KIRKEBLADENE I DANMARK

KIRKENYT
SEPTEMBER – NOVEMBER 2020

PRÆSTETANKER

PRÆSTETANKER I
EN CORONATID
Det har da været et ejendommeligt forår –
Bedst som man tror, man skal lægge an til den
travleste tid på året med påskens mange tjenester, de efterfølgende helligdage og ikke mindst
konfirmationerne, så lukker det hele ned – ikke
bare kirken, men hele landet og vi sidder lidt
lammede, for hvad er dog det for noget – det
har vi aldrig prøvet før.

Nu er det blevet hverdag igen – vi har fået lov
at lukke op, men ikke helt op!

Hvad gør vi med vores syge, vores ældre? Må
børnebørn se deres bedsteforældre? Må vi
besøge vores pårørende på plejehjemmene?
Ensomheden lurer blandt mange.

Øjensynlig er kirken stadig at regne som et
farligt sted at være, for hos os er der ikke endnu lempet på antallet.

Frustrationerne breder sig i kollegaflokken –
hvad må vi og hvad må vi ikke- hvorfor må Bilka
holde åben, når vi ikke må?
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Vi har fået lov at gå til nadver – bare vi spritter
af, tager handsker på og holder afstand.
Vi må gerne synge, bare vi gør det med to
meter til den, der sidder ved siden af.

Det er ikke nemt – for hvad gør vi med dåb,
konfirmationer, bryllupper og ikke mindst begravelser og bisættelser, når vi kun må være
33 i kirken?

Men da den værste lammelse havde fortaget
sig, spirede kreativiteten – mange steder så man
folk gå i gang med projekter i hus og have, de
ikke havde haft tid til før.

Vi prøver, så godt vi kan med alternative løsninger.

Også i præstestanden fik fantasien frit spil.
Konfirmanderne blev undervist via SMS og mail.
Gudstjenester poppede op på Facebook – små
korte andagter eller hele tjenester med musik og
sang. I ornat eller civil. Ude og inde. Med og uden
altergang. Præster lavede virtuelle rundvisninger i
deres kirker og meget, meget mere. Nu var der
ingen undskyldning mere for ikke at komme i kirke, for man kunne sidde hjemme med pyjamas
og morgenhår og høre netop den præst, man
havde lyst til …….. måske fik vi her en smagsprøve på folkekirkens fremtid – hvem ved?

Frustrationen kommer igen op til overfladen,
når man sidder og skal skrive kirkeblad, for
hvad kan vi overhovedet invitere til? Hvor
mange af vores aktiviteter kan vi gennemføre? Og hvis vi gennemfører, vil der så komme
nogen?

Og hvor længe varer det? Ingen ved det!

Jeg har valgt at lade som ingenting! Det er
måske dumt eller optimistisk, men dette nummer af Kirkenyt vil indeholde alle de arrangementer, vi normalt har i løbet af september,
oktober og november, og så må vi gennem-

føre dem under de forhold, vi nu får lov til,
efterhånden som landet lukkes op.
I år har vi ikke haft friluftsgudstjeneste. Det havde ellers været oplagt, når man må samle flere
ude end inde, men hvad så hvis det ikke blev
vejr til det, så kunne vi ikke rykke indendørs,
derfor ingen grill og hygge i præstegårdshaven i
år, men vi kommer stærkt tilbage næste år.
En anden faktor der spiller ind, når næste kirkeår
skal planlægges, er den påtænkte og planlagte
renovering af vores kirke. Vi ved ikke, hvornår vi
kommer i gang, og vi ved ikke hvor længe det
kommer til at vare, men vi vil holde jer orienteret
på kirkens hjemmeside og i dagspressen, når vi
går i gang.
Indtil da – vel mødt i Kirke og Sognegård

Bettina Reese Tonnesen, Sognepræst

FRA MENIGHEDSRÅDET

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Den 11.marts lukkede Danmark ned.
Coronaen havde nået vores land.
Der var restriktioner, der skulle overholdes, så
derfor blev der så stille.
Nedlukningen d.11. marts var første gang i 100
år, hvor man appellerede til ´samfundssind` og
`hensyn` til andre.
Konfirmationerne blev også aflyst, og det har
selvfølgelig været en stor skuffelse for de unge
mennesker.
Tidligere sognepræst Hans Iversen blev citeret i
Kristelig Dagblad for at sige:
Vel er kristendommen fattigere, når vi ikke kan
mødes til Gudstjeneste, men kirkerne er jo ikke
lukkede for bestandig. Vi kan komme igennem
dette, når vi står sammen på afstand.
Der var råd fra en psykolog i Kristelig Dagblad:
Før journal over gode ting, der sker. Lige meget hvad, sker der altid noget godt. Det gjorde
der selvfølgelig også.

