KIRKEBLADENE I DANMARK

KIRKENYT
SEPTEMBER - NOVEMBER 2019

PRÆSTETANKER

NYT OG BRUGT ...
Skrevet i hast på vej på 3 måneders studieorlov med overskriften ”Den gode ensomhed
findes den?”
Derfor bliver tankerne denne gang en blanding af genbrug og nytænkning, fuldstændig
som det er med kirkeårets gang og gudstjenesternes prædikener…….
”Vi er mange, men vi vil gerne være flere”,
sådan tænker jeg tit, når jeg går hjem enten fra en gudstjeneste eller et arrangement
i Sognegården. Sådan skrev jeg sidste år ved
samme tid. Og det er ikke, fordi vi klager,
men………
Hvad gør vi så i Nørlem Sogn for at blive flere.
Vi har i menighedsrådet holdt flere visionsaftener, hvor vi har ”brainstormet” og mange
gode forslag er kommet på bordet.
Et par af dem vil jeg gerne indvi jer i:
Vi har åbnet Sognegården for de lokale
grundejerforeninger o.a., der nu kan holde
generalforsamling her. Naturligvis efter de på
stedet gældende regler om rengøring m.m.
Vejgudstjenester, et helt nyt fænomen.
Det betyder i al sin enkelhed, at sognets veje,
en efter en, bliver inviteret til en fyraftens
gudstjeneste med efterfølgende spisning. Hvis
man har lyst til at være med til at planlægge gudstjenestens indhold i form af tekstlæsninger og musik er det absolut en mulighed,
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modsat hvis man ”bare” ønsker at komme og
deltage, er det bestemt også en mulighed.
Med dette tiltag ønsker vi at vise en anden
side af kirkelivet end søndagens højmesse - et
lille frikvarter i en travl hverdag og mulighed
for at gøre noget sammen med naboerne. Og
så lige den lille sidegevinst, at man ikke behøver at lave mad den aften.
Da vi i første omgang tænker på en gudstjeneste her i efteråret og en i det kommende
forår, vil der gå et stykke tid, inden vi når sognet rundt, men vi skal nok nå jer alle.
Konfirmanderne og deres forældre er nogen,
vi gerne ser i kirken og Sognegården, og det
er til stor glæde for alle, at der bakkes så godt
op om de arrangementer, vi laver netop for
denne gruppe. Vi vil gerne fastholde både de
unge og deres forældre og har drøftet meget,
hvordan det kunne lade sig gøre - og som noget nyt vil en gruppe af dette års konfirmander være med til opstartsgudstjenesten for
det nye hold.
Alt i alt små bitte skridt ind i fremtiden……
”Vi er mange, men vi vil gerne være flere”
også gerne flere frivillige hænder til kaffebrygning, kagebagning, kirkekor……. så hvis
det kunne have interesse, så skriv trygt til os
eller kom forbi og hør om mulighederne for
at gøre et stykke meningsfyldt arbejde til gavn
for Nørlem sogn og kirke.
En god mulighed for at vise flaget er at møde

op søndag den 24. november, hvor vi, efter
gudstjenesten, afholder det årlige lovpligtige
menighedsmøde. Her vil der blive redegjort
for økonomi, for aktiviteter og tiltag.
Det er dejligt, når mange kommer og deltager
i debatten om, hvor vi vil hen med vores kirke.
Hvad mangler vi i Nørlem Sogn?
Hvad kan vi bruge Kirke og Sognegård til?
Hvilke tiltag kunne vi ønske os?
Lige nu er vi mange, men vi vil gerne være flere.
………Og hvad der så kommer ud af den orlov, kan I høre meget mere om på vores sogneaften den 31.10. kl. 19:30

