
Kirkerne i  
Lemvig provsti



2

85
b

24
25

10

13
4

27

12

28 11
15

20 21

9

5

23

17

1416

8

18

19

2

1

22
7

3

6

26

Bøvlingvej 15
7650 Bøvlingbjerg.

T: 9788 5055 
E: lemvig.provsti@km.dk
lemvigprovsti.dk



3

Bøvling Kirke ................................side 6

Bøvling Valgmenighedskirke ...side 6

Dybe Kirke ....................................side 7

Engbjerg Kirke .............................side 7

Fabjerg Kirke ................................side 8

Ferring Kirke .................................side 8

Fjaltring Kirke ..............................side 9

Flynder Kirke ................................side 9

Gudum Kirke ................................side 10

Harboøre Kirke ............................side 10

Heldum Kirke ...............................side 11

Hove Kirke ....................................side 11

Hygum Kirke .................................side 12

Lemvig Kirke ................................side 12

Lemvig Kirkegård ........................side 13

Lemvig Valgmenighedskirke ....side 13

Lomborg Kirke .............................side 14

Møborg Kirke................................side 14

Nees Kirke .....................................side 15

Nørlem Kirke ................................side 15

Nørre Nissum Kirke .....................side 16

Ramme Kirke ................................side 16

Rom Kirke ......................................side 17

Thyborøn Kirke ............................side 17

Thyborøn Kirkegård ....................side 18

Trans Kirke ....................................side 18

Tørring Kirke .................................side 19

Vandborg Kirke ............................side 19

1 15

5 19

9 23

2 16

6 20

10 24

3 17

7 21

11 25

2713

4 18

8 22

12 26

2814

KIRKERNE I LEMVIG PROVSTI



4

Besøg kirkerne – og deltag gerne i 
gudstjenesterne
Et moderne, nybygget kirkecenter, tidligere herre-
gårdskirker, landsbykirker balancerende på kanten 
af Vesterhavet og kirker i byens midte; Lemvigeg-
nens kirker åbner hver især på deres egen måde for 
besøg, ro, hvile og eftertænksomhed i hverdag og 
til fest – og tilbyder samtidig et væld af historie, op-
levelser og muligheder for deltagelse og fællesskab 
for både fastboende og gæster.

Bygningerne vidner om livet på egnen gennem næ-
sten tusind år og rummer kirkekunst fra tidlige katol-
ske kalkmalerier til et nutidigt, gyldent alter. Kirkeli-
vet åbner en endnu større historie og verden.

DK
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Besuchen Sie die Kirchen und neh-
men Sie an den Gottesdiensten teil
Ein modernes, neu errichtetes Kirchenzentrum, 
ehemalige Gutshofkirchen, Dorfkirchen am Rande 
der Nordsee und Kirchen in der Stadtmitte: Die Kir-
chen von Lemvig öffnen sich jede auf ihre Art für 
den Besucher, bieten im Alltag Ruhe und Einkehr 
und gleichzeitig eine Fülle an geschichtlichem 
Hintergrund, Erlebnisse und Möglichkeiten für die 
Teilnahme an der Gemeinschaft für Einwohner und 
Gäste an.

Die Gebäude legen über fast tausend Jahre hin-
weg Zeugnis über das Leben in der Gegend ab und 
beherbergen Kirchenkunst von alten katholischen 
Kalkmalereien bis hin zu einem neuzeitlichen, gol-
denen Altar. Das Kirchenleben eröffnet eine noch 
größere Geschichte und Welt.

Visit the churches – and be welcome 
at services too
A modern, newly built church centre, former man-
or churches, village churches perched at the rim 
of the North Sea and central town churches; each 
of the churches in the greater Lemvig area offer 
their own way to everyday visits, calm, rest and 
reflection. And at the same time they present an 
abundance of history, local insights, and possibili-
ties for participation and community for residents 
and visitors alike.

The buildings bear witness of local life through 
almost a thousand years and contain artwork rang-
ing from early catholic murals to a contemporary 
golden alter. Church life opens an even greater 
story and world.

