KIRKEBLADENE I DANMARK

KIRKENYT
MARTS – AUGUST 2019

PRÆSTETANKER

HVOR HELDIG HAR MAN LOV AT VÆRE:
Tid til fordybelse og udvikling
Når man har været præst i ca. 10 år, kan det
være på tide at få fyldt de ”åndelige resurser”
op, så man måske atter kan berige sit sogn
med gode prædikener og nærvær.
Det kan gøres ved at ”trække stikket” og
gemme sig i bøgerne.
Det er der heldigvis mulighed for.
I perioden 1. juni til 31. august er jeg blandt
de 7, der er bevilget studieorlov i Viborg stift
i 2019.
Det giver muligheden for at fordybe sig i et
teologisk emne fra morgen til aften til glæde
for en selv, men forhåbentlig også til gavn og
glæde for sognet.
Da jeg som bekendt altid har haft interesse
for sjælesorg, skulle det, der skulle studeres
naturligvis være et emne, der havde relation
til dette.
Jeg vil forsøge at gøre mig klog på ensomhedens mange facetter under hovedoverskriften:
”Den gode ensomhed - findes den?”
I en travl hverdag søger mange ensomheden
enten ved retræteophold, pilgrimsvandringer
eller blot ved at finde en fritidsinteresse, der
ikke nødvendigvis involverer andre. Fælles for
disse er følelsen af, at batterierne lades op, og
man er klar til nye udfordringer.
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Kan vi forsvare at kalde det for ensomhed - eller er det blot alenetid?
Kan vi søge ensomheden selv, og gør det dybest set noget godt for os ?
Eller er ensomheden noget, der bliver os påtvunget, enten når vi mister eller, hvis vi lever
isoleret?
Kan man være alene uden at være ensom
eller omvendt?
Eller som Humoristen Storm P. udtrykte det:
”Ensomhed er en god ting – hvis man ikke havde sig selv at trækkes med.”
En anden klog mand har sagt ”Ensomhed
kan være et godt sted at besøge, men et trist
sted at slå sig ned.”
Med det in mente vil jeg, med god litteraturs
hjælp og med udblik til sjælesorgsarbejdet,
forsøge at finde svar på nogle af ovenstående
spørgsmål.
I første omgang ved at prøve en stilleretræte
på egen krop. Blot det at gå og være stille med
sig selv i flere dage, vil nogle nok synes er en
udfordring for mig, men det må vi se.
Derefter vil det være skemalagt læsning, og
”store tanker”. Det hele skulle gerne munde ud
i et skriv, der skal tilsendes biskoppen, således
at der er hånd i hanke med at tiden ikke bare
bliver til en meget lang ferie.

Jeg har så ovenikøbet været så frisk at love vores aktivitetsudvalg at redegøre for mine studier ved en Sogneaften i efteråret 2019.
Som skrevet andetsteds i bladet bliver sognet ikke præsteløst i mit fravær, men varetages
på bedste måde af Marianne Holst-Larsen.
Jeg skal venligt, men bestemt, opfordre jer
til at tage godt i mod Marianne og give hende
den samme gode opbakning, som jeg har følt
igennem de sidste 10 snart 11 år.
Men inden vi når så langt, er der jo en lang
række af spændende ting i og omkring kirken,
vi skal være sammen om. Alt det kan I læse
meget mere om i denne udgave af Kirkenyt.
Da man ikke må holde ferie, mens man har
orlov, sker dette i forlængelse heraf og jeg vender ”frygteligt” tilbage i midten af september.
Glædeligt forår og god sommer ønskes alle
i sognet.

Bettina Reese Tonnesen

FRA MENIGHEDSRÅDET

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Selvom december måned er den mørke tid på
året, går tiden alligevel hurtig, fordi vi har julen
med alle dens forberedelser at se frem til.
Årets julemarked d. 2. december var som altid en fest, som sluttede med en dejlig koncert
i Kirken. Vesterhavskoret sang så smukt for os,
og sognepræsten sang solo.
Frede spillede på sav, og Lisbeth sang til.
Overskuddet fra julemarkedet 2018 var
10.935 kr, som er sendt til sygeplejeskolen i
Ndolage og modtaget med tak.
Seniorformiddag skal også nævnes. Den
begyndte i Kirken, hvor Børnegårdens små
poder gik i Luciaoptog. Kirken var besat til sidste plads. Efter gudstjenesten var der kaffe og
rundstykker i Sognegården med fællessang, en
morsom julehistorie, bingo og quiz. Det var en
god formiddag.
Ved julegudstjenesten blev der fortalt om
julepynten, og hvad den symboliserer. Det var
rigtig fint, at få det repeteret.
På det nye års første dag var der gudstjeneste kl. 16.00. Vi fik en lille påmindelse om, at
vi bor i blæstjylland. Der var alligevel mange,
der havde trodset stormen, så derfor blev vi i
Kirken og ønskede hinanden: Et godt Nytår.
Det var nemlig ikke helt ufarlig at færdes udenfor, så derfor havde Henrik bragt boblerne og

