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Som den gyldne sol frembryder

PRÆSTENS SPALTE

I Thomas Kingos Kirke i Odense ses i et kor-
vindue det billede, som er i højre margen. Ne-
derst er de romerske soldater ved at kaste ter-
ninger om Jesu kappe, dernæst korsfæstelsen 
med den scene, som Thomas Kingo beskriver 
således i den oprindelige version, som findes 
i Vinterparten af Danmarks og Norges kirkes 
forordnede salmebog fra 1689:

Guds vredes ild ham tæred op, 
og saften af hans usle krop! 
Mig tørster, sagde han, og fik
af eddike saa sur en Drik. 

Øverst ses så Kristi opstandelse blandt svæven-
de skyer, der på den måde foregriber Kristi him-
melfart. De tre billeder er adskilt af strofer fra 
Kingos påskesalmer. Gak under Jesu kors at stå,-  
mellem de to nederste billeder. Under opstan-
delsesbilledet foroven kan man læse: Som den 
gyldne sol frembryder INRI gennem den kulsor-
te sky. INRI er forkortelsen af en latinsk frase - 
Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, som på dansk 
betyder: Jesus af Nazareth, jødernes konge.

Billedet af den opstandne Kristus udstråler på 
en gang sejr og fred. Det er en sejr og en fred, 
som udgår fra den korsfæstede, men nu op-
standne Kristus. 

Kristus har sejret over døden, og nu lyser Han, 
som billedet viser, velsignelsen over det men-
neske, som Han gik i døden for. De sidste ord, 
der lyder ved alteret ved enhver gudstjeneste, 
er: Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
 
Velsignelsen ledsages af et tegn. Af korsets 
tegn. Det er der god mening i, for den fred, vi 
skænkes i gudstjenesten, er den fred, Gud i Je-

sus Kristus stiftede med mennesker langfredag. 
I Johannesevangeliet fortælles der et sted om, 
hvordan disciplene efter Jesu korsfæstelse, af 
frygt, sad inde bag lukkede døre. De er ikke 
samlede en tilfældig dag. Evangelisten Johan-
nes oplyser nemlig, at det var den første dag i 
ugen, -  altså søndag. Deres frygt blev drevet 
på flugt, da den opstandne Jesus med ét stod 
midt i blandt dem og sagde: Fred være med 
jer!  Den opstandne Herre og Frelser kom og 
holdt gudstjeneste med sin menighed. Sådan 
er det stadigvæk. 

Enhver kristen gudstjeneste forudsætter, at det 
har været påskemorgen. En gudstjeneste er, i 
dens dybeste betydning, et møde med den 
opstandne og levende Kristus. Det vigtigste i 
kristendommen er ikke døde bogstaver eller 
historiske begivenheder i en fjern fortid, men 
det er derimod noget, der er nærværende og 
gyldigt her og nu. 

I Matthæusevangeliet er Jesus selv inde på 
det, når Han siger til disciplene: For hvor to el-
ler tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt 
iblandt dem. Jesus taler i nutid, fordi de ord 
er et vidnesbyrd om menighedens oplevelse 
af Kristi nærværelse, når den forsamledes til 
gudstjeneste. Det er der ikke ændret på. For 
hver gang vi er samlet til gudstjeneste, så er 
vi samlet om Ham, som påskedag giver døden 
det afgørende banesår, for at vi skal turde leve 
livet og ånde luften i fulde drag, - synge Gud 
en sang for foråret og den lyse dag.

