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PRÆSTENS SPALTE

Op, al den ting, som Gud har gjort
I salme 115 i Det gamle Testamente skildrer
Salmisten hedningernes guder, eller afguder,
som det jo er, set fra hans synspunkt. Deres
afguder er, billeder af sølv og guld, menneskehænders værk. De er døde som sten. Selvom
de både har øjne og mund, er de blinde og
stumme. Fødder har de, men er alligevel
ubevægelige. Det er ikke for meget at sige,
at Salmisten gør nar af disse guder af sten og
guld. Vi har ikke let ved at følge hans tankegang, for vi kender jo ingen, der falder på knæ
for en gudestatue. Men selvom vi ikke gør det,
så skal vi ikke bilde os selv ind, at afguder kun
er noget, man kendte til i en fjern fortid.
En afgud er nemlig en gud, som er skabt i
menneskets eget billede. Det er en gud, som
er et resultat af menneskets egne forestillinger og tanker. En afgud er ikke bare en død
og kold gudestatue, som kan væltes omkuld.
Hvis det var så enkelt, var der ikke så meget
at frygte. Afguder kan være af mange slags.
Mennesket selv er en af dem. Beretningen om
syndefaldet i Det gamle Testamente fortæller
om mennesket, som helst vil tro, at vi har livet
fra os selv. At vi skylder os selv det hele. Den
moderne udgave af syndefaldsberetningen er,
når vi siger, at tilværelsen er, hvad vi gør den
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til. I den opfattelse er vi selv i centrum. Derfor
må Gud tilpasse sig mennesket. Det vil sige en
Gud, der lader os passe os selv det meste af
tiden. Han får kun lov til at være der i de enkelte øjeblikke, hvor det er helt klart for os, at
vi ikke selv bestemmer over livet. Til eksempel
når vi oplever, at døden kommer helt tæt på
og gør os små.
Men hvis Gud ellers er der, er det kun for at
udøse Sin kærlighed over den tilværelse, som
vi mener, at vi kan takke os selv for. Vi har
byttet om på rollerne. Det er på den måde
skabningen, der sætter den dagsorden, som
Skaberen må rette sig efter. Vi vil ikke leve
som mennesker, der er skabt i Guds billede,
og Gud bliver til en Gud, der er skabt i vores
billede. Efter vores hoved og vilje. Enhver kan
se, at det er afgudsdyrkeri, så det basker. Det
er selvfølgelig det værste, men der en alvorlig
bivirkning, og det er, at det rammer os selv,
hvis vi opfatter Gud på den måde.
Jeg kan kun tale for mig selv, og når jeg gør
det, så er jeg ikke i tvivl om, hvornår jeg har
været nærmest ved glæden og lykken. Det har
jeg i de øjeblikke af mit liv, hvor det stod fuldstændig klart for mig, at livet er en gave, som

jeg har fået af Gud. I Göran Tunströms roman
Juleoratoriet er der et sted, hvor en person
har lagt sig ned i græsset, og så står der: Han
lægger mærke til, at længere borte står liljekonvallerne, deres klokker gemmer sig i store
grønne blade, men de ringer sprødt og stille
for de allerfineste af vore sanser, dem vi ofte
begraver på grund af det store bulder fra både
os selv og verden. Hvor sjældent har vi tid til at
lytte til det sprøde!
Jeg synes, det er et godt udtrykt. For hvis vi
kun opfatter tilværelsen som det, vi selv gør
den til, buldrer og larmer vi så meget, at vi
slet ikke opdager det, som vi har fået skænket.
Vi drøner bare derudad i optagethed af at få
mest muligt ud af tilværelsen, uden at lægge
mærke til alt det, som vi får, uden at vi hverken har gjort fra eller til. Tunström siger i sin
roman, at det kan godt lade sig gøre at leve
uden at være i live. Det lyder underligt, men
det, han mener, er, tror jeg, at vi kan have
vores opmærksomhed rettet så meget mod
det, som vi selv kan, at vi er fuldstændig døve
og stumme overfor al den ting, som Gud
har gjort.
Leo Toftgaard

