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Musikken får vinger til september
Lemvig &
Heldum Sogne

ANNONCE

- Men sommerens orgelkoncerter bliver gennemført

Søndag den 21. juni skulle der have været musikguds- eller i begyndelsen af september. Voksenkoret er for
tjeneste i Lemvig Kirke. Men som så mange andre ak- alle sangglade voksne. Koret deltager ved fire til seks
tiviteter i kirken for tiden, bliver det ikke som planlagt. gudstjenester/andagter om året.
Musikgudstjenesten fungerer også som afslutning på
ANNONCE
året for Ungdomskoret, så det er ærgerligt, at vi er Ungdomskoret
nødt til at flytte den. Men det giver ikke meget me- Ungdomskoret er for unge fra 13 år og ældre. De
ning at holde en musikgudstjeneste, fordi der kun må synger, som tidligere nævnt, til gudstjenesterne. Dervære fire korsangere på arbejde, som ovenikøbet skal udover deltager de også ved bryllupper, koncerter og
andagter. Som ansat i Ungdomskoret får man løn for
stå med
to meters afstand
til hinanden.
rnes
hjemmeside:
www.lemvigkirkerne.dk
Til denne gudstjeneste havde vi inviteret provstiets korprøverne og for de tjenester, som man synger til.
børnekor til at medvirke. Børnekoret er også ramt af For begge kor gælder det, at der ikke er noget krav
diverse restriktioner, og tilsammen gjorde det, at vi
valgtei det
at ændre
mission
ydre.datoen.
Vores mission ”derude” er, at vi samler penge ind til og informerer om Myanmar.
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k – YM Børnetræf og Sognenes YM projekt
Sammen med høsten
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Besøg fra Myanmar
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Fremtidsbørn
Projektet i Myanmar er en del af ”Danmission Fremtidsbørn”.
Søndagdette
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Folkekirkens Ungdomskor

Torsdag den 25. 11.00 Sommersang
Mødekalender
ved Lisbeth Filtenborg

• Beskyttelse mod diskrimination og udnyttelse
• Fællesskaber med leg og læring
• Rettigheder og medbestemmelse
Danmissions tætte og langvarige samarbejde med lokale kirker
og organisationer sikrer, at de projekter, der hjælper ”Danmission Fremtidsbørn” er tilrettelagt ud fra et nært kendskab til
de lokale kulturer.
DU kan også være med til at gøre verdens børn til Fremtidsbørn ved at sms’e HÅB til 1245 og støtte med 100 kr. ad dén
vej. Så er du med til at give børnene bedre livsvilkår og en
bedre fremtid.

om, at man skal kunne læse noder. Og man behøver
heller ikke at have sunget i kor før. Det vigtigste er, at
man har lyst til at synge og kommer til korprøverne
og for Ungdomskorets vedkommende til gudstjenesterne.
Hvis man har lyst til at være med i enten Ungdomskoret eller Voksenkoret, skal man bare henvende sig
til undertegnede. Nye sangere er velkomne året rundt.
Koncerter
Onsdag den 19. august kl.19.30 skulle der have været
en koncert i Lemvig Kirke med Thy Kammermusikfestival. Musikerne, der deltager i festivalen, kommer
fra hele verden, og da de ikke kan være sikre på, at
grænserne vil være åbne til august, har de desværre
været nødt til at aflyse hele dette års festival. Forhåbentlig kommer de så i stedet for i 2021.
Efter alle disse udskydelser og aflysninger vil jeg gøre
opmærksom på, at sommerens orgelkoncerter bliver
gennemført som planlagt. Den første af de tre koncerter i Lemvig Kirke er torsdag den 25. juni kl. 16.00
med organist Anders Sørensen Uth, der til daglig er
organist i Skjern Kirke.

At være kirke er at være i mission
Af Nina H. Davidsen, organist ved Lemvig Kirke
Jesus sagde: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple,
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og
idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer.”
Koncerter i Lemvig Kirke
Med Jesu befaling i ryggen, må et af kendetegnene ved vores
kirker være, at vi arbejder med i kirkens mission.
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Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150
www.lemvigkirkerne.dk
Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
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