
HELLIGKORS KATOLSKE KIRKE 
T I D L I G E R E L E M V I G M E T O D I S T K I R K E 

Den tidligere metodis tki rke på hjørnet af Øs te r -
gade og Østerbrogade , kaldet Jesuskirken, er 
opfør t 1905 og indviet 19. aug. 1906. Metodis t -
menigheden, der var dannet i 1890'erne, bet jen-
tes i mange år fra Hols tebro , senere fra Silke-
borg . Bygningen blev 1977 afhændet til den ka-
tolske menighed og genindviet 8. jan . 1978 un -
der navnet Hell igkors kirke (jfr. middelalderligt 
†kapel af s a m m e navn, s. 334). Den katolske 
menighed betjenes fra Viborg. 

Kirken (foto s. 422) er et lille rektangulært 
langhus med orientering nord-syd, opfør t af 
røde murs ten med lyse cementbånd og tækket 
med sortglaserede tegl. Den er holdt i middelal-
der former med kamtakkede, b lændingsprydede 
gavle og har en lille tagrytter over sydenden. En 
indskrift løs tysk *klokke af stål, formodent l ig 
fra o. 1906, er nedtaget i forbindelse med kir-
kens renovering 1977 og siden afhændet til Lem-
vig Gymnas ium. 

LEMVIG KIRKEGÅRD 

Den middelalderlige †kirkegård omkr ing kirken 
(jfr. s. 334f.) t jente som byens begravelsesplads 
indtil 1807, da den nuværende, høj t beliggende 
på Vesterbjerg blev anlagt. Den nye kirkegård, 
der endnu 1870 betegnedes som 'Assistens kir-
kegård ' , 1 blev indviet fo rud for den første be-
gravelse 16.juni 1807. Den udg jorde efter ud -
videlser 1872, 1901 og 1917 i alt 3,3 hektar og er 
yderligere udvidet 1934 og 1966.2 

Kirkegårdens ældste afsnit, i dag dens søndre 
del, var 1866 hegnet m e d jorddiger og hække af 
hv id t jø rn (mod vest og nord) samt træstakitter 
(mod øst og syd). Hoved indgangen i syd, ud til 
landevejen (nu Vesterbjerg), var en tømre t por t 
med ganglåger. Begravelserne var opdelt i fem 
kvarterer, adskilt af seks hovedgange. 1 Ifølge et 
reglement fra 1807 var der til hver grav afsat en 
nummere re t plads på 5x4 alen, og begravelserne 
skulle følge hinanden 'uden forskel af stand, vil-
kår eller betaling' . I årene 1810-42 leverede sten-

hugger Laurids Carstensen i R o m et større antal 
nummere rede stenpæle, der blev nedsat mellem 
gravene.3 

I dag består hegnet af hække og en blandet 
busk- og t ræplantning inden for et t rådhegn. 
Låger og por te er moderne stålkonstruktioner. 
Langs gangene er der rester af ældre alleer af 
elm, ask og røn. 

Ligkapellet (fig. 1) mid t på kirkegården er op -
før t 1915 efter tegninger4 af arkitekt Helge Bo j -
sen-Møller.5 Det er en lav, hvidkalket og tegl-
hængt bygning i tre afsnit, hvoraf det nordre 
senere er udvidet . Kapellet, der er orienteret 
nord-syd og har stræbepiller i to afsæt langs 
f lankemurene, er bygget omkr ing et ældre og 
mindre (†)ligkapel, som var opfør t 1880 efter 
tegning af arkitekt Tage Olivarius.6 Ved udvi-
delsen 1915 blev det gamle kapels l angmure gen-
n e m b r u d t af spidsbuede arkader og sat i fo rb in-
delse med to f lankerende 'sideskibe'. Nu er 