Samarbejde med Gudum-Fabjerg,
visioner og ny kirkesanger
Som jeg skrev om i sidste blad, har der været
arbejdet på en ny struktur for præstebetjeningen i Nørre Nissum og Gudum-Fabjerg. Den
opslåede præstestilling i Gudum-Fabjerg er
kun på 50%. Da de to sogne til sammen stort
set har lige så mange folkekirkemedlemmer
som Nørre Nissum, opstår der en skævhed,
hvis vi i Nørre Nissum fortsat skulle opretholde
en fuld præstestilling. Beslutningen er derfor
blevet, at 15% af Leo’s arbejdstid skal bruges
som bistand i Gudum-Fabjerg. I menighedsrådet havde vi naturligvis gerne set, at vi kunne
opretholde 100 % her i Nørre Nissum, men vi
mener, at der med den vedtagne fordeling, er
taget hensyn til de ekstra opgaver, som ligger
i de mange unge på skolerne i byen. Hvilke
konkrete opgaver, Leo skal løse i Gudum-Fabjerg, skal aftales mellem provsten og Leo i
den kommende tid.
Efter at strukturen nu er afklaret, tager menighedsrådet midt i september fat på at tænke
visioner for Nørre Nissum kirke og sogn, og

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

hvilke mål vi vil sætte. Vi skal snakke med
hinanden om, hvordan kirken her fortsat kan
være en naturlig del af sognets liv, og hvordan
det kan udbygges i fremtiden. Hvis nogle har
en mening eller gode idéer til fremtiden, hører
vi meget gerne om det.
En anden nyhed er, at vi skal have fundet en
ny kirkesanger som afløser for Jens Bo Kristiansen. Det er vi ikke særlig glade for, da
Jens Bo gennem 10 år har udført et rigtig godt
og professionelt arbejde ved kirken. Vi vil også
komme til at savne hans lune glimt i øjet og
gode humør. Jens Bo fratræder med udgangen
af september 2017, men han har lovet at være
behjælpelig med afløsning, hvis det skulle
blive nødvendigt enkelte gange. Menighedsrådet vil her gerne sige Jens Bo en stor tak
for hans indsats. Stillingsopslaget kan ses på
kirkens hjemmeside.
Bjarne Knudsen

Hvor fejrer Lemvig Provsti Reformationen?
... i Rom naturligvis!
Derfor indbyder Provstiet til reformationsgudstjeneste I Rom Kirke torsdag den
26.10.2017 kl. 19.00.

orgel og violin. Endvidere vil I møde Nørlem
Kirkes Voksen kor under ledelse af Lisbeth Simonsen, der også vil understøtte salmesangen

Gudstjenestens liturgi og prædiken varetages
af Henning Bjerg Mikkelsen og Bettina Reese
Tonnesen. Musikken er lagt i hænderne på
Søren Christensen og Christian Risgaard på

En enestående mulighed for endnu en lokal flot
fejring af 500 året for Reformationen.
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SOGNEAFTNER

Onsdag 11. oktober
Tapas og højskolesang

Onsdag 6. september

Et nyt initiativ hvor et krydstogt i Højskolesangbogen kombineres
med noget godt til ganen. Fællessang giver fællesskab, så kom og
få varmet sangstemmen rigtig godt igennem! Højskolelærer Martin
Ravn, Seniorhøjskolen, spiller til fællessangen.

Forundringsparathed v. Jørgen Carlsen,
tidl. forstander på Testrup Højskole
Forstander Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole har fundet på et nyt
ord: forundringsparathed. Han vil i sit foredrag præsentere en række
eksempler på forundringsparathed med baggrund i livsanskuelse,
filosofi, litteratur og højskolens univers. Han ser højskolen som den
organiserede protest mod ligegyldiggørelsen af livet og fremhæver
højskolesangens betydning i denne sammenhæng. En god højskolesang stimulerer vores fornemmelse for livets underforståede under.
Den skaber forundringsparathed. Det skal vi med højskolesangbogen i hænderne opleve forskellige eksempler på.
Jørgen Carlsen er idéhistoriker og er i august 2017 netop fratrådt
som forstander for Testrup Højskole efter mere end 30 år på posten.
Han er endvidere medredaktør af Højskolesangbogen, klummeskribent i Kristeligt Dagblad og var medlem af Etisk Råd fra 2011-2016.
I 2015 udgav han bogen ”Festens glæde – en julekalender for voksne” (forlaget Eksistensen).