kransekagen fra Stiernhielm og op i Kirken.
D 9. januar blev der holdt møde med arkitekten med henblik på Kirkens renovering. Endnu et
lille skridt på vejen. Hvornår det hele går i gang er
ikke til at sige, men der arbejdes på sagen.
Kl. 17.00 d. 9. januar var der opstartsspaghetti- gudstjeneste for minikonfirmander.
Hvis I ser på bagsiden af KirkeNYT, kan I se,
hvornår fristen er for indlevering af stof til bladet. Denne gang var det allerede den 11. januar.
Vi ser frem til foråret med de lyse timer. Et
forår med flere arrangementer omkring Kirken,
som jeg vil skrive om i næste nummer af
KirkeNYT.
Der er en person, som jeg vil nævne i denne
udgave af KirkeNYT, og det er Kaj Munk.
Nytårsdag 1944 holdt Kaj Munk sin sidste
prædiken i Vedersø Kirke.
Han stod ikke på prædikestolen iført præstekjolen, men derimod stod han på gulvet iført
overfrakke og med sit røde halstørklæde.
D. 4. januar blev han myrdet af Gestapo,
og han blev fundet dagen efter i en grøft på
Hørbylunde Bakke af en lokal murer.
Jeg husker fra min barndom, når vi var
på søndagstur, at vi altid gjorde holdt på
Hørbylunde Bakke ved det lille trækors, hvor
der altid lå friske blomster.

I år er det så 75 år siden, at det skete.
Et evigt minde om kaj Munk og hans fødeegn på Lolland, er den lille blå anemone, som
snart pibler frem i præstegårdshaven i Vedersø.
Sangen. Den blå Anemone giver virkelig indtryk af, hvor glad og overrasket, han blev, da
han så, at det var lykkedes at få den til at spire i
det barske Vestjylland.
D. 25. august 1943 afleverede Kaj Munk digtet til bogtrykker Rasmussen i Ringkøbing for
at bruge det til private julebreve. Det kunne
ikke offentliggøres på grund af tyskernes trykkeforbud.
Derfor slutter jeg mit indlæg denne gang med:

Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertets kvarts
må smeltes ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord,
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
Jeg planted der i fjor.
Kirsten Carstensen. Formand.
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I sidste nummer af KirkeNyt skrev vi om
vores fine nye bænke på kirkegården
- Bænkene - indkøbt hos og leveret af
Lemvig Beton er taget i brug og vil forhåbentlig være til glæde henover sommeren.

BABYSALMESANG
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 36-41 på tirsdage kl. 10
-11.30 i kirken.

NY MEDARBEJDER
I KIRKEN
1/12 havde vi den glæde at kunne byde
velkommen til en ny kirketjener vikar ved
Nørlem kirke.
Magnus Reese Tonnesen er 18 år og går i
2. g på Lemvig Gymnasium. Han vil være
at finde i kirken ca. hver anden søndag, på
skift med vores graver Heidi Madsen.
Magnus vil, ved gudstjenesten, ligesom
Heidi, sørge for at tage hånd om såvel kirkegængerne som præsten på bedste vis.
Og ja det er sognepræstens søn
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Tilmelding til Sognepræsten
brto@km.dk eller tlf. 97823590

på

mail

Alle babyer mellem 2 og 10 måneder er velkommen, bare de tager mor, far eller en anden voksen med.

MINIKONFIRMANDERNE ER BEGYNDT...
Selv om det kan være svært at konkurrere med de mange tilbud, der er til børn i 3.
klasse både i SFO, sportsklubber og musikskolen og ikke mindst med en computer eller
en telefon, så turde vi alligevel indbyde til
muligheden for at blive minikonfirmand.

Palmesøndag slutter forløbet igen med en
gudstjeneste, der skyder påsken i gang med
børnenes hjælp - Efter gudstjenesten er der
en lille sammenkomst i Sognegården, hvor
diplom for gennemført undervisning overrækkes.

Foreløbig har taget 17 børn imod tilbuddet
om nogle hyggelige onsdag eftermiddage,
hvor de skal synge og være kreative med
Lisbeth, høre historier fra biblen, opleve
kirken og kirkegården med Bettina og ikke
mindst spise kage eller andet godt.

Vi byder velkommen til
Adam, Frej, Freja, Hjalte, Hjalte, Holger,
Jesper, Johanna, Katja, Magnus, Mathilde,
Naja, Nicklas, Ronja, Sylvester, Thea, og
Villads.

ARRANGEMENTER

HIMMELSKE DAGE PÅ HEDEN
30.5 - 2.6. 2019 i Herning
- tidligere hed det danske kirkedage.
Hvorfor afholdes disse dage? Arrangørene skriver:
Som kirker og kristne vil vi gerne samles på tværs af kirkesamfund og
kirkelige retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og gudstjenestefejring. Vi vil gerne vise hinanden de muligheder og den mangfoldighed, der er i danske kirkeliv.

tilsættes piruetter fra Verdensballetten, ord og indsigt af spændende
gæster der spænder fra youtubere til forretningsfolk tilsat toner fra symfoniorkester. og Herning Kirkes Drengekor.
Til dette show kan der købes billetter på Ticketmaster.dk eller via
ovenstående hjemmeside

Formål:
Formålet med Himmelske Dage er på bredest mulig fælleskirkelig basis
at samle mennesker - både til trospraksis og trosamtale. Det betyder,
at der sættes fokus på hvad troen er. Der sker meningsudveksling, hvor
man i fællesskab behandler kirkens opgaver og problemer i verden, ligesom der er et ønske om at drøfte og tage hånd om et praktisk engagement i samfundet – lokalt, nationalt, internationalt og fælleskirkeligt.
Himmelske Dage vil gerne både styrke deltagerne i deres kristenliv i
hverdagen, men også åbne op og byde indenfor til dialog og fællesskab.