Bettina Reese Tonnesen

FRA MENIGHEDSRÅDET

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Det sidste Kirkenyt strakte sig over en lang periode, nemlig fra marts til august, så derfor kan
vi tænke tilbage på alle de gode timer, vi har
haft sammen i det tidsrum.
I Den åbne Familie, hvor vi mødes til et dejligt
måltid efterfulgt af foredrag eller musik og
sang.
Torsdag d. 7. marts havde konfirmanderne besøg af Folkekirkens Nødhjælp efterfulgt af indsamling om søndagen, hvor der blev indsamlet
ca. 9.500 kr.
D. 21. marts var der Sogneaften, hvor vi hørte forstander for Løgumkloster Refugium Helle
Skaarup fortælle om sit liv med Peter Bastian.
Der kom ca. 50 for at høre foredraget.
Palmesøndag d. 14. april var der afslutning for
minikonfirmanderne.
Der er to dage, der nok er årets højdepunkter,
og det er konfirmationerne d. 4. og 11. maj.
Vi krydsede fingre for godt vejr, og vejret artede sig. Der kom kun en lille byge, mens konfirmanderne var inde i kirken. Det blæste, men
det er vi jo vant til.
D. 23. maj var der senioreftermiddag, hvor
Bettina hyggede om os i Sognegården. Ellen
havde bagt lækre boller og frugtkage.
I Kirkenyt er Himmelske dage på Heden omtalt. Der var et fint tilbud med buskørsel til
og fra Herning søndag d. 2. juni med afgang
fra Rema 1000. Der var deltagere fra Nørlem.
Åbningsgudstjenesten foregik på Torvet i

Herning. Selvom det foregik i silende regn, var
det en stemningsfuld gudstjeneste. Der var meget at se på i Herning. Det var en fin dag. Vi var
klædt på til vejret.
Budgettet 2020 er gjort færdig, underskrevet
og sendt til provstiet d. 11. juni.
På Hjemmesiden står der en meddelelse om kirkerenoveringen. Den lyder således:
Der arbejdes på opgaven i forbindelse med kirkerenoveringen, men alting tager tid, og der er
ingen dato endnu. Der vil blive orienteret yderligere ved menighedsmødet d. 24.-11.
Det sidste menighedsrådsmøde i første halvår
fandt sted d. 25. juni.
Dagsorden og referat kan ses på Hjemmesiden.
Næste menighedsrådsmøde er planlagt til d.
20. august.
Søndag d. 30. juni var der friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven. Haven tog sig ud fra
sin bedste side. Vi sad nederst i haven på en
stille plet, hvor solen varmede. Vi var omkring
46, der indtog en dejlig middag, inden gudstjenesten begyndte. Orkestret X - Dream spillede
fantastisk musik. Det er en af de sommeraftener, man husker.
Jette og Jens-Kr. Byskov havde sørget for
maden, ligesom de gjorde til påskemåltidet
Skærtorsdag. Det skal de have tusind tak for.
Når det nye Kirkenyt udkommer, er der ikke
lang tid til, at Bettina kommer tilbage fra sin
orlov. Derfor skal der fra menighedsrådet lyde

en stor tak til Ivar Brændgaard, der med kort
varsel sagde ja til at være vores præst under
Bettinas orlov.
Vores smukke flag Dannebrog kan i år fejre 800
års fødselsdag. Derfor vil jeg slutte mit indlæg
med et vers af Kaj Munk, hvor han hylder flaget:
Lad os hejse vort flag,
det åbner vor dag
med at vinke os ud til vor id som til fest!
Det er rødt, det er hvidt,
Det er mit, det er dit,
Og lever i kamp med den stridige blæst.

Kirsten Carstensen. Formand.

MENIGHEDSMØDE
SØNDAG DEN 24.
EFTER GUDSTJENESTEN
Der afholdes det årlige lovbefalede offentlige møde, hvor menighedsrådet redegør for
aktiviteter og økonomi både i det forgangne
og kommende år.
Sted: Stjernhjelm
Alle er velkomne
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BABY

SALMESANG

DEN ÅBNE FAMILIE

- et hyggeligt spisefællesskab
med kultur og oplysning
Igen i år har det lille udvalg sammensat
et spændende program for Den åbne
Familie.
Vi har igen i år forsøgt at finde emner, der
kunne tiltale nye gæster, for selv om spisefællesskabet er veletableret, er der altid
plads til nye ansigter.

