KIRKEBLADENE I DANMARK

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2018/2019

Pr æ s t e t a n k e r
A r r an ge m e n t e r
Ka l e n de r

FRA MENIGHEDSRÅDET

Året går på hæld
Det gamle kirkeår er ved at rinde ud. Det nye kirkeår begynder første søndag i advent og slutter sidste søndag efter
Trinitatis. Det skyldes, at kirkeåret følger månen, mens
kalenderåret følger solen
Den 6. september var der inviteret til budgetsamråd hos provsten. Det var et godt møde,
hvor der bl. a. blev oplyst, at der er 24 kirker,
17 menighedsråd, 12 præster og 2 valgmenigheder i Provstiet.
Den 23. september var der høstgudstjeneste
med en fuld kirke. Ca. 124.
Efter gudstjenesten var der 80 til høstfrokost
i Sognegården, og auktionen over høstens
gaver var som sædvanlig festlig, blandt andet
takket være konfirmanderne. Der blev
indsamlet 6.095,00 kr., som er blevet ligeligt
fordelt mellem Aktivitetshuset og Børn og
unge i sorg på menighedsrådsmødet d. 24.
oktober.
Den 24. september var der konsulentmøde
i kirken.
Til stede var repræsentanter fra Stiftet, Den
kgl. Bygningsinspektør Gunilla M. Rønnow,
Niels Engberg fra Nationalmuseet, klimakonsulent Poul Klenz Larsen og provst Ole
Rasmussen ifølge med et par provstiudvalgsmedlemmer og menighedsrådet.
Kirken blev besigtiget med henblik på den
kommende renovering i 2019.

2

Den 25. september er endnu en dato, der vil
blive husket.
Det var den manuelle ringnings sidste dag.
For ca. 30 år siden ringede Anne Marie West
for første gang med Nørlem Kirkes Klokke,
og den 25. september klokken 8.00 ringede
Anne Marie så den sidste ringning.
Bettina, Heidi, Erik Sinkbæk og jeg samledes
i tårnet og hørte på. Bagefter var der en
lille sammenkomst i Stiernhielm, hvor Anne

Marie fik tak for lang og tro tjeneste.
Budgettet for 2019 er endelig godkendt og
afleveret den 27. september.
Det sidste menighedsrådsmøde i dette år
blev holdt den 20. november.
Det årlige lovbefalede menighedsmøde blev
afholdt søndag den 25. november efter gudstjenesten. På dette møde blev der gjort rede
for aktiviteter og økonomi, både i det gamle
og det nye år.
Vi mærker, at året går på hæld. I denne
mørke tid tændes der lys i Sognegården, og
vi kan se frem til arrangementer der, med
hygge og godt samvær.
På menighedsrådets vegne vil jeg ønske alle
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Tak til alle for de gode timer vi har haft sammen i det gamle år.
Hans Adolph Brorson skriver i sin julesalme:
Nu vil vi os forsamle
i Jesu Kristi navn,
de unge med de gamle
skal løbe ham i favn;
han er vor julegave,
vor glæde, lyst og liv,
i ham vi og vil have
vor jule – tidsfordriv.
Formand Kirsten Carstensen.

Julenat

PRÆSTETANKER

Præsten er for en kort stund
løbet tør for tanker, så i stedet får I denne lille julehistorie
som jeg faldt over forleden
dag under forberedelserne til
julens mange opgaver
Den handler om en dreng Jonas, hed han.
Han boede tæt på Bethlehem sammen med
sin mor, far og hele 5 storebrødre. De 5
storebrødre gad aldrig at have deres lillebror
med til noget, men nu var han efterhånden
en stor dreng – 8 snart 9 år, og i nat skulle
han for første gang være med til at holde
nattevagt over de mange får, som familien
levede af. Jonas vidste godt, at folk generelt
ikke brød sig særlig meget om hyrdefamilier.
”De lugter!”, kunne børn finde på at sige til
Jonas.
Men i aften er han med på første nattevagt.
De sidder sammen med tæpper omkring sig.
Man må ikke falde i søvn med ilden tændt,
men far nynner og Jonas kan mærke varmen
fra ilden, øjnene bliver tunge og til sidst falder
han i søvn.
Pludselig – hele himlen er lyst op. Tror først
han drømmer, men han kan mærke sit hjerte
banke så hårdt, at han må være vågen.
Lyset har vinger: engle synger og lovpriser
Gud. Tonerne er så smukke, så smukke har
han slet ikke hørt dem før.
”Vær ikke bange”, siger englen til Jonas, og til
alle de andre hyrder på marken. ”Jeg kommer med godt nyt til jer. I dag er frelseren
blev født. Han er Guds søn. Kristus, vores
Herre. Og han er også jeres frelser! Gå derfor hen se ham. Og I kan sagtens kende ham,
når I ser ham: I skal finde et lille barn, der er
svøbt og ligger i en krybbe”.