Skal Nørlem med til Himmelske dage?
Her skal lyde et klart rungende JA! Det skal vi, for det hele begynder
med en stor festlig og stemningsfuld åbningsgudstjeneste
Et stort kor af kirkekorsangere plus folkekor fra hele området, plus andre interesserede, synger for under ledelse af Mads
Bille. Prinsens Musikkorps løfter salmesang og musikledsagelse.
Gudstjenesteprædikant er Viborgs Biskop Henrik Stubkjær.
Gudstjenesten holdes udenfor på Torvet. Har du brug for at sidde ned
under gudstjenesten, er du velkommen til at tage din egen stol med.
Kom i god tid – vi bliver mange.
Denne gudstjeneste erstatter den normale højmesse i Nørlem kirke
- så det er tanken, at vi som sogn drager sammen af sted til en stor og
god fælles oplevelse.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at se lidt på de mange
tilbud dagene vil byde på, inden vi fælles drager hjemad til sognet igen.
Provstiet har arrangeret fælles bustransport til og fra Herning med
afgang fra Rema 1000.
For at vide hvormange busser vi skal bestille er tilmelding nødvendig,
så hvis du har lyst til at tage med dit sogn på tur så meld dig til sognepræsten på tlf 97823590/23403590 eller mail brto@km.dk snarest
muligt

Hvad sker der i Herning?
Det vil blive alt for omfattende at skrive her - men der er foredrag, udstillinger, workshops, masser af musik, sang, gudstjenester, bibelreflektioner og meget andet. Tag et kik på hjemmesiden Himmelskedage.dk
og bliv meget klogere
Her skal blot nævnes DET HIMMELSKE SHOW:
Værterne Peter Mygind og Dina Al-erhayem åbner dørene til Jyske Bank
Boxen lørdag aften den 1. juni 2019 for at tage vores tro under kærlig
behandling i Det Himmelske Show.
Lydtapetet leveres af Danmarks største gospelkor under ledelse af
Hans Christian Jochimsen og en række gæstesolister – blandt andet
den amerikanske Grammy vindende artist Hezekiah Walker. Derudover

Lad os tage til Herning til en god oplevelse!!!
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ARRANGEMENTER

SKÆRTORSDAG AFTEN SPISER VI SAMMEN

SENIOREFTERMIDDAG

- En god tradition med rødder langt tilbage

Under præsten æbletræ

Tilbage til før Jesu fødsel fejrede jøderne deres
påske på den samme dag hvert år - de fejrede
den for at huske på “udfrielsen fra Egypten”
- at de slap ud af fangenskabet. Måltidet skulle
indtages stående og helst i rejseklæder, og det
skulle bestå af lam, bitre urter og usyret brød.

lovet, at der bliver serveret lam med behørigt
tilbehør og et glas rødvin.

Torsdag d. 23.5 kl. 14-16 - rykkes indendørs pga. tidspunktet

Når vi har nydt denne hovedret, vil vi bevæge os op i kirken og holde en gudstjeneste kl.
19.30. Gudstjenesten vil blandt andet omfatte
altergang og alterrydning.

Kom til en hyggelig eftermiddag med kaffe, kage, spil, quiz, historie og naturligvis
masser af sang.

Jesus holdt også påskemåltid med sine disciple
- det sidste måltid han fik - og hvor han som
bekendt indstiftede det, der i dag er vores
nadverritual.
Det er værd at mindes, så selvom vores påske flytter sig, efter første fuldmåne efter
forårsjævndøgn, så vil vi også i Nørlem kirke fejre skærtorsdag ved at spise sammen i
Sognegården kl. 18.00.

Efter denne vil der, igen i Sognegården, blive
serveret kaffe og dessert.
Pris for hele herligheden 75 kr for voksne og
35 kr. for børn under 14 år.
Af hensyn til køkkenet er tilmelding til spisning nødvendig på tlf. 97 82 35 90 eller mail
brto@km.dk senest palmesøndag

Da vi pga. sognepræstens orlov allerede
afholder arrangementet i maj, vil det naturligvis foregå indendørs, med mindre
det skulle gå hen og blive usædvanlig
godt vejr.
Arrangementet er gratis og uden tilmelding så tag din nabo under armen og kom
glad - det er så hyggeligt.

Menuen bliver ikke helt som ovenfor, men
Jette og Jens-Kristian Byskov har igen i år

FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG!
Hvert år 2. pinsedag mødes flere og flere sogne
i Anlægget til en friluftsgudstjeneste, der skiftevis afholdes ved solopgang og på et mere humant tidspunkt.
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I år er gudstjenesten for de morgenfriske - den
afholdes nemlig kl. ca 04.44 med deltagelse fra Lemvig/Heldum, Nørlem, Hove/Hygum/
Tørring, Nørre Nissum, Gudum/Fabjerg og
Tangsøkirkerne.

Gudstjenesten er stadig i planlægningsfasen, så
vi kan ikke røbe så meget, men vi håber alligevel, at I vil stå tidligt op og nyde en smuk solopgang over fjorden til tonerne af vores smukke
pinsesalmer m.m.
Efter gudstjenesten vil der vanen tro være mulighed for morgenkaffe på Museet for religiøs
Kunst.