Nu er der mulighed for tilmelding til endnu
et hold.
Vi begynder den 3. september kl. 10, og fortsætter til og med uge 41 i alt 6 gange, hvor
vi mødes i kirken. Vi vil synge, danse og lege
til musik.
Herefter går vi i Stjernhjelm, hvor der vil blive
serveret kaffe/te, brød og frugt, og vi vil få
mulighed for at snakke og hygge.

Tilbuddet gælder for babyer på 2-10 mdr., og
de skal naturligvis have en voksen med.
Tilmelding til Kathrine på 2374 8449 eller
noerlemgraver@mail.dk
På gensyn
Chulpan, Katrine og Ruth

Vi synes i udvalget, at det her er en kærkommen chance for at møde gode folk fra
sognet – nyde et måltid mad en fredag aften uden selv at skulle stå i køkkenet
og samtidig få lidt kultur med i købet.
Programmet kan, så snart det er færdigt,
findes i våbenhuset og på kirkens hjemmeside.
Spisefælleskabet er selvkørende og som
sådan ikke en overskudsforretning, men
da priserne på både mad og gode foredragsholdere er steget, har vi i år været
nødsaget til at sætte deltagerbetalingen
op til 50 kr. - børn under konfirmationsalderen spiser dog stadig gratis

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 22. september
kl. 10.30 med efterflg. frokost

Traditionen tro anmoder vi sognet om at
møde op med høstens afgrøder, i form af
blomster, frugt og grønt – enten rå eller i
forarbejdet tilstand og pænt præsenteret.
Det vil blive båret ind i kirken af årets konfirmander.
Når gudstjenesten er færdig, inviteres der, traditionen tro, på høstfrokost.
Præsten ifører sig en høst-hat og holder
auktion over de indkomne herligheder
i Sognegården, hvor alle er velkomne.
Arrangementet er gratis og uden tilmelding.
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FOR BØRNENE

Onsdag den 25. september
kl. 10.00
HØSTEN FEJRES OGSÅ
I BØRNEHØJDE –

Onsdag efter høstgudstjenesten inviteres børn fra Børnegården og dagplejen
til en kort hyggelig gudstjeneste kl. 10 i
Nørlem kirke. Hvis der skulle være bedsteforældre eller andre voksne, der har
lyst til at deltage, er man meget velkommen.

ARRANGEMENTER

LITTERATURKREDSEN
SÆSON 2019-2020

Onsdag den 9. oktober kl. 19.30

Onsdag den 13. november kl. 19.30

Efterårets første bogværk er ”Ved Vejen”
af Herman Bang

Denne gang om romanen ”Niels
Bohrs kærlighed” af Kim Blæsbjerg

Læseren møder i denne lille klassiker fra 1886 en skæbnefortælling
med fokus på personernes indre
dramaer og indbyrdes forhold.

I romanen, der udkom i 2003, er fortælleren
en ung mandlig litteraturstuderende med
en ganske særlig interesse for forbindelserne mellem Niels Bohr og skønlitteraturen.
Studenten arbejder også som hjemmehjælper. Hans kæreste, der var en lidt skrøbelig
fysikstuderende med interesse for Niels Bohr,
har taget sit eget liv.