Og det var som om, det var et kodeord til
alle de andre engle, for de brød ud i jubel
og sang. Og lige så hurtigt, som englene var
kommet, lige så hurtigt var de væk.
Der var fuldstændig stille et øjeblik, men et
mæh fra et af fårene fik dem tilbage til virkeligheden.
Jonas’ ældste storebror kiggede på sine
brødre: ”Så I det samme som mig?”.
Mens de talte sammen, sad Jonas og sundede
sig, men lige pludselig faldt det hele på plads
for ham, og han råbte: KOM! Vi må afsted!
Og selvom Jonas var vant til at hans brødre
ellers aldrig gad at gøre noget som helst af
det, han bad dem om, så pakkede de hurtigt
tæpperne sammen, smed jord på bålet og
vandrede afsted mod Bethlehem.
Mens de gik, havde Jonas sådan en mærkelig fornemmelse, for selvom han havde
genkendt englenes sang, så var det som om,
melodien nu sang sig selv inde i ham: ”Ære
være Gud i det højeste og fred på jorden, til
mennesker velbehag”. Hvordan mon sådan
en frelser så ud? Nok ikke som en beskidt
hyrdedreng som mig, tænkte Jonas…
Snart var de ved stalden, ja, de var slet ikke
på noget tidspunkt i tvivl om, hvor de skulle

gå hen. Og da de nåede frem til stalden,
gik de stille ind. Og der sad en kvinde midt
i halmen. Hun så træt ud. Og ved hendes
side sad en mand. Men Jonas lagde slet ikke
mærke til dem. Han var meget mere optaget
af det, der var foran kvinden. En krybbe.
Jonas gik langsomt derhen. Var det lidt som
om det næste lyste op af krybben?
Og der lå han, frelseren, det lille nyfødte
barn. Viklet ind i en stykke stof for at kunne
holde varmen, og lagt i en krybbe, et spisetrug til staldens dyr.
Han var slet ikke, som Jonas havde forestillet
sig. Faktisk slet ikke. Han havde måske tænkt,
at Guds søn ville se helt anderledes ud, mere
fornem, mere – gudeagtig. Men som Jonas
kiggede på det lille barn og som han indsnusede lugten af stald og komøg, så vidste
den lille hyrdedreng det, som er hele julens
mirakel: Ham barnet i krybben – Guds selv –
nu er han en af os. Gud er på mit hold. Selv
en lille beskidt hyrdedrengs.
Da Jonas lagde sig til at sove ved bålet senere
den aften, kunne han stadig høre englenes
sang inde i sit hoved – og nu vidste han, at
hverken han eller noget andet menneske nogensinde skulle føle sig alene igen. For julenat
blev Gud ”én af os”.
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LITTERATURKREDS

Et par vinteraftner med
bog-snak i Nørlem Sognegård
Litteraturkredsen fortsætter sæsonen 2018-2019 med en
nyere finsk-svensk roman og ny dansk roman. De drøftes ved
sæsonens januar- og februar-samvær i Nørlem Sognegård
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Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.30
Roman: ”IS”
af Ulla-Lena Lundberg (dansk udg. 2013)

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 18.30
Roman: ”En anden gren”
af Jesper Wung Sung (udg. 2017)

Det er fortællingen om en tilflytter-families
skæbne på Ålandsøerne, men også om den
lokale befolkning, som igennem århundreder
har levet på naturens betingelser – en særegen og uddøende verden, hvor moderne
tider har holdt sit indtog, men det er også en
verden, der stadig giver plads til et liv i pagt
med naturen, isen, troen og overtroen.
Handlingens rammer er skærgårdsmiljøet,
hvor et ungt præstepar og deres lille datter
ankommer i tiden umiddelbart efter 2. Verdenskrig. Her skal Petter fungere som præst,
mens Mona brænder for at dyrke deres have
og passe de køer, som er fulgt med kaldet og
præstegården.
Begge er drevet af en stor virketrang, og de
føler sig straks hjemme hos øboerne, der
tager hjerteligt imod den lille familie. Det
er nemt for præsten at knytter venskaber ikke som hævet over sine sognebørn, men
lige midt imellem dem. Hans hustru er den
hårdarbejdende og håndfaste - landmandsdatteren, der lykkes med at få næsten alting ud
af ingenting - præstegården til at blomstre og
køerne til at trives.
Men idyllen får dog ikke lov at stå og lyse
alene.

