
Døbt i Heldum Kirke den 2. april:
Elmer Norr Kynde-Hansen, Langelandsvej 37, Frederiksberg C

Døbt i Heldum Kirke den 5. april:
Clara Bjerg Jeppesen, Ørnevej 8, Heldum

Døbt i Lemvig Kirke den 4. april:
Frederik Rebbe Piil, Mads Kjærs Vej 10, Lemvig

Døbt i Lemvig Kirke den 5. april:
Petrine Hørlyk Nørgaard, Clausensvej 14, Haderslev

I slutningen af 2014 � k vi godkendt den udarbejdede 
helhedsplan for Lemvig Kirkegård. Det betyder, at vi nu 
har nogle overordnede linjer for, hvordan vi gerne vil have 
kirkegården til at se ud om nogle år.
For at komme videre med helhedsplanen for kirkegården 
bliver vi desværre nødt til i nogle områder at lukke for 
nye gravsteder. Dette vil betyde, at nogle områder vil glide 
ud af dri�  og ikke vil blive benyttet til nye begravelser og 
bisættelser. Andre områder vil være helt eller delvist lukket 
i en kortere eller længere periode.
I den forbindelse har kirkegårdsudvalget og menighedsrådet 
besluttet forskellige midlertidige begrænsninger for nogle 
områder for nye kistebegravelser og urnenedsættelser. Det 
skal understreges, at hvis der er familiemæssig tilknytning til 
bestemte gravsteder, vil vi selvfølgelig forsøge at respektere 
dette i videst mulig omfang.

Nedenstående følger en kort beskrivelse af begrænsninger og 
muligheder:

Skulpturafdeling SYD
På kortet er dette område markeret som ”søndre”. Området er 
kirkegårdens ældste hjørne og forventes omlagt til park med 
græsbund og solitære træer. Bevaringsværdige gravsteder 
bevares med hække og stakit. Der vil senere også kunne 
placeres nye hækomkransede traditionelle gravsteder. I 
dette område forventes en ny skulpturgruppe etableret. 
Indtil vi får lavet en detaljeret plan for området, vil der som 
udgangspunkt være lukket for nye gravsteder.

Parkafdelingen ØST
Hele ØST området vil blive udformet til en sammenhængende 
park med græsbund, beplantet med små lunde bestående af 
særlige træer og blomstrende buske. I hele ØST området, i 
NORDVEST området og i NORD og MELLEMSTE område 
vil der fortsat kunne oprettes nye gravsteder.

Blomstermarken VEST
Vi forventer, at hele VEST afdelingen 
skal indrettes til rum, hvor 
gravstederne ligger i 
fælles beplantninger 
bevokset med stauder, 
blomster, græsser 
og blomstrende buske. 
Beplantningen formes som 
en ”fredsbølge” og danner en 
blomstermark. I område VEST vil der 
i en periode kun kunne   oprettes enkelte 
nye gravsteder e� er nærmere anvisning.

De områder i øvrigt, som ikke vil blive benyttet til 
nye gravsteder, eller som bliver henlagt til senere brug, er 
bl.a.: Urne-haven, Urner i Vest, Urner i Øst og Urner i Græs  
samt mindeparken.

Har man et gravsted/urnested i de berørte områder, kan de 
beholdes så længe, man ønsker at bevare dem i familiens eje 
- dog inden for kirkegårdens vedtægter.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående eller til 
helhedsplanen iøvrigt, kan Kirkegårdslederen eller én fra 
menighedsrådet kontaktes.

Anders Clausen
Kirkegårdsleder

 
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 under forandring ...

… er det 2. søndag efter påske
For to uger siden var det påske, og her to uger efter påske bruger 
Jesus i søndagens tekst billedet af hyrden. “Jeg er den gode hyrde. 
Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene”, siger Jesus i søndagens 
evangelium (Joh 10, 11-16). Med billedet af hyrden og fårene 
fortæller Jesus, hvad der skal ske, og hvad det, som inden længe 
vil ske, betyder: At han skal blive korsfæstet. At han skal sætte sit 
liv til for fårene. At han skal dø. 
For det, der skal ske,  handler om kærlighed. Om menneskers 
manglende - og Guds uendelig store - kærlighed. For hvad skulle 
ellers få en hyrde til at give sit liv for at redde en flok får, hvis ikke 
det er kærlighed? Hvad skulle ellers få en Gud til at sætte livet til 
for mennesker?
… og på søndag får vi at høre, at han stadig ”sætter sit liv til” for os! 