I den verden, hvor døden ellers tilsyneladen-
de altid får det sidste ord, hænder der det, at 
døden trækker det korteste strå. Det sker på-
skemorgen. Troen på opstandelsen er ikke no-

get, der kun handler om, hvad der sker, når jeg 
er død, men noget der sker med mig lige nu.  
Guds rige er opstandelsens rige på jorden. 
For Guds rige er der, hvor man død byder 
trods, som vi synger det i en salme. Gudsri-
get bliver til der, hvor livet leves i tillid til Kri-
sti opstandelse, til det liv som aldrig dør.  
       Leo Toftgaard
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”Jeg er en af de ældste i Nørre Nissum, som er født sognet. Jeg er både døbt, 
konfirmeret og viet i kirken. Mange af mine kære har jeg taget afsked med i 
kirken her. Det kan vist ikke undre mange, at jeg ikke var glad for tanken om 
et nyt alterparti i min kære gamle kirke, som rummer mange minder om store 
øjeblikke i mit liv. 
Den 27. november – første søndag i advent – oprandt med strålende solskin, 
og mange forventningsfulde mennesker strømmede til kirken. Biskop Hen-
rik Stubkjær genindviede alteret på allersmukkeste vis ved en meget festlig 
gudstjeneste. For mig var det en stor oplevelse at være med. Kirken var så 
smuk med det nye ”gyldne alter”, så det helt slog benene væk under mig, 
- alt passede sammen. Jeg behøver ingen tilvænning til det nye, fordi det 
passer ind i det gamle kirkerum.
Jeg glæder mig hver søndag til at komme op og se mere. Tak til alle, der har 
gjort en stor indsats for, at det kunne lykkes”.        Lilly Frandsen

Redaktionen har bedt nogle af sognets beboere om at skrive deres 
mening om det nye alter og renoveringen af kirken.   
Det er stadig muligt at give et bidrag, hvis man ikke nåede det i før-
ste omgang. I menighedsrådet vil vi modtage ethvert beløb med 
tak. Benyt konto: 7730 1496988.

”Altertavlen passer godt ind i kirken. Der er kommet meget mere lys og glæ-
de, hvor det var meget mere dunkelt før. Billederne i den nye altertavle har 
meget mere betydning, end den gamle altertavle havde. Man kan finde hi-
storier fra Bibelen i den, for eksempel de 12 plader foran på alterbordet, der 
symboliserer de 12 disciple.
Farverne i den nye kirke er meget anderledes, og vi er ikke så vilde med dem. 
Farverne er langtfra det, vi bedst kan lide ved den nye kirke. Det er blandt an-
det den gule farve, som vi ikke synes, passer ind i den nye kirke.
Vi forstår ikke, at man ikke har kunnet få lov til at gøre noget ved prædike-
stolen og kalkmalerierne bag ved den. Vi synes også, det er mærkeligt, at 
den gamle altertavle skal stå nede bagved. Den passer bare ikke længere ind 
i kirken. Alt i alt er der dog kommet mere lys, og det ser en del bedre ud”.

Anastacia og Bastian (konfirmander)

“Jeg vil ikke betegne mig selv som værende tilhænger af et nyt alter i Nørre 
Nissum Kirke. Jeg er nok lidt konservativ, og jeg kan forstå, at jeg ikke har 
været den eneste. Jeg syntes at alteret ved visualiseringen i forbindel-
se med præsentationen af ideen virkede noget kedelig og bar – også i 
forhold til det bestående alter. Når man så har set det nye alter ”live”, må 
man overgive sig. Resultatet er blevet virkelig flot, og førstehåndsindtrykket 
ved den festlige indvielsesgudstjeneste, hvor man også kunne fornemme 
spillet i altertavlen, gjorde ikke begejstringen mindre. Jeg må overgive 
mig og sige godt kæmpet – det kan vi godt være stolte af at vise frem”.  
Niels Jørgen Sørensen

Det nye alterpartiDet nye menighedsråd
Menighedsrådet har konstitueret sig på følgende måde (De nye 
medlemmer vil præsentere sig i næste nummer af bladet):

Bjarne Knudsen  
Formand og redaktør af kirkebladet
 
Rakel Rasmussen Dalsgaard
Næstformand. Formand for udvalget for kirke, kirkegård, 
kirkehus og præstebolig.

Sigismund Schulin-Zeuthen  
Kasserer. Det praktiske arbejde med økonomien varetages 
fortsat af Grete Tidemann Dahl.

Anne Hennig-Olsen   
Kirkeværge (fører tilsyn med kirken og kirkegården)  
og formand for aktivitetsudvalget. 

