
 

Sognemedhjælper Karen Hastrup 
og Kordegn Leif Fink  - For tiden sygemeldt!

Kirkekontoret, Torvet 10, tlf.  97 82 07 86
Kordegnevikar Else Mogensen, e-mail: lemvig.sogn@km.dk
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag tillige 15-17  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

Sognepræst Poul Erik Knudsen
tlf.  97 82 01 81 - træffes efter aftale
e-mail: pekn@km.dk

Sognepræst Birgitte Krøyer 
tlf. 97 82 01 68 – træffes efter aftale 
e-mail: bikr@km.dk

ANNONCEKirkeNYT
Lemvig & Heldum Sogne Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

På ingen anden aften i årets løb kan Lemvig byde på 
så mange kulturelle arrangementer som på KulturNat-
ten. Nogle institutioner laver egne arrangementer, mens 
andre arbejder sammen på tværs af interesseområder. 
Det har resulteret i et fl ot program, der byder på mange 
spændende ting overalt i byen – f.eks. Biblioteket, 
Valgmenighedskirken, Bjergbanen, Lemvigs Museer, 
Tante Andante og Ungdomsgården. Alle steder er der 
gratis entré.

Det er nu tredje år i træk, KulturNatten afvikles – og 
meget tyder på, at det er en tradition, der er kommet for 
at blive, da både arrangementsudbuddet og publikums-

tilstrømningen er steget støt år for år. Traditionen tro 
fi nder den sted tirsdag aften i efterårsferien – nærmere 
bestemt tirsdag den 18. oktober kl. 19–22.

Lemvig kirke har, med sin beliggenhed på Torvet midt 
i byen, fundet det naturligt at være med hver gang – og 
således også i år. Denne gang har vi valgt at fokusere på 
mørket med overskriften Mørkets sange, fortællinger 
og toner. Arrangementet vil blive afviklet to gange 
med samme form, men med forskelligt indhold, nemlig 
klokken 20.15  og 21.15 – begge gange af ca. 20 minut-
ters varighed.

Bag arrangementet og dets afvikling står sognepræst 
Birgitte Krøyer og organist Erling Lindgren, og ind-

holdet bliver en kombination af fællessange, oplæsning 
og fortælling, solosang og orgelmusik – alt sammen 
med relation til mørket. Mørket vil også dominere 
kirkerummet – ikke et dæmonisk mørke, men et stemn-
ingsfuldt mørke, understreget af levende lys. 

Er interessen og nysgerrigheden blevet vakt? 
Så kig ind i Lemvig kirke den 18. oktober 
kl. 20.15 eller 21.15 – eller måske begge 
gange, hvis tiden tillader det, for som sagt 
vil hele byen syde og koge denne aften!

Birgitte Krøyer
Erling Lindgren

På søndag

Kirkekalender

KULTURNAT 2011 også i Lemvig kirke!

Mødekalender
 

Obs
Tirsdag den 11. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset ved tidligere sognepræst Lars Man-
drup, Århus. Emne: ”En havkat i et hyttefad”, om Kaj Baagø, 
der i 1959 blev udsendt af DMS som missionær i Sydindien.
Tirsdag den 11. kl. 19.30
Indre Mission. Tirsdagssamvær/Seniormøde. Svend Taulborg, 
Struer. Emne: ”Fundamentet fastholder.”
Onsdag den 12. kl. 19.00
Indre Mission. Tale v/Thue Thomsen, Hvide Sande
Torsdag den 13. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Gymnasielærer og organist 
Sussi Robinson, Lemvig: ”Forfattere fra Sydthy”
Onsdag den 19. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene
Onsdag den 19. kl. 19.30
Alle Hjem mødes i de fi re bibelkredse
Torsdag den 20. kl. 10.15
Kirkens dagligstue holder efterårsferie

