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Torvet 10, Lemvig

Det eneste, 
som gør os 

til mennesker, 
og som knytter 

os sammen, 
er ordet.  

Michel de Montaigne

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.

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 
respekt nyt liv i arvesølvet. 
Stilen er nordisk, dvs. melo-
disk, skønhedssøgende, nys-
gerrig 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 spil-
ler og kan spille i samfundet.

CS Nielsen. Koncertforedrag
Tirsdag 14. februar 19.30, Lemvig kirkehus
CS Nielsen er sangskriver, musiker og tidl. 
højskolelærer. Gennem koncerter, anmel-
derroste plader og foredrag har han etableret 
sig som en historiefortæller med poetisk og musikalsk tæft. Med pa-
tos og humor forener hans engelsksprogede tekstunivers mytologien 
med det personlige. De enkle og melodiøse sange beskæftiger sig med 
længsel og savn, ansvar og afmagt, tvivl, tro, håb og kærlighed, døden 
og livets landevej. Denne aften kombineres musikken med fortællinger 
om sangene og inspirationen fra bl.a. amerikansk country, Bibelen og 
hjemstavnsøen Samsø.

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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