Bibellæseplanen 
måske noget for dig.

Gratis eksemplar kan afhentes i Lemvig 
og Heldum Kirker eller i Kirkehuset, 
Lemvig.

 
  

 
 

...er det 1. søndag i advent – Luk. 4,16-30
Butikkerne har sagt det længe. Nu kommer kirken med på vog-
nen. For det er blevet advent, og snart vil det også blive jul. Hvil-
ket alle kan forvente sig meget af.
Forventningerne var også store i Nazaret, da Jesus vendte tilbage 
til byen, han var vokset op i. Og Jesus gik lige til sagen, da han 
sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. 
For det de havde hørt, var profetien om verdens frelser. Og Jesus 
lod dem forstå, at ordene var møntet på ham. Herrens ånd er over 
MIG, fordi han har salvet MIG! Og så kan det nok være, at snak-
ken gik og at helvede brød løs. For de jagede ham ud af byen for 
at styrte ham ned fra de høje tinder. Han havde nu også provo-
keret dem med de berømte ord om, at ingen profet er anerkendt 
i sin hjemby. Men det endte med, at han banede sig vej imellem 
dem og gik.
Men det vil vi ikke se, han gør fra os. For nu er det advent. Og nu 
vil vi byde ham velkommen. For at han skal blive hos os – nu og 
i al evighed.      

NOV./DEC.  LEMVIG   HELDUM  
Tirsdag den 26. 17.00 Meditationsandagt 
 ved Lisbeth Filtenborg   
Søndag den 1.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Kim Eriksen
1. søndag og Kim Eriksen  ”Syng advent ind
i advent Afslutning for – salmesangs- 
 minikonfi rmander gudstjeneste”.
 Indsamling:   Kirkekaffe
 Lemvig Indsamling: 
 Velgørenhedsselskab Lemvig 
  Velgørenhedsselskab
Onsdag den 4. 11.00 Julegudstjeneste
 for udviklingshæmmede 
 ved Lisbeth Filtenborg 
Søndag den 8.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
2. søndag  Indsamling: Indsamling:
i advent Lemvig Lemvig 
 Velgørenhedsselskab Velgørenhedsselskab
  16.00. Julekoncert med 
  ”Gimsingers” 