ARRANGEMENTER

SOGNEAFTEN 21. marts kl. 10.30

FRILUFTSGUDSTJENESTE

Altid allerede elsket – set fra sidelinjen

30. juni - en god tradition hvis vejret holder

Denne titel er udgangspunktet for Helle Skaarups fortælling om sit
liv med Peter Bastian.

Selvom præsten har orlov, ligger præstegården jo, hvor den altid har
ligget og bag den, den dejlige have, der igen i år vil danne rammen
om en friluftsgudstjeneste. Inden gudstjenesten vil der traditionen
tro være tændt op i grillen hvor kødet vil blive tilberedt og serveret
sammen med godt tilbehør - og mon ikke der skulle være en enkelt
pølse at slutte af på - ingen grillaften uden……

De fik 7 år sammen, og Helle vil gerne dele de gaver, som hun fik
gennem sit møde og ægteskab med Peter Bastian.
Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer hun omkring
meget mellem jord og himmel.

Medbring selv service, noget at sidde på, og hvad I måtte have lyst
til at drikke.

Så mon ikke der venter os en spændende aften?
Entré inkl. kaffe og kage 50,- kr

Gudstjenesten varetages af Marianne Holst-Larsen. Hvad aftenens
musikalske indslag angår er dette i skrivende stund ikke på plads.
HUSK varmt tøj, da det kun i tilfælde af silende dagsregn eller stiv
kuling fra vest, at vi rykker indendørs
Tilmelding til spisning - se kalenderen.

KAN SORG HELBREDES ELLER ER DET ET LIVSVILKÅR?
Man kan spørge sig selv, om sorgen nu skal
være en sygdom. Derfor har sorggruppelederne i Lemvig provsti sammen med Bøvling kirke
indbudt Sorgforsker Mai-Britt Guldin ved Århus
Universitet til et topaktuelt foredrag om dette
forskningsområde, hvor det nyeste er, at kompliceret sorg fra 2018 i Danmark er blevet en
officiel diagnose.
Hvordan skal vi forholde os til, at det, som er
et livsvilkår for alle mennesker nu ses på som

sygdom for det enkelte menneske. Er det godt
eller skidt?
Aftenen gør os nok alle en lille smule klogere på
er følsomt emne.
Arrangementet foregår i Bøvling sognegård 6/3 kl. 19.00
Alle er velkommen
Kaffe og kage 30 kr.
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KONFIRMATION

Enestående mulighed for et stykke frivilligt
arbejde med mening.

45 unge har valgt at lade sig konfirmere på de to første lørdage i
maj. I år er det et ganske særligt år, fordi vi blandt konfirmanderne
har ikke mindre en 3 hold tvillinger, et hold trillinger og et hold firlinger, en udfordring for præsten dels at kunne kende forskel, men
også at få konfirmationerne til at gå op i en højere enhed - det er nu
lykkedess og vi kan i maj måned sige TILLYKKE til:

I de forgangne år har det været en fast del af konfirmandundervisningen, at vi har været ude at gå sammen på en “Livsvandring”.

DEN 4. MAJ KONFIRMERES:

DEN 11. MAJ KONFIRMERES:

Klokken 9.30
Iben Juhl Agger
Magnus Juhl Agger
Lucas Damgaard Flarup
Emma Bjørnholm Hedegaard
Mads Kynde Krarup
Rasmus Sønderskov Larsen
Jonas Byskov Nielsen
Laura Kynde Pedersen
Karoline Hvidbjerg Rasmussen
Freja Refstrup
Caroline Pallestoft Stigaard
Mathias Christian Kynde Vinther

Klokken 9.30
Kirstine Hedegaard Andersen
Emilia Kastberg Buchanan
Crina Mihaela Gavrilescu
Pelle Ikjær Buskov
Sofie Nygaard Jørgensen
Emilia Kaalund Meyer
Jonatan Damgaard Muhle-Zimino
Lucca Birkø Nygaard
Frida Lønberg Pedersen
Frida Byskov Schriver
Laura Ørum Sand

AT VANDRE MED KONFIRMANDER:

Og vi går naturligvis igen i år.
Lige som sidste år går vi en lørdag, hvilket skulle gøre det muligt at
finde flere frivillige medvandrere f.eks. blandt forældrene.
Vi kan på det varmeste anbefale, at konfirmandforældre og andre voksne går med og får en dejlig dag og et fortroligt møde med de unge.
Vi skal bruge en voksen for hver femte konfirmand, dvs. at med 45
konfirmander, skal vi gerne have 8-9 stykker, men der kan altid bruges ekstra hænder. Der vil være informationsmøde d 4/4 kl. 17-18 i
Nørlem Kirke
Samtale og refleksion er nøgleord for Livsvandringen. Det lykkes, når
der er kvalificerede voksne medvandrere med på turen, hvorfor vi
opfordrer frivillige medvandrere til at støtte op om turen og gå med
de unge og få en snak med dem undervejs.
Sammen går vi os til nye indsigter og selverkendelse.
Turen går fra Tørring Kirke til Nørlem Kirke (ca. 10-12 km).
Vi går fra vugge til grav, dåb og begravelse.
Som kristne har vi en grundfortælling. Vi tror, at turen ender godt.
Og det gør den. Vi slutter i Nørlem kirke, men selve ruten er hemmelig– ligesom i det virkelige liv, kommer vi ikke altid til at gå den
lige vej – eller det går måske ikke som planlagt, der kommer måske
uforudsete udfordringer.
Så send en mail til brto@km.dk eller ring på 97823590, hvis du har
lyst til at hjælpe ved dette arrangement.
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Klokken 11.30
Christian Krogh Andreasen
Marcus Sindal Greve
Hannah Odgaard Jakobsen
Lasse Odgaard Jakobsen
Palle Odgaard Jakobsen
Line Brødbæk Jensen
Mai Brødbæk Jensen
Mikkel Brødbæk Jensen
Rasmus Brødbæk Jensen
Freja Berg Groth Kristensen
Julie Berg Groth Kristensen
Mikkel Kristensen
Daniel Dalgård Skaaning
Jakob Dalgård Skaaning
Silas Thyge Triel

