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Dyrskue 

Lemvig: Kirkerne i Lemvig Provsti deltog i fjor for første gang i Lemvig Marked og Dyrskue, og i år er kirkerne 

igen på plads ved det store, folkelige arrangement. 

Denne gang vil det blandt andet handle om Martin Luther. I år er det nemlig 500 år siden, at Martin Luther 

begyndte den store reformation af kirken. 

Og det kommer sikkert også til at handle om Luther, når biskoppen over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, 

gæster provstiets stand søndag ved middagstid. 

- Biskoppen har sagt ja til et interview i "den varme stol". Vi ved endnu ikke, hvor interviewet kommer til at 

foregå, men det bliver enten på vores stand eller på en scene. Vores præst Kim Eriksen (Lemvig Kirke, red.) 

har en række nærgående spørgsmål til biskoppen, fortæller sognemedhjælper Kirsten Vindum fra Lemvig-

Heldum Sogne. 



Biskoppen ventes at være på standen cirka en times tid, inden han skal videre til en anden begivenhed på 

Lemvigegnen: Remmerstrandlejrens 50 års jubilæum. 

Formålet med den kirkelige stand er primært to ting. 

- Vi vil gerne ud til folket – vi vil gerne være dér, hvor der er mange mennesker samlet. Desuden kommer 

provstiets præster og menighedsrådsmedlemmer, der bemander standen, til at møde hinanden, og det 

giver nogle kontakter på tværs af sognene. Det giver et netværk, siger Kirsten Vindum. 

Der er også noget for de yngste på standen. De kan fornøje sig i en hoppekirke. Der vil også være 

konkurrencer for børn og voksne, og nogle af opgaverne vil være relateret til Luther og Reformationen. 

Der vil som noget nyt være morgensang i hangaren, hvor der serveres rundstykker og kaffe til udstillerne. 

Lemvig-præst Kim Eriksen og Lemvig Kirkes organist Nina H. Davidsen står for den del. 