Babysalmesang
Nyt hold starter tirsdag den 25. oktober kl. 10.00

Ledere: Elin E. Knudsen og organist Erling Lindgren
Tilmelding senest onsdag den 19.10.2011 til Kirkekontoret 

tlf. 97820786,  sms: 24611291 eller mail: lemvig.sogn@km.dk

...er det 17. søndag efter Trinitatis
”Den, der ophøjer sig selv skal ydmyges og den, der 
ydmyger sig selv skal ophøjes,” siger Jesus i søndagens 
evangelietekst (Luk 14, 1-11). Han siger det ikke som 
en form for guddommelig forløber for Emma Gad. Det 
handler om noget langt større og vigtigere end god ”Takt 
og Tone”. Lagt i munden på Jesus betyder ydmyghed, at 
man giver andre mennesker plads til at leve og udfolde sig. 
Det har ikke noget med falsk beskedenhed, eller at grave 
sig selv ned i et hul i selvudslettelsens navn, at gøre. Når 
Jesus taler om ydmyghed, handler det om selv at være og 
også give andre lov til at være – i stedet for at hævde sig 
selv på de andres bekostning. Vi skal være noget. Nemlig 
hinandens medmenneske. Hinandens næste.
 

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE!

OKT./NOV. LEMVIG HELDUM

Søndag den 16. 10.00 Birgitte Krøyer 09.00   Birgitte Krøyer
17. søndag efter Trinitatis             
Kirketaxi: 97 82 14 15            Indsamling: Indenlandsk Sømandsmission

Tirsdag den 18. 20.15 og 21.15 Birgitte Krøyer
Kulturnat             

Søndag den 23. 10.00 Birgitte Krøyer 09.00   Birgitte Krøyer
18. søndag efter Trinitatis             
Kirketaxi: 97 82 24 24             Indsamling: Sognets YM-projekt

Søndag den 30. 10.00 Birgitte Krøyer 10.00   Poul Erik Knudsen
19. søndag efter Trinitatis   B.U.S.K. Børne- og                      
Kirketaxi: 97 82 14 15   familiegudstjeneste

Onsdag den 2.  19.30 Salmesangsaften med 
                     Inge Hertz Aarestrup

Dåb
Døbt i Heldum Kirke 

Lørdag den 6. august
Tristan Husted Toelberg, 

Oddervej 53 A, 2.tv., 8270 Højbjerg       

Jul i Fællesskab 2011
Igen i 2011 bliver der jul i fællesskab i Kirkehuset 

den 24. december - Indbydelse og program følger senere

Gamle gravsten på Lemvig 
og Heldum Kirkegårde
Lemvig-Heldum Menighedsråd har besluttet, at de gravsten som 
står på sløjfede gravsteder og langs kirkegårdenes hegn, - og ikke 
er fundet bevaringsværdige, bliver fjernet. Sammen med Lemvig 
Museum er der lavet nye retningslinjer for, hvilke gravsten der 
fremover bliver betragtet som bevaringsværdige. Nogle af de ting 
som der er lagt vægt på er: 
•   har gravstenen en lokal historisk betydning.
•   er gravstenen af speciel udformning.
•   har gravstenen betydning for kirkegårdens helhed. 

De pårørende, hvis gravsten fremover ikke bliver betragtet som 
bevaringsværdig, får hermed mulighed for at få gravstenen 
udleveret eller sat ud på et andet familiegravsted på kirkegården. 
De berørte gravstedsejere bedes tage kontakt til kirkegårdslederen 
på Lemvig Kirkegård, hvis de ønsker gravstenene udleveret, eller 
hvis der skulle være spørgsmål, om deres gravsten vil blive påvir-
ket af ovenstående beslutning. Bliver der ikke rettet henvendelse 
fra gravstedsejerne til de ikke bevaringsværdige gravsten senest 
31.12.2011, vil disse efterfølgende løbende blive fjernet. 
Med venlig hilsen
Anders Clausen, Kirkegårdsleder