Elsebeth Dam Simonsen   
Kontaktperson til det ansatte personale

Linda Hoff Larsen  
Sekretær (skriver referater og breve, udformer  
annoncer og plakater for vores arrangementer)

Martin Helligsø  
Medarbejderrepræsentant

Leo Toftgaard  
Leo Toftgaard er som sognepræst selvskrevet medlem af rådet.

Efter konstitueringen er vi nu rigtig trukket i arbejdstøjet. Allerede nu 
er jeg sikker på, at det kommer til at fungere rigtig godt. Jeg tror ikke 
nogen af os i ret lang tid ad gangen når at glemme, at vi er med i me-
nighedsrådet! 

Vi arbejder hårdt for at sætte os ind i vores arbejdsområder, og på mø-
derne, som heldigvis foregår i højt humør, er alle aktive og byder ind 
med deres mening. Som nye og ”grønne” vil det helt sikkert komme 
til at ske, at vi kommer for sent med eller glemmer ét eller andet, men 
vi håber, at I (og det folkekirkelige bureaukrati) vil bære over med os. 

Som noget af det første har vi holdt møde med vores nye provst Ole 
Rasmussen og har haft visitats med biskop Henrik Stubkjær. Det har 
begge været rigtig gode møder med skarpt fokus på, hvordan vi som 
kirke endnu bedre kan være en naturlig og relevant del af sognets liv.

Bjarne Knudsen 3



Gør en verden til forskel

Søndag 12. marts 2017 inviteres du med ud og samle ind til ver-
dens fattigste. Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle 
ind – men det gør en verden til forskel for mennesker, der intet har i 
dag. Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:

  Fem familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt

 25 mennesker midlertidigt husly efter en katastrofe

 30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned

Indsamlingen starter kl. 11.00 i kirkehuset i Nørre Nissum med kaf-
fe/the og rundstykker. Du kan få flere oplysninger eller melde dig 
som indsamler hos indsamlingsleder Per Harslund, 4018 6084 el-
ler på www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling

Påskespisning i kirkehuset

Vi glæder os til at se jer til fællesspisning Skærtorsdag kl.18.00  
inden gudstjenesten kl. 19.30. 

Tilmelding til Anne Hennig-Olsen, mail: annehennigolsen@gmail.com, 
SMS: 2484 2692

Prisen kommer senere, da den er afhængig af antal tilmeldte.

SKÆRTORSDAG  
13. APRIL KL. 18.00

Sorg

Kirkehøjskole

“Et meningsfuldt liv”

ONSDAG 17. MAJ KL. 19.30 
I KIRKEHUSET

ONSDAG 1. MARTS KL. 19.30 
I NEES KIRKE

ONSDAG 15. MARTS KL. 19.30

Sogneaften om sorg
v. valgmenighedspræst og sorggruppeleder Marianne Gyldenkærne, 
               Bøvlingbjerg

Jesus & mig med Luther som guide
v. sognepræst Kim Eriksen, Lemvig

Fik du set, det du ville? Fik du hørt din melodi?
v. Birgitte Graakjær Hjort, afdelingsleder for Folkekirkens Udvik-
lings- og Videnscenter, Aarhus.

Vi lever i en oplevelseskultur - en tid, hvor vi jagter højdepunktsople-
velser. Vi vil have mest muligt ud af alting - arbejdslivet, familielivet 
og fritiden, og vi accepterer helst ikke middelmådighed.

Der stilles krav til os om at leve i konstant forandring. Vi skal hele 
tiden være i bevægelse og udvikle os personligt. Det er forbudt at 
stå stille. Vi stiller os ikke tilfredse, før vi har fået optimalt udbytte 
af livet, og før vi har udnyttet tiden og mulighederne så godt som 
muligt. Kan og skal vi holde til at leve i en sådan oplevelses- og for-
andringskultur? Kan vi lære at bruge de mange muligheder på en 
konstruktiv måde?

Hvordan påvirker det kirkens liv, hvis alle vil have sat deres individu-
elle særpræg på kirkelige handlinger?