Den unge Katinka Bai har frivilligt giftet sig
med den joviale stationsforstander Bai, hvis
noget vulgære livsglæde ligger langt fra
Katinkas mere selvudslettende og følsomme
natur. Denne forskellighed er for uoverstigelig til, at ægteskabet kan udvikle sig lykkeligt, og det forbliver barnløst.
Alvoren og håbløsheden går op for Katinka,
da forvalter Huus kommer til egnen. I ham
finder hun en sjæleven, men hun vælger dog
at følge tidens konventioner og bliver hos sin
mand. Forvalter Huus rejser fra egnen, og
derefter sygner Katinka hen og dør.
Forfatteren lukker os ind i de skæbner, han
har skabt, og vi får lov som usynlige iagttagere at følge dem igennem en tankevækkende periode af deres liv.
”Ved Vejen” er i 1988 filmatiseret med Kurt
Ravn, Ole Ernst og Tammi Øst i hovedrollerne - en film som forekommer tro mod romanen og det univers, Herman Bang har valgt
at skildre.
Litteraturkredsen har en aftale med Lemvig
Bibliotek om, at bøgerne ligger klar til afhentning fra omkring fem uger før, vi samles
om gennemgangen, så det er muligt for alle
at have god tid til læsningen.

På fortællerens hjemmehjælper-rute sidder
en tvær pensionist inde med en brevveksling,
der opruller livet i København i 1930-erne.
Deri afsløres også hemmelige sider af Niels
Bohrs liv. Fortid og nutid spejler sig i hinanden på de særeste måder. Mellemkrigstidens
kærlighedsintriger spiller underfundigt ind i
den unge fortællers eget sorgarbejde. Man
forstår, at heller ikke dengang gik tingene op
i en højere enhed. Man ville også dengang
både friheden og forpligtelserne.
Men selvom bogen i høj grad bygger på biografisk og historisk stof, må vi opfatte det
som rendyrket fiktion - det med Niels Bohrs
kærlighed.

SOMMERKONCERT

Tirsdag den 3. september
kl. 19.30
Til den årlige kirkekoncert får vi i år besøg af
Lemvig Amatørorkester under ledelse af Erik
Sommer.
Lemvig Amatørorkester er et brassband
(messinginstrumenter), som har eksisteret i
over 75 år.
Orkestret har gennem årene været byens repræsentant i forbindelse med særlige festlige lejligheder, jubilæer eller ved besøg af venskabsbyer.
Gennem årene har Lemvig Amatørorkester givet
adskillige koncerter lokalt og rundt omkring, ligesom det har været på en del udlandsrejser med
kontakter til lignende orkestre.
Særlig kendte er de årlige og velbesøgte
Anlægskoncerter i Lemvig.
- Repertoiret spænder lige fra lettere klassiske
numre til mere populære stykker, marcher og
danske sange.
I koncerterne indgår ofte sange eller salmer, hvor
publikum kan synge med. –
Orkestret består af 15 medlemmer og dirigent er
Erik Sommer.
Vi havde fornøjelsen af at have orkestret som det
musikalske indslag i dette års kyndelmissegudstjeneste på Kabbel Hovedgård, derfor glæder vi
os ekstra meget til dette års sommerkoncert.

Hent en bog på Lemvig Bibliotek - læs den
og kom hen i Sognegården til et hyggeligt og
uformelt samvær om læseoplevelsen.
Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

Entré ved indgangen 50,- kr. - der er ikke mulighed for at købe billetter på forhånd, men kom
bar’ do.
Mvh aktivitetsudvalget og kirkens organist.
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ARRANGEMENTER

SOGNEAFTEN 31. oktober kl. 19.30

SOGNEAFTEN 21. november kl. 19.30

”Den gode ensomhed…… findes den”

”Værdier, der ikke kan måles eller
vejes eller købes for penge”

Eller skal vi kalde den noget helt andet - Det bliver jeres sognepræst formentlig klogere på efter 3 måneders studieorlov.
Derfor er ordene om denne sogneaften få, men da orloven blev
søgt, var følgende oplægget til biskoppen:
”I en tid hvor mange lever alene enten selvvalgt eller grundet ydre
omstændigheder, og hvor mange isolerer sig i den virtuelle verden,
synes det relevant at undersøge, hvad vi som kirke kan byde ind
med i denne sammenhæng.
•
•
•

Behøver vi som kristne at være ensomme i negativ forstand?
Kan man få vendt en isoleret hverdag til en positiv følelse af en
god ensomhed?
Har vi som mennesker i virkeligheden brug for ensomhed
f.eks. i form af retræter eller andre stilhedssøgende tiltag?