I denne roman, der nærmest er en slægtshistorie, skriver forfatteren om sine oldeforældres utrolige kærlighedshistorie. I 1902
ankommer en båd til København med en
gruppe kinesere for at de kan udstilles i Tivoli.
Oldefar San Wung Sung var én af dem.
I et parallelt spor følger man den unge, kønne
og selvstændig Ingeborg, som vokser op i
en københavnsk familie fra jævne kår. Hun
arbejder i butikken hos en bagermester i
Frederiksberggade.
Blandt tilskuerne til de udstillede kinesere i
Tivoli er Ingeborg, som forelsker sig i den
unge kinesiske mand trods kulturforskelle og
sprogbarrierer.
Det er en fortælling om at turde følge sit
hjerte, men også om at betale en høj pris for
kærligheden. Det er historien om en modig
og selvstændig kvinde, og ikke mindst er det
historien om at holde fast i kærligheden trods
fordomme, trængsler og ydmygelser.
Familiens omflakkende liv, ofte i usle boliger
og dyb fattigdom, fra København til Frederikshavn, til Berlin og tilbage til København
fortælles indgående. Ind imellem oplever de
lidt fremgang, som da San for en tid ejer sin
egen lille restaurant i Berlin, men 1. Verdenskrig sætter en stopper for den sejr.
Det er en roman, der sætter problemer under debat og giver et nyt og anderledes blik
på en del af vores folkelige danmarkshistorie.

RK
BEMÆ .30
KL. 18

Samværet og samtalen om læseoplevelsen
er hovedsagen. En af deltagerne lægger op til
samtalen, der især tager afsæt i den enkeltes
oplevelser ved læsningen - og de tanker der
knytter sig hertil. For at gøre det muligt for
alle at have god tid til læsningen, har litteraturkredsen en aftale med Lemvig Bibliotek
om, at bøgerne ligger klar til afhentning på
biblioteket fra omkring fem uger før vi samles
om gennemgangen. Hent en bog på Lemvig
Bibliotek, læs den og kom hen i sognegården
til et hyggeligt samvær om læseoplevelsen.
Alle er velkommen
og tilmelding er ikke nødvendig.

Ikke to men tre spændende
sogneaftner i vinterens løb – 31.
januar, 19. februar og 21. marts.
Alle er med.
Entré inkl. kaffe & kage kr. 50,-.

Ih hvor vi juler
en oversigtskalender
1. søndag i advent Julemarked kl. 14 og
koncert kl. 16.
13. december kl. 10 Jule-Lucia-gudstjeneste for børnehave og dagplejere, hvor
også bedsteforældre og sognets seniorer er
velkomne.
Herefter formiddags senior hygge i Sognegården.

Sogneaften
Den 21. marts får vi besøg af Helle
Skaarup, der tidligere har været direktør
for Nørre Vosborg, men som nu slår
sine folder som forstander på Løgum
Kloster Refugium. Hvad Helle vil fortælle
om, kan I læse meget mere om i næste
nummer af Kirkenyt.

Ekstra Sogneaften
Men ikke mindre spændende den 19.
februar når vi får besøg af "vores"
provst Ole Rasmussen.
Det sker med foredraget "Når Korset får Vinger", hvor Ole vil fortælle
om sin verden som flyverpræst, og de
forskellige overvejelser der naturligt vil
være om deltagelse i krig og kirkens
rolle der.

ARRANGEMENTER
KIRKENYT

20. december møder alle Lemtorpskolens
elever og lærere til juleafslutning i kirken en tradition, vi sætter meget pris på.
24. december fylder vi kirken med jul,
evangelium, og glade gæster.

Musik bag tremmer

Den første gudstjeneste kl. 13 har, traditionen tro, fokus på børnefamilien. De
næste to er mere traditionelle med alt hvad
dertil hører.
25. december En helt almindelig, men dog
festlig højmesse juledag med samme glade
budskab som dagen før.
2. juledag har vi fået biskoppens tilladelse
til ikke at holde gudstjeneste og må henvise
til provstiets øvrige kirker.
1. januar Nytårsdag hilser vi på hinanden
i Stjernhjelm med et lille glas bobler og et
stykke kransekage.