SOGNEAFTNER
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Konfirmation i Nørre Nissum kirke lørdag 6. maj og søndag 7. maj

Alle konfirmander med familie ønskes hjertelig tillykke med dagen.

Konfirmation 2017

Lørdag 6. maj 2017 kl. 10.00

Martin Skriver Knudsen, Borumvej 15, 7620 Lemvig

Tobias Schmidt Abildtrup, Mads Kjærsvej 4, 7620 Lemvig

Mark Robert Grønborg Bjerregaard, Park Alle 80, 7600 Struer

Kristian Nørgaard, Klosterhedevej 62, 7600 Struer

Henrik Karlsen, Fabjergstad 33, 7620 Lemvig

Jeanette Martine Ørskov Karlsen, Gudumbro 17, st., 7620 Lemvig

Bastian Holm Buchhave, Øster Lundgårdvej 20, 7620 Lemvig

Christian Riis Jakobsen, Surkjærvej 10, 7620 Lemvig

Rasmus Roed Lassen, Fabjergkirkevej 114, 7620 Lemvig

Jonas Rasmussen Dalsgaard, Gudumvej 4, 7620 Lemvig

Lærke Lykke Thomsen, Pilgårdvej 17, 7620 Lemvig

Julie Tatt Høgsgaard, Nissumvej 90, 7620 Lemvig

Anastacia Damgaard Muhle-Zimino, Linde Alle 6, 7620 Lemvig

Frederikke Hummelshøj Mikkelsen, Bonnesigvej 21, 7600 Struer

Christoffer Kjølhede, Degneparken 8, 7620 Lemvig

Sofie Balleby Møldambjærg, Mejerivejen 15, 7620 Lemvig

Jens Balleby Møldambjærg, Mejerivejen 15, 7620 Lemvig

Søndag 7. maj 2017 kl. 10.00

Cecilie Sandfeld Larsen, Østergade 34, 7790 Thyholm

Jonas Dyhrberg, Industrivej 28, 7620 Lemvig

Jacob Byskov, Kirkebyen 19B, 7620 Lemvig

Isabella Tøt Klit Pedersen, Klosterhedevej 6H, 7620 Lemvig

Mathilde Langvang Nørby, Ringvej 53, 7620 Lemvig

Nadia Rebbe Christensen, Hovedgaden 23, 7620 Lemvig

Kirsten Madsen, Engelundvej 29, 7620 Lemvig

Joachim Ribberholt Madsen, Hovedgaden 50, 7620 Lemvig

Jeppe Rønn Laursen, Tvedvej 75, 7620 Lemvig

Christian Guldberg Olesen, Hollandsvej 12, 7620 Lemvig

Laura Klint Busk, Lemtorpvej 49, 7620 Lemvig

Natali Holbæk Bertelsen, Ringvej 13, Nørre Nissum

Amalie Overby Kloster, Ringvej 30, 7620 Lemvig

Laurids Asgeir Juul Pedersen, Hovedgaden 41, 7620 Lemvig

Bjarke Kjær Larsen, Seminarievej 29, 7620 Lemvig

Mads Engholm Knudsen, Sejbjerg 37, 7620 Lemvig

AKTIVITETER I SOGNET
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T: 

MENIGHEDSRÅDET

Onsdag 29. marts, kl. 19.00

Tirsdag 18. april, kl. 19.00

Torsdag 18. maj, kl. 19.00

Alle møder afholdes i kirkehuset

SOGNEAFTNER

Menighedsrådets aktivitetsudvalg:  
Anne Hennig-Olsen, 2484 2692,  
annehennigolsen@gmail.com

Søndag 12. marts kl. 11.00
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

Onsdag 15. marts kl. 19.30
”Et meningsfuldt liv”, v. Birgitte Graakjær 
Hjort, Aarhus

Skærtorsdag 13. april kl. 18.00 
Fællesspisning i kirkehuset før gudstjenesten

Onsdag 17. maj kl. 19.30
Sogneaften om sorg v. valgmenighedspræst 
Marianne Gyldenkærne, Bøvlingbjerg

KFUM OG KFUK

Kontakt: Bjarne Knudsen, T: 9789 1662, 
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk.