DE UK
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BØVLING KIRKE
BØVLING 
VALGMENIGHEDSKIRKE

Bøvling Kirke er en af landets ældste 
landsbykirker fra ca. 1180 og hørte oprin-
deligt under herregården Rysensteen. 

En lysglobe i korbuen minder om den glo-
bale kirke og giver anledning til at tænde 
et lys som en tanke eller bøn. 

I kirkens vestlige ende er indrettet et café-
område med plads til samtale, nærvær og 
hygge. 

Læs mere på www.tangsøkirkerne.dk

Mariekirken, som ligger centralt i Bøvling 
by nær forsamlingshuset, blev opført som 
en ganske enkel rødstensbygning i 1875, 
da valgmenigheden blev dannet. 

Bygningen ændrede karakter under en 
gennemgribende ombygning omkring 
1917 inspireret af Jens Klints ”bygmester-
skole”, der også ligger til grund for Grundt-
vigskirken i København.

Niels Skovgaards altermaleri fra 1907 
forestiller ”Den gode Hyrde”, og i kirken 
finder man også maleren Niels Bjerres 
portræt af pastor Jessen.

Læs mere på www.boevlingvalgmenighed.dk 

1 2

Bøvling Kirke
Bøvlingvej 32
7650 Bøvlingbjerg

Bøvling Valgmenighedskirke 
Høvsørevej 2
7650 Bøvlingbjerg

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO
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Dybe Kirke
Stamphøjvej 68, Dybe
7620 Lemvig

Engbjerg Kirke
Engbjergvej 14, Engbjerg 
7620 Lemvig

3 4

DYBE KIRKE ENGBJERG KIRKE

Kirken er fra slutningen af 1100-tallet og 
rummer flere kalkmalerier. Et sen-gotisk 
krucifiks hænger over alteret, der er af 
granitkvadre. Ligsten og epitafier over tid-
ligere præster ses i gulv og på vægge. Se-
nest har den lokale glaskunstner Agnethe 
Maagaard fra Bøvling udsmykket kirkens 
nordvinduer med to værker.

Kirken har tradition for sommerkoncerter, 
som samler både lokale og turister i de 
lyse aftener.

Læs mere på www.lomborgkirke.dk 

Det er en hyggelig, lille kirke på bakke-
kammen vest for herregården Engbjerg-
gård med udsigt over strandsøer og Ve-
sterhavet. 

Maleren Niels Bjerre ligger begravet her, 
og et af hans malerier fra 1896 findes på 
altertavlen.

Læs mere på www.harboørekirke.dk

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO
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FABJERG KIRKE

Et par kilometer syd for Fabjerg by ligger 
kirken ved den gamle oldtidsvej, der er 
markeret af rækken af oldtidshøje. Det er 
en velbevaret, statelig romansk stenkir-
ke med to sen-gotiske tilbygninger - tårn 
og våbenhus. Altertavlen fra 1595 er en 
sjælden variant af den lutheranske fløjal-
tertavle med både faste og løse sidefløje 
samt trefløjet topstykke. Den romanske 
granitdøbefont har en sjælden, glat, firklø-
verformet kumme. 

Læs mere på www.gudumkirke.dk 

Det er en lille romansk kirke med tårn fra 
1400-tallet ved Bovbjerg klint, og kirken 
var i mange år nabo til Bovbjerg Badehotel. 

Kirkens kalkmalerier med figurfriser fra blandt 
andet Flugten til Ægypten og Indtoget i Jeru-
salem er fra slutningen af 1100-tallet er ble-
vet stærkt opmalede i nyere tid og er desuden 
blandt landets ældste. Se også skulpturen Sto-
len af Laila Westergaard udenfor kirkedøren.

Mange af kirkegårdens græsklædte grav-
steder er – i mangel på læ i det vindblæste 
landskab – omkransede af lave, hvide stakit-
ter. Maleren Kristen Bjerre er begravet her.

