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 Åbningstider på Kirkekontoret
I juli måned 2015 holder Kirkekontoret åbent 
tirsdag – torsdag kl. 09.30 – 12.30
Lemvig-Heldum Menighedsråd

 
KirkeNYT i sommerferien
Grundet færre aktiviteter og møder i sommerperioden har 
Lemvig-Heldum Menighedsråd besluttet, at KirkeNYT ikke 
udkommer i ugerne 26 – 28 – 30.
Se www.Lemvigkirkerne.dk om mødedatoer m.v.

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

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

Folkekirken tæt på
Med et godt stykke over 4 millioner medlemmer er Den 
danske Folkekirke den kirke, der er tilstede tættest på og 
længst ude i landets mange sogne og landområder. Det giver 
os en enestående mulighed for at give begrebet ”nærvær” 
helt konkret og egentlig betydning – nemlig som formidler 
af personligt nærvær hos folk, der har behov for og brug for 
en, der bare kan komme og være tilstede – brug for nærvær. 
Samtidig med muligheden følger også ansvaret herfor og 
forpligtelsen hertil. 
Folkekirken lever op hertil ved at være tilstede med sine 
kirkebygninger overalt i Danmark og her holde gudstjenester 
og andre kirkelige handlinger som dåb, kon� rmationer, 
bryllup og begravelse, når medlemmerne har brug herfor. 
Vi er glade for her i provstiet og i Lemvig og Heldum sogne 
også at kunne tilbyde som en mulighed at være tilstede helt 
ude i hjemmene, når det ønskes og e� erspørges. 
Det sker gennem A� astnings- og vågetjenesten i Lemvig 
provsti og gennem Besøgstjenesten i Lemvig & Heldum 
Sogne. 

Om Afl astnings- og vågetjenesten i Lemvig Provsti 
A� astnings- og vågetjenesten består af 10 frivillige, som fra 
deres arbejdsliv har professionel erfaring i samvær med syge 
og døende. Der ydes medmenneskelig støtte, nærvær og 
tryghed til den døende, den alvorligt syge og/eller til familien. 
Tjenesten tilbyder a� astning til pårørende, der passer 
alvorligt syge og derfor har behov for at kunne koble fra 
nogle timer. Tjenesten tilbyder også at sidde ved døende i de 

situationer, hvor pårørende ikke kan være tilstede eller ikke 
længere magter det. 
Det a� ales i hvert enkelt tilfælde, hvad behovet er og typisk 
bliver det 3 timer ad gangen, men det kan også være således, 
at vågekonerne a� øser hinanden gennem nætter og dage. 

Det er gratis at benytte sig af tjenesten og en a� ale kommer 
i stand ved at pårørende kontakter en af tjenestens to 
koordinatorer, der så e� erfølgende træ� er a� alen. 
Koordinatorer er Hanne Lund: 61764955 / 97821761 & Betty 
Nørby: 51255925 / 97891317

Besøgstjenesten i Lemvig og Heldum Sogne
Besøgstjenestens formål og virke er at etablere en kontakt 
mellem en besøgsven og en besøgsvært, for at styrke 
fællesskabet, nærvær og samværet inden for sognene. En 
besøgsven arbejder frivilligt, fordi han/hun også får noget ud 
af samværet.
Alle, der ønsker det, og gerne vil lære et andet menneske 
fra sognene at kende, kan få en besøgsven. Der kan være 
mange årsager til, at man ikke længere kan komme så meget 
ud af sit hus eller lejlighed. Derfor kan det være svært både 
at ska� e sig nye kontakter og at holde de gamle ved lige. En 
besøgsven er ikke en hjemmehjælper, der giver en hånd med 
ved hjemmets praktiske gøremål, men en ven der kommer 
på besøg.
Man kan få en besøgsven ved at kontakte besøgstjenesten 
koordinator: 
Meta Bech Houmaa, tlf. 2460 0461 eller en af kirkens præster. 

Det er vort håb, at vi hermed kan være med til at formidle 
nærvær og fællesskab bredt ud i sogne i provstiet. 

