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k – YM Børnetræf og Sognenes YM projekt

Besøg fra Myanmar
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Konfirmationer
Til glæde for årets konfirmander, og deres forældre,
er konfirmationerne reddet. På et møde i sidste uge
er datoerne for konfirmationerne nu fastlagt.
Konfirmationer bliver i år afholdt i Lemvig Kirke
på følgende datoer:
lørdag d. 20. juni kl. 9 ved Kim Eriksen og kl. 11ved
Lisbeth Filtenborg
Søndag d. 21. juni kl 10.30 ved Lisbeth Filtenborg
og Kim Eriksen
Lørdag d. 15. august kl. 9 ved Kim Eriksen og kl. 11
ved Lisbeth Filtenborg
Lørdag d. 19 september kl. 10 ved Kim Eriksen og
Lisbeth Filtenborg.
På disse datoer, er nogle af pladserne i Lemvig kirke
reserveret til konfirmander og deres familier.
Menigheden har også to andre begivenheder at
glæde sig til. Vi skal ansætte en ny præst til afløsning for Kim Jon Eriksen, når han stopper sin gerning 1. oktober.
I år er der valg til menighedsrådet. Valgdatoen er 15.
september. Forinden skal der holdes Orienteringsaften om valget. Datoen er endnu ikke besluttet.
Samfundet er ved at åbne sig igen, og det er vi også
i pastoratet. Menighedsrådet åbner op for aktiviteterne i takt med udspillet fra Christiansborg og
biskopperne.

Af Harald C. Schrøder,
næstformand Lemvig – Heldum Menighedsråd.

Koncerter i Lemvig Kirke

3 Orgelkoncerter
Torsdag den 25. juni kl. 16.00
Organist Anders Sørensen Uth, Skjern

Torsdag den 2. juli kl. 16.00
Organist Mikkel Andreassen, Esbjerg

Tirsdag den 25. august kl. 16.00
Organist Line Reinvang, Lundtofte
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Spisefællesskab for alene-forældre og børn.
Eriksen Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent Kirkekontoret
Kirkegårdskontorer Sognemedhjælper Kirsten Vindum Organist Nina H. Davidsen
Sognepræst
Lisbeth
Filtenborg Sognepræst Kim 23459492
Tilmelding
smh@lemvigkirkerne.dk/tlf.
21 30 39 03
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
Lemvig: 97 82 11 52 23 45 94 92
20 35 91 15
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kje@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86
torsdag 15.00-17.00 - Mandag lukket Heldum: 21 25 66 07 smh@lemvigkirkerne.dk
ninadavidsen@outlook.dk
LHF@km.dk
Indre Mission i Klippen.
Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150
www.lemvigkirkerne.dk
Generalforsamling.
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