Læs mere på www.havsogne.dk 

5 6

FERRING KIRKE

Fabjerg Kirke
Fabjergkirkevej 78, Fabjerg 
7620 Lemvig

Ferring Kirke
Transvej 17
7620 Lemvig

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO
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FJALTRING KIRKE FLYNDER KIRKE

Kirken er oprindeligt bygget i 1100-tallet 
midt i Fjaltring sogn. I dag er kirken belig-
gende med Vesterhavet som nærmeste 
nabo mod vest på grund af havets væl-
dige appetit på kysten. Kirken fik sit tårn 
omkring år 1500, og skibets korsarm blev 
bygget til i slutningen af 1600-tallet. Hvi-
de stakitter, som i Trans og Ferring, giver 
lidt læ omkring gravstederne på kirkegår-
den. På de ukendtes grav står to skulpturer 
af Laila Westergaard. 

Læs mere på www.havsogne.dk 

Kirken stammer fra 1200-tallet og har i sit 
våbenhus en særlig patriarksten i våben-
huset. I øvrigt er der etableret skovkirke-
gård vest for kirken.

Kirken har et stort opland og samler folk 
fra både land og by til gudstjenester og 
andre arrangementer. Kirken, sognets sko-
le, borgerforening og fritidscenter er vig-
tige grundpiller i lokalsamfundet omkring 
Bækmarksbro. 

Læs mere på www.tangsøkirkerne.dk 

7 8

Fjaltring kirke
Rubyvej 1, Fjaltring
7620 Lemvig

Flynder Kirke
Agergårdvej 12, Flynder, 
7660 Bækmarksbro

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO
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Gudum Kirke
Fabjergvej 174, Gudum
7620 Lemvig

Harboøre Kirke
Nørregade 2A
7673 Harboøre

9 10

GUDUM KIRKE HARBOØRE KIRKE

Kirken er en Klosterkirke i gotisk stil fra ca. 
1350 og var tidligere tilknyttet et nonne-
kloster af benediktinerordenen. Nonne-
indgangen i nordvæggen er i dag muret til. 
Af den oprindelige romanske kirke er kun 
sokkel og døroverligger i sydmuren tilba-
ge. En inskription fra 1492 stammer fra 
kirkens indvielse til kloster- og sognekirke. 

Altertavlen er skænket af Jens Juul i 1640. 
Også prædikestolen er et renæssancear-
bejde. 

I kirkens sideskib er indrettet kirkecafé til 
brug for menigheden.

Læs mere på www.gudumkirke.dk 

Kirken er fra 1910 og er bygget i nyro-
mansk stil i vækkelsesårene efter nedriv-
ning af den oprindelige 1500-tals kirke. 

Harboøre sogn er præget af at være nabo 
til havet, som tidligere var både en vigtig 
indtægtskilde og en streng herre. På kir-
kegården fortæller de mange gravminder 
over drukneulykker om – dels med sog-
nets egne fiskere, dels med fremmede 
søfolk.

Læs mere på www.harboørekirke.dk 

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO
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Heldum kirke
Lemvigvej 15
7620 Lemvig

Hove Kirke
Nejrupvej 3, Hove
7620 Lemvig

11 12

HELDUM KIRKE HOVE KIRKE

Den romanske kvaderstenskirke fra ca. 
1175-1200 er Lemvig Provstis eneste kir-
ke uden tårn; en ‘kullet kirke’. Den består 
af kor, skib og klokkestabel, hvor den op-
rindelige klokke fra 1275, en af Danmarks 
fire ældste, stadig er i brug. Alterbilledet 
forestiller Jesus i bøn i Gethsemane have 
skærtorsdag aften. Billedet er udført af 
Niels Bjerre - en lokal maler fra Engbjerg. 
Forfatter Jane Aamunds gravmæle kan ses 
på familiegravstedet på kirkegården.  

Læs mere på www.lemvigkirkerne.dk 

Kirken er om- og udbygget flere gange. 
Blandt gravminderne på kirkegården findes 
to gravsten som lokale skolebørn samlede 
ind til - den ene til en lærer, den anden til 
en kammerat.