SOGNEAFTEN
KIRKENYT

Vi får besøg af Kirsten Saurus Mehlsen,
der er uddannet musikpædagog og musikterapeut
Hun har undervist på musikskoler, højskoler,
efterskole, været musikskoleleder, musikterapeut på socialpsykiatrisk bosted, haft eget
firma.
Kirsten har i syv år været musikmedarbejder
i det topsikrede fængsel: Enner Mark ved
Horsens. Med fokus på musik og sang, vil
hun fortælle om afsoningsforholdene for de
af vores medmennesker, som er frihedsberøvede fra få år op til 12-16 år, livstid
eller forvaring. Fælles for alle indsatte er, at
de, efter endt afsoning, skal ud til os andre i
samfundet igen - gerne som nogenlunde hele
mennesker.
Kirsten fortæller bl.a. om at:
• Dirigere tre forskellige fangekor
• Få bandekriminelle til at sidde stille i

fængslets kirke og lytte til musik
• Styre et band, hvor de fleste som
udgangspunkt ikke kan spille
• Opleve, hvordan musikken kan lette
dagligdagen for de indsatte
• Om at manøvrere på en arbejdsplads
med maksimal sikkerhed, hvor de
indsatte er opdelt i grupperinger, der
ikke må være sammen med hinanden
Der vil være fællessang undervejs. Sangene
er valgt blandt de mest populære i fængslets
fangekor.
Der vil naturligvis blive mulighed for at stille
spørgsmål til Kirsten.
Vi tror, der venter os en meget spændende
aften.
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SOGNETS BØRN OG UNGE

Flere hele dage med konfirmanderne
De hele dage er et udslag af, at der er blevet
skåret i den ugentlige undervisning fra 1½ til
1 time pr hold. Det kan umiddelbart ses som
en ulempe, men vi vælger at se det som en
fordel, fordi det giver os mulighed for at lave
noget andet og mere sammenhængende
med de unge
Den første fredag er allerede brugt på en
dejlig konfirmandlejr på Lomborg gymnastikog Idrætsefterskole. Det kan I se billeder fra
på kirkens Facebookside.
De næste fredage var d. 9. og 16. november, hvor Lise og jeg sammen med kirkesanger Lisbeth Simonsen og organist Chulpan
Christiansen brugte nogle timer på at lave
ikoner og synge med kirkens konfirmander.
Den næste hele dag bliver torsdag den
7. februar 2019.
Hvor vi tager til Konfirmandtræf i Viborg.
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Tema: "Hvad tror du selv?"
Stiftet inviterer igen i år alle konfirmander til
Viborg.

Formålet er at konfirmanderne...
● Kan opleve sig som en del af en større
sammenhæng.
● Kan opleve Viborg Domkirke som en
levende kirke.
● Kan få forskellige vinkler på det at tro.

Ella er bare Ella. Forvirrede Ella, der bare
prøver at passe ind, men hvordan navigerer man rundt i alt det, der forventes af
os? Hvad forventer vi af os selv? Hvornår
er rette tid at stå op for det, man tror på?
● Spisning på "Den kinesiske mur"

Dagen byder på følgende program
i nævnte rækkefølge...
● En gudstjeneste i Domkirken med ungdomspræst Trine Hostrup og Biskop
Henrik Stubkjær.
● Et Teaterstykke: "Hva' tror du selv?".
Det er en forestilling, der tager publikum
med ind i Ellas univers. Ella er 13 år og
en helt almindelig pige, der går i 7. klasse.
Ella skal snart konfirmeres. Hendes far kan
næsten ikke vente til at se sin lille pige
træde ind i de voksnes rækker. Ellas mor
derimod, hun tror overhovedet ikke på
Gud, men på karma og på om man taler
godt eller skidt til et glas vand. Der starter
en ny pige i klassen, Sofia, hun tror på
Gud. Ellas mormor er forladt på plejehjemmet. Ensom og bange for at dø. Hun tror
på ingenting, kun sin fornuft.

Nørlem Menighedsråd bakker økonomisk op
omkring idéen, så det bliver muligt for os at
tage af sted med alle 45 konfirmander, plus
en flok frivillige hjælpere. Vi glæder os meget
til at give konfirmanderne denne oplevelse.
De sidste hele dage blive en fredag i februar og en i marts. Her vil vi fortsætte vores
ikonmageri, men også bruge tid på at synge
sammen. Igen er både organist og kirkesanger med disse dage.

SOGNETS BØRN OG UNGE

Velkommen til en ny
dejlig flok minikonfirmander!
I slutningen af november afleveres der breve
til alle børn i 3. klasse på Lemtorpskolen. Brevet er en invitation til at blive minikonfirmand
ved Nørlem Kirke. Undervisningen finder
sted i Sognegården, onsdage i umiddelbart
forlængelse af skoledagen og 1½ time frem.
Vi begynder, igen i år undervisningen med en
fyraftensgudstjeneste for minierne og deres
forældre onsdag den 9. januar 2019 kl. 17,
og vi fortsætter med almindelig undervisning
de kommende onsdage helt frem til Palm-

esøn-dag den 14. april (vinterferien i uge 7
undtaget), hvor vi siger farvel til dem med en
festlig børne / familiegudstjeneste, og efterfølgende diplomoverrækkelse i Sognegården.
I forløbet skal de synge, høre, se og mærke
bibelhistorie, være på besøg i kirken,
være kreative, spise kage, og meget andet
hyggeligt. Holdet bag undervisningen i år vil
igen, ud over sognepræsten, være vores
kirkesanger Lisbeth Simonsen, der til dagligt
er musik - og billedkunstlærer på Bremdal
skole, så vi ser frem til et spændende forløb.

