
           

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

Ved kirkens gamle granitdøbefont har generation efter gene-
ration af Lemvig borgere fået lagt fundamentet for deres liv 
og tro, - og sådan er det stadig.
Alle er velkommen til at gå ind og studere det smukke kirke-
rum, - måske tænde et lys i lysgloben eller fi nde bibelhistorien 
i Bodil Kaalunds malerier.

Lemvig Kirke inviterer 
indenfor i ugerne 28-31.
I disse fi re uger har vi la-
vet et program for hver 
mandag, tirsdag, onsdag 
og torsdag – alle dage kl. 
11.00 og kl. 16.00. Kirke-
værter vil på disse tids-
punkter byde velkommen 
til et alsidigt program, som varer en halv time. Kirken er disse 
dage åben for besøg indtil kl. 20.00.

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 kir-
ken blev bygget for 800 år siden, - de mange brande under-
vejs, - genopbygningen i 1933-1935 og renoveringen i 2011-
2012.

Besøg kirketårnet
En rundviser går med op 
i kirketårnet sammen med 
højst 15 personer ad gan-
gen hver mandag kl. 16.00 
og hver tirsdag kl. 11.00. 
Der fortælles om de to 
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 tilbli-
velsen 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.

Kirkecafe
Hver onsdag kl. 16.00 hygger vi os 
sammen i kirken og går lidt på opda-
gelse. 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 om, 
hvordan orgelet fungerer.

Hver søndag hen over sommeren er der gudstjeneste i Hel-
dum kirke kl. 09.00 og i Lemvig kirke kl. 10.30. Derudover 
er de to kirker åbent for besøg hver dag i perioden kl. 09.00-
17.00. 

Alle aktiviteterne er gratis. 

Hvis man har lyst, er man velkommen til at lægge en skilling 
som hjælp til vores venskabsmenighed i Cameroun i Afrika.

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

På vegne af præster, ansatte og menighedsråd
Kaj Gøtzsche, medlem af sommerudvalget.

Sommer i Lemvig Kirke

Lemvig kirke inviterer indenfor

ANNONCEKirkeNYT
Sommer i Lemvig Kirke

Lemvig & 
Heldum Sogne

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

Sognepræst Lisbeth Filtenborg
20 57 10 70
LHF@km.dk

På søndag

 
 

Døbt i Lemvig Kirke
d. 6. jan. 2018:

Gustav Knak Roll, Nørreled 2, Lemvig
d. 7. jan. 2018:

Lærke Rytter Kristensen, Skrænten 31, Lemvig

Dåb

Lemvig kirke indbyder til

Tirsdag den 26. januar kl. 17-19
Tilmelding og information: Sognemedhjælper 

Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Spisefællesskab
for aleneforældre ... og børn
Tirsdag d. 23. januar kl. 17.00
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492
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Fokus

…er det Sidste søndag e� er helligtrekonger. ”Hvis ikke hvedekornet 
falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, 
bærer det mange fold”, siger Jesus til disciplene (Joh, 12, 23-33). Det 
kender de godt fra naturen – der er det sådan, det er. 
Man sår et enkelt lille korn i jorden, og der vokser et helt aks med 
mange nye korn i op.
Men fra livet – fra menneskelivet. Der bliver det liv, der lægges i 
jorden i jorden – det siger vores erfaring os – og det sagde deres 
også dem. 
Fra et korn, til jord, til mere korn: JA! Fra liv, til jord, til nyt og mere 
liv – selv om vi hører dette igen og igen, kan det være svært at høre 
andet og mere end: NEJ! For det kan vi ikke sige os selv. Men det er, 
hvad Jesus siger til os i søndagens evangelium: at hvad der gælder 
for hvedekorne-liv, skal også gælde for Guds-liv og for menneske-
liv. Det skal blive til mere liv…

                               Velkommen til gudstjeneste!

JANUAR
Tirsdag d. 16. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. 
Henrik Jensen ”Det ordentlige menneske”.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i de � re kredse.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag d. 18. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.
Torsdag d. 18. kl. 19.30
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset 
Svend Åge Kronborg, Videbæk.
Tirsdag d. 23. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde 
Niels Aage Kristensen, Øster Assels.
Tirsdag d. 23. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf. 23459492
Onsdag d. 24. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Generalforsamling.
Torsdag d. 25. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig:
 ”Hellere skør end kedelig … mine tanker om Johannes 
Møllehave”.

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

Vi skal høre, se og smage på Myanmar! Glæd jer - vi får besøg af Heidi Sandager Nielsen, som har besøgt 
Myanmar og vil fortælle os en masse om det spændende land, hvor børnene er glade for at synge. 

Kl. 17.45-19.00:
•  Heidi fortæller om livet i Myanmar
•  I Myanmar er der meget varmt, men ellers er det vel ligesom Danmark ... eller hvad? 
•  Uhm! Lækker mad med smag af Myanmar.
   