Klokken 11.30
Mathias Damgaard Brixen
Marius Klint Busk
Amalie Baron Hvas
Thor Vestergaard Kristensen
Laura Kruse Lyng
Jeppe Klejnstrup Sørensen
Oskar Hans Ramskov Sørensen
Og så har vi en helt særlig
konfirmation lørdag d 18.5.
kl. 10.00, hvor vi konfirmerer:
Matilde Beck Kristensen
Stort TILLYKKE til Matilde

SOGNETS BØRN OG UNGE

KONFIRMANDERNE FÅR BESØG FRA FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Torsdag d. 7. marts
Karavanens besætning vil bestå af et hold af unge frivillige, der har
opholdt sig forskellige steder ude i verden.
De vil på karavanen fortælle om deres oplevelser og om, hvordan
man som ung i Danmark kan gøre en forskel.
Karavaneprogrammet vil bestå af en række elementer som f.eks.
• En fattigdoms/rettighedstest.
• Fortællinger om en anden verden i ord og billeder.
• Forskellige aktiviteter.
Besøget er optakt til sogneindsamlingen den 10.3 og vi forsøger på
denne måde at få konfirmanderne til at løfte blikket fra mobiltelefonen og se verden udenfor sognet.

SØNDAG DEN 10. MARTS SAMLER VI IND
TIL DE MENNESKER, DER ER HÅRDEST
RAMT AF KLIMAFORANDRINGERNE
Klimaforandringerne er her, og de er kommet for at blive. Millioner
af mennesker er truet af sult og oversvømmelser, og allerede
nu må mange forlade deres hjem for at finde mad og sikkerhed.Men der er en god nyhed: Vi ved, hvad der skal gøres!
Sammen om kloden
I verdens fattigste lande mangler man alt det, der beskytter os danskere mod klimarelaterede katastrofer. Men med klimatilpasning kan vi
klæde verden på til et klima i forandring.
Det kan være diger, dæmninger og opsamlingssøer, der kan forhindre oversvømmelser. Det kan være broer og solide bygninger, der ikke
dratter sammen ved jordskred.
Men det kan også handle om at hjælpe en sulten småbonde med at
dyrke quinoa, som er fyldt med protein og bedre til at modstå tørke

end andre afgrøder.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i verdens fattigste lande, hvor klimaforandringerne slår meget hårdere, end de gør i Danmark.
En person fra Etiopien udleder langt mindre CO2 end den gennemsnitlige dansker. Men det er alligevel etiopieren, der betaler regningen i
form af oversvømmelser, tørke og andre naturkatastrofer.
Det synes vi er uretfærdigt. Og derfor vil vi sammen med tusindvis af
danskere samle ind til klimaløsninger den 10. marts.
For alt i verden
Vi gør det for verdens fattigste, men vi gør det også for vores egen
skyld. Kloden er nemlig noget, vi deler, og klimaforandringerne er hele
klodens problem. På sigt vil vi alle komme til at mærke konsekvenserne
af de globale temperaturstigninger på egen krop.
Derfor opfordrer vi alle danskere til at gå en tur for klimaet søndag
den 10. marts. For dig selv. For vores klode. For verdens fattigste. For
vores børn. For alt i verden.
Ovenstående tekst er hentet fra Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside,
og til den er der kun at tilføje:
Vi prøver i år at gøre indsamlingen til en obligatorisk del af konfirmandundervisningen, sådan som det også bruges i andre sogne. Vi gør det velvidende, at vi altid vil kollidere med områdets store gymnastikopvisning,
der både berører indsamlere, og dem vi vil besøge på vores ruter.
Netop derfor er der brug for flere, der vil bidrage til en givende søndag på tværs af generationer og grænser.
Tag en ven med – eller hele din familie - og se, hvem der samler mest
ind!
Du kan tilmelde dig som indsamler hos vores lokale indsamlingsleder,
Ole Margon på tlf. 31270151

9

MARTS
GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 3. MARTS
Fastelavn
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
- Minikonfirmanderne medvirker
SØNDAG DEN 10. MARTS
1. søndag i fasten
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
”Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp”*
SØNDAG DEN 17. MARTS
2. søndag i fasten
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 24. MARTS
3. søndag i fasten
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 31. MARTS
Midfaste
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen

FOREDRAG*

*Se omtale andetsteds i bladet

DEN ÅBNE FAMILIE

KONFIRMANDER

FREDAG DEN 1. KL. 18.30
Sted: Sognegården
Emne: ”Meget langt nord for ækvator”
Foredragsholder: Helge Rosenlund Knudsen
Helge vil fortælle og vise billeder fra en
vildmarkstur i Canada, som han i 2017
foretog sammen med to af sine brødre.
Mad: v/ Grethe og Frede Agergaard
og Else Marie og Bjørn Knudsen
Tilmelding: Grethe 9782 0440