Kyndelmisse
3 gange så er det en tradition
– således også med
Kyndelmisse
Lørdag den 2. februar kl. 17.00 vil vi,
som vanligt, afholde en lysgudstjeneste.
Og vi fastholder traditionen med at flytte
gudstjenesten uden for diget og ned ad Kabbelvej. Nærmere bestemt til Hestestalden
på Kabbel Hovedgård, hvor der samtidig er
pyntet smukt med isskulpturer.
Som sagt: 3. gang, så må det være en tradition - Vi har gjort det i de to foregående år,
og begge år har vi oplevet en meget smuk
og stemningsfyldt aften, lavet i fællesskab, for
at tænde lys i den mørkeste vinter og vise,
at foråret er på vej. SÅ vi prøver igen i år, og
vi håber, at mange vil følge lygteskæret, når

Babysalmesang
sneen knirker under skoene, frosten bider
om næsen, og komme til den varme stald,
der denne aften er omdannet til kirke. Igen
i år vil en del af konfirmanderne medvirke
med tekstlæsning m.m.
Musikken til gudstjenesten i år leveres af
Lemvig Amatørorkester, der også efterfølgende vil spille i jægerstuen.
Her vil der efter gudstjenesten blive serveret
suppe med brød til kun 50 kr.
Børn under 14 år spiser gratis.

Vi er klar til en ny omgang Babysalmesang
i Nørlem
Vi er glade for at kunne byde velkommen
til et nyt hold i 2019
Det foregår i ugerne 3-4-5-6-8 og 9
på tirsdage kl. 10 -11.30 i kirken.
Tilmelding til Sognepræsten på mail
brto@km.dk eller tlf 97823590
Alle babyer mellem 2 og 10 måneder er
velkommen, bare de tager mor, far eller
en anden voksen med
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Kalender
DECEMBER
Søndag den 2. kl. 14.00 – Julemarked
med lotteri
Sted: Sognegården
Se omtale andetsteds i bladet
Søndag den 2. kl. 16.00 – Julekoncert
med "Vesterhavskoret" m.fl.
Sted: Nørlem Kirke
Se omtale andetsteds i bladet
Mandag den 3. kl. 14.00 – Mandagsklub
Sted: Stjernhjelm
Tirsdag den 4. kl. 19.30 – KFUM/K
voksenaften
Sted: Ågade 5
Emne: Vi synger julens sange og salmer
Sammen med Byrådsmeldlem Kenneth Bro,
Lemvig
Torsdag den 13. kl. 10.30 – Senior-juleformiddag med kaffe og rundstykker
Et brud på traditionen
Sted: Sognegården
Se omtale andetsteds i bladet
Mandag den 17. kl. 14.00 – Mandagsklub
Sted: Stjernhjelm

JANUAR
Tirsdag den 1. efter gudstjenesten
kl. 16.00
Vi ønsker hinanden godt nytår over lidt bobler
og kransekage
Sted: Stjernhjelm
Onsdag den 9. kl. 17.00 – Minikonfirmandopstart - spaghettigudstjeneste
Sted: Kirken og Stjernhjelm
Mandag den 14. kl. 14.00 – Mandagsklub
Sted: Stjernhjelm
Onsdag den 16. kl. 19.30 – Alle hjem –
Møde i alle kredse
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*Se omtale andetsteds i bladet.
Fredag den 18. – søndag d. 20. – KFUM/K
Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg
Strand (særskilt program)
Onsdag den 23. kl. 19.30 – Litteraturkreds
Sted: Sognegården
Vi læser "IS" af Ulla-Lena Lundberg.
Se omtale andetsteds i bladet
Onsdag den 23. kl. 19.30 – Kirkehøjskole
Sted: Ferring Kirke
Emne: Fortælling om sorggrupper
Foredragsholdere: Psykolog og sygeplejerske Lillian H. Andersen og præst Marianne
Gyldenkærne
Mandag den 28. – Sognepræstens fødselsdag
Mandag den 28. – Mandagsklub
Sted: Stjernhjelm
Torsdag den 31. kl. 19.30 – Sogneaften
Sted: Sognegården
Emne: Musik bag tremmer
Foredragsholdere: Kirsten Saurus Mehlsen,
Musikpædagog og musikterapeut
Entré: Inkl. kaffe & kage kr. 50,Se omtale andetsteds i bladet