Vi skal være med til at samle penge ind til fattige børn i Myanmar, som ikke har det så godt som vi i Dan-
mark. Det vil derfor være fint, om du har lidt penge med, som du kan give til indsamlingen.
   
19.00: Gudstjeneste for børn i Lemvig Kirke v. sognepræst Birgitte Krøyer.
Hertil er dine forældre, søskende, bedsteforældre og andre meget velkomne. 
19.30: Slut og afhentning.

Venlig hilsen
Ydre Missions-børnearbejdet ved 

Lemvig og Heldum Kirker. 
Nærmere information hos din leder 
eller hos sognemedhjælper Kirsten 

Vindum, 2345 9492

 Arr.: Ydre Missionsudvalget i Lemvig-Heldum Sogne

MinglabarMyanmar
Torsdag den 25. januar 2018

i Kirkehuset og Lemvig Kirke kl. 17.45-19.30

Ydre Missions 
   Børnetræf

MinglabarMinglabarMinglabar

For børn ca. 6-12 år 

- det er gratis! 

Torsdag d. 18. januar kl. 10.00.
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.

Kirkens Dagligstue

Myanmar vil vi her i januar bruge på to måder; vi har vores 
missionsprojekt, som vi gennem længere tid samler penge ind 
til, og så vil vi denne gang lade vores YM Børnetræf handle om 
Myanmar. Så hænger det sammen! 

Børnene skal også lære det
At være barn i Danmark og at være barn i Myanmar er to vidt 
forskellige ting. Derfor vil vi, med vores YM Børnetræf, gerne 
være med til at lukke op for en viden om børn, som ikke har 
det lige så nemt, som de danske. Derfor samler vi penge ind 
ved den gudstjeneste, som hele YM Børnetræf sluttes af med. 
Man kan komme med de få eller mange kroner, som man me-
ner at kunne undvære. 

Besøg fra Myanmar
Heidi Sandager Nielsen, som har været ansat i Kon� rmand 
Aktion og derigennem har været på rejse til Myanmar, kom-
mer til YM Børnetræf for at gøre Lemvig-børnene klogere på, 
hvordan det er at bo og leve i Myanmar. 
Vi får måske svar på, hvorfor børnene i Myanmar smører noget 
hvidt i ansigtet; måske også hvorfor landet har fået et nyt navn; 
og måske får de danske børn noget at vide om, hvordan man 
går i børnehave og skole i Myanmar – og hvilke computer-
spil børnene dér synes bedst om. Eller måske er det lige netop 
ikke en del af deres verden. Forskellene er i hvert fald store.

Fremtidsbørn
Projektet i Myanmar er en del af ”Danmission Fremtidsbørn”. 
Gennem dette projekt er vi med til at give børnene adgang til: 
• Mad, tøj og medicin 
• Skolegang af god kvalitet 

• 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 ”Danmis-
sion Fremtidsbørn” er tilrettelagt ud fra et nært kendskab til 
de lokale kulturer. 
DU kan også være med til at gøre verdens børn til Fremtids-
børn 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.

At være kirke er at være i mission
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.”
Med Jesu befaling i ryggen, må et af kendetegnene ved vores 
kirker være, at vi arbejder med i kirkens mission.
I Lemvig og Heldum sogne sker dette bl.a. ved, at menig-
hedsrådet udvælger et YM-projekt - et Ydre-Missions-projekt 
-  som vi støtter over en 2-årig periode.
Vi ski� er normalt mellem Mission Afrika (tidl. Sudanmis-
sionen) og Danmission.
I den periode har vi forskellige aktiviteter og indsamlinger ved 
kirkernes gudstjenester.
Læs mere om vores ydre missions arbejde på hjemmesiden: 
www.lemvigkirkerne.dk – klik på ”Om os”.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

YM er en forkortelse for Ydre Mission – altså en mission i det ydre. Vores mission ”derude” er, at vi samler penge ind til og informerer om Myanmar. 
To fl uer med ét smæk – YM Børnetræf og Sognenes YM projekt
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JAN./FEB. LEMVIG  HELDUM 
Søndag d. 21.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Sidste søndag                                Indsamling: 
efter H3Kong.     Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Torsdag d. 25. 17.00 Meditations-
 gudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer
 19.00. Afslutning på 
 Børne-YM-dag
 ved Birgitte Krøyer
 Indsamling: Sognenes YM-projekt
Søndag d. 28.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Septuagesima              Indsamling: Sognenes YM-projekt
søndag 
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Søndag d. 4.  10.30 Kim Eriksen 16.00 Kyndelmisse
Seksagesima   gudstjeneste
søndag  Ved Kim Eriksen
Kirketaxi:             Indsamling: KLF-Kirker og medier
97 82 24 24  
 

Mødekalender

…. er det 5. søndag efter Trinitatis – Matt. 16,13-26:
”Hvad siger de om mig ude i byen?” spørger Jesus sine disciple. 
Ved at stille spørgsmålet får han indblik i folks forestillinger 
om Messiasforventninger og i sidste ende Gud. Folks svar 
vidner om, at de har fornemmelse for, at der er noget stort 
på færde. Fortidens store skikkelser bliver nævnt som nye 
tilsynekomster -  som profetier, der er ved at gå i opfyldelse. 
Alligevel har de ikke helt blik for, at der er ved at ske noget 
afgørende nyt. Det har Peter til gengæld, da han i et øjebliks 
lysende klarhed får formuleret sin bekendelse: Du er Kristus, 
den levende Guds søn! Det roser Jesus ham for. Men et 
øjebliks klarhed rummer ikke nødvendigvis hele indsigten, 
og da Jesus begynder at snakke om lidelse og død, må Peter 
protestere. 
Sådan protesterer mennesker ofte mod Gud, fordi vi ikke 
forstår. 