På døbefonten fra 1100-tallet findes end-
nu rester af den oprindelige maling. Alter-
tavlen fra 1943 er en moderne version af 
det gyldne alter; uden helgener men med 
almindelige mennesker ifølge med Jesus. 

I kort afstand fra kirken findes Sankt Peters 
kilde, som kirken er viet til. 

Læs mere på www.hht.nu 

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO
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LEMVIG KIRKEHYGUM KIRKE

13 14

Kirken er bygget i slutningen af 1100-tal-
let og viet til den lokale helgen Sankt 
Thøger. Fra den nordlige kirkegårdslåge er 
der i godt vejr udsigt over Limfjorden til 
Vestervig, hvor kirken tidligere var tilknyt-
tet klosteret. Kirken rummer flere interes-
sante træskærerarbejder fra før og efter 
reformationen, blandt andet stolegavle fra 
1940’erne af Børge Ishøy over ni af Jesu 
lignelser. 

På kirkegården giver QR-koder adgang til 
fortællinger om sognets tidligere beboere. 

Læs mere på www.hht.nu 

Beliggende midt på byens torv har Lem-
vig Kirke siden det 12. århundrede væ-
ret centrum i befolkningens liv, og er en 
aktiv kirke med højmesse hver søndag. 
Kirkens organist arrangerer året igennem 
koncerter med klassisk musik og kor. Kir-
ken er udsmykket af billedkunstner Bodil 
Kaalund med motiver fra Jesu liv og ger-
ning. Døbefonten er kirkens ældste inven-
tar; krucifikset i koret er fra 1300-tallet. I 
det smukke kirkerum er der mulighed for 
at tænde et lys i lysgloben og nyde stil-
heden.

Læs mere på www.lemvigkirkerne.dk 

Hygum Kirke
Klostervej 30, Hygum
7620 Lemvig

Lemvig Kirke 
Torvet 15
7620 Lemvig

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO
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LEMVIG  
VALGMENIGHEDSKIRKE

16

En grundtvigsk menighed i Folkekirken. En 
gruppe mennesker med rod i det grundt-
vigske syn på kristendom og folkelighed 
lod i 1883 Johanneskirken bygge.

Den ottekantede kirke er udsmykket med 
skulpturer og relieffer af Torvald, Ejgil og 
Laila Westergaard. I kirkens have er der 
stenskulpturer af Torvald Westergaard.  
Disse indgår som en del af Skulpturstien.

Kernen er søndagens gudstjeneste. Valg-
menigheden er også rammen om et folke-
ligt liv med foredrag, litteraturkredse, sang-
timer, udflugter m.m.

Læs mere på www.lemvigvalgmenighed.dk 

LEMVIG KIRKEGÅRD

15

Lemvig Kirkegård lå oprindelig i byens 
centrum, der hvor der i dag er torv om-
kring Lemvig Kirke. Kirkegården blev i 
1807 flyttet oven for bakken. Langt de 
fleste begravelser og bisættelser foregår i 
dag fra kapellet der er opført i 1915 og er 
blevet renoveret indvendigt i 2020. På kir-
kegården er indrettet en mindepark med 
allierede krigergrave og tyske krigsgrave. 
Thøger Larsens, Henning Gantriis og Tor-
vald Westergaards gravsteder er alle et 
besøg værd.

Læs mere på www.lemvigkirkerne.dk

Lemvig Valgmenighedskirke
Kirkevej 4
7620 Lemvig

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO

Lemvig Kirkegård
Ydunslund 2A
7620 Lemvig

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO
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MØBORG KIRKE

18

Kirken er fra begyndelsen af 1100-tallet. 
Gennem et hul i muren kan man se ned til 
en grav under selve kirken. 

Kirken og dens fællesskab har en central 
plads i lokalsamfundet. Udover de faste 
gudstjenester samles man med borger-
foreningen til en række aktiviteter, og 
missionshuset indgår også i det gode sam-
arbejde og bruges tit til samvær efter for 
eksempel familiegudstjenester.