Fredagsfamilien. Arrangementer for hele  
familien fredag aften i Østhallens cafeteria.

Kontakt: Mette Dalgaard, T: 3069 7460. 
mette.dalgaard7@skolekom.dk

KFUM-SPEJDERNE

Kontakt: Majbrit Bertelsen, T: 9789 1994. 
Ulve: Tirsdag kl. 18.00-19.30 
Spejdere: Tirsdag kl. 18.30-20.00 
i spejderhuset ”Knuden”, Hovedgaden 66b

SENIORKREDSEN

Kontakt: Anne Maria & Erik Høgsgaard  
T: 9789 1099 / 5174 0072

Tirsdag 7. marts
Jakobs brev 5, 1 – 12 
Kap.8. De rige og de lidende.

Tirsdag 4. april
Jakobs brev 5, 13 – 20 
Kap 9. Troens bøn.

Tirsdag 2. maj
Forårsfest ved pastor Kim Eriksen, Lemvig.

Tirsdag 6. juni
Afslutningsfest m. grill hos 
Erna og Hans Sønderriis

DANMISSION

Tirsdag 7. marts kl. 19.30:  
Danmissions forårs-distriktsmøde i Lemvig 
Kirkehus. Provstivolontører Christian Colding, 
Lemvig og Valdemar Vejbæk, Houe fortæller 
om deres oplevelser i Tanzania.

Lørdag 18. marts kl. 9.30-16.00: 
Stiftsårsmøde på Nørre Nissum Efterskole. 
Der begyndes med kaffe kl. 9.30. 
Kl. 10 foredrag ved teologisk medarbejder 
i Viborg stift Henning Kjær Thomsen, kl. 11 
gudstjeneste i Nørre Nissum Kirke. Frokost og 
foredrag af Danmission-medarbejder.

Kontakt: Bodil Nielsen,  
T: 9789 1117 - M: 4151 3428  
E: christianbodil@mvb.net

Torsdag 9. marts kl. 19.30
Sangaften ved Inge Marie Andersen Hygum.

Onsdag 15. marts kl. 19.00 
kredsmøde i Bøvling Kirke, senere i missions-
huset. Tale ved Pastor Henrik Vejlgård, Varde

Torsdag 23. marts kl. 19.30
Bibeltime hos Lilly Frandsen Borumvej 8. 
Rom. 2. kap.

Torsdag 6. april kl. 19.30
Bibeltime hos Erna og Hans Sønderriis 
Seminarievej 69. Rom. 3. kap.

Torsdag 27. april kl. 19.30
Møde ved missionær Bjarne Lindgren 
Christensen Ringkøbing.

Tirsdag 2. maj kl. 19.30
Forårsfest ved pastor Kim Eriksen Lemvig. 

Torsdag 18. maj kl. 19.30
Bibeltime hos Magda og Anders Peder 
Ryttersgaard, Grummesgårdsparken 5.  
Rom. 4. kap.

Torsdag 8. juni kl.19.00
Skovtur, eller tur i det blå.

INDRE MISSION

AKTIVITETSKALENDER
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Døbte  

10.12.16  Liva Marie Nygaard Thomsen, Nørre Nissum

11.12.16  Marie Grønborg Pedersen, Nørre Nissum

26.12.16  Markus Kári Michno Rasmusson, Holstebro

30.12.16 Noah-Elias Haaning Christensen, Fabjerg

21.01.17 Rosa Hestbech Vægter, Nørre Nissum

22.01.17 Mads Sandgrav Nørby, Nørre Nissum

Døde og begravede  

31.10.16 Marie Ottesen, Nørre Nissum

01.11.16 Lene Müller, Nørre Nissum 

07.11.16 Flemming Lodberg Jensen, Nørre Nissum

05.01.17 Svend Ravndahl Mouritsen, Nørre Nissum

15.01.17 Petrea Johanne Korsgaard, Nørre Nissum

24.01.17 Marianne Lund Abildtrup, Nørre Nissum

Viede 

21.01.17 Marianne Ullits Sørensen og  
Tommy Hestbech Nielsen, Nørre Nissum

K
IR

K
E
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Sognepræst
Leo Toftgaard
Ringvej 79, Nørre Nissum
T: 9789 1201 - E: lto@km.dk

Sognepræsten har fri om man-
dagen. Præstens telefonsvarer 
vil henvise til vagthavende 
præst i provstiet.