FEBRUAR

Tirsdag den 5. kl. 19.30 – KFUM/K
Voksenaften
Sted: Ågade 5
Emne: "På hat med HC, Thøger og Benny
Foredragsholdere: Sognepræst Lisbeth Filtenborg, Børkop
Mandag den 11. kl. 14.00 – Mandagsklub
Sted: Stjernhjelm
Tirsdag den 19. BEMÆRK DATO
kl. 19.30 – Sogneaften
Sted: Sognegården
Emne: "Når korset får vinger"
Foredragsholdere: Provst Ole Rasmussen,
Bøvling.
Se omtale andetsteds i bladet
Entré: Inkl. kaffe & kage kr. 50,-.
Onsdag den 20. kl. 19.30 – Alle Hjem –
Fællesmøde
Sted: Kirkehuset
Mandag den 25. kl. 14.00 – Mandagsklub
Sted: Stjernhjelm
Onsdag den 27. kl. 18.30 – Litteraturkreds
Vi læser "En anden gren" af Jesper Wung Sung.
Men inden vi gør det, spiser vi lidt godt sammen.
Se omtale andetsteds i bladet

Lørdag den 2. kl. 17.00 – Lysgudstjeneste
Sted: Hestestalden på Kabbel Hovedgård
Efterfølgende suppe.
Se omtale andetsteds i bladet
Fredag den 8. BEMÆRK DATO kl. 18.30
Den åbne Familie
Sted: Sognegården
Emne: "På Bænken"
Foredragsholdere: Bodil & Lars Busk Sørensen. Bodil udgav i 2018 en ny bog "På bænken". Heri lader hun Frans af Assisi og Birgitta
af Vadstena føre nogle samtaler, skønt de to
aldrig har mødtes.
Lars har suppleret med små digte
Mad: v. Kirsten Carstensen samt
Ellen & Vagn Olesen
Tilmelding: Kirsten telefon 9782 1616

Bettina Reese Tonnesen
holder fri...

Hver mandag og fredag
i lige uger og lørdag i ulige uger.
Endvidere:
4., 14. – 17., 26. – 27. december
4., 24. – 29. januar 2019
11. - 18. februar 2019
De pastorale opgaver varetages i mit
fravær af sognepræst Iben Tolstrup
der kan træffes på tlf.: 9783 6129
eller mail: ito@km.dk

OPSKRIFT
KIRKENYT

Kringler fra
Grønbæk Præstegård
De fleste præstegårde havde før i tiden
deres helt egne opskrifter på både brød og
kager
Da jeg ikke er nogen ørn i et køkken og kun kan bidrage med en
opskrift på julesnaps, der nok ikke egner sig til et kirkeblad, vælger
jeg søge hjælp hos kolleger og jeg er faldet over denne opskrift
på julekringler fra Grønbæk Præstegård 14 kilometer nordøst for
Silkeborg.

Nu er der mulighed for
et lille hvil

Opskriften har nogle år på bagen og er øjensynlig gået i arv, idet
den både blev bagt af Doris Jessen der var præstekone på stedet
fra 1885-1907 og dennes datter eller måske svigerdatter, der
huserede samme sted fra 1926-1952.

... når man besøger kirkegården

Kringlerne er lette, knasende og ret omstændelige at bage.

På opfordring fra flere af kirkegårdens besøgende har Nørlem
Menighedsråd indkøbt og opstillet tre bænke.
Bænkene er af beton og skulle således gerne kunne blive stående
uanset, hvor meget det blæser, og det gør det jo.
De er placeret henholdsvis ved kirkens sydside, hvor der tidligere
har stået en hvidmalet træbænk. Ved det østlige dige mod cykelstien og på den nyere del af kirkegården, vest for kapelbygningen.
Vi håber de må blive til gavn og glæde

Der skal bruges:
3/4 pund mel (375 gram), 1/2 pund margarine (250 gram), 1 pæl
tyk fløde (2,5 dl), 1/2 tsk. hjortetaksalt
Dejen samles med let hånd. Hviler koldt en time. Rulles tyndt
ud. Skæres i tynde strimler med sporehjul (cirka 30 x 0,75 cm)
og formes til kringler. Kringlerne trykkes i groft tesukker og bages
ved 200 grader i cirka 10 minutter. Behandles forsigtigt, da de er
meget sprøde.
Med venlig hilsen
Sognepræsten
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JULEMARKED

