KIRKEBLADENE I DANMARK

KIRKENYT
DECEMBER – JANUAR – FEBRUAR 2020-21

PRÆSTETANKER

PRÆSTERTANKER I EN
CORONATID – KAPITEL 2
– Nu med mundbind
Vi havde håbet…
Vi havde troet…
Vi havde bedt til…
…..at det var på retur, og at vi kunne få et
”normalt” efterår, med de begrænsninger der
nu var: antal, sprit osv. osv.

alters, og der er vi jo i forvejen gode til at holde
afstand.

Men det går jo, som bekendt, ikke altid, som
præsten prædiker.

Det er igen noget nyt vi skal forholde os til,
men det er regler, der skal overholdes, da det
ellers bliver nødvendigt at afvise jer ved døren,
og det ville da være trist.

Aflysning på aflysning rammer os. Det gælder
både vores arrangementer i Sognegården, hvor
enten vi eller foredragsholdere melder fra, men
også bryllupper og barnedåb udsættes på ubestemt tid.

Kravet om mundbind gælder også
Sognegård eller Stjernhjelm besøges.

Så
Lad os håbe….
Lad os tro….
Lad os bede til….
At julen med dens glade budskab om frelseren, der fødtes på jord, kan blive det lys i
mørket, vi alle trænger til i denne triste tid.

når

Heldigvis kan vi få lov at tage afsked, med dem
vi mister, selv om vi også her begrænses.

Skulle man være kommet hjemmefra uden
mundbind, så fortvivl ikke, de vil være at finde i
både kirke og sognegård.

Vi mødes i små sociale cirkler, møder holdes
enten over nettet eller med behørig afstand.

Lad os hjælpes ad med at passe på hinanden,
ikke mindst på sognets ældre og udsatte.

Heldigvis må vi stadig mødes til gudstjeneste,
når bare vi holder os til reglerne. Fejrer nadver
sammen i en Coronaudgave.

Julen bliver, som nævnt andetsteds i bladet, jo også anderledes i år. Julefrokoster, koncerter og andre arrangementer aflyses mange steder. Familier
kan måske ikke mødes på kryds og tværs.

Nu er mundbind også påkrævet, når man kommer i kirke. Det skal bæres, til man sidder på
sin plads. Det skal ikke bæres, når man går til
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Dåbsfamilien, Brudepar og kistebærere er undtaget for reglen om mundbind, under selve
den rituelle handling.

fordret til at holde fast i senioreftermiddage
og ikke mindst i julegudstjenesterne, hvor vi
har fået tilladelse til at rykke ud af kirkerummet.

Så julen kan blive en ensom tid for mange.
Vi, i Viborg Stift, er af Biskoppen blevet op-

Corona på trods, ønskes alle i Nørlem sogn en
rigtig glædelig Jul og et godt Nytår
Mvh Sognepræsten

FRA MENIGHEDSRÅDET

NYT FRA
MENIGHEDSRÅDET
Året 2020 er året, der vil stå printet i vores erindring. Året, hvor vi skulle rette os efter restriktioner og regler, Coronaregler.
Begivenheder blev udskudt. Arrangementer lukket ned.
Men endelig oprandt den store dag, hvor der
kunne holdes konfirmation ved Nørlem Kirke.
Et stort telt blev sat op. Det blev pyntet fint op,
og konfirmanderne kunne få deres nærmeste
med. Rammerne var der, for at konfirmanderne
kunne få en god dag.
Året 2020 er også valgår til menighedsrådet.
Det første orienterings- og menighedsmøde om
valget blev aflyst og først afholdt den 20. august.
Den 15. september var der valg til menighedsrådene over hele landet.
Dette møde, også kaldet Valgforsamlingen, forløb også som en slags menighedsmøde, så derfor er menighedsmødet den 24. november aflyst.
I Nørlem er vi så heldige, at vi har et fuldtalligt
menighedsråd. Det er bare så godt. Det hele går
meget nemmere, når alle pladser i de forskellige
udvalg er besat.