D. 19. maj kom der mail med meddelelsen:
Folkekirken er genåbnet – og retningslinjerne
for en ansvarlig genåbning.

Det er lidt mærkeligt, at der er konfirmandindskrivning, inden sidste års konfirmander er blevet konfirmeret. Sådan er coronatiderne.

Vi kunne mødes igen til gudstjeneste d. 21.
maj. Det var rigtig dejligt. Der kunne føjes noget til journalen med gode ting. Der er også
åbnet for kirkekaffe i Stiernhielm.

Det er spændende at se, hvordan det hele kommer til at gå, men vi kan kun ønske og bede for
det bedste.

I år er der valg til Menighedsrådet. Der var
røster fremme om, at det var en god ide at
udsætte det til næste år, men sådan blev det
ikke.
Orienteringsmødet d. 9. juni blev aflyst, og blev
i stedet afholdt d.20. august i Sognegården.
Selve valget til menighedsrådet finder sted
d.15. september kl. 19.00 i Sognegården.
Konfirmationerne finder sted lørdag d. 5. september og lørdag d. 12. september.

Jeg vil slutte med et vers fra Grundtvigs salme:
Nåden hun er af kongeblod

Hver gang vi bad vort Fadervor,
følte vi dybt i vort indre,
nåden vil høste, hvad den sår,
vil ikke nøjes med mindre;
nåde og sandhed i dit bryst
mødes de må, om nådens røst
skal som Guds barnet dig røre.

Kirsten Carstensen, formand.

Fra menighedsrådet skal der lyde et stort tillykke
til konfirmanderne og deres forældre med vore
bedste ønsker for de unge mennesker fremover.

3

SOGNETS BØRN OG UNGE

KONFIRMANDER
Inden vi skal sige goddag til de nye 7.
klasser, der skal begynde deres rejse mod
konfirmationen i maj, plejer vi at vise billeder af dette års konfirmander. Det må I
have til gode til næste nummer, da konfirmationerne jo først finder sted 5. og
12. september.

Årets tema er “Spirerne i Guds have”.
Vi er alle plantet i Guds have her på jorden - vi skal vokse og gro, men samtidig
give plads til hinanden. Gud kalder os til
at hjælpe hinanden, så vi alle kan være
her - vi skal bare svare ja.

Og så er det ellers forfra og om igen –
med to 7. klasser der skal have fortalt bibelhistorie, tale om tro og meget andet,
besøge kirke og kirkegård. Vi skal også
på konfirmandlejr og lave BUSK gudstjeneste.

BUSK gudstjeneste
En gudstjeneste for BØRN og UNGE i
SOGN og KIRKE. Hos os er traditionen
at gudstjenesten forberedes og afholdes
som et samarbejde mellem FDF, kirkens
konfirmander og sognepræsten.

Konfirmandforberedelsen vil igen i år ligge i skoletiden. Vi fastholder, at konfirmationen sker klassevis og igen de to første
lørdage i maj, således at 7. a konfirmeres
d. 1. maj og 7. b. konfirmeres d. 8. maj kl.
9.30 og 11.30 begge dage

Temaet er omdrejningspunktet for både
aktiviteter, pyntning af kirken, bønner,
læsningen og prædiken.

Vi glæder os alle til at tage imod de nye 7.
klasser fra Lemtorpskolen.
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BUSK – OG
KONFIRMAND LEJR

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 dem, der
ikke kommer så tit, mødes denne søndag.