Kirkekalender
JULI
Ingen møder i juli

Kirkegårdskontoret 
Kirkegårdskontoret holder ferielukket i uge 30.

Lemvig-Heldum Menighedsråd

KLOKKESPILLETS MELODIER
i sommertiden
Kl. 08: Lysets engel går med glans
Kl. 12: Gak ud, min sjæl, betragt med � id
Kl. 15: Nu blomstertiden kommer
Kl. 18: Sig månen langsomt hæver
Kl. 20: Der står et slot i vesterled

Sommerkoncerter 
og gudstjenester
Oversigt over sommerens 
koncerter og gudstjenester i 
Lemvig Provsti er udkommet i 
denne brochure. Brochuren kan 
afhentes i Kirkehuset, Lemvig 
- og i de fleste kirker i Lemvig 
Provsti.
Den kan også downloades på 
www.lemvigprovsti.dk 

eller www.lemvigkirkerne.dk

S   mmer
   i Lemvig Kirke

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

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

www.lemvigkirkerne.dk 

Se mere information på hjemmesiden 
www.lemvigkirkerne.dk. under konfi rmandtilmelding, hvor 
linket til konfi rmandtilmeldingen kan benyttes.

Den 23. august 2020 kl. 10.30 indbydes alle konfi rmander 
med familier til konfi rmandvelkomstgudstjenste i Lemvig 
Kirke, hvor begge præster deltager.

Ved yderligere spørgsmål rettes henvendelse til 
sognepræsterne Lisbeth Filtenborg og Kim Eriksen.

           Konfi rmandtilmelding
Tilmelding til konfi rmandundervisnin-
gen med opstart i august, foregår via 
en digital konfi rmandtilmelding, som 
forældremyndighedsindehaverne skal 
benytte for at tilmelde den unge til 
konfi rmandforberedelse og konfi rma-
tion ved Lemvig og Heldum kirker i 
2021.
Tilmeldingen foretages ved signering 
med NemID. Ved fælles forældremyn-
dighed skal begge forældre give sam-
tykke til tilmeldingen. 

  

Har du glemt noget? 
Kirkehuset ligger inde med � ere forskellige glemte ting og 
sager.
Har du glemt noget hernede, så kig forbi inden den 
15. august i Kirkekontorets åbningstid.
Ikke a� entede ting vil here� er blive a� everet til genbrug.

Kirkehusets pedel

Morgensang
i Lemvig Kirke kl. 10.00

[en stille stund i sommeren]

• Torsdag den 5. juli
• Torsdag den 12. juli
• Torsdag den 19. juli
• Torsdag den 26. juli
• Torsdag den 2. august
• Torsdag den 9. august

Morgensang er musik og salmesang, bøn og tekstlæsning, 
refleksion og velsignelse − og bagefter kirkekaffe ....

Alle er velkomne!

Nu rinder solen op
af østerlide,

forgylder klippens top
og bjergets side;

vær glad, min sjæl, og lad 
din stemme klinge,

stig op fra jordens bo,
og med din tak og tro

til Himlen svinge!

www.lemvigkirkerne.dk

Åbningstider på Kirkekontoret
I perioden 01. juli - 14. august holder 
Kirkekontoret åbent 
tirsdag – fredag kl. 09.30 – 12.30
Lemvig-Heldum Menighedsråd

JULI LEMVIG  HELDUM

Torsdag den 9. 11.00 Sommersang ved Lisbeth Filtenborg

Søndag den 12.  10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg 
5. søndag  Indsamling: Indsamling:
e. Trinitatis Venskabsmenighed KFUM’s Sociale 
  Arbejde - lokalt

Torsdag den 16. 11.00 Sommersang ved Kim Eriksen
Søndag den 19. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
6. søndag  Indsamling:   Indsamling: 
e. Trinitatis Hospice Forum KFUM’s Sociale 
 Danmark Arbejde - lokalt

Torsdag den 23. 11.00 Sommersang ved Kim Eriksen
Søndag den 26. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen 
7. søndag  Indsamling: Indsamling:
e. Trinitatis Venskabsmenighed KFUM’s Sociale
  Arbejde - lokalt

Torsdag den 30.  11.00 Sommersang ved Kirsten Vindum

Rundvisninger kan blive afl yst pga uforudsete kirkelige handlinger.