Poul Erik Knudsen
Sognepræst

JULI LEMVIG KIRKE: HELDUM KIRKE:

Søndag d. 5. 10.30 Poul Erik Knudsen 9.00 Poul Erik Knudsen
5. søndag                                   Indsamling: Venskabsmenighed
efter trinitatis
Kirketaxa:
97 82 14 15
Søndag d. 12. 10.30 Poul Erik Knudsen 9.00 Poul Erik Knudsen
6. søndag                     Indsamling: Sognenes YM-projekt
efter trinitatis
Kirketaxa:
97 82 24 24
Søndag d. 19. 10.30 Poul Erik Knudsen 9.00 Poul Erik Knudsen
7. søndag                                  Indsamling: Venskabsmenighed
efter trinitatis
Kirketaxa:
97 82 14 15

… 5. søndag efter trinitatis
og vi læser stadig fra begyndelsen af Jesu virke hos evangelis-
ten Lukas kap. 5,1-11. ”Og de lagde bådene til land og forlod 
alt og fulgte ham”. Sådan slutter teksten – de første tre disciple 
har sluttet sig til Jesus: Simon, der � k tilnavnet Peter og de to 
Zebedæus-sønner, Jakob og Johannes. Forud herfor er gået 
det, som vi har kaldt Peters � skedræt. Det foregår ved Geneza-
ret Sø i det nordlige Israel. De tre � skere har været af sted hele 
natten, men har ikke fanget noget. Nu lå bådene ved land og 
� skerne slappede af. Jesus lånte en af bådene og � k Peter til at 
lægge lidt fra land. Så satte han sig der og underviste de folk, 
der fulgte ham. Da han var færdig hermed � k han � skerne til 
igen at tage længere ud og kaste garnene i en gang til. Først 
protesterede de – for de havde � sket hele natten forgæves. Nu 
skete der så det, at garnene blev mere end fulde – ja de fyldte 
begge både med � sk. De blev klar over, at Jesus var mere end 
en almindelig mand – ja at han var Guds Søn. Så da Jesus bad 
dem om at følge ham, forlod de straks det hele og blev Jesus´ 
første disciple. I den e� erfølgende tid kom endnu 9 til så de 
samlet blev 12 – ligesom Israels 12 stammer. Grundstammen 
til det nye gudsfolk var skabt. 
Vel mødt til en gudstjeneste på søndag midt i sommertiden...

Døbt i Lemvig Kirke lørdag den 20.6.2015
Filippa Martha Rosen Tolstrup, Frejasvej 98, 7620 Lemvig

Dåb

Start: Hygum Kirke kl. 10.00. 
Slut: Lemvig Kirke kl. 15.00. 
Vandringens længde: 14. km. 
Vi følger bølgernes land og planeternes rækkefølge langs Lim-
� orden ind mod Lemvig. Med inspiration fra � øger Larsen 
er Planetstien anlagt som en formindsket udgave af vores 
solsystem. Vi begynder længst ude v. Pluto og slutter i solens 
kerne. Vi skal glæde os og forundres over al jordens herlighed. 
Pris: kr. 40 for bus retur til Hygum Kirke. 
Man medbringer selv forplejning til turen. 
Tilmelding: senest d. 15. juli til Poul Erik Knudsen 
pekn@km.dk - 97820181.

Gudstjenesten 
på CD 
Hver søndag optages 
gudstjenesten i Lemvig 
Kirke på CD.
I begyndelsen af den 
e� erfølgende uge bliver 
CD’en omdelt til de personer i sognet, der er med i CD-ordningen. 
Alle har mulighed for at være med i ordningen, der er ganske 
gratis.

Kontakt Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86, hvis du er interesseret.

PS: Har du ingen CD-afspiller, kan du låne én af kirken til formålet.

Sommervandring PLANETSTIEN
”Syng lovsang hele jorden!”
Lørdag den 18. juli

 Kirkens Dagligstue
Kirkens Dagligstue holder sommerferie. 
Vi starter igen den 13. august kl. 10.00, 
hvor vi får besøg af Ane Margrethe Bjerre
og Birgit Mogensen: ”at sætte spor” 
gennem billeder, ord og sange

 

- om Aflastnings- og vågetjenesten i Lemvig provsti
- om Besøgstjenesten i Lemvig og Heldum Sogne

 

 

3 orgelkoncerter i Lemvig Kirke
Fredag den 14. august kl. 16: 
Organist Steen Wrensted, Tønder
Fredag den 28. august kl. 16: 
Domorganist Morten Bech, København
Fredag den 11. september kl. 16: 
Henrik Skærbæk Jespersen, Haderslev

Fri entré
Obs.:
A� ud fra Inge Hermann gør at koncerten den 11. september 
kl. 16 varetages af domorganist Henrik Skærbæk Jespersen 
fra Haderslev


