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PRÆSTENS SPALTE

I Ham brød lyset frem
I 1. Johannesbrev står der sådan om Kristus: 
Han er den sande Gud og det evige liv. 

Når vi taler om det evige liv, er der noget, vi 
ofte glemmer. Vi glemmer, at det evige liv 
ikke kun handler om livet efter døden. Det 
handler i lige så høj grad om dette liv. 

Det er snart jul. Julens begivenhed er jo netop 
dette, at det evige, Gud selv, bryder ind i vo-
res tid. I den tid, der er her og nu. 

Budskabet i julen er, at vi ikke bare er overladt 
til os selv og vor egen utilstrækkelighed. Gud 
valgte at blive menneske. I et lille barn gik 
Han ind i menneskers liv.

Gud handler ikke, som Han gør, fordi vi har 
fortjent det. Nej, Hans handling udspringer 
af kærlighed til det menneske, som Han har 
skabt. Han kommer til os, som en af vore 
egne, for at vinde vore hjerter for Ham. Gud 
ønsker, at vi i vort hjerte skal tage imod den 
redning eller frelse, som er sendt til verden. 
Den frelse er Jesus Kristus. 

Enhver af os ved, at det er umuligt at redde 
et menneske, som ikke ved om sig selv, at 
det er i nød. Nøden skal Johannes Døberen 
overbevise os om. Det er derfor, at Johannes 

Døberen er så meget i centrum, som han er 
i de tekster, vi i adventstiden hører læst op i 
kirken. 

Johannes gjorde to ting: Han afslørede men-
neskers ondskab og uretfærdighed og dermed 
deres og vores nød overfor Gud, og han for-
kyndte den nye tids håb og glæde.

Den frelse, som Johannes skal bane vejen for, 
er, at vi ved Jesus Kristus skænkes vore syn-
ders forladelse. Han er derfor nødt til at af-
sløre for os, at vi ikke står i det rette forhold til 
Gud. Johannes skal gøre det klart for os, at vi 
har brug for Guds frelse af vore liv. Derfor taler 
han i lighed med de gamle profeter meget 
direkte og afslørende til mennesker.  

Johannes forkynder omvendelse. Han forkyn-
der, at mennesker skal afgøre sig i forhold til 
det lys, som er ved at bryde igennem.

Men de ord, Johannes forkynder, indeholder 
ikke kun afsløring og dom. Der er også oprejs-
ning og trøst i dem. For Johannes forkynder, at 
frelsen er nær. Han forkynder, at Guds evig-
hed kommer til vores verden, og at den vil 
kaste sit lys over os. Lyset er Jesus Kristus. Han 
er Guds evigheds lys. Det lys skal vi lade os 
belyse af. Det er det lys, som lyser på os, når 

vi lytter til evangeliets ord. Det ord, som er fra 
evig tid og forbliver til evig tid. Evangeliets lys 
har den særlige evne, at det både afslører og 
oprejser os. I lyset af Guds kærlighed i Jesus 
Kristus ser vi, at vi ikke er, som vi burde være, 
og at vi derfor har brug for frelsen, men vi ser 
også, at vi er Guds elskede børn, som er skabt 
i Hans billede. 

At lade vort liv oplyse af evangeliets lys, er at 
tro på Jesus Kristus. Det er den tro, som skaber 
en bro fra vort korte liv over til evigheden. 

Vi har brug for, at det sker for os, at der åbnes 
en sprække ind til den verden, så evighedsly-
set kan skinne ind i vort korte liv. 