Det nye menighedsråd konstituerer sig den 25.
november.
Det kan desværre ikke nås at få konstitueringen
med i det nye KIRKENYT, men det kommer selvfølgelig til at stå på hjemmesiden.
Lidt om økonomi: Den 3. september var der indkaldt til Budgetsamråd i Bøvling. Kasseren og
jeg deltog.
Ved menighedsrådsmødet den 29 september,
det sidste møde i det gamle råd, blev budgettet
for 2021 godkendt og indsendt.
Vi kan glæde os over, at vi kunne mødes til Den
Åbne Familie fredag den 4. september.
Vi fik dejlig mad, og vi hørte et meget underholdende foredrag af Kurt Kjeldsen, som er pensioneret betjent fra Holstebro Politi, men som i sine
unge dage var betjent i København.
Den Åbne Familie den 2. oktober blev desværre
aflyst.
Det er alligevel dejligt, at vi kan mødes i
Stiernhielm til kirkekaffe.

Vi kan kun håbe, at vi fremover får lov til at mødes, at der ikke kommer strengere Coronaregler.
Vi går den mørke tid i møde. Dagene bliver
kortere, for nu går solen sin vej for at skinne på
andre, for vi har alle brug for lys. Vi kan så selv
tænde lys i den mørke tid.
Vi går jo også julen i møde med alle de forventninger, der er.
Så jeg vil slutte med på menighedsrådets vegne at ønske alle: En glædelig jul og et Godt og
lyst Nytår med tak for mange gode timer i Det
gamale år.
Og det sidste vers fra salme nr. 114.

Priser, brødre! hvor I bygge,
Det Guds Ord,
som til jord
kom med liv og lykke!
Genlyd, jul, af toner søde,
som med klang
engle sang:
Kristus lod sig føde!

Kirsten Carstensen, formand.
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DER HAR VÆRET VALG
TIL MENIGHEDSRÅDET
Som Kirsten skriver i sit indlæg, har rådet endnu ikke konstitueret sig,
men vi kan da fortælle, at det kommende råd, der træder i arbejdstøjet
1. søndag i advent, ser således ud:
Kirsten Carstensen
Jørn Sand Tofting
Grethe Agergaard
Else Marie Løgsted Knudsen
Birte Hedegaard Nielsen
Som nyvalgt Lene Spanggaard
Vi ønsker Lene velkommen i rådet og benytter samtidig lejligheden til
at sige tak for 4 arbejdsomme år til Ruth Mæng, der har valgt at træde
ud. Ruth har med sin positive tilgang og energi bidraget til gode rådsmøder og aldrig sagt nej til at påtage sig opgaver til arrangementer i
sognegården.
Vi er også så heldige at have fået ikke mindre end 4 stedfortrædere til
rådet.
Vi siger tak for at stille sig til rådighed til
Lars Brun Jensen
Anders Peder (AP) Ladekær Christensen
Jens Lønberg Pedersen
Krista Søgaard
Rådet konstituerer sig den 25. november 2020.

NY KIRKETJENER
Da Magnus jo forlader sognet for at tjene fædrelandet som værnepligtig i den Kongelige Livgarde, søger vi en ny kirketjener. Vi siger tak til
Magnus for hans tid i Nørlem Kirke, hvor han altid har mødt såvel kirkegængere som personale med smil og venlighed. Vi håber, at hendes
Majestæt får lige så meget glæde af ham, som vi har haft, og ønsker
ham alt det bedste fremover.
Stillingsopslaget kan ses i sin helhed på vores hjemmeside, men her er
et lille udpluk:

Er du vores nye kirketjener?
Vi søger pr. 1/12-20 ny kirketjener i en tidsubegrænset deltids-stilling.
Vi søger en medarbejder der:
• Er positiv og hjælpsom, imødekommende og engageret
• har evne til at bevare overblikket, kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt
• har god praktisk sans
• kan indgå i et positivt samarbejde med vores øvrige ansatte, de frivillige og brugere af kirken
Arbejder omfatter:
• forberedelse og medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger
• praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer i samarbejde
med præst og øvrigt personale
Vi forventer, at du:
• er fyldt 18 år
• har interesse i folkekirken og dens arbejde, samt kan møde mennesker med forståelse og respekt.
Ansøgningen sendes til kontaktperson Birte Hedegaard Nielsen på birtehedegaardnielsen@gmail.com.
Har du spørgsmål så ring på mobil: 6175 8366.
Ansøgningsfristen er søndag 15/11-20. Samtaler vil foregå i uge 47.
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MINIKONFIRMANDER:
I år håber vi at kunne gennemføre et helt forløb med minikonfirmander
fra Lemtorpskolens 3. klasse. Vi begynder med en gudstjeneste Hellig
3 Konger den 6. januar kl. 17.00 og fortsætter med undervisning tirsdag eftermiddage.
Vi er: Præsten og kirkesangeren Lisbeth. Vi vil gerne fortælle bibelhistorie, synge og spille, være kreative og meget andet. Måske er vi
ovenikøbet så heldige, at Kathrine har bagt noget yderst velsmagende,
som man kan spise til sin saftevand.
Alt i alt nogle hyggelige tirsdag eftermiddage, som man bliver inviteret
til lige om lidt, hvis man altså går i 3. klasse. Vi afslutter forløbet med
en gudstjeneste palmesøndag.
Lisbeth og jeg glæder os igen i år til at møde nogle dejlige unger.

LANGT OM LÆNGE
TILLYKKE til vores CORONA-KONFIRMANDER, der endelig fik deres
store dag, som de med garanti vil huske. Ikke mindst fordi konfirmationen foregik i et telt.
Tillykke til
Oscar, Frederik, Rasmus Løkke, Mikkel Buus, Rasmus Kirk,
Eskild, Emma, Astrid, Sine, Mikkel Knudsen, Frederik Bach,
Malte, Silje, Josephine, Miamaja, Ida og Amalie fra 8.a
Og tillykke til
Mathias P, Silas, Mathias Lundhøj, Noah, Tobias, Malou, Laura, Ida Filsø,
Sebastian, Matthias GH, Simon, Clara, Naja, Ida Weibel, Ida Agergaard,
Alberte og Gabriel fra 8.B
Foto: Click Lemvig
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ARRANGEMENTER

HVORDAN MON JULEN BLIVER I ÅR?
Vi ved det ikke, for der er så meget, vi skal tage
hensyn til, men vi ved allerede nu, at børnehaver og dagplejebørn desværre ikke kan komme
til gudstjeneste hos os, sådan som de plejer.
Det er rigtig trist, men det er jo desværre sådan, situationen er lige nu.
Sidste år fik vi også besøg af STU til en julegudstjeneste. Da de ikke er så mange, har de
lovet at komme igen i år . Datoen er ikke helt
på plads endnu.
Og den 16. om eftermiddagen holdes traditionen i hævd med seniorjuleeftermiddag, hvor
vi mødes til gløgg og æbleskiver, julesang og
bingo.
Fredag den 18. er sidste skoledag inden jul for
eleverne på Lemtorpskolen.
Vi plejer at holde tre julegudstjenester for
skolen, men om plejer holder i år, det ved vi
ikke – måske bliver det bare præsten, der
flytter ned på skolen, men det vil tiden vise.
Men hvad med juleaften?????
Vi plejer jo at være 150-200 i kirken til tre gudstjenester. Hvad gør vi nu, når vi kun kan lukke
33 ind. Skal vi begynde den 23. og så holde
gudstjeneste hver time, til vi når til juleaften?
NEJ
Vi flytter ud, ikke til en kold sportshal, men bare længere ned ad Kabbelvej til en majestætisk
bygning med højt til loftet og plads til alle kirkegængere.
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Den 24. december kl. 13.00 og 15.00 holdes der julegudstjenester i den store lade
på Kabbel Hovedgård.
Laden bliver ryddet for korn og maskiner og
omdannet til et smukt pyntet kirkerum med
plads til op til 200 gæster pr. gang. Stolene vil
blive opstillet gruppevis, så familier kan sidde
samlet med god afstand til de øvrige kirkegængere, ganske efter forskrifterne.
Begge tjenester bliver familievenlige (altså ikke
en særlig børnegudstjeneste), men vi er helt
sikre på, at omgivelserne vil bidrage til den
bedste julestemning. Vi glæder os til at se jer,
og siger samtidig tak til Kirsten Carstensen og
en hel mængde frivillige for, at dette kan lade
sig gøre.
Juledag er vi tilbage i kirken igen til en fredfyldt
højmesse kl. 10.30.
2. juledag holder præsten fri og overlader prædikestolen til Iben Tolstrup, der vil holde gudstjeneste kl. 10.30.
Julesøndag har vi igen i år valgt at holde en
aftengudstjeneste, hvor der vil være fokus på
de salmer, vi ikke har fået sunget i løbet af juledagene.
Glædelig Jul til alle jer, vi ikke ser i løbet af disse dage.