DEN ÅBNE FAMILIE
– et hyggeligt spisefællesskab
med kultur og oplysning

I skrivende stund er det hårdt arbejdende
udvalg bag spisefællesskabet i gang med
at sammensætte et godt program til næste sæson. Heldigvis er de første aftener
faldet på plads og kan præsenteres her i
bladet.
Lige så snart Harry Mæng, Jens
Gielsgaard,
Krista
Søgaard
og
Sognepræsten har sammensat resten
af programmet, vil det være at finde i Våbenhuset, i Sognegården og på
Kirkens hjemmeside.
Vi vil naturligvis igen i år bestræbe os på
at finde emner, der kunne tiltale såvel nye
gæster som gamle kendinge
Spisefælleskabet er selvkørende og er
som sådan ikke en overskudsforretning.
Prisen vil igen i år være 50 kr for voksne
- børn under konfirmationsalderen spiser
stadig gratis.

ARRANGEMENTER

ALLEHELGEN
I år vil vi prøve noget nyt. Vi flytter højmessen til om eftermiddagen, nemlig klokken
17.00

HØSTGUDSTJENESTE DEN 27. SEPTEMBER
KL. 10.30 MED EFTERFØLGENDE FROKOST
Hvorfor er det så vigtigt at fastholde traditionen med høstgudstjenesten? Det spørgsmål
kan man da godt stille i 2020.

Vi bærer afgrøder ind i kirken som et synlig
bevis på at høsten igen i år også kom i hus,
uanset om vejret har artet sig, og uanset om
høsten var god eller mindre god.

I dagligdagen, hvor vi som det selvfølgeligste
går i supermarkedet efter vores fornødenheder, kan vi godt glemme, hvor maden i virkeligheden kommer fra.

Vi bærer afgrøder ind, rå eller forarbejdede
som tak for, at skaberværket gav os af sit
overflod.

Vi tager nok tingene for givet, og tænker ikke over, hvilket slid der ligger forud for brødet vi spiser.

Vi siger tak – og sælger afgrøderne videre til
højeste bud for at også vi kan dele ud af vores overflod til dem, der har brug for det.

Linjerene fra vores høstsalmer ”alle gode gaver de kommer ovenned så tak da Gud ja pris
da Gud for al hans kærlighed” Eller ”Hvad
magted jeg vel om du ej gav held. Det vokse
jo medens vi sove” ligger jo ikke lige i vores
daglige sprogbrug.

Så vi opfordrer igen i år sognets beboere om
at møde op med høstens afgrøder, i form af
blomster, frugt og grønt – enten rå eller i forarbejdet tilstand og pænt præsenteret.

Men er det ikke vigtigt, bare en gang imellem at stoppe op og tænke, og ikke bare tage tingene for givet? Stoppe op og takke for
at vi hver dag kan få mad på bordet.
Det er det vi gør, når vi holder høstgudstjeneste – vi takker.
Det er derfor, vi denne ene gang om året, går
offergang forbi alteret og erlægger lidt kontanter, efter meget gammel skik.

Det vil blive båret ind i kirken af årets konfirmander.
Når gudstjenesten er færdig, inviteres der, på
den traditionelle høstfrokost i Sognegården.
Efter frokosten holdes der auktion over de
indkomne herligheder.
Arrangementet er gratis og uden tilmelding.

Vi følger højmessens ritual, men det særlige
er jo, 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,
mens tusmørket sænker sig om kirken.
Efter Gudstjenesten vil der være stillet lys
frem i Våbenhuset, som man er velkommen
til at tage og sætte på gravstederne.

HØSTEN FEJRES
OGSÅ I BØRNEHØJDE
Da vi plejer at være rigtig mange, når børnehaverne og dagplejen kommer til høstgudstjeneste, må vi år rykke udendørs.
Høstgudstjenesten for de små holdes onsdag d 23. kl. 10 i præstegårdshaven
Hvis der skulle være bedsteforældre eller
andre voksne, der har lyst til at deltage, er
man meget velkommen.
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ARRANGEMENTER