Jeg kan ikke forstå det anderledes, end at 
den højtid, som vi nærmer os, er en sådan 
sprække ind til evigheden. Det kan siges med 
det første vers af nr. 131 i Salmebogen, som 
er skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen: 

Blåt vælded lys frem bag skyers skred, rørte 
vor jord midt i tidens strømme, svøbte en 
flig af Guds evighed som blanke knopskæl 
om vinterdrømme. Skærmer hernede Guds-
rigets glæde, sårbart til stede i tro og håb.  
                                             Leo Toftgaard
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

I november 2020 skal der igen være valg til 
menighedsrådene og således også i Nørre 
Nissum. Vi ved allerede nu, at der bliver brug 
for nye kræfter til det spændende arbejde 
med ”kirkens liv og vækst”. Bl.a. vil man 
kunne være med til at drøfte og udmønte, 
hvilken rolle kirken skal spille i Nørre Nis-
sum sogn i fremtiden. Overvej allerede nu at 
stille op til valget, og er man interesseret i at 
høre nærmere om menighedsrådets arbejde, 
skal man blot kontakte ét af de nuværende 
menighedsrådsmedlemmer eller sognepræst 
Leo Toftgaard. Sæt også allerede nu et kryds 
i kalenderen ved tirsdag 12. maj 2020, hvor 
menighedsrådet afholder orienteringsmøde i 
kirkehuset. Det er noget tidligere end sæd-
vanligt, men der er lagt op til, at det skal 
foregå på den dato over hele landet. Opstil-
lingsmødet ligger først i september 2020.

Vi har bedt et medlem af menighedsrådet, om 
at skrive lidt om menighedsrådets arbejde:

Hvilken betydning har det for menigheden at 
have et aktivt menighedsråd?

Hvis kirken og kirkelivet skal være omfavnede 
og levende, er det primært menighedsrådet, 
der skal drive det i fællesskab med præsten 
og det øvrige personale. 

Vi har i Nissum sogn mange tegn på, hvad 
det kan betyde med et aktivt menighedsråd. 
Renoveringen af kirken med det skønne alter 
og den smukke farvesætning på bænkene var 
aldrig blevet til virkelighed uden et aktivt me-
nighedsråd.

Vores kirkegård er under omlægning. Det kræ-
ver mange kræfter af menighedsrådet. Det er 
en nødvendig omlægning til nye forventnin-
ger fra sognets medlemmer og en tilpasning 
efter behov. Det er beslutninger, som får kon-
sekvenser for fremtidens kirkegård - måske 
50 år frem i tiden.

Et aktivt menighedsråd bakker op omkring 
præsten, støtter og inspirerer ham til at kunne 
udføre sit arbejde. Det er endvidere vigtigt, at 
der skabes arbejdsforhold for alle medarbej-
derne, hvor de føler sig støttet, hørt og inspi-
reret til at udføre deres arbejde.

I vores sogn har vi mange gode tilbud - tilbud 
som både indeholder et kristent budskab og 
har et socialt formål. Jeg tænker her på vores 
sogneaftener, kirkekaffe, kirkefrokost, fælles-
spisning osv. Alle disse arrangementer kræver 
noget af menighedsrådet. Mange andre hjæl-
per til, men ansvaret for igangsættelse ligger 
hos menighedsrådet.

Det er også vigtigt, at menighedsrådet er ak-
tivt i samarbejdet med vore nabosogne og 
andre foreninger i området. Det mestrer vores 
menighedsråd

                                     Elsebeth Dam Simonsen

 

Menighedsrådet 2020
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SOGNEAFTNER

Kom og syng Julen ind, sammen med Nørre Nissum kirkekor og Nørre 
Nissum Trio

Gennem mere end 20 år har Per Hansen lavet portrætter af herlige jy-
der. Nu kommer han til Kirkehuset og fortæller om nogle af de spæn-
dende personligheder, som han har mødt mellem årene. Et foredrag 
der kalder på smil og latter, men også på eftertænksomhed. Gennem 
filmklip møder vi thyboere, der fortæller underfundigt om os øvrige 
danskere.

Kirsten Nielsen har beskæftiget sig med det bibelske billedsprog, og 
hun magter i høj grad at formidle emnet, så det bliver forståeligt for 
alle. 

Kirsten Nielsen vil vise, at forholdet mellem godt og ondt ikke altid er 
blevet opfattet som et rent modsætningsforhold.

Som et forhold mellem far og søn lykkes det forfatteren til Jobs Bog 
at give udtryk for den erfaring, at godt og ondt, Gud og Djævelen, 
også er i familie med hinanden. Vi skal høre om nogle af de billeder, 
Bibelen anvender, når der tales om godt og ondt, og vi vil drøfte, om 
det stadig er muligt at tale om Djævelen som en person

Onsdag 4. december kl. 19.30 

Tirsdag 10. december, kl. 14.30. 

Onsdag 22. januar, kl. 19.30 

Julekoncert i Nørre Nissum kirke

Adventsmøde fælles med Ældres Venner 
Sognepræst Jan Bjerglund holder talen 
Adventshygge med gløgg, æbleskiver og julesange

Journalist ved TV Midt-Vest
Per Hansen

Det onde og Den Onde i bibelsk betydning 
V. tidligere professor Kirsten Nielsen, Aarhus.

I Biohuset, Lemvig. Filmen ”Kæmpen” vises.

”Kæmpen” er en svensk film af instruktøren Johannes Nyholm, og den 
udfordrer vores forestilling om, hvad det normale er. Filmen blander 
det komiske og det alvorlige i skildringen af en ung misdannet mand. 
Et ungt menneske, der ikke er, som folk er flest. En film om store og 
små mennesker, om fordomme og om bowlingturneringer.

Mandag 17. februar kl. 19.00

Onsdag 26. februar, kl. 19.30 

Kirkehøjskolen Lemvig provsti 
2019-2020
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Pilgrimstur
i Trælborgdalen

Konfirmandlejren
I september måned var konfirmanderne på 
konfirmandlejr i Kildegården i Flynder. Konfir-
manderne har givet udtryk for deres oplevelse 
af lejren ved at skrive lidt om lejrens indhold 
og det bedste/sjoveste på lejren. 
 
På lejren oplevede vi: 
- vi lavede mange sjove ting, og jeg var med 
til at lave aftensmad 
- vi så en rigtig god film, der handlede om en 
mand, som fik Guds kræfter. Først gav han sig 
selv alt det gode, men så blev alle sure. Så 
prøvede han igen, hvor han hjalp alle dem, 
der havde brug for det. 
- vi spillede musik på spande, koste, skeer og 
så videre. 
 
Det bedste på lejren var: 
- at synge, fordi jeg synes bare, at det er så 
dejligt at synge, fordi jeg føler mig afslappet. 
- vores opgaver til gudstjenesten 

- at vi alle sad ved bålet og sang. Det var 
superhyggeligt. 
- at vi overnattede sammen, for det var mega 
hyggeligt. 
- da vores forældre kom og skulle se den 
gudstjeneste, vi havde forberedt, og se for-
ældrene gå rundt og kigge på noget, som vi 
havde brugt lang tid på. 
-at vi kunne være sammen 
-ingen blev holdt udenfor, og at fællesskabet 
var rigtig godt. 
 
Det sjoveste på lejren var: 
- da vi skulle på natløb 
- underholdningen og de små pauser, fordi vi i 
de pauser hyggede os sammen 
- at lege spark til dåsen med sin præst. Det er 
en ting, man kun prøver en gang.

Nu bød muligheden sig for at vandre igen. 
Jeg har altid været glad for at vandre. Lange 
vandringer i høje bjerge med oplevelsen 
af at være lillebitte i noget, der var meget 
større end mig. 
Men jeg havde ikke før været på pilgrimstur, 
og det siges, at førstegangsoplevelser bidra-
ger til et mindeværdigt liv, så dette måtte 
jeg opleve. 
Pilgrimsturen var mere end blot at flytte 
fødderne. Det blev en tur med mulighed for 
både fællesskab og stilhed. Vandring både 
fremad og indad. 
Undervejs var stop med kloge ord om 
temaet for turen: Elementerne jord, luft, 
vand og ild. Og de var velvalgte til denne 
rute med variation af grønneste dale, stejle 
bakker, skov, å og åbent land. 
Jeg må erkende, at jeg ikke fik alle visdoms-
ordene med. Men at mine tanker tog på 
rejse mod egne oplevelser og refleksioner 
med elementerne: Mod mindet om et hullet 
nedgravet maleri, som viste jordens evne til 
forgængelighed, mod undren over lighed/
forskel på ånd og luft, mod mindet om 
strømmen i barndommens å, som kun de 
modigste drenge turde udfordre, og mod 
spørgsmålet om man tænder lys for andre, 
når man ’brænder for noget’. 
Det er vanskeligt at yde turen retfærdighed 
med få ord -  men en førstegangsoplevelse 
har sat sig et minde.

Bodil Mogensen
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INDRE MISSION
 

Kontakt: Christian Nielsen, T: 4151 3428 

Tirsdag 10. december kl. 19.30
Adventsmøde hos Mary og Rudolf Olesen 
Nygårdsvej 5.

Mandag 6.- torsdag 9. januar kl. 19.30  
Bedemøder i kirkehuset.

Lørdag 18. januar kl. 10 (Kredsarrangement)
Bibelkursus i Møborg missionshus. Taler, pa-
stor Thomas Kristensen, Hvide Sande.

Tirsdag 21. januar kl. 19.30
Pakkefest i kirkehuset.

Tirsdag 11. februar kl. 19.30  
Bibeltime hos Erna og Hans Sønderriis 
Seminarievej 69. Kol. 4.

Mandag 17. februar kl. 19.30 
Møde i kirkehuset ved sognepræst Jesper 
Hornstrup, Skive.

Tirsdag 18. februar kl. 19.30 
Møde i kirkehuset ved Lærer Tina Christensen, 
Lemvig.

Onsdag 19. februar kl. 19.30 
Møde i kirkehuset ved sognepræst Henning 
Bjerg Mikkelsen, Lomborg.

SOGNEAFTNER

Onsdag 4. december kl. 19.30  
Julekoncert i kirken med Nørre Nissum 
kirkekor

Tirsdag 10. december kl. 14.30 
Adventsmøde fælles med Ældres Venner. V. 
sognepræst Jan Bjerglund, Humlum

Onsdag 22. januar, kl. 19.30 
v. journalist Per Hansen, TV Midt-Vest

Onsdag 26. februar, kl. 19.30 
Det onde og Den Onde i bibelsk betydning. V. 
tidligere professor Kirsten Nielsen, Aarhus.

MENIGHEDSRÅDET

Torsdag 16. januar kl. 18.30

Onsdag 5. februar kl. 16.00

Alle møder holdes i kirkehuset.

Torsdag 14. novemberKFUM-SPEJDERNE

Kontakt: Majbrit Bertelsen, T: 2752 6123

Bævere og ulve: Torsdag kl. 18.00 - 19.30 
Kontakt: Morten Josefsen T: 5193 1613

Spejdere: Torsdag kl. 18.00 - 20.00 
Kontakt: Frederik Andersen T: 6174 9715

AKTIVITETSKALENDER

M: mette.dalgaard7@skolekom.dkSENIORKREDSEN

Kontakt: Anne og Per Harslund, 9789 1492

Tirsdag 4. december 
Julekoncert kl.19.30 i kirken 
Derefter glögg hos Anna Christensen

Tirsdag 7. januar 
Galaterne 6: ”Kærlighed i praksis”

Torsdag 6. februar 
Kyndelmisse, aftengudstjeneste

Tirsdag 3. marts 
Luther og Galaterbrevet, v. Leo Toftgaard

KFUM OG KFUK

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

FREDAGSFAMILIEN 
Arrangementer for hele familien fredag aften 
i Østhallens cafeteria. 
Kontakt: Anne Østergaard Mosekjær 

VOKSENAFTNER 
Kontakt: Elin Knudsen, T: 3029 5372

Fredag 10. januar. Nytårskur 

        Se også app’en ”Min landsby”

Gudstjenester på Østcentret

Torsdag 12. december kl. 10.00 
v/ Leo Toftgaard 
Torsdag 19. december kl. 10.00 
julegudstjeneste v/ Leo Toftgaard 
Torsdag 9. januar kl. 10.00 
v/ Leo Toftgaard 
Torsdag 13. februar kl. 10.00 
v/ Leo Toftgaard

13. december, 17. januar og 21.februar,

Tilmelding senest tirsdagen før til 30591755 
Inga Houkjær. 110 kr. pr. person.

