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KIRKESOGN: Det kan godt være, at Nørlem Kirke hører til blandt 
landets ældste kirker, men det var først i 1990, at Nørlem Sogn 
blev et selvstændigt kirkesogn med egen sognepræst.

Dermed har Nørlem 25 års jubilæum som selvstændigt kir-
kesogn i år, og det fejres søndag den 16. august med forskellige 
aktiviteter på programmet.

Op igennem 1980’erne var der et stigende ønske fra Nørlem 
Menighedsråds side om at blive et selvstændigt kirkesogn. På 
det tidspunkt var der to præster til at betjene kirkerne i Nørlem, 
Lemvig og Heldum.

»I 1970’erne og 1980’erne voksede Lemvigs østlige bydel me-
get, og dermed steg arbejdspresset på de to præster,« fortæller 
Jens-Kristian Byskov, der er formand for Nørlem Menigheds-
råd i dag.

I 1990 blev ønsket om egen præst indfriet, og samtidig blev det 
besluttet at opføre præstebolig og sognegård ved Nørlem Kirke.

»I »gamle dage« lå gården Kirkegaard vest for Nørlem Kirke. 
I slutningen af 1980’erne var der kun stuehuset tilbage, men det 
var i så dårlig stand, at det ikke kunne betale sig at renovere det,« 
siger Jens-Kristian Byskov.

Arkitekt Egon Aagaard fra Nørlem tegnede præstebolig og 
sognegård, der stod klar i 1992.

Tre præster på 25 år
Anders Kruse – der i dag bor i Harboøre – var den første præst 
i Nørlem. Jens-Kristian Byskov boede også på det tidspunkt i 
Nørlem Sogn med sin familie.

»Det gav en helt anden sognebevidsthed, da vi blev et selv-

stændigt kirkesogn. Det gav et andet tilhørsforhold til kirken. 
Nu var der automatisk gudstjeneste søndag formiddag kl. 10 i 
Nørlem Kirke. Der er ikke mange foreninger i Nørlem. Nu kun-
ne der pludselig laves aktiviteter med tilknytning til Nørlem 
Kirke,« siger Jens-Kristian Byskov.

»Den åbne familie« var ét af de tiltag, der blev lavet. Dengang 
tilbage i 1990 var det hovedsageligt børnefamilier, der mødtes 
i et spisefællesskab. Selv om børnene nu er flyttet hjemmefra, 
mødes »den åbne familie« stadig.

Anders Kruse blev i 2000 afløst af Niels Arne Christensen som 
Nørlems sognepræst, og i 2008 fik den nyuddannede Bettina 
Reese Tonnesen embedet som sognepræst i Nørlem. Hun er op-
vokset på Frederiksberg og boede på det tidspunkt med sin fa-
milie i Blovstrød i Nordsjælland.

Foretrak det vestjyske
»Min mand er fra Herning, så vi besluttede, at jeg skulle søge 
overalt i landet efter en stilling. Jeg var til samtale både her i Nør-
lem og ved en kirke i Vestsjælland. Jeg blev tilbudt begge stillin-
ger, men jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle vælge Nørlem. Der 
var – og er – et meget mere levende kirkeliv her, og menigheds-
rådets medlemmer var modsat det vestsjællandske åbne over 
for nye ideer,« siger Bettina Reese Tonnesen

Da hun den allerførste gang var i Nørlem for at besigtige for-
hold – inden hun søgte – blev hun modtaget af den daværen-
de organist Tove Holm samt Krista Søgaard og Ellen Olesen fra 
menighedsrådet, der diskede op med noget velsmagende hjem-
mebag.

Positiv modtagelse
»Det var en meget positiv modtagelse, og det var medvirken-

de til, at jeg søgte stillingen,« siger Bettina Reese Tonnesen, der 
fuldt ud levede op til menighedsrådets krav om en præst, der 
var »bredt favnende«.

Hun og familien har bestemt ikke fortrudt skiftet til det vest-
jyske.

»Vi er glade for at bo her, og rent arbejdsmæssigt er det også 
perfekt. Der er en god kirkegang, og både dåbs- og konfirmati-
onsprocenten ligger meget højt,« siger Bettina Reese Tonnesen, 
der vil arbejde for, at de lidt yngre familier i sognet i højere grad 
bliver tilknyttet kirken.

De 25 år fejres søndag den 16. august. Det sker med en fest-
gudstjeneste, hvor Bettina Reese Tonnesen får assistance til de 
kirkelige handlinger af Viborg Stifts biskop Henrik Stubkjær. 

Desuden bliver den jubilæumssalme, som Lars Busk Søren-
sen fra Nørlem har skrevet til Nørlem Kirke, uropført. Melodien 
er komponeret af Nørlem Kirkes kirkesanger Lisbeth Simonsen.

Vi greb chancen
»Det er jo ikke alle, der har en salmedigter boende i sognet, så 
vi greb chancen og heldigvis sagde han ja,« siger Bettina Reese 
Tonnesen.

Efter gudstjenesten er der festligt samvær i sognegården. Alle 
interesserede er velkomne. Der er tilmelding til Jette Toelberg i 
menighedsrådet på jetobj@gmail.com. Hvis man påtænker at 
skænke kirken en gave, så kan beløbet indbetales på kontonum-
mer 7730-1551931 i Vestjysk Bank. Pengene skal bruges som til-
skud til en ny messehagel, som en lokal kunsthåndværker skal 
fremstille.

Festgudstjeneste og ny salme
Søndag den 16. august markerer Nørlem sit 25 års jubilæum som selvstændigt kirkesogn. Det sker 
med festgudstjeneste, bispebesøg og en nyskrevet salme af Lars Busk Sørensen.

Menighedsrådsformand Jens-Kristian Byskov og sognepræst Bettina Reese Tonnesen glæder sig til at fejre 25 års jubilæum søndag den 16. august. Pressebillede.