Kom og hør hvad jeres sognepræst har fået ud af sin orlov.
Entré inkl. kaffe og kage 50 kr.

Mere velfærd giver større lykke, mener statsministeren, og det
jager vort samfund efter, og vore unge mennesker piskes ud i
et lykke- og rigdomsræs, som giver både skuffelser og stress.
Mange mennesker bliver ulykkelige og modfaldne, når de ikke når
deres drømmes mål, eller når sygdom eller ulykker pludselig slår dem
ud af kurs.
Kristendommens svar er, at der findes helt andre værdier, som skal
og kan præge vort liv.
Og det er helt gratis værdier, som kan give mening og glæde i tilværelsen.
Disse værdier sætter et andet fortegn for det liv, der skal leves, og
de forventninger, der kan stilles.
Aftenens foredragsholder Ivar Brændgaard giver markante bud på
de kristne værdier, der kan bære i både medgang og modgang.
Han vil øse af et levet livs erfaringer og give os billedfortællinger,
som med garanti kan huskes bagefter.
Foredraget brydes op af salmen ”Sorrig og glæde de vandre til hobe”, som synges vers for vers mellem afsnittene i foredraget.
Kom, lyt og syng med - Entré inkl. kaffe og kage 50,- kr.

JULEN ER HJERTERNES FEST
Og den begynder som bekendt første søndag i
advent, der i år falder den 1. december.
Vi holder julemarked kl. 14 med gløgg, æbleskiver og ikke mindst lotteri, hvor vi håber, at
byens handlende og sognets beboere atter i år
vil donere en masse fine gevinster, så vi igen
kan få samlet ind til sygeplejeskolen i Ndolage
i Tanzania, som vi har støttet nu igennem flere
år - Skolen har haft stor glæde af tidligere års
donationer og er dybt taknemmelige for den
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hjælp, de får fra os.
Så mød glade op, spis og spil med. Det går til et
godt formål.
Kl. 16.00 bevæger vi os op i kirken til den årlige
julekoncert, i år med Sisse Skovbakke og hendes
kor Side by Side, men meget mere om det i næste nummer af kirkenyt.
Gevinster kan ugen før afleveres i Sognegården
- senest lørdag d. 30/11.

SOGNETS BØRN OG UNGE

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE
IGEN IGEN

BUSK

– og konfirmandlejr

Forfra og om igen - et nyt hold 7. klasser er på trapperne for at få
fortalt bibelhistorie, tale om tro og meget andet, besøge kirke og
kirkegård og så naturligvis:
Få besøg fra folkekirkens Nødhjælp, deltage i indsamling, komme på
konfirmandlejr, besøge Viborg Domkirke, deltage i søndagens gudstjeneste, selv lave gudstjeneste bl.a. på Kabbel, være kreative, synge.

Årets tema er ”Stjerne for hinanden”, og ligesom de
foregående år afholder vi BUSK gudstjeneste - ligesom
en masse andre kirker landet over.
En gudstjeneste for BØRN og UNGE i SOGN og KIRKE.
Den er tænkt som et samarbejde mellem kirken og
de ungdomsorganisationer, der er i sognet.

Konfirmandforberedelsen vil igen i år ligge i skoletiden, så 7. a
undervises torsdag fra 8-9 og 7. b ligeledes torsdag, men fra 14-15.
Da der, ligesom sidste år er kortet af den ugentlige undervisning,
vil der også være nogle hele dage med plads til større projekter.

Hos os er traditionen, at gudstjenesten forberedes og afholdes
som et samarbejde mellem FDF, kirkens konfirmander
og sognepræsten.
For konfirmandernes vedkommende forberedes denne på konfirmandlejren, der igen i år foregår på Lomborg Gymnastik- og
Idrætsefterskole, hvor vi føler os meget hjemme og velkommen.