Kirkehøjskole
Mandag 9. oktober – Kirkehøjskolen i Lemvig provsti

Onsdag 15. november
”Luther – liv og konsekvens”
v. stiftsteolog Henning Kjær Thomsen
”Hvem var han, denne munk fra Wittenberg, der tidligt blev både
doktor og professor?
Og oven i købet kom til at skubbe så meget til den måde, man
tænkte om Gud, verden og mennesket på, at en ny kirke og dermed
også en ny kultur langsomt men sikkert udviklede sig. Og hvad har
vist sig at være det vigtigste i hans indsats?”
Det er nogle af spørgsmålene, som aftenens fortælling vil forsøge
at svare på.

Kl. 19.30 i Biohuset i Lemvig: De sidste skridt – film om Bonhoeffer

Onsdag 1. november – Om Dietrich Bonhoeffer

Julekoncert

Kl. 19.30 i Vandborg kirke ved sognepræst Leo Toftgaard, Nørre
Nissum

Tirsdag 5. december – Julekoncert
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Lemvig Kammerkor under ledelse af Niels Bitsch Nielsen vil bringe
os i den rigtige adventsstemning

Minikonfirmander
Minikonfirmandundervisning for 3. klasse på Nørre Nissum skole
begynder i september. Undervisningen foregår i Kirkehuset torsdag
eftermiddage. Den første gang er torsdag 7. september. Der er tale
om i alt 10 undervisningsgange. Søndag 26. november kl. 10.00 er
der afslutningsgudstjeneste for minikonfirmanderne.

Nørre Nissum kirke
– værd at vise frem
Jeg har her i foråret og sommeren haft mange gode oplevelser med
at vise vores nye alter i Nørre Nissum kirke frem.
Der har været utrolig mange besøg. Kirken har været åben i weekenderne og hele påsken, hvor mange besøgende fra Museet for Religiøs Kunst har sluttet besøgene af her i kirken. Der har været folk
fra hele landet og turister fra udlandet.
Dertil kommer bestilte fremvisninger. Her kan bl.a. nævnes Kunst- og
Kultur Højskolen fra Vejle, elever fra Nørre Nissum skole, både store
og små. Dertil sognets efterskoler. Danmission havde gennemgangen af alteret på deres program til deres forårsstævne. Viborg Sogns
kirketur gik til kirken her. Mange flere er blandt gæsterne.
Jubilæumselever fra seminariet har ligeledes haft besøg i kirken som
programpunkt.

Konfirmander

Det har været en fornøjelse at vise frem, fordi jeg selv er glad for, at
vi nåede hertil, og fordi beskuerne er begejstrede. En særlig glæde
har det givet at præsentere for de store børn og unge. De fortæller
gerne om deres oplevelse og ser ofte ting, som kan være nye for mig
selv, som ellers kan forfalde til at tro, jeg ser alt.
Mange familier har besøgt kirken sammen med deres private gæster.

I slutningen af august begyndte konfirmanderne på deres undervisning. Der er et hold konfirmander fra specialklasserne, som bliver
undervist tirsdag morgen. 7.a bliver undervist onsdag morgen. I 2018
er der konfirmation lørdag 5. maj og søndag 6. maj.

Ligeledes kommer en del til gudstjeneste for at være med, når alteret
er “i brug”, men det betyder nok allermest at høre menighedens udtalelser om tilfredshed og glæde ved vores “nye, gamle” kirke.

Inga Houkjær
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AKTIVITETSKALENDER

MENIGHEDSRÅDET
Onsdag 13. september, kl. 17.00
Tirsdag 24. oktober, kl. 19.00
Onsdag 22. november, kl. 19.00
Alle møder afholdes i kirkehuset.

SOGNEAFTNER
Menighedsrådets aktivitetsudvalg:
Anne Hennig-Olsen T: 2484 2692
M: annehennigolsen@gmail.com
Onsdag 6. september
Forundringsparathed v. Jørgen Carlsen, tidl.
forstander på Testrup Højskole
Onsdag 11. oktober
Tapas og højskolesang
Onsdag 15. november
”Luther – liv og konsekvens” v. stiftteolog
Henning Kjær Thomsen
Tirsdag 5. december
Lemvig Kammerkor under ledelse af Niels
Bitsch Nielsen.