ALLE er velkomne

Fællesspisning kl. 18.00-20.00
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Nørre Nissum Kirkes kor er for alle, der har lyst til at 
synge i kor. Vi mødes i Kirkehuset onsdag aften kl. 19.30. Vi 
synger fra Højskolesangbogen og øver flerstemmige sange 
og salmer, som vi bruger, når vi medvirker ved gudstjene-
sten i Nørre Nissum Kirke. Vi medvirker 6 gange om året. 
Desuden medvirker vi ind imellem ved koncerter, f. eks. ved 
julekoncerten i Nørre Nissum Kirke den 4. december. Kom 
og hør os dér!

Vi kan altid bruge nye sangere. I øjeblikket er det mest 
sopraner, men alle er rigtig velkomne til at komme til en 
øveaften og prøve at være med. Vi har det rigtig hyggeligt!

Vores organist, Britta Kristensen, leder koret. Hun kan også 
give dig flere oplysninger om korets arbejde.

Jens Bo Kristiansen

Høstofferet, som indkom ved høst-
gudstjenesten søndag 16. september, 
var i alt på 5835,00 kr. (inklusiv bidrag 
på Mobilepay).

Der er blevet sendt 972,50 kr. til hver 
af de 6 formål, som er nævnt i forrige 
kirkeblad.

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

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

Kirkesangere 
Birgit Hanghøj 
T: 6179 1889 
E: birgit.hanghoej@gmail.com

Ellen Skytte Lund 
T: 3058 3452 
E: nr.hede@mail.dk

Graver og kirketjener 
Yvonne Toxvig Jensen

Gravermedhjælper 
Mona B. Nielsen

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: sschulin@outlook.dk

Regnskabsfører  
Mia Mikkelsen  
Fakturaer kan sendes til 
E: nr.nissum.mr@outlook.dk

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

Kirkebladets redaktion 
Bjarne Knudsen (ansv.) 
Alice Kirkeby, Leo Toftgaard 
Design: Complot 
Foto: Bjarne Knudsen, Per Harslund 
og Henrik Vinther Krogh

Stof til næste nummer bedes  
indleveret senest 13. januar 
til Bjarne Knudsen, T: 2033 1110,  
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk

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

Kirkens hjemmeside 
www.noerrenissumkirke.dk

Facebook 
Nørre Nissum kirke
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Fra og med torsdag 2. januar til og med søndag 5.januar og fra 
lørdag 15. februar til fredag 21. februar holder jeg ferie. Funge-
rende sognepræst i de to perioder er sognepræst Ole Vinther 
Gudum, tlf. 97863008 og E – mail OV@km.dk

Leo Toftgaard

Sognepræstens ferie

K
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K
EB

O
G

EN
Døbte: 
27.07.2019 Hans Kristian Dam Juul, Aarhus N

04.08.2019 Karl Langbo Bach, Holstebro

18.08.2019 Wille Agerbo Rask, Viborg

05.10.2019 Frederik Bak, Gudum

Døde og begravede: 
14.07.2019  Rigmor Vigsø Jensen, Nørre Nissum

13.09.2019  Helga Agnete Kristensen, Klinkby

Viede: 
27.07.2019 Christine Hald Videbæk og Jens Hald Videbæk, Løg-
strup

24.08.2019 Jónhild Elia Danielsen Whellans og Daniel Lørget-
bohrer Marker Cossar Whellans, Linde, Struer

Høstoffer
ved høst-
gudstjenesten
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Børnejulegudstjeneste for dagpleje og 
daginstitutioner
Fredag 13. december kl. 10.00
Julegudstjeneste for daginstitutioner og dagple-
jen. Alle er velkomne til at deltage.

Juleaftensgudstjenester
De seneste år har vi haft tre gudstjenester juleaf-
ten. Det fortsætter vi med i år. 
Kl. 11.00 er der en gudstjeneste, der især henv-
ender sig til børnefamilier. 
Der er også gudstjeneste kl. 14.00 og kl. 15.30. 

Kyndelmissegudstjeneste
Vi fejrer kyndelmisse torsdag 6. februar kl. 18.30 
og begynder med et fakkeloptog fra pladsen ved 
Toelberg. Når vi kommer til Kirkehuset serveres 
der en varm drik. 
Kl. 19.15 er der gudstjeneste i kirken. 
Velkommen til en hyggelig og lysfyldt aften midt 
i vinterens kulde og mørke.

Fastelavnsgudstjenste - familiegudstjeneste
Søndag 23. februar kl. 11.00 er der faste-
lavnsgudstjeneste på Nytorv, Nørre Nissum 
skole. Børnene må meget gerne møde udklædte 
til gudstjenesten. Der er frokost (hotdogs) i 
hallen. Tøndeslagning med kåring af kattedron-
ninger og kattekonger foregår også i hallen. 
Alle - både børn, unge og ældre - er velkomne.
Fredagsfamilien, GNIF, Menighedsrådet og 
KFUM-spejderne.

Onsdag d. 1. januar - Nytårsdag 
Kl. 16.00 Leo Toftgaard 
Matt.6,5-13 
Kollekt: Bibelselskabet 

Søndag 5. januar – Helligtrekongers søndag 
Kl. 9.00 Ole Vinther 
Matt. 2,1-12 eller Joh. 8,12-20

Søndag 12. januar - 1.s.e.h.3 k. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Mark. 10, 13 – 16

Søndag 19. januar - 2.s.e.h.3 k. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Joh. 4,5-26

Søndag 26. januar - 3.s.e.h.3 k. 
Kl. 9.00 Ole Vinther 
Luk. 17,5-10 
 
Søndag 2. februar – 4. s.e. h.3 k. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Joh. 12,23-33

Torsdag 6. februar  
Kl. 19.15 Leo Toftgaard 
Kyndelmissegudstjeneste

Søndag 9. februar - Septuagesima 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Matt. 25,14-30

Søndag 16. februar - Seksagesima 
Kl. 9.00 NN 
Mark. 4,26-32

Søndag 23. februar - Fastelavn 
Kl. 11.00 Leo Toftgaard 
Luk. 18,31-43 
Familiegudstjeneste Nørre Nissum Skole 
Kollekt: Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler

Søndag 1. december - 1. s. i advent 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Luk. 4,16-30

Onsdag 4. december 
Kl. 19.30 
Julekoncert med Nørre Nissum kirkekor

Søndag 8. december - 2. s. i advent 
Kl.10.30 Leo Toftgaard 
Matt. 25, 1 – 13

Fredag 13. december 
Kl. 10.00 Leo Toftgaard 
Julegudstjeneste for dagpleje og børnehave 

Søndag 15. december - 3. s. i advent  
Kl. 9.00 Ole Vinther 
Luk. 1,67-80

Søndag 22. december - 4. s. i advent 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Joh. 3,25-36

Tirsdag 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 
Kollekt: Børnesagens Fællesråd

Onsdag d. 25. december - Juledag 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Joh. 1,1-14

Torsdag d. 26. december - Anden juledag 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Matt.10,32-42

Søndag d. 29. december - Julesøndag 
Kl. 9.00 Ole Vinther 
Matt. 2,13-23

Søndag 1. marts - 1.s.i fasten 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Luk.22,24-32