DET ER VALG-ÅR I ÅR
I august havde vi orienteringsmøde om de nye valgregler, der er gældende for det kommende valg til Menighedsrådet.
15. september kl. 19.00 afholdes opstillingsmøde og valghandling
i Sognegården.
Det kommer til at foregå på følgende måde:
Alle interesserede møder op og såfremt de er stemmeberettiget, får
de udleveret en stemmeseddel.
Man er stemmeberettiget/valgbar hvis man er:
• Medlem af folkekirken.
• Bosiddende i Nørlem sogn eller har løst sognebånd her til.
Herefter oplistes kandidaterne, der får lov at præsentere sig, og der
skrides til skriftlig afstemning.
Nørlem menighedsråd består af 6 valgte medlemmer plus præst og
en repræsentant for personalet og 2 suppleanter.
Blandt de opstillede kandidater vælges de 8 med flest stemmer.
Hvis man ikke er tilfreds med de 8, der vælges denne aften, kan man
inden 4 uger indsende en alternativ liste, og der skal således være
valg.
Kommer der ingen alternativ liste, konstituerer det på mødet nyvalgte Menighedsråd sig d. 24.11 og tiltræder 1. søndag i advent, ved det
nye kirkeårs begyndelse.
Vi opfordrer jer til at møde op d. 15. september og gøre jeres indflydelse gældende i forhold til Nørlem Kirkes liv og vækst de næste 4 år.

Med venlig hilsen Valgudvalget
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DET NYE SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
AF SOGNEGRÆNSERNE MOD ØST
Tidligere på året indgik Nørlem menighedsråd i et samarbejde med
Gudum, Fabjerg og Nr. Nissum menighedsråd. Samarbejdet skulle
i første omgang udmøntes i en fælles gudstjeneste Store Bededag,
men den blev som bekendt aflyst pga. Corona. Men vi er klar igen til
Store Bededags kvæld i 2021.
Vores næste tiltag bliver en fælles sogneaften i Gudum Sognehus
med Villy Søvndal under titlen ”Herreværelset” Torsdag d. 5. november kl. 19.30.
Villy Søvndal og Herreværelset præsenterer en udsøgt blanding af
Halfdan Rasmussen, Poul Henningsen, Evert Taube, Benny Andersen,
sensuelle tangoer og nordisk folkemusik.
Det var en blodprop, der i 2013 satte en stopper for Villy Søvndals
karriere efter 30 år i toppen af det politiske liv i Danmark. Villy
Søvndal har dog ikke ligget på den lade side i mellemtiden. I 2016
udgav han bogen: ”Med håbet som drivkraft” - Fortællinger om
politik, fremskridt og verdens tilstand. På den musikalske front har
han sammen med seminariekammeraterne - brødrene Niels og Jens
Hjort-Petersen - dannet trioen Herreværelset.
De enkelte sange bliver kærligt præsenteret af Villy Søvndal, som
elegant kæder det hele sammen med sfæren fra Herreværelset.
- Humoren er en meget stor del af det, der driver trioen. Villys lune historier lader sig ikke undsige og er med til at give trioen dens
særpræg, forlyder det. Trioens tre herrer fortolker med sang, guitar,
kontrabas og violin livet, kærligheden og dens underfundige veje og
vildveje, hvor perspektivet er håb og længsel.
I forbindelse med arrangementet serveres ost og rødvin. Billetprisen
er endnu ikke fastlagt, men hold øje med dagspressen og kirkernes
hjemmesider.

SOGNEAFTNER

LITTERATURKREDS
I NØRLEM
SOGNEGÅRD
2020 - 2021

LITTERATURKREDS

Litteraturkredsen i Nørlem Sognegård indleder efteråret med to romaner,
der begge er alvorlig socialrealisme - men fra vidt forskellige miljøer.

29. OKTOBER KL. 18.00

”SKOVKJÆRS BADEHOTEL”
Hvor mange af jer husker ikke vores fantastiske Matadoraften, med
spisning à la postgården og dejlig optræden af duoen ”Toner af
Guld”, der førte os gennem musikken fra tv-serien Matador.
Nu bliver der igen mulighed for, at opleve den dygtige duo, der selv
siger om arrangemenet: Det swinger, når duoen Toner af Guld byder indenfor på Skovkjærs Badehotel. Med mellemkrigstidens danske
revyviser og internationale evergreens krydret med små fortællinger
genskabes stemningen, som vi alle kender fra den populære TV-serie
om Badehotellet. Der er dømt moustache, cigaretrør og stråhat, når
Dynes som Weyse-attrap flankeret af sine mange kvinder skikkelse af
Helle står for aftenens underholdning.
Derfor vil vi gerne have lov, at invitere jer til en aften med lidt godt
fra ”Molly Andersens” køkken og en garanteret veludført musikalsk
oplevelse.
Tilmelding til sognepræsten på mail
97823590/23403590 senest d. 20/10.

brto@km.dk

Pris pr. person vil være: kr.150,For det beløb får du:
• 2 retter mad og 1 glas vin
• Kaffe og småkager
• 2 timers rigtig god underholdning i godt selskab

eller

tlf.