Velkommen til gudstjeneste!

Tirsdag den 14. kl. 14.30
Indre Mission – Klippen. Tirsdagssamvær / seniormøde 
ved sognepræst Leo To� gaard, Nr. Nissum
Tirsdag den 14. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. Foredrag ved tidl. general-
sekretær for Kirkens Korshær og nuværende fængselspræst 
Bjarne Lenau Henriksen: ”Det dyrebare menneskeliv – om 
livskvalitet på afmagtens vilkår”
Onsdag den 15. kl. 14.00-15.30
Indre Mission – Klippen. Samtalemøde
Onsdag den 15. kl. 19.30
Alle Hjem mødes hos:
Kreds 1: Gunnar Førrisdahl, Nørrebjerg 61
Kreds 2: Else Kamstrup, Lokes Vej 24
Kreds 3: Lili & Svend Erik Nielsen, Søto�  1
Kreds 4: Margrethe Hvas & Bent Hansen, Mattrupsvej 28              
               (ændret til den 22. april)
Onsdag den 15. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene
Torsdag den 16. kl. 10.00
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Halldór Arnarson: 
”Jeka� sh – en multikulturel arbejdsplads i Lemvig”
Tirsdag den 21. kl. 17.00-19.00
Spisefællesskab for aleneforældre og børn i Kirkehuset. 
Tilmelding: smh@lemvigkirkerne.dk / 23 45 94 92
Onsdag den 22. og torsdag den 23. kl. 19.30
Indre Mission og Luthersk Mission holder fællesmøde i 
Klippen. Tale ved Egild Kildeholm, Rønde
Torsdag den 23. kl. 10.00 
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. 
Poul Erik Knudsen: ”Bag om udtrykket at være et ikon”
Onsdag den 29. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene
Torsdag den 30. kl. 10.00
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Poul Anker Møller, Nørre 
Nissum: ”Familien gennem tiderne”
Torsdag den 30. kl. 18.00-21.00
Kirkemarked

Dåb

Kirkens Dagligstue 
i Kirkehuset torsdag den 16. april kl. 10.00
Haldór Arnarson: 
”Jeka� sh – en multikulturel arbejdsplads i Lemvig”

Lemvig kirke indbyder til

Tirsdag den 7. + 21. april kl. 17-19
Tilmelding og information: Sognemedhjælper 

Kirsten Vindum  smh@lemvigkirkerne.dk  23459492

Spisefællesskab
for aleneforældre ... og børn

Så er der kommet lys på Heldum Kirke … 
  

APRIL/MAJ: LEMVIG KIRKE: HELDUM KIRKE:

Søndag d. 19. 10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Poul Erik Knudsen
2. søn. eft. påske                                  Indsamling: Venskabsmenigheden
Kirketaxa:
97 82 14 15
Søndag d. 26. 10.30 Poul Erik Knudsen 9.00 Poul Erik Knudsen
3. søn. eft. påske                                  Indsamling: Sognenes YM-projekt
Kirketaxa:
97 82 24 24
Torsdag d. 30.17.15 Poul Erik Knudsen
 Meditationsgudstjeneste
Fredag d. 1. 10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Bededag  Kirkeka� e
Kirketaxa:
97 82 14 15
Søndag d. 3. 10.30 Poul Erik Knudsen 10.00 Birgitte Krøyer
4. søn. eft. påske  Kon� rmation
Kirketaxa:            Indsamling: Danske Sømands- og Udlandskirker
97 82 24 24 16.00 Koncert med
 Musikstuderendes Kor, 
 Aarhus. Entré 50 kr.

 


