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Tirsdag d. 18. januar får Lemvig Kirkehus besøg af 
historikeren Jes Fabricius Møller, som vil fortælle om 
tiden eft er anden verdenskrig set gennem Kristeligt 
Dagblad, hvis historie han har beskrevet i en ny aktuel 
bog i anledning af avisens 125-års jubilæum.

Om foredraget
I 1945 udkom en undselig lille bog med titlen 
”Stormfulde Døgn”. Det var en samling af lederar-
tikler skrevet af Kristeligt Dagblads redaktør Gunnar 
Helweg-Larsen i slutningen af 1930erne og begyn-
delsen af besættelsen. Helweg-Larsen vakte fl ere 
gange tyskernes vrede med sine skriverier, og til sidst 
blev han i 1941 fj ernet fra posten som redaktør. Han 
blev eft er krigen hyldet for sit mod, og hans bog fi k 
sågar en god anmeldelse i kommunisternes dagblad.

Men hvad skete der egentlig i 1941? Helweg-Larsen 
røbede aldrig noget for off entligheden. Historien 
kom først frem i 
forbindelse med hans 
død og begravelse i 
1947. 

Om bogen bag 
foredraget. 
Da den radikale 
avis Politiken i 1893 
sendte stjernerepor-
teren Henrik Cavling 
til Harboøre for at 
dække en tragisk 
drukneulykke, følte 

mange kirkeligt orienterede sig misforstået og taget 
som gidsler i jagten på sensationslystne overskrift er. 
Behovet for en egen stemme i off entligheden stod klart.
Men kunne et dagblad overhovedet kalde sig kriste-
ligt? Stor var skepsis langt ind i grundlæggernes 
rækker, og avisens navn og formål har gennem tiden 
oft e været til diskussion.

Kristeligt Dagblad udkom første gang den 1. oktober 
1896 og indledte dermed foreløbig 125 års pro-
test mod vedtagne sandheder og en frit svævende 
tidsånd. Avisen var fra begyndelsen uafh ængig af 
partipolitik, men bestemt ikke uden holdninger og 
synspunkter. Den har overlevet økonomisk stormvejr 
og taget livtag med sit bagland adskillige gange.

Dengang som nu minder Kristeligt Dagblad dagligt 
de mange læsere om, at mennesket ikke kan leve 
af nyheder alene, men også skal næres af ånd og 
oplysning.

Livtag med tidsånden fortæller den dramatiske 
pressehistorie om at kæmpe sig fra udkanten af me-
dielandskabet til at fi nde sin plads som specialavis i 
brændpunktet for samfundsdebatten.

Om foredragsholderen
Jes Fabricius Møller, født 1966, er historiker, dr.phil., 
lektor ved Københavns Universitet samt kongelig 
ordenshistoriograf, anmelder og klummeskribent. 
Har udgivet fl ere bøger, senest Grundtvigs død 1872 i 
Aarhus Universitetsforlags serie 100 Danmarkshistor-
ier (2019) og Livtag med tidsånden: Kristeligt Dagblad 
gennem 125 år (2021).

Praktisk info
Aft enen begynder kl. 19.30 og slutter senest kl. 21.45. 
Der serveres kaff e/te og brød til kr. 40.00. Undervejs 
synges der fra Højskolesangbogen. Alle er velkomne.

/På vegne af menighedsrådets aktivitetsudvalg
Sognepræst Kristoff er Garne

Foredrag om befrielsen og efterkrigstiden
 – set fra Kristeligt Dagblads spalter

Kirkekalender
JAN: LEMVIG KIRKE  HELDUM KIRKE

Lørdag den 15.   16.00 Evangelisk Alliance Bedeuge 
 skrift emålsgudstjeneste ved Kristoff er Garne 
 Kirkekaff e

Indsamling: Alliance Bedeuge

Søndag den 16.   10.30 Kristoff er Garne 9.00 Kristoff er Garne
2. søndag Indsamling:  Indsamling: 
eft er H3Kong. Y´s Men Region Bibelselskabet
 Danmark (projekter)

Søndag den 23.   10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
3. søndag Indsamling:  Indsamling: 
eft er H3Kong. Venskabsmenighed Bibelselskabet

