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Du danske sommer, min hilsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!

Går tit du kold over landet hen,
jeg véd, du kommer dog hed igen!

Ja, ja, ja,
jeg véd, dit hjerte er guld endda.

Thøger Larsen 1923

www.lemvigkirkerne.dk − en del af Folkekirken

Byens kirke lagt på torvet,
tung af evighed,

lagt i læ af grønne bakker
ud mod fjordens bred,

samler byens huse om sig
under Ordets fred.

Lars Busk Sørensen 2006

   

Lemvig kirke - en del af Folkekirken 
Midt i Lemvig by, midt på torvet, midt i byens travle liv ligger Lemvig Kirke.
Og her har den ligget i 800 år. Ikke bare fysisk har kirken været midtpunkt i byen, men har 
på mange måder været midtpunkt også i befolkningens liv.

Ved kirkens gamle granitdøbefont har generation efter generation af Lemvig borgere fået 
lagt fundamentet for deres liv og tro, − og sådan er det stadig.

Alle er velkomne til at gå ind og studere det smukke kirkerum, − måske tænde et lys i 
lysgloben eller finde bibelhistorien i Bodil Kaalunds malerier.



JULI − ugerne 28-29-30-31
Alle ugerne er kirken åben til kl. 20.00 hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

 Alle mandage kl. 11.00 Lemvig kirkes historie før og nu 30 min.
Alle mandage kl. 16.00 Besøg i kirketårnet (max. 15 personer) 30 min.

Alle tirsdage kl. 11.00 Besøg i kirketårnet (max. 15 personer) 30 min.
Alle tirsdage kl. 16.00 Bodil Kaalunds billeder 30 min.

Alle onsdage kl. 11.00 Bodil Kaalunds billeder  30 min.
Alle onsdage kl. 16.00 Kirkecafé med kaffe 30 min.

Alle torsdage kl. 11.00 Sommersang i kirken med kaffe 30 min.
Alle torsdage kl. 16.00 Oplev organisten øve 30 min.

AUGUST
 6. kl. 11.00 Sommersang v/sognepræst Lisbeth Filtenborg − med kaffe 30 min.
 20. kl. 19.00 Rundvisning og fortælling på Lemvig kirkegård 5 kvarter
  Mødested: Lemvig kirkegårdskapel − midt på kirkegården
  Afsluttes med kaffe i præstegårdshaven ved Ydunslund 5
 25. kl. 16.00 Orgelkoncert v/Organist Line Reinvang, Lundtofte

Lemvig Kirke inviterer indenfor i ugerne 28-31
I disse fire uger har vi lavet et program for hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag – 
alle dage kl. 11.00 og kl. 16.00. Kirken er disse dage også åben for besøg indtil kl. 20.00.
En kirkevært vil på disse tidspunkter byde velkommen til et alsidigt program, som varer 
omkring en halv time.

  
Lemvig kirkes historie før og nu
En rundviser fortæller den spændende historie om Lemvig kirke hver mandag kl. 11.00. 
Det er både historien, fra da kirken blev bygget for 800 år siden; de mange brande 
undervejs; genopbygningen i 1933-1935 og renoveringen i 2011-2012.

  
Besøg kirketårnet
En rundviser går med op i kirketårnet sammen med højst 15 personer ad gangen hver 
mandag kl. 16.00 og hver tirsdag kl. 11.00. Der fortælles om de gamle klokker, kirkeuret 
og klokkespillet. Derudover er der mulighed for et kik ind over kirkeloftet og ud over 
byens tage.

  
Bodil Kaalunds billeder
En rundviser fortæller om tilblivelsen af kirkens udsmykning hver tirsdag kl. 16.00 og 
hver onsdag kl. 11.00. Der fortælles lidt om historien omkring billederne og en gennem-
gang af nogle af de smukke billeder.

  
Kirkecafé
Hver onsdag kl. 16.00 hygger vi os sammen i kirken og går lidt på opdagelse. Vi drikker 
en kop kaffe sammen.

  
Musik og sang i kirken
Hver torsdag kl. 11.00 er der sommersang i kirken med efterfølgende kirkekaffe, - og 
kl. 16.00 er der musik i kirken. Organisten øver på orgelet og fortæller lidt om hvordan 
orgelet fungerer.
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Kirken er åben
Udover ovenstående aktivitetstidspunk-
ter er kirken åben for besøg, hvor man 
kan komme og se og være i kirkerum-
met. Man kan komme for bare at sætte 
sig og nyde stilheden, − måske tænde et 
lys i lysgloben eller se den lille udstilling 
fra vores venskabsmenighed i Cameroun.

Alle aktiviteter er gratis. Hvis man har lyst, er man dog 
velkommen til at lægge en skilling som hjælp til vores 
venskabsmenighed i Cameroun.
 

Vi glæder os til at se også dig i Lemvig kirke!