Vi fastholder, at konfirmationen sker klassevis og igen de to første
lørdage i maj, således at 7. a konfirmeres d. 2. maj og 7. b.
konfirmeres d. 9. maj kl. 9.30 og 11.30 begge dage.
Jeg vil i år undervejs få musikalsk bistand i undervisningen af kirkens
organist Chulpan Christiansen, og konfirmanderne vil i forløbet også
møde både kirkens graver Heidi Madsen og kirkesanger Lisbeth
Simonsen.
Vi glæder os alle til at tage imod de nye 7. klasser fra Lemtorpskolen.

Temaet for lejren er heller ikke helt på plads, men vil højst
sandsynligt lægge sig op ad temaet for gudstjenesten.
Temaet er omdrejningspunktet for både aktiviteter, pyntning af kirken, bønner, læsningen og prædiken.
Naturligvis er målgruppen sognets børn og unge, men der
er ingen aldersgrænse for deltagelse i denne gudstjeneste.
Tværtimod er det en god oplevelse, når såvel faste kirkegængere, som de, der ikke kommer så tit, mødes denne søndag.
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KONFIRMATION

KONFIRMANDER

Inden vi siger goddag til de nye 7. klasser, der skal begynde
deres rejse mod konfirmationen i maj, skal vi lige have billeder
fra dette års solbeskinnede og ikke mindst vindomsuste konfirmationer
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7. a hold 1

7. a hold 2 + flerlinger

7. b hold 1

7. b hold 2

SEPTEMBER
GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 1. SEPTEMBER
11. søndag efter trinitatis
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 8. SEPTEMBER
12. søndag efter trinitatis
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 15. SEPTEMBER
13. søndag efter trinitatis
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
TORSDAG DEN 19. SEPTEMBER
Kl. 19.30 ved Bettina Reese Tonnesen
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
SØNDAG DEN 22. SEPTEMBER
14. søndag efter trinitatis
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
HØST, konfirmanderne hjælper*
ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER*
Børnehøstgudstjeneste
Kl. 10.00 Høstgudstjeneste for
daginstitutioner og dagplejere.
Bedsteforældre må gerne medbringes

*Se omtale andetsteds i bladet

DEN ÅBNE FAMILIE*

KONFIRMANDER*

FREDAG DEN 6. KL. 18.30
Sted: Sognegården
Emne: ”På udveksling i Brasilien
- En oplevelse for livet”
Foredragsholder: Nichlas Røn, Nørlem.
Mad: v/ Birte Riis, Grethe
og Frede Agergaard
Tilmelding: Grethe 9782 0440

TORSDAG DEN 19. KL. CA. 19.45
Sted: Sognegården
Vi siger goddag til en ny flok konfirmander over en kop kaffe og et stykke kage

KFUM OG KFUK

TORSDAG DEN 26. 		
Sted: Sognegården 		
Den almindelige undervisning begynder

MANDAGSKLUB

Se venligst program i Våbenhus og Sognegård

MANDAG DEN 9. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

BABYSALMESANG

MANDAG DEN 23. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

TIRSDAG DEN 3.				
TIRSDAG DEN 10.				
TIRSDAG DEN 17.				
TIRSDAG DEN 24.
Sted: Kirken og Stjernhjelm
Tilmelding til graveren på:
NoGra@km.dk - eller tlf. 2374 8449

ALLE HJEM
ONSDAG DEN 18. KL. 19.30
Møde i alle kredse

SØNDAG DEN 29. SEPTEMBER
15. søndag efter trinitatis
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup

Jeg holder fri hver mandag og så vidt muligt
fredag i lige uger - lørdag i ulige uger
Sommerferien (1.-16. september) holdes i
forlængelse af orloven
Kursus den 17.-19. september
Embedet varetages i mit fravær af sognepræst Iben Tolstrup, der kan træffes på
tlf. 9783 6129 eller på mail ito@km.dk

SOMMERKONCERT*

HØSTFROKOST*

TIRSDAG DEN 3. KL. 19.30
Sted: Nørlem Kirke
Lemvig Amatørorkester. Entré 50 kr.