Onsdag den 7. oktober kl. 19.30: HÆRVÆRK af Tom Kristensen
Romanens er skrevet for næsten hundrede år siden, og selvom den
fik en temmelig negativ modtagelse, da den udkom i 1930, har den
for generationer af læsere fået status som klassiker.
Hovedpersonen er digter og litteraturkritiker ved et af de dominerende hovedstads-dagblade, og han er dermed kulturelt set en del
af det bedre borgerskab. Men han er en person, der ikke rigtigt kan
finde ind til sig selv, og han drikker uden mådehold i sin søgen efter
en højere mening. Gennem rusen - en barsk og ørkesløs selvdestruktion - driver han dermed et bevidste hærværk på sit eget liv.
Onsdag den 11. november kl. 19.30: HVIS DER SKULLE
KOMME ET MENNESKE FORBI af Thomas Korsgaard
Blot 21 år gammel fik Thomas Korsgaard roman-debut med denne
fortælling om en drengs opvækst i en socialt belastet familie langt
ude på landet. Hovedpersonen Tue er den ældste i en søskendeflok
på tre. Faren driver en gældsplaget gård, hvor det hele virker gråt og
udsigtsløst. Hans mor er sunket ned i en depression, så Tue og hans
søskende passer sig selv. Romanen er også en historie om en drengs
problematiske forhold til sin far, og den skam han føler over, at hans
familieforhold er så anderledes. Det mest skammelige er dog nok, at
faren ikke har nogen forståelse for morens sygdom og derfor overlader for meget til Tue.
Litteraturkredsen har også i denne sæson en aftale med Lemvig
Bibliotek om, at bøgerne ligger klar til afhentning fra omkring fem
uger før vi samles om gennemgangen. Det er altså muligt for alle
at have god tid til læsningen. Hent en bog på Lemvig Bibliotek - læs
den og kom hen i Sognegården til et hyggeligt og uformelt samvær
om læseoplevelsen.

Skynd jer – for der vil kun være begrænset antal pladser!
Alle er velkommen og tilmelding er ikke nødvendig.
Efter nytår er følgende planlagt:
Onsdag den 13. januar kl. 19.30: AR af Audur Ava Olafsdottir
Onsdag den 3. Marts kl. 18.30 2021. Bemærk kl. 18.30:
NOGENLUNDE PÅ STØRRELSE MED UNIVERSET
af Jón Kalman Stefánsson
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ARRANGEMENTER

SOMMERKONCERT

Onsdag
ai Stensgaard

SOGNEAFTNER

VEJ-GUDSTJENESTER
– vi prøver igen

den
september
kl.Vinther Petersen
Tine2.
K Skau
Jesper
19.30 slår vi dørene op for noget
helt nyt!
Aldrig så snart havde vi sat et nyt skib i sø-

TRIKKEensemblet

en, førend det blev kulsejlet af Coronaen.

Vær velkommen til strikkekoncert!!! En
hyldest til kirkens mandagsklub og alle
andre strikkeglade i Nørlem sogn – men
den kan nydes af alle!!!

STRIKKEensemblet er parat med en inspirerende blanding af klassisk musik,
folkmusik og håndarbejdsfortællinger. Vi
glæder os til at se alle håndarbejdsglade
musikelskere til en arbejdsom og forrygende strikkekoncert. Arrangementet koster
kr. 50 og er for alle uanset håndarbejde...
også alle dem, der ikke har strikketøj/
hækletøj at tage med. STRIKKEensemblet
er tre garvede, idérige fynske musikere,
der alle er kendt fra andre musikalske
sammenhænge.