Læs mere på www.tangsøkirkerne.dk 

LOMBORG KIRKE

17

Kirken er romansk med en tårntilbygning 
fra 1400-tallet.

I kirken hænger et såkaldt lægmandskors 
- et stort krucifiks fra 1300-tallet, som for-
modes at have været brugt, da man i ka-
tolske processioner ’bar Kristus’. 

Lomborg-Rom sogn har mange fælles kir-
kelige aktiviteter, og det åbne, kirkelige 
fællesskab inddrager og omfatter alle ald-
re, mens fornyelse sker med respekt for 
traditionen.

Læs mere på www.lomborgkirke.dk 

Møborg Kirke
Holmgårdvej 153
7660 Bækmarksbro

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO

Lomborg Kirke
Lomborgvej 120
7620 Lemvig

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO



15

NEES KIRKE

19

Kirken er bygget af marksten og er smukt 
beliggende nær Nissum Fjord med et indre 
som vidner om tidligere tiders tilhørsfor-
hold til herregården Ulfsund med altertavle 
i renæssancestil og prædikestol i barokstil. 

Et godt samarbejde med borgerforeningen 
omfatter blandt andet værtsskabet for den 
årlige ’løvspringsgudstjeneste’, som slutter 
i Den Japanske Have i Nees. 

Læs mere på www.tangsøkirkerne.dk 

NØRLEM KIRKE

20

Den romanske kirke fra 1100-tallet har 
altertavle, prædikestol og pulpitur i roko-
kostil fra 1770’erne. Udsmykningen var en 
hyldest til kirkens ejer Jens Wandborg de 
Stiernheims unge hustru og lille søn, som 
aldrig kom til at arve Kabbel Gods.

En levende kirke med et rigt og varieret 
kirke- og gudstjenesteliv. Spisefællesska-
bet Den åbne Familie har i over 25 år mød-
tes en gang om måneden.

Læs mere på www.norlemkirke.dk 

Nørlem Kirke
Kabbelvej 3, Nørlem
7620 Lemvig

Nees Kirke
Nøragervej 8A, Nees
7570 Vemb

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEOSCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO
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RAMME KIRKE

22

Den romanske kirke og dens sengotiske 
tårn er blytækket og ligger i byens sydli-
ge del. Altertavlen fra 1624 er skænket af 
Anna Wind og Erik Skram til Rammegård. 
Habsburgernes våben er gengivet i dåbs-
fadet.

Menighedsrådene i Dybe-Ramme, Lom-
borg-Rom og Fjaltring-Trans har stærke 
samarbejder om henholdsvis kirkelige ar-
rangementer og personale.

Læs mere på www.lomborgkirke.dk 

NØRRE NISSUM KIRKE

21

Kor og skib er fra sidst i 1100-tallet, 
mens tilbygning af tårn og våbenhus er 
fra omkring år 1500. Kirken har hørt un-
der Gudum Kloster og siden herregården 
Kongensgaard indtil 1925. Døbefonten 
menes at være kirkens oprindelige. In-
ventaret omfatter desuden to udskårne 
figurer fra 1400-tallet og fragmenter af 
kalkmalerier fra 1700-tallet. 

Kirken er nyudsmykket af Peter Brandes 
i 2016 med en gylden altertavle med Bi-
belmotiver, alterbord støbt i bronze og nyt 
knæfald.

Læs mere på www.noerrenissumkirke.dk 

Ramme Kirke 
Algade 49
7620 Lemvig

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO

Nørre Nissum Kirke
Kirkebyen 2B, Nørre Nissum
7620 Lemvig

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO
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ROM KIRKE

23

Den store, tidligere herredskirke, der ind-
vendigt er bygget af glathuggede kvadre, 
rummer sjældent altersølv og lysestager, 
og her ringes til kirke med en klokke fra 
1200-tallet. En gravhøj befinder sig mod 
sædvane inden for kirkediget. 