SØNDAG DEN 22. EFTER GUDSTJENESTEN
Sted: Sognegården
Vi spiser frokost sammen og holder
auktion over de indkomne afgrøder.
Arrangementet er gratis

9

OKTOBER
GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 6. OKTOBER
16. søndag efter trinitatis
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 13. OKTOBER
17. søndag efter trinitatis
Kl. 10.30 ved afløser
SØNDAG DEN 20. OKTOBER
18. søndag efter trinitatis
Kl. 09.00 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 27. OKTOBER
19. søndag efter trinitatis
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
B.U.S.K.-gudstjeneste.
Konfirmanderne og FDF medvirker*

*Se omtale andetsteds i bladet

DEN ÅBNE FAMILIE*

MANDAGSKLUB

FREDAG DEN 4. KL. 18.30
Sted: Sognegården
Emne: ”Gadejuristens arbejde”
Foredragsholder:
Cand. Jur. Tobias Mæng Dorph
Mad: v/Krista og Søren Søgaard,
Tove og Preben Pedersen
Tilmelding: Krista 9782 1298

MANDAG D. 7. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

KFUM OG KFUK
Se venligst program i Våbenhus og Sognegård

MENIGHEDSRÅDET
ONSDAG DEN 2. KL. 17.00
Menighedsrådsmøde
Sted: Sognegården

KONFIRMANDER
FREDAG DEN 25. OG LØRDAG DEN 26.
Konfirmanderne tager på lejr på Lomborg
Gymnastik- og Idrætsefterskole
SØNDAG DEN 27.
Medvirker de ved B.U.S.K. gudstjenesten*

BABYSALMESANG
TIRSDAG DEN 1.
TIRSDAG DEN 8.
Sted: Kirken og Stjernhjelm
Tilmelding til graveren på:
NoGra@km.dk - eller tlf. 2374 8449
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MANDAG D. 21. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

ALLE HJEM
ONSDAG D. 16. KL. 19.30
Møde i alle kredse

SOGNEAFTEN*
TORSDAG DEN 31. KL. 19.30
Sted: Sognegården
Emne: ”Den gode ensomhed... findes den”
Foredragsholder: Bettina Reese
Tonnesen, Sognepræst.
Entré inkl. kaffe og kage 50 kr.

LITTERATURKREDS*
ONSDAG DEN 9. KL. 19.30
Sted: Sognegården
Vi læser: ”Ved vejen” af Herman Bang
Alle er velkomne

NOVEMBER
GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 3. NOVEMBER
Allehelgensdag*
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 10. NOVEMBER
21. søndag efter trinitatis
Kl. 09.00 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 17. NOVEMBER
22. søndag efter trinitatis
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 24. NOVEMBER
Sidste søndag i kirkeåret
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen

*Se omtale andetsteds i bladet

DEN ÅBNE FAMILIE*
FREDAG DEN 1. KL. 18.30
Sted: Sognegården
Emne: ”Forholdet mellem forældre og børn”
Foredragsholder: Ellen Skov Birk
Mad: v/ Jette og Jens-Kristian
Byskov, Nete og Ejgil Larsen
Tilmelding: Jette 9782 3681 - 6116 7949

KFUM OG KFUK
Se venligst program i Våbenhus og Sognegård

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

ALLEHELGEN
I kirken fejrer vi Allehelgens søndag
d. 3. november ved en almindelig
Højmesse kl. 10.30
Det særlige ved denne højmesse er, at vi
mindes dem, vi har mistet i det forgangne
år i Nørlem sogn. De afdødes navne vil blive læst højt, og der vil blive tændt et lys for
hver eneste. Mens vi sender kærlige tanker,
vil kirkens organist spille et stille stykke musik.
I god tid inden denne søndag vil de nærmeste pårørende blive særskilt inviteret pr. brev.
Men uanset om vi har mistet i det forgangne
år eller før, har vi alle brug for at mindes – så
alle er naturligvis velkomne til at møde op til
denne stemningsfyldte gudstjeneste, og der
vil også være mulighed for selv at tænde lys i
kirkens lysglobe efter gudstjenesten.