Men da turen kom til Vester Lemtorp og
Nylund måtte vi som bekendt aflyse pga.
nedlukning.

Jesper Vinther Petersen, harmonika (bl.a. folkemusikgruppen Phønix og Anja Præst Trio)

Arrangementet bliver som tidligere en
gudstjeneste i kirken og efterfølgende kaffe og kage i Sognegården med mulighed
for god snak med naboen, genboen eller
dem i den anden ende af vejen.

Kai Stensgaard, vibrafon og percussion
(estimeret marimbasolist verden over og
en del af mange internationale musikalske
samarbejder).
Tine K. Skau, blokfløjter, whistles, basklarinet mm (TRIOfabula, HALFDANensemblet,
Flauti Con Amore mm).

m.v.h. aktivitetsudvalget og kirkens organist
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Vi kom fint fra start med to vejgudstjenester i efteråret 2019 og februar 2020 for
henholdsvis Torsvej og Frejasvej.

De to veje får nu chancen igen Onsdag den
21. oktober kl. 19.00
Derefter bliver det Mimersvejs tur Torsdag
den12. november kl. 19.00
Begge vejes beboere får særskilte invitationer i deres postkasser, så hold godt øje.

Skulle der allerede nu sidde nogen på de
tre veje, der tænker, at de gerne vil bidrage enten musikalsk eller ved læsning ved
gudstjenesten, er de mere end velkommen
til at rette henvendelse til sognepræsten.

”BAG OM
BADEHOTELLET”
19. november kl. 19.30

Vi bliver i Tv-serien ”Badehotellet”s univers, men bliver denne gang inviteret bag
kulisserne og får historien om seriens tilblivelse m.m.
Serien er jo som bekendt skrevet af ægteparret Stig Thorsboe og Hanna Lundblad,
der også skriver sig for succeser som
Landsbyen, Lykke og Krøniken. Vi har
været så heldige at få Hanna Lundblad
til at komme til Nørlem og fortælle
om sit og ægtemandens arbejde med
”Badehotellet”. Hanna Lundblad, f. 1961,
er cand. phil. i dramaturgi fra Aarhus
Universitet 1988. Hanna blev i 1994 ansat
på DRtv-drama som manuskriptkonsulent
på Stig og Peter Thorsboes Landsbyen
1994-96. Hun fortsatte samarbejdet både
privat og professionelt, da hun blev redaktør på ægtemanden Stig Thorsboes Taxa
1997-99 og medforfatter på Krøniken
2004-07. Og sammen har de to så skabt
”Badehotellet” til glæde for mange af os.
Der venter os helt sikkert en spændende
aften, så skynd jer ned til Lemvig boghandel og sikr jer en billet, for så mange kan vi
heller ikke være i Sognegården.
Prisen er kun 75,- kr

SEPTEMBER
GUDSTJENESTER
LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER
Corona-Konfirmation af ”7.A”
Kl. 9.30 og 11.30 ved
Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 6. SEPTEMBER
13. søndag efter trinitatis
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen
LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER
Corona-Konfirmation af ”7.B”
Kl. 9.30 og 11.30 ved
Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER
14. søndag efter trinitatis
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER
15. søndag efter trinitatis
kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER
Børnehøstgudstjeneste i Haven*
kl. 10.00 Høstgudstjeneste for
daginstitutioner og dagplejere.
Bedsteforældre/oldeforældre må gerne
medbringes.
SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER
16. søndag efter trinitatis
kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
HØSTgudstjeneste*
Konfirmanderne hjælper

*Se omtale andetsteds i bladet

SOMMERKONCERT*

KONFIRMANDER*

ONSDAG DEN 2. KL. 19.30
Strikkeensemblet
Sted: Nørlem Kirke
Entré 50 kr – billetter købes i døren
Der vil ikke være servering ved dette
arrangement.

TORSDAG DEN 3. KL. 8-9 OG 14-15
Sted: Sognegården
Første undervisning af det nye hold konfirmander.