Organist
Britta Kristensen
T: 9786 5263
E: britta-kristensen@live.dk

Kirkesangere
Kirsten Kristensen
T: 9785 0820
E: khyldgaardk@gmail.com

Jens Bo Kristiansen
T: 9789 1060
E: jensbo@mvbmail.dk

Graver og kirketjener
Martin Helligsø

Gravermedhjælper
Mona B. Nielsen

Kirkegårdens personale  
T: 9789 1738 - 2361 9338 
E: kirkenoggraveren@pc.dk

Menighedsrådets formand
Bjarne Knudsen
Sejbjerg 37,
T: 2033 1110
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk

Menighedsrådets kasserer
Sigismund Schulin-Zeuthen
Remmerstrandvej 40,
T: 9789 1807
E: hmsz@outlook.dk

Kirkeværge
Anne Hennig-Olesen
Portvænget 10
T: 2484 2692
E: annehennigolsen@gmail.com

Kirkebladets redaktion
Bjarne Knudsen (ansv.)
Rakel Dalsgaard, Leo Toftgaard
Design: Complot.
Foto: Complot, Per Harslund.

Stof til næste nummer bedes indle-
veret senest 24. april 2017  
til Bjarne Knudsen, 
T: 2033 1110, 
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk

Kirkebladet udgives af Nørre Nis-
sum Menighedsråd 4 gange årligt: 
01.06, 01.09, 01.12 og 01.03.

Kirkens hjemmeside
www.noerrenissumkirke.dk

K
O

N
TA

K
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Fødsel? Forældre skal kun anmelde fødsel, 
hvis der ikke har medvirket en jordemoder 
ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen 
afleveres eller sendes til sognepræsten, så 
den er fremme senest 14 dage efter fødslen.

Dåb? Dåb anmeldes til sognepræsten helst 
14 dage før den ønskede dåbsdag. Ved an-
meldelse af dåb aftales tid for en samtale 
om dåben.

Vielse? Vielse anmeldes til sognepræsten i 
god tid. I den kommune, hvor man bor, hen-
vender man sig højst 4 måneder før vielsen 
på borgmesterkontoret og anmoder om en 
prøvelsesattest. Denne samt dåbsattester 
medbringes til præsten til bryllupssamtalen.

Dødsfald? Man henvender sig til sognepræ-
sten, der skal foretage begravelsen og afta-
ler begravelsestidspunktet samt tidspunkt 
for en samtale forud for begravelsen.

Ønske om samtale med præsten? Enhver 
kan henvende sig til sognepræsten og an-
mode om en samtale. Præsten modtager 
også gerne henvendelse om besøg i hjem-
met eller på sygehuset og angående hjem-
mealtergang, hvis man er ude af stand til at 
komme i kirke. Præsten har tavshedspligt.

HVAD GØR MAN VED
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Søndag 5. marts - 1.s. i fasten
Kl. 10.00 Leo Toftgaard Matt. 4,1-11
Kirkekaffe

Søndag 12. marts - 2.s. i fasten
Kl. 10.00 Leo Toftgaard Matt. 15,21-28

Tirsdag 14. marts
Kl. 17.30 Leo Toftgaard
Spaghettigudstjeneste

Lørdag 18. marts
Kl. 11.00 Iben Tolstrup
Danmissions Stiftsårsmøde

Søndag 19. marts - 3.s. i fasten
Kl. 09.00 Poul Lilleøre Luk. 11,14-28

Søndag 26. marts - Midfaste
Kl. 10.00 Leo Toftgaard Joh. 6,1-15

KIRKEBIL:  Kirkegængere, som ikke selv kan eller har mulighed for at transportere sig til kirke, kan rekvirere taxa fra Nørre Nissum Turist, telefon 9789 1145. Man skal senest 
lørdag kl. 18 have tilmeldt sig til kørsel. Taxaen afhenter 20-30 min. før gudstjenestens start. Man skal være klar på dette tidspunkt, idet flere måske skal med samme taxa.

MARTS APRIL MAJ

Lørdag 6. maj Kl. 10.00 Leo Toftgaard  
Joh. 16,16-22
Konfirmation

Søndag 7. maj - 3. søndag  
e. påske Kl. 10.00  
Leo Toftgaard Joh. 16,16-22
Konfirmation 

Fredag 12. maj - Bededag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard Matt. 3,1-10

Søndag 14. maj - 4. søndag e. påske
Kl. 10.00 Leo Toftgaard Joh. 16,5-15

Søndag 21. maj - 5. søndag e. påske
Kl. 10.00 Leo Toftgaard Joh. 16,23b-28
Kirkekaffe

Torsdag 25. maj - Kr. himmelfartsdag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard Mark. 16,14-20

Søndag 28. maj - 6. søndag e. påske 
Kl. 9.00 (prædikant oplyses senere)
Joh. 15,26-16,4

Søndag 4. juni - Pinsedag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard Joh. 14,22-31
Kollekt: Kirkens Korshær 

Mandag 5. juni - Anden pinsedag 
Kl. 4.44 Kim Eriksen Fælles gudstjeneste 
i Lystanlægget, Strandvejen, Lemvig.

Søndag 2. april - Mariæ bebudelses dag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard uk. 1,26-38 
Minikonfirmandafslutning

Søndag 9. april - Palmesøndag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard Matt.21,1-9
Musikgudstjeneste ved Kirkekoret
Kollekt: Kofoeds Skole

Torsdag 13. april - Skærtorsdag
Kl. 19.30 Leo Toftgaard Matt. 26, 17-30
Aftengudstjeneste med forudgående fæl-
lesspisning

Fredag 14. april - Langfredag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard Matt. 27, 31-56 
el. Mark. 15,20-39

Søndag 16. april - Påskedag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard Mark. 16,1-8
Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark

Mandag 17.april - Anden påskedag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard Luk. 24,13-35

Søndag 23. april - 1. søndag e. påske
Kl. 10.00 Leo Toftgaard Joh. 20,19-31
Kirkekaffe

Søndag 30.april - 2. søndag e. påske
Kl. 9.00 (prædikant oplyses senere)  
Joh. 10,11-16

Musikgudstjeneste, palmesøndag 
9. april kl. 10.00
Festlig optakt til påsken i ord og toner 
sammen med kirkekoret.

FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG 
2. pinsedag, mandag 5. juni, kl. 4.44 håber vi, 
at rigtig mange vil møde op til en fælles fri-
luftsgudstjeneste ved musikpavillonen, Strand-
vejen, Lemvig. Her er der en storslået udsigt 
over fjorden og til pinsesolen, når den står op. 
Sognepræst Kim Eriksen, Lemvig, prædiker. Ef-
ter gudstjenesten samles vi til morgenkaffe på 
Museet for Religiøs Kunst.

Pinsen kaldes som bekendt også kirkens fød-
selsdag - den dag, hvor pinseunderet mulig-

gjorde, at evangeliet kan nå ud til hele verden. 
Derfor giver det særlig god mening at mødes 
i et større fællesskab end sognemenigheden 
netop i pinsen og opleve glæden ved, at vi er 
mange! 

Gudstjenesten er et samarbejde mellem føl-
gende sogne: Møborg, Nees, Flynder, Bøvling, 
Lemvig, Nørlem, Hove, Hygum, Tørring, Gu-
dum, Fabjerg og Nørre Nissum. 

PALMESØNDAG

Gudstjenester på Østcentret
Torsdag 9. marts  Leo Toftgaard
Torsdag 6. april   Leo Toftgaard
Torsdag 11. maj Leo Toftgaard

Alle dage kl. 10.00
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