TORSDAG DEN 7. KL. 9-14
Sted: Sognegården
Konfirmanderne får besøg af
Folkekirkens Nødhjælpskaravane*

KFUM OG KFUK

MANDAG DEN 11. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

TIRSDAG DEN 5. KL. 19.30
Voksenaften
Sted: Ågade 5
Emne: ”Et levet liv set i bakspejlet”
Foredragsholder: Tidl. direktør for TV
Midt/Vest Ivar Brændgaard, Holstebro

TORSDAG DEN 14. KL. 19.30
Konfirmandforældremøde
Sted: Sognegården

MANDAGSKLUB

MANDAG DEN 25. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

ALLE HJEM

LØRDAG DEN 16. MARTS
Forårsstævne (særskilt program)

ONSDAG DEN 20. KL. 19.30
Møde i alle kredse

MENIGHEDSRÅDET

SOGNEAFTNER

ONSDAG DEN 6. KL. 17:
Menighedsrådsmøde
Sted: Sognegården

TORSDAG DEN 21. KL. 19.30
Emne:
Foredragsholder: Helle Skaarup, Løgumkloster
Entré inkl. kaffe og kage 50,- kr *

ONSDAG DEN 6. KL. 19.00
Sted: Sognegården Bøvlingbjerg, Bøvlingvej 15
Emne: Kan sorg helbredes eller er det et
livsvilkår?
Foredragsholder: Sorgforsker Mai-Britt Guldin,
Århus Universitet.
Arr: Sorggruppeledere i Lemvig
Kommune/ Provsti Lilian Hove Andersen
og Marianne Gyldenkærne.
Kaffe & kage 30 kr.*
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KIRKEHØJSKOLE
ONSDAG DEN 6. MARTS KL. 19.30
Sted: Houe kirke
Emne: ”Glæd jer” en sangaften ved
Iben Tolstrup

LANDSINDSAMLING
TIL FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP*
SØNDAG DEN 10. MARTS
efter gudstjenesten

APRIL
GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 7. APRIL
Mariæ bebudelsesdag
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen
ONSDAG DEN 10. APRIL
Kl. 10.00 Påskegudstjeneste
i børnehavehøjde*
SØNDAG DEN 14. APRIL
Palmesøndag
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
Familiegudstjeneste Minikonfirmandafslutning
TORSDAG DEN 18. APRIL
Skærtorsdag
Kl. 19.30 ved Bettina Reese Tonnesen*
FREDAG DEN 19. APRIL
Langfredag - liturgisk gudstjeneste
Kl. 10.30 ved. Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 21. APRIL
Påskedag
kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
MANDAG DEN 22. APRIL
2. Påskedag
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 28. APRIL
1. søndag efter Påske
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup

*Se omtale andetsteds i bladet

DEN ÅBNE FAMILIE

KONFIRMANDER

FREDAG DEN 5. KL. 18.30
Sted: Sognegården
Emne: ”Så syng da Nørlem….”
Foredragsholdere: Bjørn Rosenlund
Knudsen og Line Rosenlund
En aften med sang og musik. Bjørn og hans
barnebarn Line vil synge for og med os.
Mad: v/Krista og Søren Søgaard
og Ruth Christensen
Tilmelding: Krista 9782 1298

LØRDAG DEN 6.
Konfirmanderne går Livsvandring fra
Tørring kirke til Nørlem Kirke*

KFUM OG KFUK
TIRSDAG DEN 2. KL. 19.30
Voksenaften
Sted: Ågade 5.
Emne: ”Er vi så præstationsbevidste,
at vi glemmer at leve livet?”
Foredragsholder: Valgmenighedspræst
Hans Nørkjær, Lemvig
Lørdag den 16. marts
Forårsstævne (særskilt program)

MANDAGSKLUB
MANDAG D. 8. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

ALLE HJEM
ONSDAG D. 17. KL. 19.30
Møde i alle kredse

Det er altid en stor glæde, når der kan
finde samarbejde sted mellem skole, daginstitutioner og kirke i sognet.

ONSDAG DEN 10. KL. 17.00
Menighedsrådsmøde
Sted: Sognegården

Traditionen er stærkest omkring jul, men også til påske og høst har vi fornøjelsen af besøg fra børnehave og vuggestue. Det er helt
særligt at fortælle bibelhistorie i den højde,
så vi glæder os til besøget d. 10/4 kl. 10. Og
som tidligere vil det også her være muligt for
børnenes bedsteforældre eller oldeforældre
at deltage.

MINIKONFIRMANDAFSLUTNING*

PÅSKEMÅLTID*

MENIGHEDSRÅDET

SØNDAG DEN 14. APRIL
efter gudstjenesten
Sted: Sognegården
Hyggeligt samvær for minikonfirmander og
forældre. Spisning og uddeling af diplomer

TORSDAG DEN 18. APRIL KL. 18.00
Sted: Sognegården
Alle interesserede inviteres til fællesspisning af
lam m.m. inden gudstjenesten. Pris: 75,- kr
Tilmelding: Sognepræsten 9782 3590
eller på mail brto@km.dk
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MAJ
GUDSTJENESTER
LØRDAG DEN 4. MAJ
Kl. 9.30 ved Bettina Reese Tonnesen
KONFIRMATION
Kl. 11.30 ved Bettina Reese Tonnesen
KONFIRMATION
SØNDAG DEN 5. MAJ
2. søndag efter Påske
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
LØRDAG DEN 11. MAJ
Kl. 9.30 ved Bettina Reese Tonnesen
KONFIRMATION
Kl. 11.30 ved Bettina Reese Tonnesen
KONFIRMATION