KFUM OG KFUK

SENIORKREDSEN
Kontakt: Anne Maria & Erik Høgsgaard
T: 9789 1099 / 5174 0072
Tirsdag 5. september
Bibeltime. Lukas 4, 16 – 30. Esaja’ Bog 61,
1–4
Tirsdag 3. oktober
Sangaften med Britta Kristensen
Mandag 7. november kl. 19.30
Thyborøn Kirke. Koncert: Brahms: ”Ein deutsches Requiem.” Vestjysk Koncertkor, Lemvig
Kammerkor og Orkester MidtVest

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

INDRE MISSION
Torsdag 7. september Kl. 19.30
Møde i kirkehuset ved pastor Henning Bjerg
Mikkelsen, Lomborg.
Taler og fortæller om KLF.

Kontakt: Anne Østergaard Mosekjær
T: 2040 9295 M: oek@nissum.dk

Torsdag 28. september kl. 19.30
Høstfest i kirkehuset. Taler Leo Toftgaard

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

Torsdag 12. oktober Kl. 19.30
Ydremissionsaften i kirkehuset.
sTaler Bjarne Carlsen, Herning. (Promission)

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

6

KREDSMØDER
Onsdag 25. oktober kl. 19.30
i ”Klippen” Lemvig. Taler Bjarne Hvidbjerg,
Tistrup.
Torsdag 26. oktober kl. 19.30
i Humlum sognegård. Taler Bjarne Hvidbjerg,
Tistrup.
Fredag 27. oktober kl. 19.30
i Lomborg missionshus. Taler IMU.
Børnepasning
Torsdag 9. november kl. 18.00
Hyggeaften med spisning i kirkehuset. Tag
nogle spil med. Andagt ved Bodil Nielsen.
Torsdag 23. november kl. 19.30
Generalforsamling i kirkehuset. Tale ved Per
Harslund.

DANMISSION
Tirsdag 19. september kl. 13.30 – 16.30
Danmission-stævne – fælles for Holstebro
og Lemvig distrikter – i Holstebro Sognehus,
Kirkestræde 9, Holstebro med seniorvolontører
Ida og Niels Grymer, der fortæller om deres
oplevelser på Madagaskar i 2015, hvor de
underviste kvinder og præster.
Onsdag 4. oktober kl. 19.30
Efterårs-distriktsmøde i Nørlem Sognegård,
Kappelvej 3, Lemvig.
De der ikke fik mulighed for at høre Ida og
Niels Grymer i Holstebro, får en ny chance eller et genhør.

KIRKEBOGEN
KIRKEBOGSFØRING
KONTAKT

Døbte
25.06.2017

Sofus Ryssel Nørby, Sønderborg

Døde og begravede
21.05.2017

Agnes Thilsted Skaarup, Nørre Nissum

04.06.2017

Georg Benny Nielsen, Nørre Nissum

09.07.2017

Tage Ringgaard, Nørre Nissum

Kirkebogsføringen sker fremover på Lemvig
kirkekontor. Det betyder, at man i forbindelse med udskrivning af attester i hovedreglen
skal henvende sig til Lemvig kirkekontor.
Husk at medbringe billeddokumentation.
Lemvig kirkekontor er også behjælpelig med
rådgivning om navnesager.

FERIE

HVAD GØR MAN VED

Fra mandag 16. oktober til
og med søndag 22. oktober
holder sognepræsten efterårsferie. Det er Margit Bæk
Danielsen som afløser.
T: 2346 6153
E: margitbaekdanielsen@
gmail.com

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

Hvis der er spørgsmål til personregistrering, så er man velkommen til at kontakte
kordegn Jette Stokholm eller kordegneassistent Monica Kynde Hvas på telefon 9782
0786 og E-mail: lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret i Lemvig har følgende adresse:
Torvet 10, 7620 Lemvig

Engang skulle man udfylde diverse blanketter i forbindelse med fødsel, vielse, dødsfald
og navneændring. Det er nu ændret til, at
man bruger sit NemID på Borger.dk

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

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

Sognepræsten har fri om mandagen. Præstens telefonsvarer vil
henvise til vagthavende præst i
provstiet.