MENIGHEDSRÅDET*
TIRSDAG DEN 15. KL. 19.30
Sted: Sognegården
Opstillingsmøde/valgforsamling

DEN ÅBNE FAMILIE*
FREDAG DEN 4. KL. 18,30
Sted: Sognegården
Emne: ”Oplevelser som ung betjent i
København”
Foredragsholder: Kurt Kjeldsen
Kurt er pensioneret fra Holstebro Politi. Han
vil bl.a. fortælle om sit liv som ung betjent i
København. Det bød på mange forskelligartede og ofte pudsige opgaver. Et par eksempler fra Lemvig har han også med.
Mad: Birthe og Jens Gielsgaard - Else-Marie
og Bjørn Knudsen
Tilmelding til: Birthe 9782 2759 / 21477241

KFUM OG KFUK
Se venligst program i Våbenhus og Sognegård

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

FREDAG D. 4. KL. 8-9 OG 14-15
Sted: Kirken
Generalprøve med dette års Coronaramte
konfirmander
FREDAG D. 11. KL. 8-9 OG 14-15
Sted: Kirken
Generalprøve med dette års Coronaramte
konfirmander

MANDAGSKLUB
MANDAG DEN 7. KL. 14.00
MANDAG DEN 21. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

HØSTFROKOST*
SØNDAG DEN 27. Efter gudstjenesten
Sted: Sognegården
Vi spiser frokost sammen og holder auktion
over de indkomne afgrøder
Arrangementet er gratis
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OKTOBER
GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 4. OKTOBER
17. søndag efter trinitatis
kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 11. OKTOBER
18. søndag efter trinitatis
kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 18. OKTOBER
19. søndag efter trinitatis
kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
ONSDAG DEN 21. OKTOBER
Vejgudstjeneste for Vester Lemtorp og
Nylund
Kl. 19.00 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 25. OKTOBER
20. 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

KFUM OG KFUK

FREDAG DEN 2. KL. 18.30
Sted: Sognegården
Emne: ”Genforeningen og hverdagen før”
Foredragsholder: Ole Due, Nr.Nissum
Mad: Krista og Søren Søgaard
– Tove og Preben Pedersen
Tilmelding til: Krista 9782 1298

Se venligst program i Våbenhus og
Sognegård

KFUM OG KFUK

KONFIRMANDER*

Se venligst program i Våbenhus og
Sognegård

FREDAG DEN 23. OG LØRDAG DEN 24.
Konfirmanderne tager på lejr på Lomborg
Gymnastik- og Idrætsefterskole

MANDAGSKLUB
MANDAG DEN 5. KL. 14.00
MANDAG DEN 19. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

LITTERATURKREDS*
ONSDAG DEN 7. KL. 19.30
Sted: Sognegården
Vi læser: ”Hærværk” af Tom Kristensen
Alle er velkommen

VEJGUDSTJENESTE*
ONSDAG DEN 21. KL. 19.00
Sted: Kirke og Sognegård
Vester Lemtorp og Nylund inviteres til Gudstjeneste med efterfølgende kaffe og kage.
Tilmelding ikke nødvendig og arrangementet er naturligvis gratis.
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ALLE HJEM
ONSDAG DEN 21. KL. 19.30
Møde i alle kredse

SØNDAG DEN 25.
medvirker de ved B.U.S.K. gudstjenesten

SOGNEAFTEN*
TORSDAG DEN 29. KL. 19.30
Sted: Sognegården
Emne: ”Skovkjærs Badehotel”
Foredragsholder: Toner af Guld
Entré inkl. mad og vin: 150 kr
Tilmelding til sognepræsten på mail
brto@km.dk senest 25/10

NOVEMBER
GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 1. NOVEMBER
Alle Helgens dag*
kl. 17.00 ved Bettina Reese Tonnesen.
SØNDAG DEN 8. NOVEMBER
22. søndag efter trinitatis
kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen
TORSDAG DEN 12. NOVEMBER
Vejgudstjeneste for Mimersvej
Kl. 19.00 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 15. NOVEMBER
23. søndag efter trinitatis
kl. 10.30 ved Iben Tolstrup

*Se omtale andetsteds i bladet

DEN ÅBNE FAMILIE*

ALLE HJEM

FREDAG DEN 6. KL. 18.30
Sted: Sognegården
Emne: ”Vi synger sammen”
Foredragsholder: Lene Mæng og Jørgen
Bendtsen
Mad: Ruth og Harry Mæng – Erik og Birgit
Bitsch
Tilmelding til: Ruth 4224 0791