Lomborg-Rom sogn har mange fælles kir-
kelige aktiviteter, og det rummelige og 
åbne, kirkelige fællesskab inddrager og 
omfatter alle aldre. 

Læs mere på www.lomborgkirke.dk 

THYBORØN KIRKE

24

Det moderne kirkecenter er nybygget i 
2011, efter Thyborøns oprindelige kirke 
fra 1908 først blev udvidet i 1934 og si-
den ombygget i 1970. 

Kirken er bygget op omkring inventaret fra 
den gamle kirke: Døbefont, orgel og Niels 
Østergaards unikke altertavle ”Den signe-
de Dag”, som  er 5 meter høj og 3 meter 
bred.

Læs mere på www.thyboron-kirke.dk 

Thyborøn Kirke 
Vesterhavsgade 125A
7680 Thyborøn

Rom Kirke 
Ringkøbingvej 80, Rom
7620 Lemvig

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEOSCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO
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THYBORØN KIRKEGÅRD

25

På kort afstand fra kirken ligger Thyborøn 
Kirkegård, som har sit helt eget særpræg. 
Hækkene, som adskiller gravstederne, er 
med hybenroser, da de er meget hårdføre i 
det barske klima ved havet. 

De ukendtes gravsted er centralt placeret 
og markeret med 3 store kors, mens mo-
numentet for de søfolk, der ikke kom ind 
fra havet, er prydet af en stor skulptur med 
et motiv, der symboliserer tro, håb og kær-
lighed. 

Læs mere på www.thyboron-kirke.dk

TRANS KIRKE

26

Kirken ligger højt hævet og prægtigt belig-
gende på klintekanten helt ud til Vesterha-
vet. Da kvaderstenskirken blev bygget om-
kring år 1200 lå den midt i sit sogn; men 
havet har nu ædt det halve. Hvide stakitter 
omkranser kirkegårdens gravsteder; her er 
ingen anden læ. Udgravninger har fundet 
rester af tre endnu tidligere trækirker på 
stedet. Den ældste og mindste er fra før 
kristendommens officielle indførelse i 
Danmark. Kirkebænke og inventaret i ko-
ret kom til efter en restaurering i 1963-64.

Læs mere på www.havsogne.dk 

Thyborøn Kirkegård
Kirkegaardsvej 3
7680 Thyborøn

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO

Trans Kirke
Mollerupvej 20, Trans
7620 Lemvig

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO
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TØRRING KIRKE VANDBORG KIRKE

27 28

Kirken er opført i 1100-tallet og viet til 
Johannes Døberen. Fra sin 44 meter høje 
bakke - formentlig en oldtidshøj - ses tår-
net vidt omkring og har derfor tidligere 
tjent som sømærke for fjord og hav. 

Udvendigt ses flere fine, genbrugte kvadre 
med motiv, og i korets sydside er et spe-
dalskhedsvindue, så syge uden smitterisi-
ko kunne modtage nadveren udenfor. 

Kirken rummer blandt andet en fløjalter-
tavle og enkelte fremdragede kalkmaleri-
er. 

Læs mere på www.hht.nu 

Den romanske kirke med skib og kor er 
opført i kvadersten omkring år 1100. Et 
sen-gotisk sakristi er senere tilføjet på 
kirkens nordside ud for koret. Det hvidkal-
kede kirketårn er bygget til i slutningen af 
1400-tallet. 

På skibets sydside findes et lille, bemær-
kelsesværdigt og sært mandshoved ind-
hugget i granitten. 

Kirken har ingen udsmykning udover sit 
faste inventar; kun de rene, hvide vægge.

Læs mere på www.havsogne.dk 

Tørring Kirke
Gjelleroddevej 19
7620 Lemvig

Vandborg Kirke
Kirkensgårdvej 41
7620 Lemvig

SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO SCAN QR-KODEN OG SE LILLE VIDEO
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Bøvlingvej 15, 7650 Bøvlingbjerg.
T: 9788 5055 . E: lemvig.provsti@km.dk
lemvigprovsti.dk


