Lemvig Kirke – en vandring i tid og rum
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

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 Lemvigborgere fået lagt fundamentet for deres
liv og tro – og sådan er det stadig.

1200- Kirken bygges, – en romansk bygning af rå, utilhugget granit, formentlig
med træloft og saddeltag.
1683 Et lyn slår ned i spiret og beskadiger begge klokker. Omtales på klokken, som
blev omstøbt i 1686.
1684 Under en storbrand i byen antændes kirken, og alt over hvælvingerne ødelægges. Ved genopbygningen får tårnet igen et spir, 9,5 m lavere.
1788 Tårnet er i forfald. Det ombygges og får formentlig saddeltag. Overstryges
med samme brunrøde farve, så det ligner murværket.
1933-1935 Kirken får sit nuværende udseende efter en gennemgribende om- og
tilbygning. I stedet for tårnets kamtakkede gavle får det sit karakteristiske spir med
løgkuplen, tegnet af Hother Paludan. Gulvet hæves ved samme lejlighed en lille
meter.
1977-1988 Bodil Kaalund udsmykker kirken med malerier.
2011-13 Kirken gennemgår en større istandsættelse både ude og inde med bl.a.
nyt tag, varmeanlæg og gulve. Sæder og ryglæn i stolesæderne fornys, kirkens farvesætning ændres
og AV-udstyr
moderniseres.

S mmer

			i Lemvig Kirke
I denne folder kan du se en oversigt over vores sommertilbud i Lemvig Kirke. Derudover finder du lidt
om kirkens historie, inventar og lyde.
Gudstjenester
3. juli ved Kristoffer Garne ◆ Kl. 9.00 Heldum Kirke Kl. 10.30 Lemvig Kirke
10. juli ved Kristoffer Garne ◆ Kl. 9.00 Heldum Kirke Kl. 10.30 Lemvig Kirke
17. juli ved Lisbeth Filtenborg ◆ Kl. 9.00 Heldum Kirke Kl. 10.30 Lemvig Kirke
24. juli ved Lisbeth Filtenborg ◆ Kl. 9.00 Heldum Kirke Kl. 10.30 Lemvig Kirke
31. juli ved Lisbeth Filtenborg ◆ Kl. 9.00 Heldum Kirke Kl. 10.30 Lemvig Kirke
7. august ved Kristoffer Garne ◆ Kl. 9.00 Heldum Kirke Kl. 10.30 Lemvig Kirke

Orgelkoncerter
29. juni 2022 kl. 16:00 ◆ Orgelkoncert – organist Ejner Nielsen, Viborg
6. juli 2022 kl. 16:00 ◆ Orgelkoncert – organist Jette Birch, Viborg
16. august 2022 kl. 16:00 ◆ Orgelkoncert – organist Tine Fenger, Vestervig

Lemvig Kirke er åben hver dag kl. 9.00-17.00
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

Læs og se mere om Lemvig og Heldum Sogne ved at aflæse QR-koden eller på
www.lemvigkirkerne.dk og på vores facebookside – søg på Lemvigkirkerne.

www.lemvigkirkerne.dk − en del af Folkekirken
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Lemvig Kirkes inventar

Ugerne 27-28-29-30-31 i juli og august

Stoleværk, alter, prædikestol, pulpiturer og korkrucifiks. Indretningens enhedspræg af rokokostil skyldes hovedsageligt snedkeren Zinders Nielsen Machholm,
som har udført hoveddelene i sidste halvdel
af 1700-tallet.

Sommersang torsdage kl. 11.00
Juli
Hver torsdag kl. 11.00 indbyder vi til Sommersang i kirken med efterfølgende
kirkekaffe. Her vil vi synge nogle sange og lytte til en refleksion.
Arrangementerne varer ca. 30. min., og det er gratis at deltage.

Juni
Torsdag 9.		
Torsdag 16. 		
Torsdag 23.
Torsdag 30.

Sommersang i kirken v/sognepræst Lisbeth Filtenborg
Sommersang i kirken v/sognemedhjælper Kirsten Vindum
Sommersang i kirken v/sognepræst Kristoffer Garne
Sommersang i kirken v/sognemedhjælper Kirsten Vindum

Juli
Torsdag 7. 		
Torsdag 14.
Torsdag 21.
Torsdag 28.

Sommersang i kirken v/sognepræst Kristoffer Garne
Sommersang i kirken v/sognepræst Lisbeth Filtenborg
Sommersang i kirken v/sognemedhjælper Kirsten Vindum
Sommersang i kirken v/sognepræst Lisbeth Filtenborg

August
Torsdag 4. 		

Sommersang i kirken v/sognepræst Kristoffer Garne

Rundvisning i kirketårnet

Sommerbesøg i kirketårnet
Alle mandage, tirsdage, onsdage kl. 11.00 – 11.30 – 12.00
Alle torsdage kl. 11.30 og 12.00
De samme dage vil der i tidsrummet kl. 11.00-13.00 være kirkeværter,
som fortæller og viser rundt i og ved kirken.
Husk også vore
s
KUNSTudstilli
ng i kirkehuset
− stueetagen
. Kig ind!

GRATIS adgang
til alle arrang
ementer

Døbefonten af granit i romansk stil er kirkens eneste
middelalderlige inventarstykke. Har sikkert
stået i kirken, siden den blev bygget
omkring 1200.

Kirkeskibet er skænket til kirken i 1985 af en gammel Lemvig-dreng, tidligere
bygningssnedker Andreas Jensen, København.
Lysekroner. Fra renæssancetiden stammer fem lysearme, de to med årstal 1609 og
givernavn Simon Christensen samt to prægtige lysekroner fra omkr. 1575
og 1600. Yderligere tre lysekroner stammer fra baroktiden,
1650, 1661 og 1731.

Lemvig Kirkes lyde
Klokkerne. To klokker har i over 300 år kaldt ud over
byen til gudstjeneste: Lilleklokken og Storeklokken. Lilleklokken blev støbt om i 1686 efter brandene i 1683 og 1684.
Storeklokken blev ødelagt ved lynnedslag og omstøbt på Christian
V’s bud i 1686 og atter omstøbt p.gr.a. en revne i 1759.
Orgelet. I 1999 blev det gamle pneumatiske orgel udskiftet med et nyt, bygget af P.G.Andersen & Bruhn. Det
har 30 stemmer, to manualer og pedal.
Klokkespillet er skænket til kirken i 2001 af søstrene
Ingrid og Elly Bache Lauridsen, som i mange år drev
”Damernes Magasin”. Klokkespillet har 16 klokker og
er støbt af Eijsbouts, Holland. På den største klokke er
efter givernes ønske på den ene side indstøbt inskriptionen: SKÆNKET AF INGRID OG ELLY BACHE
LAURIDSEN. Og på den anden side: HERRE VOR
GUD TAK FOR VELSIGNELSENS UNDER. Klokkespillet styres fra en computer og keyboard ved orgelet.