*Se omtale andetsteds i bladet

KFUM OG KFUK

MANDAGSKLUB

TIRSDAG DEN 7. MAJ KL. 19.30
Voksenaften
Sted: Ågade 5.
Emne: ”Slægt skal følge slægters gang”
Foredragsholder: Højskolelærer
Asger Gyldenkærne, Bøvlingbjerg

MANDAG DEN 6. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

MENIGHEDSRÅDET
TIRSDAG DEN 21. KL. 17.00
Menighedsrådsmøde
Sted: Sognegården

MANDAG DEN 20. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

ALLE HJEM
ONSDAG DEN 15. KL. 19.30
Møde i alle kredse

SØNDAG DEN 12. MAJ
3. søndag efter Påske
Kl. 9.00 ved Erik Bitsch

HIMMELSKE DAGE
PÅ HEDEN*

FREDAG DEN 17. MAJ
Bededag
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen

TORSDAG DEN 30. MAJ
- SØNDAG DEN 2. JUNI

SØNDAG DEN 19. MAJ
4. søndag efter påske
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 26. MAJ
5. søndag efter påske
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen
TORSDAG DEN 30. MAJ
Kristi Himmelfart
Kirken flytter sin gudstjeneste til Herning
Åbning af ”Himmelske dage på Heden”*
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UNDER PRÆSTENS
ÆBLETRÆ*
TORSDAG DEN 23. MAJ KL. 14-16
Sted: Sognegården
En hyggelig eftermiddag for sognets seniorer

Da Kirkenyt, som noget nyt, fremover
kun vil udkomme 3 gange årligt vil
gudstjenestelisten i dette nummer være
mangelfuld med hensyn til tidspunkter
og præst, ikke mindst fordi planlægningen af vikarens frisøndage endnu
ikke er på plads. Vi garanterer, at der er
gudstjeneste i Nørlem hele sommeren,
Vi henviser til hjemmesiden og lokalavisen

JUNI
GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 2. JUNI
6. søndag efter påske
Kl. 9.00 ved Marianne Holst-Larsen

*Se omtale andetsteds i bladet

MANDAGSKLUB
MANDAG DEN 3. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm
MANDAG DEN 17. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

SØNDAG DEN 9. JUNI
Pinsedag
kl. 10.30 ved Marianne Holst-Larsen
MANDAG DEN 10. JUNI
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste i Anlægget
Kl. 04.44 ved flere af provstiets præster *
SØNDAG DEN 16. JUNI
Trinitatis søndag
Kl. 10.30 ved Marianne Holst-Larsen

SØNDAG DEN 30. JUNI KL. 18.00

”KIRKEN PÅ DYRSKUE”

Sted: Præstegårdshaven
Der er tændt op i grillen og sørget for
kød og tilbehør
Pris: 50 kr.
Tilmelding: Kokken Jens-Kristian Byskov på
tlf 22789949 eller mail j-kr.byskov@mail.dk

LØRDAG DEN 1. - SØNDAG DEN 2. JUNI

SØNDAG DEN 23. JUNI
1. søndag efter Trinitatis
10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 30. JUNI
2. søndag efter Trinitatis
Kl. 19.30 ved Marianne Holst-Larsen
Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven

FÆLLESSPISNING*

JEG HOLDER ORLOV 1/6-31/8 2019

PINSEMORGENMAD
EFTER SOLOPGANGSGUDSTJENESTEN*

Der vil i perioden være fuld vikar dækning ved Marianne Holst-Larsen
Hun vil være at træffe på 97823590 - for
yderligere oplysning om f.eks. mail og
træffetid, hold øje med vores hjemmeside.

MANDAG DEN 10. JUNI
Sted: Museet for Religiøs Kunst
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JULI

*Se omtale andetsteds i bladet

GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 7. JUL
3. søndag efter trinitatis
Kl. 10.30 ved Marianne Holst-Larsen
SØNDAG DEN 14. JULI
4. søndag efter trinitatis
Kl. 9.00 ved Marianne Holst-Larsen

Nye salmer til en velsyngende menighed!

SØNDAG DEN 21. JULI
5. søndag efter trinitatis
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup

Sådan lød overskriften sidste år ved
samme tid, og vi kom hen over året
igennem 12-13 dejlige nye salmer

SØNDAG DEN 28. JULI
6. søndag efter trinitatis
Kl. 10.30 ved Marianne Holst-Larsen

ARRANGEMENTERFREDAG
Ingen planlagte arrangementer i Sognegård
og Stjernhjelm udover kirkekaffe.

For ikke at spænde læringsbuen alt for hårdt,
så har vi valgt i år at starte forfra, således at vi
synger den salme i den pågældende måned,
som vi lærte sidste år.
Derfor har vi igen i januar været meget lokalpatriotiske og sunget Lars Busk Sørensens
smukke vintersalme “Himlens hvide Stilhed”,
hvorimod vi i februar vender blikket ud
af og synger Holger Lissners præmierede
Luthersalme, “Når du vil”.
Men da menigheden øjensynlig har let ved at
lære nyt, så skulle det ikke undre mig, om der
sneg sig en enkelt ny salme ind henover året.