"Rør blot ikke ved min gamle jul"
Sådan skrev Peter Faber i 1848 og juletraditioner er jo nok
noget af det sværeste at røre ved eller!
Derfor afholder vi igen i år Julemarked med
lotteri, gløgg og æbleskiver søndag den 2.
kl. 14.00 i Sognegården
Vi er glade for den sponsorstøtte vi får igennem gevinster indsamlet i byens butikker og
blandt sognets beboere. Det gør det muligt,
igen i år, at afholde et lotteri til fordel for
sygeplejeskolen i Ndolage i Tanzania.
Vi har erfaret, at pengene tilfalder skolen
direkte, uden at skulle gennem et stort
administrationsapparat, og vi ved, at de gør
stor gavn og hjælper til, at skolen kan indkøbe
nødvendigt udstyr og lærebøger.
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Når vi har spillet lotteri, mæsket os i gløgg,
æbleskiver og pebernødder bliver det tid til

en hyggelig julekoncert i kirken kl. 16.00.
Vi er så heldige, at Vesterhavskoret, der øver
i Sognegården hver anden mandag, vil synge
julen ind for os, krydret med forskellige soloindslag fra kirkens ansatte.
Vesterhavskoret er et mandskor, med 22
medlemmer, og tonearten er tilpasset deltagernes lidt dybe stemmer. De ledsages af
Gudde Majlund på klaver og Urban Bertelsen
på harmonika. Koret har for nylig kunnt fejre
ti års jubilæum. I den forbindelse kunne man
læse følgende i Folkebladet:
– Det var Peter Frøjk og nu afdøde købmand
Kjeld Jeppesen, der tog initiativ til at starte
Vesterhavskoret. Og det startede med en fød-

selsdagsfest hos Kjeld, hvor der var fællessang,
og Peter, der jo altid har været en handlingens
mand, var så begejstret for sangen, at han
allerede dagen efter næsten havde startet
dette mandskor, fortæller Ole Peder Skou fra
Vestershavskoret.
Vi mødes mandag aften i sognehuset ved
Nørlem Kirke, hvor vi har rigtig gode forhold.
Sognepræsten siger endda, at hun skriver sine
prædikener, mens vi øver, for ordene kommer
så let, når hun hører vores sang, siger Gerhardt
Østergaard med et glimt i øjet.
Det kan sognepræsten kun bekræfte, så hun
glæder sig meget til koncerten.

Gudstjenester

*Se omtale andetsteds i bladet.

DECEMBER

FEBRUAR

Søndag den 2. – 1. søndag i advent
Kl. 10.30 Bettina Reese Tonnesen

Onsdag den 26. – 2. juledag
INGEN GUDSTJENESTE I NØRLEM

Søndag den 9. – 15. 2. søndag i advent
Kl. 10.30 Bettina Reese Tonnesen

Søndag den 30. – Julesøndag
Kl. 09.00 Bettina Reese Tonnesen

Torsdag den 13.
Kl.10.00 Luciagudstjeneste for børnehavebørn, vuggestue og dagplejere. Børn, der
endnu ikke er startet i pasning, er også meget
velkomne, bare de tager en voksen med.
Bedsteforældre er velkommen.
Se yderligere omtale andetsteds i bladet
Søndag den 16. – 3. søndag i advent
Kl. 10.30 Iben Tolstrup
Torsdag den 20.
Juleafslutningsgudstjeneste for Lemvigtorpskolens elever og lærere
Søndag den 23. – 4. søndag i advent
Kl. 10.30 Bettina Reese Tonnese
Mandag den 24. – Juleaften
Kl.13.00 v/ Bettina Reese Tonnesen
"Nøj, det for børn"
Kl. 14.30 Bettina Reese Tonnesen
Kl. 16.00 Bettina Reese Tonnesen
Tirsdag den 25. – Juledag
Kl. 10.30 Bettina Reese Tonnesen

JANUAR
Tirsdag den 1. – Nytårsdag
Kl. 16.00 v/ Bettina Reese Tonnesen
Indsamling: Det Danske Bibelselskab

Lørdag den 2. – Kyndelmisse
Lysgudstjeneste
Kl. 17.00 Bettina Reese Tonnesen og konfirmanderne. BEMÆRK! Gudstjenesten foregår
i Hestestalden på Kabbel Hovedgård. Se
yderligere omtale andetsteds i bladet
Søndag den 3. – 4. søndag efter
Hellig 3 konger
Kl. 10.30 Bettina Reese Tonnesen

Søndag den 6. – Hellig 3 kongers søndag
Kl. 09.00 Bettina Reese Tonnesen

Søndag den 10. – Sidste søndag efter
Hellig 3 konger
Kl. 09.00 Bettina Reese Tonnesen

Onsdag den 9.
Opstarts-spaghetti-gudstjeneste for minikonfirmander
Kl. 17.00 Bettina Reese Tonnesen