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

SOGNEAFTEN*
TORSDAG DEN 21. KL. 19.30
Sted: Sognegården
Emne: ”Værdier, der ikke kan måles eller vejes
eller købes for penge”
Foredragsholder: Ivar Brændgaard
Entré inkl. kaffe og kage 50 kr.

LITTERATURKREDS*
ONSDAG DEN 13. KL. 19.30
Sted: Sognegården
Vi læser: ”Niels Bohrs kærlighed” af
Kim Blæsbjerg. Alle er velkomne

OPSKRIFTEN
- i dette nummer har en ganske særlig
historie. Ugebladet Familiejournalen har
hver uge en læser, der har indsendt en
opskrift, som bringes under overskriften ”Min bedste opskrift”. Den bliver
belønnet med en lækker køkkenting.
Uge 20 dette år var den heldige vinder
her fra Nørlem Sogn, og vi har fået lov
at bringe Krista Søgaards opskrift på
”Majas fiskeret” (4. pers):
700 g torske- eller sejfilet
Salt og peber
3 stilke blegselleri
3 porrer
1 løg
3 gulerødder
50 g smør
2 dl æblemost
2½ dl fløde
1 bdt. persille
Tilbehør: Kartofler eller ris
Krydr fisken med salt og peber og læg
den i et ovnfast fad. Skær selleri, porrer, løg og gulerødder i små tern og
sautér dem i smørret. Fordel grøntsagerne over fisken og hæld æblemost og
fløde ved. Sæt fadet i ovnen ved 175
grader i 30 minutter. Drys med persille
og servér med ris eller kartofler til.
Tak til Krista for at dele denne opskrift
med os. Skulle der nu sidde nogen rundt
i sognet, der mener at have en god opskrift, de gerne vil dele, er I velkomne til at
sende den til brto@km.dk - for det er da
fjollet at hente opskrifter hos en kollega
på Sjælland, når de kan findes her i byen.
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KIRKEBOGEN

17.03.19 Frida Gilkær Kjærgaard
Majse Lomborg Rytter

02.02.19 August Eriksen Svendsen
09.02.19 Mikkel Særkjær Røn Møller
10.02.19 Villum Søgaard Porup
24.02.19 Sif Rom Bekker
16.03.19 Gry Frisk Mouritsen		
Maja Romby Berggren

KONTAKT

Frederik Faurskov Rasmussen

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

07.04.19 Jonas Vestergaard Thomsen
21.04.19 Matilde Lund Henriksen
17.05.19 Frederik Ravn Mærsk
VIEDE:
09.02.19 Sanne Særkjær Nielsen
og Lars Røn Møller

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

BISATTE OG BEGRAVEDE:
18.01.19 Inger Elisabeth Andersen
Begravet 02.02.19
23.02.19 Birthe Frisenborg Poulsen
Begravet 28.02.19
19.03.19 Ville Moeskjær Jensen
Begravet 23.03.19
11.05.19 Anna Korsgaard
Bisat 18.05.19

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: faga@dlgmail.dk

NØRLEM KIRKENYT
Udgives af Nørlem menighedsråd
3 gange årligt fra 2019.
REDAKTION
Bettina Reese Tonnesen (ansv.),
Ruth Mæng
Allan Damgaard
Design: Henrik Vinther Krogh
Tryk: Lemvig Bogtrykkeri
Indlevering af stof til næste
kirkenyt 14. oktober 2019 til
Bettina Reese Tonnesen,
Kabbelvej 5a, mail: brto@km.dk

COMPLOT.DK 19033.125

DØBTE:

