KIRKEBLADENE I DANMARK

DECEMBER – JANUAR – FEBRUAR 2022/23

Billeder fra afskedsgudstjeneste og – fest for Ellen og Leo Toftegaard

PRÆSTENS SPALTE

I afskedens tegn
Med udgangen af oktober går jeg på pension.
Jeg skriver går, fordi jeg skriver denne artikel 3
dage før min afsked. Jeg har den holdning, at
man bør fratræde, mens legen er nogenlunde
god. Efter 40 år på arbejdsmarkedet er det nu
slut. Helbredet kan ikke
klare de mange opgaver længere. Der er måske en og anden, der vil tænke: Jeg troede ellers, at præsten kun arbejdede om søndagen,
og så ovenikøbet kun en times tid.
I Martin A. Hansens novelle: Synden, er der et
par smådrenge, der får øje på præsten ovre
på det andet fortov. Hvad gør han? – spørger
den ene dreng. Han går og dulrer, sagde Hans
Ludvig – ved du, at jeg har bestemt mig om?
Jeg vil ikke være tyrefægter, - nu vil jeg være
præst. Hvorfor det? Jo, så kan man gå og dulre
hele dagen, svarede Hans Ludvig. Jeg ved ikke,
hvad det vil sige at dulre, men det har måske
noget at gøre med, at præsten ikke skal have
travlt, men hun eller han skal være der, når der
er brug for det. Det er i hvert fald den klassiske
opfattelse af en sognepræsts arbejde. Den opfattelse eller definition af præstens arbejde har
jeg ikke altid kunnet leve op til. Jeg har været
efterskolelærer i 14 år, og der var meget at se
til, men der har ikke været mindre at gøre i de
26 år, hvor jeg har været præst. Faktisk tværtimod. Jeg kan uden at overdrive sige, at jeg ikke
så sjældent har haft travlt, men jeg er taknem-
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lig for, at det har været sådan, for det viser jo,
at der har været brug for mig. Igennem årene
har jeg talt med mange præster og fra forskellige sogne, og det har ofte slået mig, at jeg var
heldig at komme til nogle meget gode sogne.
15. juli 1996 blev jeg ansat som sognepræst
i Voer – Agersted pastorat i Østvendsyssel, og
pr. 1. december 2009 blev jeg sognepræst her
i Nørre Nissum sogn. Begge steder har der været myndige menigheder, som har evnen og
modet til at være kirke. Det er menigheden,
som har kaldet præsten til at hjælpe dem med
at holde gudstjeneste. Det er meget vigtigt, at
det står klart både for menighed og præst. I
gamle dage talte man oftere om præstekald,
end man gør i dag. Det er dog stadigvæk sådan,
at enhver præst i Den danske Folkekirke har
underskrevet et løfte, som indledes sådan: Jeg,
og så den pågældendes navn, som er kaldet
til sognepræst af den og den menighed, lover for den alvidende Guds åsyn. En evangelisk – luthersk præst er kaldet af en menighed.
Det er menighedens kaldelse, der gør nogen til
præst og ikke, som det er i den katolske kirke,
biskoppens ordination. Der er næsten tale om
en form for grundlov, synes jeg. I de næsten
13, jeg har været præst i Nørre Nissum, har der
hele tiden været en menighed til at minde mig
om denne grundlov. Gudstjenesterne er båret
af, at menigheden ikke er tilskuere til den, men
deltagere, som blandt andet kommer til udtryk
i en smuk og fuldtonet salmesang, som mange

bliver forundret over, når de kommer til kirke
i Nørre Nissum. Der findes kirker, hvor det kan
være meget svært at sætte en ny salme på
tavlen, men sådan er det ikke i Nørre Nissum.
Senest fra 2. vers løfter sangen sig mod loftet! Jeg har meget godt at se tilbage på, ikke
mindst mange spændende samtaler ved husbesøg, hvor jeg altid er blevet mødt med åbenhed og venlighed. De mange søde og glade
minikonfirmander og konfirmander, som jeg
har haft med at gøre igennem årene, vil jeg
mindes med stor glæde. Det ved jeg også, at
min kone vil. For nogle år siden blev jeg mildt
irettesat af en konfirmand, da jeg sagde: Min
kone kommer herover kl. 9.00 for at servere
boller og varm kakao. Straks var der en pige,
der sagde: Hvorfor siger du ikke bare Ellen. Vi
kender hende jo alle sammen!
Søndagens gudstjenester og de kirkelige handlinger sammen med en engageret og lyttende
menighed, så vi kunne dele glæden over det,
som snart skal fejres: At Gud sendte sin søn til
jord, for at vi skulle leve i tro, håb og kærlighed, har også været en stor berigelse for os
begge.

Med ønsket om en glædelig adventstid og juletid.
Ellen og Leo Toftgaard

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Ansættelse af ny sognepræst

Henning Toft Bro

Når disse linjer læses, har vi for længst taget
afsked med vores sognepræst Leo Toftgaard
gennem de sidste tretten år, - og samtidig
også her i kirkebladet en stor tak til både Ellen og Leo for deres fælles kæmpe indsats i
menighed og sogn gennem de mange år.
I Menighedsrådet er vi nu i fuld gang med
forberedelserne til ansættelse af en ny sognepræst, og heldigvis bliver der også fremover
tale om en fuldtids ansættelse her i Nørre Nissum og som hidtil med 15 % ”udlån” til Gudum-Fabjerg, men med den ændring at 20 %
af stillingen fremover bliver med betegnelsen
”ungdomspræst” med særlig fokus på uddannelsesinstitutionerne i Lemvig Provsti, - og her
ikke mindst VIA her i Nørre Nissum. En ændring
i stillingsbetegnelsen, som vi i Menighedsrådet
tror, vil gøre stillingen her i Nørre Nissum mere
attraktiv og forhåbentlig tiltrække en bredere
kreds af ansøgere. Så snart vi har et overblik
over nødvendige istandsættelser i præsteboligen, - og tidsplanen herfor! – kan vi gå ud

med et stillingsopslag og i forlængelse heraf
så de forskellige procedurer med udvælgelse,
prøveprædiken mv, - og sidst og ikke mindst
ansættelse af en ny sognepræst engang i det
tidlige forår. Et samlet spændende forløb som
vi i Menighedsrådet glæder os meget til, - og
samtidig i et godt samarbejde med menighedsrådene i Gudum og Fabjerg, som jo også
fremover har ”en andel” i vores sognepræst. Vi
er i Menighedsrådet utrolig glade for, at Henning Toft Bro, som vi jo alle kender, har sagt ja
til bestride embedet i månederne indtil vi kan
byde vores nye sognepræst velkommen, - så
herfra en stor tak og hjertelig velkommen til
dig Henning, - og i samme forbindelse en stor
tak til Ole Vinther som i samme periode har
lovet at påtage sig konfirmand undervisningen.

Årets
minikonfirmander

Minikonfirmandundervisning for 3. klasse på
Nørre Nissum skole begyndtr i slutningen af
august Undervisningen er foregået i Kirkehuset onsdag eftermiddage.

På Menighedsrådets vegne, - og snart rigtig
glædelig jul og godt nytår til alle.

Jørgen Nørby

Kære menighed i Nørre Nissum sogn.
Fra den 1. december 2022 og indtil jeres
nye sognepræst er ansat har jeg den glæde
at være konstitueret sognepræst hos jer.
Det glæder jeg mig til!
Jeg har jo mødt mange af jer til gudstjenester mens jeg vikarierede i Gudum og
Fabjerg sogne, og glæder mig til at møde
jer i gode sammenhænge de kommende
måneder.
Jeg stammer fra Thyborøn og læste teologi
på Aarhus Universitet. Fra Aarhus gik turen
til Hjerm, hvor jeg var sognepræst i godt
tolv år. Derefter gik turen til Mors, hvor jeg
blev sognepræst i Nykøbing Mors sogn og
samtidig provst for Morsø Provsti.
Efter godt tolv år på Mors, blev jeg i foråret
2010 valgt til biskop over Aalborg stift, og
vi flyttede ind i Bispegården, hvor vi boede
i 11 et halvt år. 1. november 2021 gik jeg
på pension, og vi flyttede ind i vores hus på
Gjellerodde, hvor vi nu bor og nyder vores
tilværelse. Min kone, Ragna, er på efterløn,
og som sagt er jeg pensionist.
Ragna og jeg har været gift siden 1978, har
tre børn og fem børnebørn.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Belysning af kirken i julemåneden
Advent- og julemåned plejer at være forbundet med masser af julebelysning, - og det gælder også belysning af vores smukke gamle sognekirke! - men af hensyn til både økonomi og situationen med mangel på energi på grund af krigen og den ulykkelige situation i Ukraine
har Menighedsrådet besluttet, at vi i år reducerer belysningen til ganske få timer i adventsweekenderne samt omkring jul og nytår.
På Menighedsrådets vegne

Jørgen Nørby

Omlægning af norddiget
Hen gennem oktober er det lykkedes for os at få udbedret de skader der opstod, da en bil sidste år i november, forulykkede på diget.
Vi har valgt at følge konsulenternes råd om at omlægge hele norddiget, da ca. 20% af digets længde blev beskadiget ved påkørslen.
Ved samme lejlighed blev vi opfordret til at udskifte de gamle træer der var plantet på diget, de gamle træer var kraftig medtaget og
enkelte var begyndt at gå ud. Der vil blive genplantet med sargent
æble – også kendt som paradisæble – som er en lav robust vindstærk
træagtig busk.
Vi har besluttet at bevarer de inderste hækplanter, både for at skabe
læ for de nye buske og samtidig også at give læ inde på kirkegården.
Arbejdet med omlægning af diget har været udfordret af det fugtige vejr, og derfor håber vi på tørvejr gennem november så vi kan få
planeret og højde reguleret jorden oven på diget. Forhåbentlig kan
vi nå at plante de nye buske inden vinter, til foråret vil der blive sået
lavt voksende græs på de yderste par meter langs stendiget. Efter
afslutning af det igangværende arbejde håber vi at diget vil fremstår
flot og samtidig kan vi glæder os over at alle nu kan se vores smukke
gamle kirke fra vejen.

Hans Knutsson

ARRANGEMENTER

FÆLLESSPISNING
I Kirkehuset

INTERVIEW MED ORGANIST INGE BENDIKSEN
Redaktøren af kirkebladet har opsøgt organist Inge Bendixen, som nu
har været ansat ved Nørre Nissum Kirke i 1½ år og spurgt ind til forskelligt om hendes organistarbejde.

Et arrangement som alle voksne i sognet er inviteret til. Vi mødes hver
gang kl. 18, spiser middagsmad fra Borgen, hygger, synger, snakker
og slutter ca. kl. 20.
Der er plads til flere, så meld jer bare til. Man melder bare til en aften
ad gangen, så man er ikke bundet til mere.
Tilmelding til Inga Houkjær senest mandag i samme uge, 30591755
Næste spisning: 15. december

Red. Hvad ser du som din vigtigste opgave som organist.
Inge: Det er afgjort at akkompagnere sangen på en måde, så det giver alle lyst til at synge med, og at orgelspillet støtter sangen i hele
gudstjenesten. Sammen med kirkesangerne nyder jeg at forberede
små stykker, og fornemmer også at kirkegængerne sætter pris på det.
Red. Som kirkegænger har jeg lagt mærke til at du også akkompagnerer koret, når det medvirker.
Inge: Ja det er en fornøjelse, når kirkekoret deltager. Selvom der altid
er en god sang i Nørre Nissum Kirke løfter det oplevelsen til nye højder når koret medvirker.
Red. Præludiet og postludiet (musikstykkerne som gudstjenesten indledes og afsluttes med), hvordan udvælger du dem?
Inge: Jeg forsøger at finde musikstykker som både byder velkommen,
som sender kirkegængerne afsted ud af kirken og som stemningsmæssigt passer ind med de tekster, der anvendes i den enkelte gudstjeneste. Når vi har en ny ”månedens salme” bruger jeg den både i
præludiet og i orgelspillet, der ledsager altergangen, sådan at kirkegængerne bliver fortrolige med melodien.
Red. Til slut skal jeg lige høre, om der er en komponist som du især
sætter pris på at gøre brug af i kirken.
Inge: Ja helt ærligt, så er jeg stor fan at Janne Marks melodier. De er
smukke og har en næsten meditativ kvalitet. Sådan håber jeg også at
kirkegængerne oplever det. Jeg stræber efter orgelspillet medvirker til
at hele gudstjenesten opleves som en helhed.

SOGNEAFTENER M.M.
Tirsdag 6. december kl. 19.30, Julekoncert i kirken
Kom og syng julen ind sammen med Troubadour
Trobadour er et musikensemble, oprettet af Lise og Erik Sommer og
har eksisteret i over 25 år. Koret kalder sig for et musikensemble, idet
koret beskæftiger sig med såvel korsang og orkesterspil. repertoiret
omfatter traditionel, folkelig og lettere klassisk musik med hovedvægten på det dansk/nordiske.
Ensemblet har medvirket ved adskillige kirkekoncerter samt ved mere
folkelige arrangementer, hvor der ofte indgår et par fælles danse, idet
Troubadour også arbejder med danse og optrin fra forskellige lande.
Til koncerterne indgår der som en helt naturlig del nogle fællessange,
og det bliver der naturligvis også til julekoncerten.
Tirsdag 13. december kl. 14.30:
Adventsmøde i Kirkehuset fælles med Ældres Venner
En hyggeeftermiddag med sang, fortælling, æbleskiver gløgg mm.
SOGNEAFTEN onsdag 25. januar 2023 kl. 19.30
Ved konstitueret sognepræst og tidligere biskop,
Henning Toft Bro
Jeg elsker den brogede folkekirke
Et foredrag med blik på de mange muligheder vi har som sogn og
kirke.
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AKTIVITETSKALENDER

KFUM OG KFUK
FREDAGSFAMILIEN
Arrangementer for hele familien fredag aften i
Østhallens cafeteria.
Kontakt: Anne Østergaard Mosekjær
T: 2040 9295 E: oek@nissum.dk
VOKSENAFTNER
Kontakt: Elin Knudsen T: 3029 5372
Lørdag 7. januar kl. 18.00
Nytårskur hos Frølund,
Grummesgaardparken 35.
Vinterbadning for de friske i Lemvig Roklub
kl. 16.00
Tirsdag 7. februar kl. 19.30
Sangaften v. Inge Bendixen, hos Elin og Bjarne,
Sejbjerg 37

SENIORKREDSEN
Kontakt: Else og Gunnar Kloster 61358232
6. december kl. 19.30 Julekoncert
Derefter samles vi hos:
Else og Gunnar Kloster
-forklaringer til Markusevangeliet:
”Møder med Jesus”
3. januarr:
Afsnit 4, side 41
7. marts
Et strejftog gennem kirkens historie
v. sognepræst Ole Vinther, Gudum
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INDRE MISSION
Kontakt: Christian Nielsen. T. 4151 3428
Tirsdag den 13. december kl. 19.30
Adventsfest i kirkehuset.
Mandag – torsdag 9 – 12. januar kl. 19.30
Bedemøde i kirkehuset
Tirsdag den 24. januar kl. 19.30
Pakkefest i kirkehuset til fordel for børnearbejdet og ydre mission.
Tirsdag den 14. februar kl. 19.30
Bibeltime i kirkehuset.
Mandag den 20. februar kl. 19.30
Møde i kirkehuset. Lærer og fritidsforkynder
Kurt E. Nielsen Holstebro taler.
Tirsdag den 21. februar kl. 19.30
Møde i kirkehuset. Gravermedhjælper Kirsten
Christensen, Ramme taler.
Tirsdag den 22. februar kl. 19.30
Møde i kirkehuset. Tidl. erhvervschefs Bent
Hansen Lemvig taler.

KFUM-SPEJDERNE
Kontakt: Maria D. Bjerg, T: 2876 4647
Bævere og ulve: Torsdag kl. 18.00 - 19.30
Kontakt: Ole Vinther, T: 4041 0008
Spejdere: Torsdag kl. 18.00 - 20.00:
Frederik Andersen, T: 6174 9715

Lørdagsdåb
I januar og februar måned 2023 er lørdagsdåb i Nørre Nissum kirke muligt
den første lørdag i måneden.
Konfirmationen 2023
I 2023 er der konfirmation i Nørre Nissum kirke lørdag d. 6. maj kl. 10.00.

Nørre Nissum menighedsråd

KIRKEBOGEN

Dåb

Bestil kirkebil

06.08.2022
13.08.2022
25.09.2022
02.10.2022

Kirkegængere, som
ikke selv kan eller har
mulighed for at transportere sig til kirke,
kan rekvirere taxa fra
Bæks Busser, telefon 9789 5300. 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.

Anna Kronborg Veale Mikkelsen, Nørre Nissum
Sia Gottlieb Humle, Nørre Nissum
Bille Tonsberg Tikjøb, København Ø
Agnes Benedikte Boskov Ramsgaard,			
Nørre Nissum
Viede og kirkeligt velsignede
30.07.2022 Caroline Maria Schack Svankjær og 			
Mathias Schack Svankjær, Holstebro
30.07.2022 Signe Hoff Kobborg Larsen og 			
Lasse Kobborg Larsen, Risskov
20.08.2022 Pernille Carøe Myrup Kristoffersen og 			
Lasse Carøe Myrup Kristoffersen, Nørre Nissum
24.09.2022 Lise Bech Erlandsen og 				
Emil Bech Erlandsen, Nørre Nissum
Døde og begravede