CORONA KRÆVER
NYE TRADITIONER
1. søndag i advent blev anderledes i år – fordi
vi valgte ikke at holde koncert eller julemarked.
Til gengæld vil vi så prøve noget nyt 3. søndag i advent. Her vil vi for første gang binde an
med ”DE NI LÆSNINGER”
Det er en musikgudstjeneste, hvor der gennem
ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds
udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i
den bibelske historie.
Traditionen med de ni læsninger stammer fra
England, hvor den blev holdt første gang i
1918 i Kings College Chapel i Cambridge.
I Danmark er det blevet en tradition at holde
de ni læsninger i ugerne op til jul. I England
holdes de ni læsninger juleaften.
Der er altså tale om læsninger blandet med
musik og salmer, leveret af kirkens sanger og
organist. Naturligvis også med salmesang fra
menigheden.
Skulle der være nogen blandt jer, ærede læsere, der gerne vil være blandt de 9, så modtages det med tak.

SOGNEAFTNER

JANUAR ELLER MARTS

BESØG FRA AUSUMGAARD

Vi arbejder i øjeblikket på en sangaften/foredrag med forfatter og
komponist Janne Mark, der har etableret sig som en af de mest overbevisende salmedigtere og komponister i hendes generation i Danmark.

I februar får vi besøg af Kristian Lundgaard-Karlshøj, der ejer og driver Ausumgaard sammen med sin kone Maria.

Musikalsk befinder Janne Mark sig på et spor imellem sangskrivning,
salmer, jazz og nordisk folketone.
En baggrund som sanger, komponist og musikudvikler i det kreative miljø i Brorsons Kirke på Nørrebro i København, har gjort hende i
stand til, at skabe en ny meditativ salmestil med en karakterfuld enkelhed, hvor omdrejningspunktet er det melodisk fællessangbare.
I 2013 udgav hun sit første meget velanmeldte salmealbum ’Salmer fra
broen’ hvorfra salmerne ’Et hus at komme til’ og ’De første forårstegn i
Norden’ er optaget i Kirkesangbogen (Kgl. Vajsenhus 2017)

Kristian kommer og fortæller om den udvikling, Ausumgaard har
gennemgået igennem de sidste 10 år. Fra at have været et konventionelt landbrug til nu at være et økologisk landbrug med stort fokus på
bæredygtighed. Kristian siger:
”Vi arbejder med bæredygtige værdier på gården og fremstiller bæredygtig grøn energi på vindmøller, samt bionaturgas og græsprotein
som alternativ proteinkilde fremfor importerede sojaskrå. Derudover
åbner vi op for vores omgivelser med vores forskellige arrangementer, hvor dialogen med gæsterne betyder rigtigt meget.”

Janne Marks’ salmer er oversat til engelsk af den skotske præst og
salmedigter John Bell. Janne Mark er født i Vestjylland i 1973 og
har studeret ved Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg og Rytmisk
Musikkonservatorium København.
Vi håber, det lykkes for os – ellers finder vi et godt alternativ.

KYNDELMISSE
2. februar 2021 er en tirsdag. Det får os dog ikke til at fravige traditionen med at holde gudstjeneste et andet sted end i Nørlem kirke.
Gudstjenesten vil igen i år finde sted i Hestestalden på Kabbel
Hovedgård med efterfølgende samvær i Jægerstuen samme sted.

BADEHOTELLET
Blev jo desværre midlertidigt lukket i hvert fald i sognegården.
Vi arbejder på at få begge efterårets arrangementer i kalenderen til
foråret.