Tirsdag den 25.   kl. 17.00 Lisbeth Filtenborg 
Meditationsgudstjeneste

Søndag den 30.   10.30 Lisbeth Filtenborg 9.00 Lisbeth Filtenborg
4. søndag Indsamling: Kristeligt Indsamling: 
eft er H3Kong. Forbund for studerende Bibelselskabet
  

  

  

Kirkesanger i Heldum 
Fra 1. januar 2022 er Frode Kallesøe ansat som kirkesanger 
i Heldum Kirke. Vi byder Frode velkommen til arbejdet, og 
håber på et godt samarbejde.
Samtidig har Stine Tikjøb ønsket at stoppe som kirkesanger 
i Heldum.
Vi siger tak til Stine for indsatsen.
   Lemvig-Heldum Menighedsråd 

På søndag
… er det 2. s. e. Helligtrekonger, Joh 4,5-26
Jesus møder ved en brønd en kvinde, som kommer eft er 
vand, men Jesus ved, hendes tørst er dybere. Hun vil 
blive ved med at tørste, indtil hun drikker det vand, han 
vil give hende: ”Det vand, jeg vil give”, siger Jesus, ”kan 
i dig blive til en kilde, der vælder med vand til evigt liv”. 
Vi har alle en uudslukkelig tørst eft er et eller andet, og 
mere vil hele tiden have mere. Begæret opfyldes aldrig 
helt, men Gud giver os en forsmag på det evige livs vand, 
der vil slukke hver en tørst: ”Mens vi venter på din time,/ 
tror vi på dit riges nærhed,/ skjult som årer under jorden,/ 
skjult som vind i træets krone,/ til vi ser dig, som du er!”
(DDS 277). /KGA

Fokus   
  

Mødekalender
JANUAR

Evangelisk Alliance Bedeuge

Mandag den 10. kl. 19.30 
 Lemvig Bykirke i Klippen

Tirsdag den 11. kl. 19.30
Alle Hjem og KFUM og KFUK, Kirkehuset

Onsdag den 12. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen.

Torsdag den 13. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset.

Fredag den 14. kl. 19.30
Lemvig Kristne Center, Vangevej.

Lørdag den 15. kl. 16.00
Skrift emålsgudstjeneste i Lemvig Kirke. 

Tirsdag den 11. kl. 9.30. 
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé.

Tirsdag den 11. kl. 17.00-17.45
Skumringssang i kirkehuset.

Torsdag den 13. kl. 10.00
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Henning Fogde om bogen 
”Ånden på Nr. Nissum”.

Tirsdag den 18. kl. 19.30
Foredragsaft en i Kirkehuset. ”Befrielsen og eft erkrigstiden set 
fra Kristeligt Dagblad” Jes Fabricius Møller, de. Phil. og lektor i 
historie ved Københavns Universitet.

Onsdag den 19. kl. 19.30
Alle Hjem. De 3 kredse mødes i hjemmene.

Onsdag den 19. kl. 19.30. 
Indre Mission. Bibelkreds i hjemmene.

SkumringsSang
i Lemvig Kirkehus
Tirsdag den  kl. 17.00 – 17.45.

  

  

Kirkens dagligstue
Torsdag den 13. januar kl. 10.00 
i Kirkehuset. 
Henning Fogde om bogen: ”Ånden på Nr. Nissum”.

  

  

Evangelisk Alliance 
Bedeuge skriftemåls-
gudstjeneste 
i Lemvig Kirke
Lørdag den 15. januar kl. 16.00
ved Kristoffer Garne
Efterfølgende er der Kirkekaffe i kirken
Alle er velkomne. Indsamling går til Alliance Bedeuge.

  

  

Arkivfoto: Jes Fabricius Møller

Besøgstjenesten
Har du lyst til at dele lidt af din tid med 
et andet menneske? - så bliv besøgsven!

Er du selv blevet ensom? - så få en besøgsven!
Med en besøgsven kan man få en sludder over en kop kaff e, 
gå ture, læse avisen – mulighederne er mange. Kontakt 
besøgskoordinator Hanne Sig Weibel tlf. 2024 1221
Alle besøg overholder de gældende coronaregler.