Nyt fra Menighedsrådet
På vores Menighedsmøde i November var
der en god dialog, der mundede ud i to konkrete forslag til Menighedsrådet:
1.

Brug af alkoholfri vin til Altergang, da
det ellers kan afholde nogen fra at gå
til alters.

Menighedsrådet har, på deres møde i januar,
besluttet at indføre alkoholfri vin pr 1.3.2019
2.

Kan trosbekendelsen siges i stedet
for som nu at blive sunget

Menighedrådet har, på deres møde i januar,
besluttet at trosbekendelsen fortsat synges
i Nørlem kirke. Dog, som nu, undtagen ved
begravelse/bisættelse, hvor den siges.

Jeg holder fri hver mandag endvidere
fredag i lige uger og lørdag i ulige
uger - Endvidere 12-15. maj
I uge 12 og 13 er jeg på kursus
og i uge 36-37 holder jeg ferie.
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
Mvh. Bettina Reese Tonnesen
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AUGUST

*Se omtale andetsteds i bladet

GUDSTJENESTER

Begravelsesmåltid

SØNDAG DEN 4. AUGUST
7. søndag efter trinitatis
Kl. 9.00 ved Marianne Holst-Larsen

Da det nu i min verden skal handle om ensomhed henover
sommeren, tænkte jeg at Poul Joacim Stenders opskrift fra
bogen “Præsten og Kogejomfruen” til et begravelsesmåltid
måtte være oplagt - retten kan sikkert også spises på andre
tidspunkter:

SØNDAG DEN 11. AUGUST
8. søndag efter trinitatis
Kl. 9.00 ved Marianne Holst-Larsen
SØNDAG DEN 18. AUGUST
9. søndag efter trinitatis
Kl. 9.00 ved Marianne Holst-Larsen
SØNDAG DEN 25. AUGUST
10. søndag efter trinitatis
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup

ARRANGEMENTERFREDAG

Poul Joachim Stender skriver:
“Selvom alle er sorgfuld over at have mistet et menneske, de
holder meget af, så tør maden og vinen tankerne og ordene
op. Man begynder at tale om den døde. Indimellem ler man”
Som optakt til hovedretten skriver han:
“Når man mister et menneske, man holder af, er det, som om
ens verden bliver sprængt. Vi spiser sprængt oksebryst og beder til, at Gud kan hjælpe os med at få samling på vores liv
igen
Evangelisten Lukas’ symbol er oksen. Han indleder sit evangelium med at fortælle om præsten Zakarias, der i templet ofrer
okser til Herren. Lukas’ evangelium begynder også med beretningen om Jesu fødsel, som finder sted i en kostald. Guds første seng var et fodertrug, som okserne havde spist af.”

Ingen planlagte arrangementer i Sognegård
og Stjernhjelm udover kirkekaffe.

Annonce
Skulle der blandt sognets beboere være
nogle, der har lyst til at være med til at gøre vores kirke endnu smukkere til forårets
og sommerens gudstjenester, så efterlyser
graveren en flok, der der kunne tænke sig
at levere alterbuketter fra haven. Så tøv ikke med at kontakte Heidi på tlf 23748449,
hvis det er noget for dig.

Sprængt oksebryst i lys flødesauce med gulerødder,
persillerødder og porrer til 12 personer
7 1/2 dl fløde
4-5 kg oksebryst
Grøntsager:
Salt-sukkerlage:
12 gulerødder
5 liter vand
6 persillerødder eller pastinak
800 g salt
1 lille knoldselleri
1-11/2 dl sukker
6 porrer
Suppevisk:
8 laurbærblade
1 stor buket persille
Porretoppe, selleritop
1 buket timian
evt. løvstikke
5 løg

1/2 dl fintrevet frisk peberrod
(mængde efter styrken og
smag og behag) salt og peber
Tilbehør:
3 kg pillede kartofler evt.
drysset med hakket persille

• Kom vand, salt og sukker
i en gryde og bring det i
kog
• Lad lagen blive helt kold
• Læg kødet ned i lagen og
sørg for, at alt kødet er
dækket af lage
• Lad det stå koldt 1-2 døgn
• Dæk kødet med frisk vand
og bring det i kog og fjern
skummet
• Bind en suppevisk og kom
den i gryden
• Tilsæt løg skåret i kvarte
• Kog kødet under låg over
svag varme i ca. 2 timer
• Lad kødet afkøle i suppen
• Tag kødet op og hæld væsken gennem en sigte
• Smelt smørret i en gryde,
drys melet i og bag det op
• Hæld suppe og fløde i lidt
efter lidt og lad det koge
sammen
• Skær grøntsagerne i tern
eller stave, tilsæt dem og
lade dem koge ca. 5 minutter
• Kom peberroden i og
smag til med salt og peber
• Skær kødet i skiver
• Server retten drysset med
persille eller timian og
med kartofler som tilbehør
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KIRKEBOGEN

DØBTE:

VIEDE:

BISATTE OG BEGRAVEDE:

03.11.18 Laurits Flansmose Villesen

03.11.18 Stine Nederby Kynde
og Nicklas Lisby Nielsen

02.11.18 Dorit Jette Røn Jensen
Bisat 10.11.2018

Magne Flansmose Villesen

18.11.18 René Amtkjær Møller
Begravet 1.12.2018

Thyra Lisby Kynde

8.12.18

Kirsten Kjær
Bisat 14.12.2018

16.12.18 Frede Meldgaard
Bisat 21.12.2018
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