I skrivende stund er temaet ikke fastlagt, men vi lover jer en stemningsfuld aften ikke mindst på grund af Anne Maries smukke isalter
og andre skulpturer, der er en fast bestanddel af denne aften.
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LITTERATURKREDSEN I
NØRLEM SOGNEGÅRD
FORTSÆTTER SÆSONEN

LITTERATURKREDS

ONSDAG DEN 13.
JANUAR 2021 KL. 19.30
Aftenens roman er ”NOGENLUNDE
PÅ STØRRELSE MED UNIVERSET”
af Jón Kalman Stefánsson
Vinden, lavaen og evigheden. Et højstemt værk
om livet og døden og alt det, som til sidst presses sammen til en bindestreg mellem de to årstal på en gravsten.
Jón Kalman Stefánssons nyeste opus hedder
”Nogenlunde på størrelse med universet”. Og
det er en slags ledsager eller uddyber til romanen ”Fisk har ingen fødder”. Og det er både en
slægts- og en erindringshistorie.

LITTERATURKREDSEN I NØRLEM
SOGNEGÅRD SLUTTER SÆSONEN
ONSDAG DEN 3. MARTS
2021 BEMÆRK KL. 18.30:

I tid spænder den over 100 år. Vi skal til Keflavik,
ikke lufthavnen eller den forladte, amerikanske
militærbase, men det lille fiskerleje, som alle
bare kører forbi på vej til eller fra lufthavnen.
Men nu er det jo også Islands mørkeste sted,
som den første islandske præsident, Sveinn
Björnsson, udtrykte det i 1944.

Og aftenens bog er ”AR” af
Audur Ava Olafsdottir

I Keflavik er der kun tre verdenshjørner, vinden,
havet og evigheden, hed det i ”Fisk har ingen
fødder”, det er i ”Nogenlunde på størrelse med
universet” blevet til vinden, lavaen og evigheden.

Hent en bog på Lemvig Bibliotek - læs den og
kom hen i Nørlem Sognegård til et givende
samvær om læseoplevelsen.

Vi præsenteres for et sigende antal episoder i en
broget familiehistorie, og i Islands historie, fra
før i Nordfjord og Østfjordene over Reykjavik i
60’erne til Keflavik i 80’erne og altså til nu.
Det handler om længsel og drømme, om svigt
og tab og om tidens musikalske og litterære
stemmer. Og vi får også lige et par kommentarer til finanskrisen og krigen om fiskekvoterne.
Og det hele er stykket sammen af Jón Kalman
Stefánsson til et højstemt værk om livet og
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døden, en meditation over alt det, som til sidst
presses sammen til en bindestreg mellem de to
årstal på en gravsten. Det er en eksistentiel historie, hvor digtekunsten gennemlyser og afslører uretfærdigheden og livsløgnen.

Litteraturkredsen har fortsat en aftale med
Lemvig Bibliotek om, at bøgerne ligger klar til
afhentning på biblioteket fra omkring fem uger
før, vi samles om gennemgangen.

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

Opskriften – er denne
gang hentet fra
”BADEHOTELLET”
Mon ikke alle inkarnerede fans af
”Badehotellet” husker, da det blev nødvendigt for de snarrådige køkkenpiger at
servere Ruskomsnusk.
Her får I opskriften på denne resteret –
som måske er god til en aften i december
eller oven på julen i januar.
I Badehotellets kogebog står der:
Ruskomsnusk hedder denne ret oprindelig
og optræder i de fleste af 1800-tallet og
de tidlige 1900-tallets kogebøger. Den
blev ofte tilberedt med flæsketerninger,
skinkestykker, plukket kogt torsk eller små
skiver af en røget pølse.
Det kan anbefales at bruge denne ret som
tilbehør til frikadeller, karbonader, medister, skinke eller flæsk.

DECEMBER
GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 6. DECEMBER
2. søndag i advent
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 13. DECEMBER
3. søndag i advent
Kl. 19.00 ved Bettina Reese Tonnesen
De Ni Læsninger*
RUSKOMSNUSK TIL 4 PERSONER:
1 kg kartofler
1 kg gulerødder
1 l mælk
250 g ærter
50 g smør
Jævning (½ dl mælk og 25 g hvedemel)
2 tsk. salt
1 tsk. stødt peber
½ tsk. stødt muskat
1 dl Hakket persille

Kartofler og gulerødder vaskes, skrælles
og skæres i skiver – ikke for tynde.
Grøntsagerne koges i mælken, til de er
næsten møre.
Grønærterne koger med i kort tid, herefter tilsættes smørret.
Grøntsagerne stuves med jævning og
smages til med salt, peber og muskat.
Retten servers med persille, og som der står
i den originale opskrift: ” Spises med ske til
stegt flæsk eller ristede skiver skinke”
Kilde: Bettina Buhl: Badehotellets
kogebog 2019