Søndag den 24. – Seksagesima
Kl. 10.30 Bettina Reese Tonnesen

Søndag den 13. – 1. søndag efter
Hellig 3 konger
Kl. 09.00 Bettina Reese Tonnesen
Søndag den 20. – 2. søndag efter
Hellig 3 konger
Kl. 09.00 Bettina Reese Tonnesen
Søndag den 27. – 3. søndag efter
Hellig 3 konger
Kl. 10.30 Iben Tolstrup

Søndag den 17. – Septuagesima
Kl. 10.30 Iben Tolstrup

MARTS
Søndag den 3. – Fastelavn
Afvent tidspunkt Bettina Reese Tonnesen
Søndag den 10. – 1. søndag i fasten
Kl. 10.30 Bettina Reese Tonnesen og konfirmanderne
Landsindsamling: Folkekirkens Nødhjælp

KIRKEBOGEN
DØBTE:
04.08.18
19.08.18
25.08.18
25.08.18
26.08.18
09.09.18
23.09.18
28.10.18
28.10.18

Rasmus Clemmensen Bach
Oliver Herping Jensen
Johan Toft Reinbach Madsen
Alfred Kvist Christensen
Isabella Sandholm Tholsgaard
William Pallestoft Jespersen
Snorre Langborg Hedegaard
Solveig Boas Bakke
Karl Bakker Mathiasen

VIEDE:
25.08.18 Caroline Koldsø Paakjær &
Rasmus Koldsø Guldager Paakjær

BISATTE OG BEGRAVEDE:
19.09.18 Egon Aagaard
Bisat 22. september 2018
30.09.18 Jens Binderup
Bisat 5. oktober 2018
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Selvom julen er traditionernes fest, vil vi i år
bryde en af dem.
Det er sådan, at Børnegårdens dejlige børnehavebørn gerne vil gå Lucia i forbindelse med
deres årlige julegudstjeneste i Nørlem kirke.
Det synes vi i aktivitetsudvalget, at flere skal
have glæde af.

KONTAKT

torsdag den 13. december er
slet ikke en eftermiddag, men
derimod en formiddag

SOGNEPRÆST
Bettina Reese Tonnesen
Kabbelvej 5a, Nørlem,
7620 Lemvig
T: 9782 3590
E: BRTO@KM.DK
www.norlemkirke.dk
NØRLEM SOGNEGÅRD
Kabbelvej 5b, Nørlem,
7620 Lemvig

Vi håber, I vil støtte op om dette nye arrangement, der naturligvis er gratis og uden
tilmelding. Så tag din nabo eller andre med
og lad os få en hyggelig formiddag midt i den
travle måned...

Vi vil garantere en oplevelse der kan få
tårerne frem i øjenkrogene, når de små
hvidklædte luciapiger og drenge kommer
syngende ind i kirken. Præsten vil herefter
fortælle julens glade budskab i børnehøjde,
og vi vil synge lidt sammen.

FORMAND FOR
MENIGHEDSRÅDET
Kirsten Rommelhoff Carstensen
T: 9782 1616 / 4041 4148
E: krc-kabbel@hotmail.com
GRAVER
Heidi Madsen, T: 2374 8449
E: noerlemgraver@mail.dk
GRAVERMEDHJÆLPER
Kathrine Balleby, T: 2374 8449
E: noerlemgraver@mail.dk

ORGANIST
Chulpan Christiansen, T: 2018 2669
E: chulpan.c@gmail.com

NØRLEM KIRKENYT
Udgives af Nørlem menighedsråd
3 gange årligt fra 2019.

KIRKESANGER
Lisbeth Simonsen, T: 6094 3938
E: l.simonsen@email.dk

REDAKTION
Bettina Reese Tonnesen (ansv.),
Ruth Mæng
Allan Damgaard
Design: Henrik Vinther Krogh
Tryk: Lemvig Bogtrykkeri

KIRKESANGER
Frede Agergaard, T: 9782 0440
E: agergaardgf@gmail.com
KIRKEVÆRGE
Grethe Agergaard
E: faga@dlgmail.dk

Indlevering af stof til næste
kirkenyt 11. januar 2019 til
Bettina Reese Tonnesen,
Kabbelvej 5a, mail: brto@km.dk

COMPLOT 18397.125

Senioreftermiddag

Derfor vil vi gerne invitere sognets seniorer til
at deltage i denne gudstjeneste sammen med
de eventuelle bedsteforældre til børnehavebørnene, der vil være med denne dag.

Efter gudstjenesten vil der være formiddagskaffe med brød (Gløgg og æbleskiver får vi
såmænd nok af i december) i sognegården.
Og mon ikke der, tidspunktet til trods, vil
være både quiz, bingo, julehistorie og fællessang, ganske som vi plejer.

