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Maria med barn. Tegning af Poul Juul ud fra kalkmaleri i Fanefjord kirke, Møn

Barnet i krybben

PRÆSTENS SPALTE

I kristendommen skal man ikke, som i alle an-
dre religioner, begynde ovenfra, -  men nede-
fra, sagde Martin Luther. I stedet for at filoso-
fere os frem til Guds storhed og majestæt, skal 
vi hellere bevæge os hen til krybben, hvor Gud 
har åbenbaret sig i et lille barn.

Julen handler om en lille familie, der på kejse-
rens befaling må rejse fra Nazareth til Betle-
hem, hvor der fødes et barn. Den rejse har ikke 
været nogen udflugt, og fødslen i stalden er et 
udtryk for, at der ikke var plads til barnet an-
dre steder.

De fleste af os har hørt juleevangeliet så tit, at 
vi kan det omtrent udenad. Det er blevet en del 
af os. Vi kan jo prøve at tænke den tanke, at 
vi aldrig havde hørt juleevangeliet, så ville der 
mangle noget i vores liv.  Så ville vi mangle 
budskabet om, at det engang skete, at Gud gik 
ind i vores menneskeliv. Gud blev menneske; -  
det er julens dybe budskab til os.

Julen er budskabet om, at vi mennesker ikke er 
alene med vores liv, for Gud er gået ind i det. 
Allerede fra allerførste stund, hvor barnet bliver 
født i en stald og svøbt i klude, ser vi, at Jesus 
ikke bliver sparet for noget. Han blev ikke født 
for at leve et liv på 1. klasse, men for at dele 

vilkår med ethvert menneske. Den måde, Jesu 
fødsel skildres på af Lukas, er et billede på det 
liv, som Jesus senere kom til at leve. Han blev 
forladt og udstødt af alle, og det blev Han, fordi 
vi aldrig skal tro os forladt af Gud. Det er den vir-
kelige juleglæde, den glæde som går ind i sor-
gen, og som godt kan være til stede, selvom vi 
er tynget af sorg og savn. Det er ikke sådan, at 
Jesus Kristus tager nøden fra os, men Han op-
lever selv en angst og en forladthed, som gør, 
at vi tør tro på, at lige meget hvilket mørke, vi 
kommer ud i, så har Gud i Kristus selv været der.

Sådan forkyndes der om Kristus i Det nye Testa-
mente, men hvorfor nævne det i et julestykke i 
kirkebladet. Julen handler vel om glæde, så lad 
os nu få lidt julestemning i stedet for! Det er rig-
tigt, at julen handler om glæde, men julen brin-
ger os altid tæt på savnet af de mennesker, som 
vi engang delte juleglæden med. På den måde 
er julen både en glædelig og en svær tid. Sådan 
er det for os alle, men for nogen var tabet så 
smertelig, at de ikke kunne lade være at tænke: 
Når Gud tager min søn eller datter fra mig eller 
et andet menneske, som var selve livet for mig; 
- så er Han ikke værd at tro på.

Den eller det inde i hver enkelt af os, som tæn-
ker sådan om Gud, har mere end nogen anden 

brug for at høre juleevangeliet, ikke den hygge-
lige og sødladne udgave, men det evangelium 
som Lukas ønsker at forkynde for os.

Lukas ønsker at forkynde for os, at på et be-
stemt tidspunkt i menneskehedens lange histo-
rie, for to tusind og seksten år siden, da Kvirini-
us var statholder i Syrien, brød Guds virkelighed 
ind i menneskers virkelighed. De to virkelighe-
der skærer hinanden i et ganske bestemt punkt, 
og det punkt er Jesusbarnet.

Himlens budskab er, at det barn, der ikke en-
gang ser ud til at kunne frelse sig selv, ikke des-
to mindre er vores Herre og Forsoner. Det er 
den glæde, som skal være for hele folket. For 
her er ingen lukket ude, og ingen er afskåret 
fra at kunne glæde sig over det. Der er ingen 
jordisk magt, der kan tage den fred fra os, som 
findes i underet over alle undere, at Gud blev 
menneske for menneskets skyld. Bonhoeffer 
skrev i sin bog Etik:  Det er virkelig vores alles 
usle kød og blod, som ligger der i krybben. Han 
påtog sig den menneskelige natur, for at vi kun-
ne være hos ham i al evighed.

Leo Toftgaard
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Maria med barn. Tegning af Poul Juul ud fra kalkmaleri i Fanefjord kirke, Møn

Til opstillingsmødet 7. september forud for menighedsrådsvalget 
blev der opstillet en kandidatliste – heldigvis uden det store besvær. 
Da der kun blev indleveret denne ene liste, betyder det, at følgende 
personer udgør det nye menighedsråd i de næste 4 år:

Bjarne Knudsen
Anne Hennig-Olsen
Linda Hoff Larsen
Rakel Dalsgaard
Sigismund Schulin-Zeuthen
Elsebeth Dam Simonsen
 
Suppleanter er:
Alice Kirkeby
Bodil Nielsen
Karsten Vinther
 
Der vil være en nærmere præsentation af de nye medlemmer i næ-
ste nummer af bladet.

FRA MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådsvalg 2016

Menighedsrådet inviterer til genåbning af Nørre Nissum Kirke  
og indvielse af nyt alter søndag 27. november kl. 10 i kirken med 
efterfølgende frokost og sammenkomst på Borgen.

Alle er velkomne, vi håber så mange som muligt fra sognet 
vil være med til at festligholde begivenheden.

Tilmelding til arrangementet efter gudstjenesten senest 18. no-
vember til Inga Houkjær.

Venlige hilsener 

Nørre Nissum Menighedsråd

Inga Houkjær
Tlf.: 3059 1755 - E-mail: ih@nissum.dk

Invitation
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Julekoncert 

Sogneaften

Adventsmøde

Foredrag

ONSDAG 7. DECEMBER KL. 19.30  
I NØRRE NISSUM KIRKE

ONSDAG 11. JANUAR KL. 19.30

TIRSDAG 13. DECEMBER KL. 14.30

ONSDAG 8. FEBRUAR KL. 19.30

Kom og syng julen ind sammen 

med Nørre Nissum kirkekor

Her vil være forskellige sang- og musikindslag ved kor og organist.  
Desuden medvirker Julie Roesgaard og Hans Colding på valdhorn.

Koret synger bl.a. JULEMESSE med tekst af Britta Pind og musik af 
Steen Abrahams.

Fællessang

Liturgi ved sognepræst Leo Toftgaard

Bonhoeffer: De sidste skridt
v. sognepræst Leo Toftgaard

Denne aften ser vi Erik Tills film ”Agent of Grace” fra 1999, med den 
danske titel: ”De sidste skridt”. Filmen handler om den tyske teolog, 
Dietrich Bonhoeffer, der under 2. verdenskrig gik mod nazisterne og 
dermed mod strømmen. Der er tale om en gribende og sandfærdig 
beretning. Efter filmen er der kaffepause, og der kan vist også godt 
blive tid til opklarende kommentarer og spørgsmål. 

Fortælling ved sognepræst Kim Eriksen, 

Lemvig

Fælles med Ældres Venner

”Det demente samfund”
v. lektor Michael Böss, Århus Universitet

Vi står midt i en kamp om, hvilke værdier der skal bære det danske 
samfund ind i fremtiden.  Skal det hele handle om økonomi, effekti-
vitet og ”nødvendig politik”? Hvad sker der med dannelse, tradition, 
tilværelsesforståelse og respekt for kulturarv?  Den nutidskultur, som 
flere og flere af os i dag lever i, er historieløs, og vi har mistet troen 
på de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, 
og som oppebar de folkelige fællesskaber og institutioner. Hvordan 
kommer vi på bedre tanker? Og hvorfor skal vi lære af fortiden for 
fremtidens skyld?

Michael Böss (64) er lektor ved Aarhus Universitet, men ved siden af 
forfatter, foredragsholder og skribent ved Berlingske. Han har boet 
det meste af sit liv i Vestjylland og er stærkt involveret i udkants-
spørgsmålet.

4



Kommende arrangementer i 2016 Kommende arrangementer i 2016

Konfirmandlejren Minikonfirmander 

I september måned var konfirmanderne på konfirmandlejr. De havde en god ople-
velse på Kildegården i Flynder. 

Konfirmanderne fortæller:
Fredag aften så vi film og var på natløb. Omkring midnat var vi alle samlet ved bålet. 

Lørdag formiddag arrangerede vi gudstjeneste i fire forskellige grupper. Gudstjene-
sten blev holdt i Flynder kirke lørdag eftermiddag, og vores forældre og søskende var 
inviterede til at deltage i den. 

Vi skulle vise og sige det, som vi havde forberedt. Efter gudstjenesten tog vi tilbage 
til lejren og fik eftermiddagskaffe. Og så tog vi hjem. 

Det bedste ved lejren var…
• Den måde vi hyggede os sammen på
• At være sammen med sin klasse
• Den gode mad og kage
• At se filmen: Gran Torino
• Natløbet
• Hyggen ved bålet fredag aften
• Grupperne til gudstjenesten
• At vise vores skuespil for forældrene 

-  men også lidt pinligt
• Gudstjenesten og pauserne
• Det hele

Ved gudstjenesten i Flynder kirke var 
der mulighed for at skrive en bøn eller 
blot en tanke ned. 

Et par stykker af dem lød sådan:
• Tak for at vi har fået glæden, lyset, li-

denskaben og livsglæden igen
• Tak for livet og mulighederne
• Gud – giv verden din fred
• Før håb, -  er der tro
• Du vælger selv, hvem du vil være, 

der er plads til alle
• Tak for dette døgn
• Tak for familien der altid er der for 

hinanden

Minikonfirmandundervisning for 3. klasse på Nørre 
Nissum skole begynder i januar. 

Undervisningen består af mange forskellige og spæn-
dende ting, som at lede efter forsvundne får i kirken 
og støbning af tinkors, men salmesang og bibelfor-
tælling vil naturligvis også være en del af samværet. 
Undervisningen foregår i Kirkehuset torsdag eftermid-
dage lige efter skoletid. Den første gang er torsdag 
12. januar. Søndag 2. april kl. 10.00 er der afslutnings-
gudstjeneste for minikonfirmanderne. 
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MENIGHEDSRÅDET

Møder fastsættes, når det nye råd har kon-
stitueret sig.

SOGNEAFTNER

Onsdag 7. december, kl. 19.30
Julekoncert i kirken v. Nørre Nissum Kirkekor

Tirsdag 13. december kl. 14.30 
Adventsmøde v. sognepræst Kim Eriksen, 
Lemvig

Onsdag 11. januar kl. 19.30. 
Film om Bonhoeffer; ”De sidste Skridt” 
v. sognepræst Leo Toftgaard

Onsdag 8. februar kl. 19.30. 
”Det demente samfund” v. lektor Michael 
Böss

KFUM OG KFUK

Kontakt: Bjarne Knudsen, T: 9789 1662,
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk.
Fredagsfamilien. Arrangementer for hele fami-
lien fredag aften i Østhallens cafeteria.
Kontakt: Mette Dalgaard, T: 3069 7460.
mette.dalgaard7@skolekom.dk

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

Tirsdag 6. december
Bowling i Lemvig. Kl.18.00
Derefter gløgg m.m. hos Marianne og 
Robert Jakobsen

Tirsdag 3. januar
Jakobs brev 4, 1 – 17
Kap. 7 Ydmyghed og tro.

Tirsdag 7. februar
Emneaften ved Leo Toftgaard.

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

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

Torsdag 8. december kl. 19.30
Adventshygge hos Mary og Rudolf Olesen, 
Nygårdsvej 5.

Mandag 9. til og med torsdag  
12. januar kl. 19.30 
Evangelisk Alliances bedeuge i kirkehuset. 
NB: Onsdag 11. januar dog kl. 15.00 på 
Østerled 7

Tirsdag 17. januar kl. 10.00 – 15.00
Bibelkursus i Harboøre. Miss. Poul E. Hansen 
Farsø taler. Kredsarrangement.

Torsdag 26. januar kl. 19.30 
Pakkefest i kirkehuset. Bodil Nielsen taler.

Torsdag 9. februar kl. 19.30
Bibeltime hos Anna Marie og Erik Høgsgård, 
Høgsgårdvej 4.

Mandag 20. februar kl. 19.30 
Mødeaften i kirkehuset. Missionær Henrik 
Didriksen Skive taler.

Tirsdag 21. februar kl. 19.30
Familiekonsulent Åse Stoltenberg Hjerm taler.

Onsdag 22. februar kl. 19.30
Missionær Ejner Lindbjerg Videbæk taler.

Torsdag 23. februar kl. 19.30
Missionær Alex Jensen Silkeborg taler

INDRE MISSION

AKTIVITETSKALENDER

KFUM-SPEJDERNE
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Døde og begravede  

08.09.16   Jacob Hauge Nielsen, Nørre Nissum 

10.09.16   Kristian Borum Jensen, Rom

22.09.16   Kristian Villesen, Nørre Nissum
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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.
I sognepræstens ferie og fri-
weekends passes embedet af 
Ebbe Sunesen, Gudum-Fabjerg. 
T: 9786 3008, E: esu@km.dk

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
Inga Houkjær
Kirkebyen 14, 
T: 9789 1755
E: ih@nissum.dk

Menighedsrådets kasserer
Grete Tidemann Dahl
Remmerstrandvej 42
T: 9789 1496
E: gvdahl@os.dk 

Kirkeværge
Thea Meldgaard
Kirkebyen 6
T: 6179 3640
E: thea_meldgaard@hotmail.com

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

Stof til næste nummer bedes ind-
leveret senest mandag 23. januar 
2017 til Bjarne Knudsen, 
T: 9789 1662, 
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
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Fødsel? Forældre skal kun anmelde fødsel, 
hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved 
fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen afle-
veres 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 anmeldel-
se 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 prø-
velsesattest. Denne samt dåbsattester med-
bringes til præsten til bryllupssamtalen.

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

Ønske om samtale med præsten? Enhver 
kan henvende sig til sognepræsten og anmode 
om en samtale. Præsten modtager også gerne 
henvendelse om besøg i hjemmet eller på syge-
huset og angående hjemmealtergang, hvis man 
er ude af stand til at komme i kirke. Præsten har 
tavshedspligt.

HVAD GØR MAN VED

Høstoffer ved høstgudstjenesten
Høstofferet som indkom ved 
høstgudstjenesten søndag 25. 
september var i alt på 5.775 kr. 
Beløbet blev fordelt mellem de 
formål, som er nævnt i forrige 
kirkeblad.

Ligger i perioderne tirsdag 27. december - torsdag 29. 
december og mandag 2. januar - torsdag 5. januar, 
alle datoer inklusive. 

Fungerende sognepræst er Ebbe Sunesen, Gudum,  
tlf. 97 86 30 08, esu@km.dk,

Fra og med mandag 13. februar til og med søndag 19. 
februar holder sognepræsten også ferie. Hvem der er 
afløser i denne uge oplyses senere.

HØSTOFFERSOGNEPRÆSTENS FERIE 
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GUDSTJENESTER

Søndag 27. november - 1. s. i advent 
Kl. 10.00 Biskop Henrik Stubkjær og Leo Toftgaard
Matt. 21, 1 – 9
Kirkens genåbning med efterfølgende 
kirkefrokost på Borgen

Søndag 4. december - 2. s. i advent
Kl. 9.00 Ebbe Sunesen
Luk. 21, 25 – 36

Onsdag 7. december kl. 19.30 julekoncert med 
Nørre Nissum Kirkekor

Søndag 11. december - 3. s. i advent
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 11, 2 – 10

Torsdag 15. december kl. 10.15 Leo Toftgaard
Børnejulegudstjeneste for dagpleje og 
daginstitutioner

Søndag 18. december - 4. s. i advent
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Joh. 1, 19 – 28

Mandag 19. december kl. 19.00
Julegudstjeneste for Kongensgaard Efterskole

Tirsdag 20. december kl. 14.00
Julegudstjeneste for Nørre Nissum Efterskole

Lørdag 24. december - juleaften 
Kl. 11.00 Leo Toftgaard - specielt for børnefamilier
Kl. 14.00 Leo Toftgaard
Kl. 15.30 Leo Toftgaard
Luk. 2,1-14 eller Matt. 1,18-25
Kollekt: Børnesagens Fællesråd

Søndag 25. december - juledag  
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Luk. 2,1-14

Mandag 26. december - 2. juledag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 23,34-39

Søndag 1. januar 2017 - nytårsdag
Kl. 14.00 Leo Toftgaard
Luk. 2,21. Kollekt: Bibelselskabet

Søndag 8. januar - 1. s.e. h.3 k. 
Kl. 10.00 Leo Toftgaard 
Visitats v. biskop Henrik Stubkjær
Luk. 2,41-52 eller Mark. 10,13-16

Søndag 15. januar - 2. s.e. h. 3 k.
Kl. 9.00 Ebbe Sunesen
Joh. 2,1-11 

Søndag 22. januar - 3. s.e. h. 3 k.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 8,1-13
Kirkekaffe

Søndag 29. januar - 4. s.e. h. 3 k.
kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 8,23-27

Tirsdag 31. januar - Kyndelmisse
Kl. 17.30 Leo Toftgaard

 

Søndag 5. februar - Sidste s.e. h. 3 k.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 17,1-9

Søndag 12. februar - Septuagesima
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 20,1-16
Kirkekaffe

Søndag 19. februar - Seksagesima
Kl. 9.00 (prædikant oplyses senere)
Mark. 4,1-20

Søndag 26. februar - Fastelavn
Kl. 11.00 Leo Toftgaard
Matt. 3,13-17 
Familiegudstjeneste Nørre Nissum skole
Kollekt: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Søndag 5. marts - 1.s. i fasten
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 4,1-113

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.

DECEMBER JANUAR FEBRUAR

Gudstjenester på Østcentret:

Torsdag 8. dec. kl. 10 Leo Toftgaard

Tirsdag 20. dec. kl. 10  
julegudstjeneste Leo Toftgaard

Torsdag 12. jan. kl. 10 Leo Toftgaard

Torsdag 9. feb. kl. 10 Leo Toftgaard

Børnejulegudstjeneste  
for dagpleje og  
daginstitutioner

Torsdag 15. december kl. 10.15

Julegudstjeneste for Degneparken 
og dagplejen.

Alle er velkomne til at deltage.

Juleaftensgudstjenester

De seneste år har vi haft tre guds-
tjenester juleaften. Det fortsætter 
vi med i år. 

Kl. 11.00 er der en gudstjeneste, 
der henvender sig især til børnefa-
milier. Der er også gudstjeneste kl. 
14.00 og kl. 15.30.

Kyndelmissegudstjeneste
Vi fejrer kyndelmisse tirsdag 31. jan. kl. 17.30.

Der begyndes med gudstjeneste i kirken.  
Efter gudstjenesten vil vi gå i fakkeloptog op  
til spejderhuset. Her serveres der suppe. 

Velkommen til en hyggelig og lysfyldt aften 
midt i vinterens kulde og mørke.

Fastelavnsgudstjeneste - familiegudstjeneste
Søndag 26. februar kl. 11.00 er der fastelavnsguds-
tjeneste på Nytorv, Nørre Nissum skole. Børnene 
må meget gerne møde udklædte til gudstjenesten. 
Derefter er der hotdogs i Østhallens Cafeteria. 

Tøndeslagning i Multisalen m. kåring af kattedron-
ninger og kattekonger. 

Alle - både børn og ældre - er velkomne.

Fredagsfamilien, GNIF, Menighedsrådet  
og KFUM-spejderne.