*Se omtale andetsteds i bladet

DE NI LÆSNINGER
SØNDAG DEN 13.
efter gudstjenesten serveres der gløgg og
æbleskiver i Sognegården

SENIOR-JULE-HYGGEEFTERMIDDAG
ONSDAG DEN 16. KL. 14-16
Sted: Sognegården

ONSDAG DEN 16. DECEMBER
Kl. 11.00 Julegudstjeneste for STU

Vi mødes igen til gløgg og æbleskiver til eftermiddagshygge.

FREDAG DEN 18. DECEMBER
Juleafslutningsgudstjenester for
Lemtorpskolens elever og lærere.

En god mulighed for at ønske hinanden Glædelig Jul, og måske få en lille præmie med
hjem fra det traditionsrige julebingo, hvad
enten det bliver i den ene eller den anden
form. Så tag naboen under armen, byd genboen med og kom og hyg med os – Vi synger
nok også lidt julesange i behørig afstand fra
hinanden.

SØNDAG DEN 20. DECEMBER
4. søndag i advent
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
TORSDAG DEN 24. DECEMBER
Juleaften*
Kl. 13.00 ved Bettina Reese Tonnesen.
Kl. 15.00 ved Bettina Reese Tonnesen
FREDAG DEN 25. DECEMBER
Juledag
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
LØRDAG DEN 26. DECEMBER
2. Juledag
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 27. DECEMBER
Julesøndag
Kl. 19.00 ved Bettina Reese Tonnesen
Aftensang

Arrangementet er gratis og uden tilmelding

KFUM OG KFUK
TIRSDAG DEN 1. KL. 19.30
KFUM/K voksenaften
Sted: Ågade 5
Emne: ”Adventstidens salmer og sange”
Foredragsholder: Musikskoleleder
Jan Lilholt, Lemvig

MANDAGSKLUB
MANDAG DEN 14. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm
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JANUAR
KFUM OG KFUK

MINIKONFIRMANDER*

DEN 15.-17.
Landsstævne for voksne (særskilt program)
Sted: Nyborg strand

ONSDAG DEN 6. KL. 17
Spaghetti-opstarts-gudstjeneste
Sted: Kirke og Sognegård

MANDAGSKLUB

NYTÅRSDAG*

SØNDAG DEN 3. JANUAR
Hellig 3 kongers søndag
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen

MANDAG DEN 4. KL. 14.00
MANDAG DEN 18. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

FREDAG DEN 1. KL. 19.30
Efter gudstjenesten mødes vi traditionen tro
til et glas bobler og et stykke kransekage.

ONSDAG DEN 6. JANUAR
Opstarts-spaghetti-gudstjeneste for
minikonfirmander*
Kl. 17.00 ved Bettina Reese Tonnesen

LITTERATURKREDS*

GUDSTJENESTER
FREDAG DEN 1. JANUAR
Nytårsdag*
Kl. 16.00 ved Bettina Reese Tonnesen
Indsamling til: Det Danske Bibelselskab

SØNDAG DEN 10. JANUAR
1. søndag efter Hellig 3 konger
Kl.10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 17. JANUAR
2. søndag efter Hellig 3 konger
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 24. JANUAR
3. søndag efter Hellig 3 konger
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 31. JANUAR
Septuagesima
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen
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*Se omtale andetsteds i bladet

ONSDAG DEN 13. KL. 19.30:
Sted: Sognegården
Vi læser: NOGENLUNDE PÅ STØRRELSE
MED UNIVERSET af Jón Kalman Stefánsson

ALLE HJEM
ONSDAG DEN 20. KL. 19.30
Møde i alle kredse

FEBRUAR
GUDSTJENESTER
TIRSDAG DEN 2. FEBRUAR
Kyndelmisse - Lysgudstjeneste
Kl. 19.00 ved Bettina Reese Tonnesen og
konfirmanderne
Bemærk! Gudstjenesten foregår i Hestestalden på Kabbel Hovedgård*.
SØNDAG DEN 7. FEBRUAR
Seksagesima
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 14. FEBRUAR
Fastelavn*
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 21. FEBRUAR
1. søndag i fasten
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 28. FEBRUAR
2. søndag i fasten
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup

*Se omtale andetsteds i bladet

DEN ÅBNE FAMILIE*

SOGNEAFTEN*

FREDAG DEN 5. KL. 18,30
Sted: Sognegården
Emne: ”Genforeningen og hverdagen før”
Foredragsholder: Ole Due, Nr.Nissum
Mad: Kirsten Carstensen – Else Kamstrup
– Mette Jepsen
Tilmelding til: Kirsten 4041 4148

TORSDAG DEN 25. KL. 19.30
Sted: Sognegården
Emne: Ausumgaard – et moderne landbrug
Foredragsholder: Kristian LundgaardKarlshøj, Ausumgaard

MANDAGSKLUB

TIRSDAG DEN 2. KL. 19.00
Gudstjeneste og hyggeligt samvær
Sted: Hestestalden og Jægerstuen på Kabbel
Hovedgård

MANDAG DEN 1. KL. 14.00
MANDAG DEN 15. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

KFUM OG KFUK
TIRSDAG DEN 2. KL. 19.30
Voksenaften
Sted: Ågade 5
Emne: ”At leve i evangeliets glæde”
Foredragsholder: Sognepræst Peter
Krabbe-Larsen, Struer

KYNDELMISSE

FDF*
FASTELAVNSSØNDAG
– Der afholdes almindelig Højmesse pga skolernes vinterferie. Vi vender tilbage i 2022
med børnegudstjeneste og tøndeslagning.

ALLE HJEM
ONSDAG DEN 17. KL. 19.30
Sted: Kirkehuset
Fællesmøde
Oplæg
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KIRKEBOGEN
VIEDE:

01.08.20 Alberte Kaalund Sørensen

29.08.20 Sanni Gertsen Christensen og
Preben Kristensen

01.08.20 Holly Husted Vendelbjerg
02.08.20 Macey Randrup Iversen

Begge hedder nu Kristensen

30.08.20 Bent Bertram Suusgaard Nielsen
13.09.20 Villads Ejlskov Kallesøe
13.09.20 Ella Krarup Binderup

BISATTE OG BEGRAVEDE:

26.09.20 Irmelin Clemmensen

03.09.20 Begravet fra Nørlem Kirke
Marie Jakobsen, Harboøre – tidl. Nørlem
Afgået ved døden 27.08.20

10.10.20 Merle Grøngaard Kjølhede
10.10.20 Elias Ravnholt Krogh

KONTAKT

25.10.20 Willads Sandholm Tholsgaard

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

18.09.20 Bisat fra Lemvig Kirkegårdskapel
Kirsten Matthesen, Lemvig
Afgået ved døden 11.09.20

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

JEG HOLDER FRI HVER MANDAG +
FREDAG I LIGE UGER OG LØRDAG I
ULIGE UGER, ENDVIDERE:
4.-6. december 2020
23.-29. januar 2021
15.-21. februar 2021
Og jeg er på kursus med efterfølgende
friweekend 22. – 28. februar 2021.
De pastorale opgaver varetages i mit fravær af
sognepræst Iben Tolstrup, der kan træffes på
tlf. 97 83 61 29 eller mail ito@km.dk
M.v.h. Bettina Reese Tonnesen

ORGANIST
Chulpan Christiansen,
T: 2018 2669
E: chulpan.c@gmail.com
KIRKESANGER
Lisbeth Simonsen, T: 6094 3938
E: l.simonsen@email.dk
KIRKESANGER
Frede Agergaard, T: 9782 0440
E: agergaardgf@gmail.com
KIRKEVÆRGE
Grethe Agergaard
E: agergaardgf@gmail.com

NØRLEM KIRKENYT
Udgives af Nørlem menighedsråd
3 gange årligt.
REDAKTION
Bettina Reese Tonnesen (ansv.),
Ruth Mæng
Allan Damgaard
Design: Henrik Vinther Krogh
Tryk: Lemvig Bogtrykkeri
Indlevering af stof til næste
kirkenyt 11. januar 2021 til
Bettina Reese Tonnesen,
Kabbelvej 5a, mail: brto@km.dk

COMPLOT.DK 20411.125

DØBTE:

