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Det eneste, 
som gør os 

til mennesker, 
og som knytter 

os sammen, 
er ordet.  

Michel de Montaigne

Salmesangsaften med Sten Kaalø
Tirsdag 13. september kl. 19.30, Lemvig Kirke
Steen Kaalø er frimenighedspræst i Bovlund og 
forfatter til adskillige digte og salmer, heriblandt 
to salmer i Den danske salmebog. Denne aften vil 
han fortælle om sin vej ”fra kartoffelskræller til sal-
medigter”, og vi vil synge et udvalg hans salmer.

www.lemvigkirkerne.dk − en del af Folkekirken

FAKTAFAKTA
 � Foredragsaftener foregår i Kirkehuset i den store sal i Svirrebom. Aftenerne 

begynder kl. 19.30 og slutter senest kl. 22.00. Kaffe 40 kr.
 � Søndagssamvær foregår i Lemvig Kirke og Kirkehuset. Frokost med betaling 

og tilmelding.
 � Koncerter foregår i Lemvig Kirke. Entré: se de enkelte datoer.

• Der er mulighed for at bestille kirketaxa for sognets beboere til arrangemen-
terne.

Aftenerne er arrangeret af Aktivitetsudvalget i Lemvig og Heldum Sogne.

Orgelkoncert med Tine Fenger, rektor ved Vestervig 
kirkemusikskole
Tirsdag 16. august kl. 16.00
Hun spiller musik af J. S. Bach, Wilhelm Peterson-Berger og den danske 
komponist og organist Peter Møller. Koncerten er den sidste af sommerens 
orgelkoncerter, og den varer ca. en halv time. Der er fri entré.

Koncert med Thy Kammermusikfestival
Fredag 26. august kl. 19.30
Thy Kammermusikfestival samler unge musikere og instruktører fra hele 
verden. Ved denne koncert spiller de et program med musik af bl.a. C. P. E. 
Bach, Felix Mendelssohn og Claude Debussy. Entré 50 kr.

Den traditionsrige julekoncert
Torsdag 8. december kl. 19.30
Den traditionsrige julekoncert med musikskolens symfoniorkester og vok-
senkor samt Lemvig kirkes ungdomskor. Der er fri entré.

Vinterjazzkoncert med Duo Grarup/Hindø
Onsdag 22. februar kl. 19.30
Jazzpianisten Steffan Grarup Jensen og kontrabassisten Jesper Hindø har 
fundet sammen omkring den danske salmeskat og puster med den største re-
spekt nyt liv i arvesølvet. Stilen er nordisk, dvs. melodisk, skønhedssøgende, 
nysgerrig og legende, men altid loyal mod sit oplæg. Entré 50 kr.
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Søndagssamvær med Harald Nielsen
Søndag 30. oktober 10.30, Lemvig kirke og kirkehus
Efter gudstjenesten serveres frokost i Kirkehuset. 
Herefter vil tidligere generalsekretær for Danmis-
sion, Harald Nielsen, holde foredraget ”Mission er 
mennesker” med udgangspunkt i hans to nye bø-
ger om missionshistorie. Husk tilmelding.

Biskop Henrik Stubkjær: 
Kirkens plads i samfundet
Tirsdag 8. november kl. 19.30, Lemvig kirkehus
Biskoppen over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, har 
en fortid som generalsekretær for Folkekirkens 
Nødhjælp og er engageret i politiske og kirkelige 
forhold i både ind- og udland. Han er derfor den 
rette mand til at svare på, hvilken rolle kirken 
spiller og kan spille i samfundet.

Ahmed Akkari: En rutsjebanetur i 
livet: Hvordan du undgår at falde af!
Tirsdag 14. februar 19.30, Lemvig kirkehus
Ahmed Akkari er uddannet lærer og forfatter og 
har været på en livsrejse, der har ført ham vidt om-
kring. Fra Koranen til Grundtvig og fra Libanon til 
Grønland. I foredraget vil han fortælle om at finde 
vejen fra afmagt til optimisme og gå fra bitterhed 
til kærlighed. 

Søndagssamvær med biskop 
Elof Westergaard 
Søndag 5. marts 10.30, Lemvig kirke og kirkehus
Denne søndag får vi besøg af Elof Westergaard, der 
er vokset op i Lemvig, og i dag er biskop i Ribe. Efter 
gudstjenesten er der frokost i kirkehuset. Herefter 
vil Elof Westergaard fortælle om sit liv og sine tan-
ker med udgangspunkt i hans seneste bogudgivel-
ser. Husk tilmelding.

Kasper Støvring: 
Vejr og vind i det danske sind
Tirsdag 14. marts, kl. 19.30, Lemvig kirkehus
Kasper Støvring er ph.d. i litteraturvidenskab, forfat-
ter og debattør. Denne aften vil han med afsæt i bogen 
”Dansk natur” fortælle, hvorfor vi mangler en dansk na-
turkanon. Foredraget handler om, hvordan vind, vejr, 
landskab og tidens gang har formet det danske sind.

Siegfried Matlok. Foredrag:
Tyskland i dag og i morgen
Tirsdag 11. oktober kl. 19.30, Lemvig kirkehus 
Siegfried Matlok er tidligere chefredaktør for avi-
sen Der Nordschleswiger og dermed en stor ken-
der af både dansk og tysk politik. Denne aften vil 
han tage temperaturen på de aktuelle forhold og 
give os et bud på ”Tyskland efter Merkel”.
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