
 

 

Historie
Lemvig Kirkegård på Vesterbjerg er påbegyndt anlagt og 
indviet i 1807 i afdelingen, som i dag benævnes Syd, til 
a� øsning af den gamle kirkegård, som lå nede i byen omkring 
kirken. Kirkegårdens ældste afsnit, i dag dens søndre del, 
var i 1866 hegnet med jorddiger og hække af hvidtjørn 
samt træstakitter. Hovedindgangen ud til landevejen var 
en tømret port med ganglåger. Begravelserne var opdelt i 
fem kvarterer, adskilt af seks hovedgange, og til hver grav 
var afsat en nummereret plads på 5x4 alen. I tidens løb 
er der sket � ere udvidelser af kirkegården, og samtidig 
er den e� erhånden blevet indrettet, som vi ser det i dag. 

På Lemvig kirkegård har vi i de seneste par år arbejdet med 
at få lavet en helhedsplan, som vi kan arbejde e� er fremover. 
Udviklingen er gået i retning af, at kistebegravelser bliver 
erstattet af urnebegravelser. Det betyder, at vi får plads i 
overskud. Vi forsøger at kunne tilgodese de ønsker, der 
kommer om nye begravelsesformer, og samtidig respektere de 
eksisterende mange � otte gravminder, vi har på kirkegården. 
Kirkegården repræsenterer på en forunderlig måde livets 
gang i Lemvig - en tidslomme, som er uigenkaldeligt forbi, 
og på spring for at komme ind i fremtiden – hvor skal vi hen? 
Afdeling øst er under omdannelse til park og viser dermed 
vejen frem. Kirkegården skal være byens begravelsesplads, 
men også byens park.

Indretning
Sidst i 2014 � k vi godkendt den udarbejdede helheldsplan 
for Lemvig Kirkegård. Det betyder, at vi nu har nogle 
overordnede linjer for, hvordan vi gerne vil have, at 
kirkegården skal se ud om nogle år. Overskri� erne over 

indretningen er, at den ældre afdeling mod syd indrettes som 
skulpturafdeling, øst afdelingen indrettes som parkafdeling. 
Området omkring kapellet forbliver som en traditionel 
afdeling, ligesom urneafdelingen nord for kapellet bevares 
som sådan. Afdelingen i vest indrettes som en blomstermark, 
mindeparken laves mere som en samlet afdeling, og 
afdelingen i nordvest indrettes som skovafdeling.
Nogle af elementerne er, at der omkring de enkelte afdelinger 
etableres græsrabatter, og at der under allé træerne beplantes 
med lave blomstrende buske. Stierne og vejene gøres lidt 
smallere, og deres forløb strammes lidt op med beplantning 
og græsrabatter. Dette vil give kirkegården et grønnere 
præg. Alléerne bibeholdes i hovedtrækkene og færdiggøres 
ved e� erplantninger. De traditionelle ikke aktive gravsteder 
indrettes med mere beplantning frem for grus og grå 
belægning. De mindre befærdede grusstier i afdelingerne 
omlægges til græs.

Skovkirkegård
Lige nu er vi ved at få udarbejdet en detailplan for afdeling 
nordvest, skovkirkegård og mindepark.
Det er meningen, at hele området i nordvest, inkl. det 
ledige græsområde mod nord, tilplantes med skov af ege-, 
bøge- og birketræer, i den hensigt at skabe en lysåben 
skov. Det vil give kirkegården og dens omgivelser en smuk 
karakter og skabe mere læ på kirkegården. I skovområdet 
er det tanken at anlægge lysninger, hvor nogle af de mange 
bevaringsværdige gravsten opstilles, ligesom der også kan 
opstilles bevaringsværdige gravsten rundt i skovbunden. 
I skoven er det også tanken, at der kan nedsættes urner og 
enkelte kister i tilstrækkelig afstand fra træerne.

Mindepark
De tre mindelunde for de faldne under 2. verdenskrig 
og søfolkene sammenlægges til én mindepark med en 
samlende bund af græs beplantet med solitære træer. De 
smukke rosenbede ved mindestenene for de engelske � yvere 
bevares. Mindestenen for søfolk � yttes lidt mod sydvest og 
mindestenene stilles op på græsplænen, så de vender indad 
mod parken. De øvrige gravsteder i mindelunden sløjfes 
e� erhånden, som de udløber.

Vi forsøger at indrette kirkegården, så den kan udvikle sig 
de kommende mange år - og samtidig blive nemmere at 
vedligeholde. Vi regner med allerede her i år at påbegynde 
arbejdet med indretningen i nordvest området. Vi vil gøre 
dette i bidder e� erhånden som vi får økonomisk mulighed 
for at udføre dette. Vi glæder os til at se resultatet af vores 
arbejde.

Lemvig-Heldum Menighedsråd
Kaj Gøtzsche, formand    

 

Mødekalender

Kordegn Tina Nørgaard og Kordegnevikar 
Else Mogensen, e-mail: lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, tlf.  97 82 07 86

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

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

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

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

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

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
tlf. 23 45 94 92 - træffes efter aftale 
e-mail: smh@lemvigkirkerne.dk

Kirkekalender

På søndag

Fokus

Lemvig Kirkegård ændrer sig ...

Søndagssamvær
søndag den 22. marts kl. 10.30-14.00
Gudstjeneste i Lemvig Kirke med 
e� erfølgende frokost og foredrag i 
Kirkehuset. Filosof og forfatter John 
Engelbrecht fortæller om ”humor, 
livsmod og kristendom”.

Pris: 60 kr. pr. person inkl. frokost, øl/vand og ka� e.
Tilmelding: Senest torsdag den 19. marts kl. 12.00 til Kirke-
kontoret på tlf. 97 82 07 86 eller mail: lemvig.sogn@km.dk

MARTS: LEMVIG KIRKE: HELDUM KIRKE:
Torsdag d. 12. 17.00 Poul Erik Knudsen
 Babysalmesangsgudstjeneste
Søndag d. 15. 10.30 Poul Erik Knudsen 9.00 Poul Erik Knudsen
Midfaste søndag                                  Indsamling: Mellemkirkeligt Arbejde
Kirketaxa:
97 82 24 24
Torsdag d. 19. 17.15 Poul Erik Knudsen
  Meditationsgudstjeneste
Søndag d. 22.  10.30 Birgitte Krøyer Ingen gudstjeneste – 
Maria   Indsamling: Samvirkende der henvises til
Bebudelses søndag Menighedsplejer Søndagssamvær i
Kirketaxa: Frokost og  Lemvig Kirke
97 82 14 15 Søndagssamvær
Onsdag d. 25. 10.00 Birgitte Krøyer
 Påskeinstitutionsgudstjeneste
 19.30 Påskekoncert med 
 Lemvig Kirkes Ungdomskor 
 og organist Erling Lindgren. 
 Fri entré.
Torsdag d. 26. 19.00 Birgitte Krøyer / 
 Poul Erik Knudsen
 Gudstjeneste ved konfirmander

… er det midfaste søndag 
og vi skifter til Johannes evangeliets univers og læser fra kap. 6, 1-15. 
De tre første søndage i fastetiden har handlet om Jesus, der kæmper 
på lysets side og besejrer dæmonerne. Derfor slutter det hver gang i 
en lovprisning af Jesus som Guds Søn, som lysets fyrste. Dertil når 
også denne søndags tilhørere, da de ser Jesu gerning og hører hans 
ord: ”Han er sandelig profeten!” Men vejen til den erkendelse er denne 
søndag en anden. ”Påsken, jødernes fest, var nær”, skriver Johannes. 
Jesus og disciplene er samlet på den øde side af Galilæas Sø, og en 
stor skare er fuldt med. Jesus ønsker at give dem noget at spise, og en 
dreng med en madpakke bestående af fem bygbrød og to fisk byder 
sig til. ”Men hvad er det til så mange”, står der. For Jesus rækker det 
– for han er profeten kommet fra Gud. Han velsigner brødene og 
fiskene, og maden rækker til alle. Ja, efterfølgende er der tolv fulde 
kurve til overs. Jesus er livets brød – og hans liv rækker til liv til os alle. 

Det sker på søndag – en søndag for alle.

Tirsdag den 10. kl. 17.00-19.00
Spisefællesskab for aleneforældre og deres børn i Kirkehuset. 
Tilmelding: smh@lemvigkirkerne.dk / 23 45 94 92
Tirsdag den 10. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. Foredrag ved forfatter og tidl. 
sognepræst Ole Juul: ”Martin A. Hansen og Evangeliet”
Onsdag den 11. kl. 19.30
Indre Mission – Klippen. Onsdagsmøde
Torsdag den 12. kl. 10.00
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Sognemedhjælper Kirsten 
Vindum: ”Følg med sognemedhjælperen på arbejde”
Fredag den 13. og lørdag den 14. kl. 19.00
Luthersk Mission – møde i Kirkehuset. 
Søndag den 15. kl. 14.00 
Luthersk Mission – møde i Kirkehuset.
Tirsdag den 17. kl. 14.30
Indre Mission – Klippen. Tirsdagssamvær / seniormøde
Tirsdag den 17. kl. 19.00
Indre Mission – Kredsmøde i Møborg Kirke med e� erføl-
gende møde i missionshuset
Onsdag den 18. kl. 19.30
Alle Hjem mødes hos:
Kreds 1: Inga & Gudmund Jensen, Fjordlystvej 7
Kreds 2: Meta Noe, Emilielystvej 29
Kreds 3: Tove & Jens � ygesen, Enghavevej 11
Kreds 4: Vera & Jens Chr. Christensen, Niels Bjerres Vej 23
Onsdag den 18. kl. 19.30
Indre Missions bibelkredse samles i hjemmene

Kunstudstilling 
i Lemvig Kirkehus
onsdag den 11. marts 
kl. 15.30 
Biohusets Billedskole for 
voksne udstiller.
Udstillingen er en del af 
markeringen af den 
nationale Billedkunstens Dag – med en lille overraskelse 
på torvet kl. 16.00
Udstillingen i Kirkehuset kan ses indtil medio maj.

Meditationsgudstjeneste
i Lemvig Kirke 
torsdag den 19. marts kl. 17.15 
(bemærk tidspunktet)

En kort stund med stilhed, salmer, bøn og 
meditation.

Indsamlinger 2014
I løbet af året har vi i Lemvig og Heldum sogne indsamlinger 
til forskellige formål.
I 2014 er der i alt indsamlet kr. 46.279,50 kr. 
På modtagernes vegne takker vi for gaverne.
Oversigten over indsamlingsdatoer i 2015 kan ses på 
www.lemvigkirkerne.dk under menupunktet gudstjenester.

Lemvig-Heldum Menighedsråd

Babysalmesang
Opstart den 7. april kl. 10.00-12.00 
i Lemvig Kirke

Salmer og Sanser
Opstart den 8. april kl. 17.00-17.45 i Lemvig Kirke
Tilmelding: smh@lemvigkirkerne.dk / 23 45 94 92
Yderligere oplysninger: Se www.lemvigkirkerne.dk

  

  

 