KONTAKT

11.08.2022
20.08.2022
01.10.2022
09.10.2022

Sten Mantzius Abrahams, Lemvig		
Bodil Karen Klose Noe, Nørre Nissum
Benno Jakobsen, Nørre Nissum 		
Ingrid Østergård Kristiansen, Nørre Nissum

Sognepræst
Henning Toft Bro
Adresse, 7620 Lemvig
T: 0000 0000
E: htb@km.dk
Sognepræsten har fri om mandagen. Præstens telefonsvarer vil
henvise til vagthavende præst i
provstiet.
Organist
Inge Bendixen Andersen
T: 4143 0518
M: ingeagger@hotmail.com
Kirkegårdens personale
T: 9789 1738 - 2361 9338
E: kirkenoggraveren@pc.dk

Mobilepay
151830 (kollekt)

Kirkesangere
Birgit Hanghøj
T: 6179 1889
E: birgit.hanghoej@gmail.com
Doris Paluchowski
T: 5134 4124
E: doris.paluchowski@gmail.com
Graver
Finn Skovbakke
Gravermedhjælper
Mona B. Nielsen
Menighedsrådets formand
Jørgen Nørby
M: jorgen.andreas.norby@gmail.com
T: 29455261

HVAD GØR MAN VED
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.
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 kasserer
Henrik Damgren
Byskovvej 11
T: 2046 5928
Fakturaer kan sendes til
E: henrik.damgren@mail.dk

Kirkebladets redaktion
Henrik Breinholt Damgren (ansv.),
Hans Knutsson, Leo Toftgaard
Design: Complot
Foto: Complot, Per Harslund,
Henrik Damgren

Kirkeværge
Hans Knutsson
Pilgårdvej 32
T: 2949 6981
M: hans.knutsson@post.tele.dk

Stof til næste nummer bedes
indleveret senest mandag 23. januar
til Henrik Breinholt Damgren,
henrik.damgren@mail.dk
Kirkebladet udgives af Nørre
Nissum Menighedsråd 4 gange
årligt: 01.03, 01.06, 01.09 og 01.12.
Kirkens hjemmeside
www.noerrenissumkirke.dk
Facebook og YouTube
Nørre Nissum kirke
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GUDSTJENESTER I DECEMBER, JANUAR OG FEBRUAR
Søndag 4. december 2. s. i advent
Kl. 10.30 Henning Toft Bro
Luk. 21, 25 – 36

Søndag 8. januar 1. s.e.h.3k.
Kl. 10.30 Henning Toft Bro
Luk. 2, 41-52

Tirsdag 6. december
Kl. 19.30 Julemusikaften ved Troubadour.

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

Onsdag 14. december
kl. 10.00 Henning Toft Bro
Børnejulegudstjeneste for dagpleje og daginstitutioner

Søndag 29. januar 4. s.e.h. 3k
Kl. 10.30 Henning Toft Bro
Matt. 8, 23 - 27

Søndag 18. december 4. s. i advent
Kl. 9.00 Henning Toft Bro
Joh. 1, 19 – 28

Søndag 5. februar Septuagesima
Kl. 10.30 Ole Vinther
Matt. 20, 1-16

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

Søndag 12. februar Seksagesima
Kl. 9.00 Henning Toft Bro
Mark 4, 1-20

Søndag 25. december juledag
Kl. 10.30 Henning Toft Bro
Luk. 2,1-14
Mandag 26. december 2. juledag
Kl. 10.30 Henning Toft Bro
Matt. 23,34-39
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Søndag 22. januar 3. s.e.h. 3k
Kl. 10.30 Henning Toft Bro
Matt. 8, 1-13

Søndag 1. januar nytårsdag
Kl. 16.00 Henning Toft Bro
Luk. 2, 21

Søndag 19. februar Fastelavn
Kl. 11.00 Børnegudstjeneste med
Tøndeslagning. I samarbejde med
Fredagsfamilien og sognets foreninger
Matt. 3, 13-17
Søndag 26. februar 1. s. i fasten
Kl. 10.30 Henning Toft Bro
Matt. 4, 1-11
Søndag 5. marts 2. s. i fasten
Kl. 10.30 Henning Toft Bro
Matt. 15, 21-28

COMPLOT.DK 22318.168

Søndag 11. december 3. s. i advent
Kl. 10.30 Ole Vinther
Matt. 11, 2 – 10

GUDSTJENESTER PÅ ØSTCENTRET KL. 10.00:
Torsdag 8. december ved Henning Toft Bro
Torsdag 15. december ved Henning Toft Bro
Torsdag 12. januar ved Henning Toft Bro
Torsdag 9. februar ved Henning Toft Bro