ONSDAG DEN 18. KL. 19.30
Møde i alle kredse

MANDAGSKLUB
MANDAG DEN 2. KL. 14.00
MANDAG DEN 16. KL. 14.00
MANDAG DEN 30. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

SØNDAG DEN 22. NOVEMBER
sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen

LITTERATURKREDS*

SØNDAG DEN 29. NOVEMBER
1. søndag i advent
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen

ONSDAG DEN 11. KL. 19.30
Sted: Sognegården
Vi læser: ”Hvis der skulle komme et
menneske forbi ” af Thomas Korsgaard
Alle er velkommen

DET NYE SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
AF SOGNEGRÆNSERNE MOD ØST*

KFUM OG KFUK

TORSDAG D. 5. KL. 19.30
Sted: Gudum Sognehus
Emne: ”Herreværelset”
Foredragsholder: Villy Søvndal
Billetprisen er endnu ikke fastlagt

Se venligst program i Våbenhus og Sognegård

KONFIRMANDER

VEJGUDSTJENESTE*

TORSDAG D. 26. KL 19.30
Sted: Sognegården
Forældremøde
Tilmelding på brto@km.dk

TORSDAG DEN 12. KL. 19.00
Sted: Kirke og Sognegård
Mimersvej inviteres til Gudstjeneste med efterfølgende kaffe og kage. Tilmelding ikke nødvendig og arrangementet er naturligvis gratis.

SOGNEAFTEN*
TORSDAG DEN 19. KL. 19.30
Sted: Sognegården
Emne: ”Bag om Badehotellet”
Foredragsholder: Hanna Lundblad
Entré 75 kr inkl. kaffe og kage
Billetter købes i Lemvig boghandel

MENIGHEDSRÅDET
SØNDAG DEN 22. EFTER GUDSTJENESTEN
Menighedsmøde
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
TIRSDAG DEN 24. KL. 17.00
Menighedsrådsmøde – her konstitueres det
nye råd

JUL – 1. SØNDAG I ADVENT
Der afholdes ikke julemarked og julekoncert
i år, men hold øje med næste kirkeblad, hvor
vi vil fortælle om en måske ny tradition.
Vi kan allerede nu løfte sløret og sige, at 3.
søndag i advent bliver en aftengudstjeneste
med efterfølgende Gløgg og æbleskiver.
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KIRKEBOGEN
DØBTE:

BISATTE OG BEGRAVEDE:

27.02.20 Mikkel Kücza Knudsen

07.02.20 Bisat fra Lemvig Kirkegårdskapel
Kurt Sigfred Hirsch Sørensen
Afgået ved døden 01.02.20

14.03.20 Bisat fra Nørlem Kirke
Ellen Margrethe Grønkjær
Afgået ved døden 10.03.20

08.02.20 Bisat fra Nørlem Kirke
Bettina Holt
Afgået ved døden 02.02.20

25.04.20 Begravet fra Nørlem Kirke
Grethe Roesgaard
Afgået ved døden 18.04.20

15.02.20 Bisat fra Nørlem Kirke
Svend Aage Madsen
Afgået ved døden 08.02.20

30.06.20 Bisat fra Nørlem Kirke
Ellen Olesen
Afgået ved døden 22.06.20

13.06.20 Matilde Olivia Agerskov Raunsmed
20.06.20 Josefine Kristensen

VIEDE:

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

JEG HOLDER FRI HVER MANDAG OG SÅ VIDT MULIGT
Fredag i lige uger
Lørdag i ulige uger

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

Fri 19-21. september
Ferie i uge 42
Fri 13-16. november

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

Embedet varetages i mit fravær
af Sognepræst Iben Tolstrup,
der kan træffes på tlf. 9783
6129 eller på mail ito@km.dk

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 9. oktober 2020 til
Bettina Reese Tonnesen,
Kabbelvej 5a, mail: brto@km.dk

COMPLOT.DK 20273.125

KONTAKT

20.06.20 Nadia Madsen og Thomas
Kristensen – Begge hedder nu
Kristensen