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

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

Graver og kirketjener
Martin Helligsø
Gravermedhjælper
Mona B. Nielsen
Kirkegårdens personale
T: 9789 1738 - 2361 9338
E: kirkenoggraveren@pc.dk

Dåb? Dåb anmeldes til sognepræsten helst 14
dage før den ønskede dåbsdag. Ved anmeldelse af dåb aftales tid for en samtale om dåben.
Vielse? Vielse anmeldes til sognepræsten i
god tid. I den kommune, hvor man bor, henvender 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 sognepræsten, 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 sygehuset og angående hjemmealtergang,
hvis man er ude af stand til at komme i kirke.
Præsten har tavshedspligt.

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

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

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

Stof til næste nummer bedes
indleveret senest 23. oktober 2017
til Bjarne Knudsen,
T: 2033 1110,
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk

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

Kirkebladet udgives af Nørre Nissum Menighedsråd 4 gange årligt:
01.06, 01.09, 01.12 og 01.03.
Kirkens hjemmeside
www.noerrenissumkirke.dk
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Søndag 3. september – 12. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Mark. 7, 31 – 37
Søndag 10. september - 13. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Luk. 10, 23 – 37
Tirsdag 12. september
Kl. 17.30 Leo Toftgaard
Spaghettigudstjeneste
Søndag 17. september – 14. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Luk. 17, 11 – 19
Høstgudstjeneste med kirkefrokost
og auktion
Søndag 24. september – 15. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 6, 24 – 34

Søndag 1. oktober – 16. s. e. trin.
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Luk. 7, 11 – 17
Søndag 8. oktober – 17. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Luk. 14,1 – 11
Kirkekaffe. Kirkekor medvirker
Søndag 15. oktober – 18. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 22, 34 – 46
Søndag 22. oktober – 19. s. e. trin.
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Mark. 2, 1 – 12
Torsdag 26. oktober
Kl. 19.00 Rom kirke
Fejring af reformationsjubilæet
Søndag 29. oktober – 20. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 22, 1 – 14
BUSK-gudstjeneste

Søndag 5. november
– Alle helgens dag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 5, 1 – 12
Kollekt KFUM’s Soldatermission
Kirkekor medvirker
Søndag 12. november – 22. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 18, 21 – 35
Kirkekaffe
Tirsdag 14. november
Kl. 17.30 Leo Toftgaard
Spaghettigudstjeneste
Søndag 19. november – 23. s. e. trin.
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Matt. 22, 15 – 22
Søndag 26. november – Sidste s. i
kirkeåret
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 25, 31 – 46
Afslutning med minikonfirmander
Søndag 3. december – 1. s. i advent
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Luk. 4, 16 – 30

Gudstjenester på Østcentret
Torsdag 14. september ved Leo Toftgaard
Torsdag 12. oktober ved Leo Toftgaard
Torsdag 9. november ved Leo Toftgaard

HØSTGUDSTJENESTE

Alle dage kl. 10.00

Søndag 17.september kl. 10.00 holder vi
høstgudstjeneste tilrettelagt både for børn
og voksne. Der er en særlig stemning i
kirken den dag, hvor der er smukt pyntet
med korn og efterårets blomster, og der
opfordres til at medbringe frugter og grøntsager og lignende. Børnene samles forud
for gudstjenesten i våbenhuset og går ind i
kirken i procession med noget af årets høst.
Efter gudstjenesten inviteres der til en let
frokost i Kirkehuset. Her afholdes også auktion over de frugter mv., som børnene bar

ind i forbindelse med gudstjenesten. De indkomne penge bliver lagt til høstofret.
Menighedsrådet har besluttet, at høstofret
i år skal fordeles ligeligt mellem følgende
formål:
KFUM´s sociale arbejde, KFUK´s sociale arbejde, Optagelseshjemmet Møltrup, Kirkens
Korshærs varmestue i Holstebro, Sct. Nikolai
Tjenesten - lokalt, Missionen blandt Hjemløse, Holstebro Soldaterhjem og Danmarks
Kristelige Gymnasiastbevægelse.

BUSK 2017
Buskgudstjenesten er en landsdækkende
gudstjeneste, hvor Børn, Unge, Sogn og
Kirke er i centrum. Den ligger fast sidste
søndag i oktober, som i år er 20. søndag
efter trinitatis, søndag 29. oktober kl. 10.00.
Ved gudstjenesten medvirker spejderne og
konfirmanderne, og vi får besøg af Lemvig
Provstis Børnekor
Velkommen til en noget anderledes gudstjeneste.

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
8 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.
lørdag

