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Præsentation af ny graver Sommergudstjeneste
i Midtpunktet

Årets konfirmander



Mig er givet al magt i himlen og på jorden, 
sagde Jesus til de elleve disciple, som Han 
satte stævne på Galilæas bjerg. 

Enhver af os har sikkert prøvet, efter at vi har 
sagt et eller andet, som vi selv synes, var 
vældig godt og originalt, at blive mødt med 
et: Ja, det er godt med dig. Det kan enhver 
jo komme at sige. Hvis vi et øjeblik forsøger 
at se bort fra, at vi er født ind i en kristen 
kultur, og i stedet tager de meget kritiske og 
skeptiske briller på, kan vi fristes til at spørge: 
Kunne disciplene ikke have sagt det samme 
til Jesus?    

Det at stille sig op og påstå, at man har 
magten, er der i hvert fald mange, der i 
historiens løb har gjort. At stille sig op på en 
piedestal og tro en hel masse om sig selv, er 
ikke svært. Det er straks meget sværere at få 
andre mennesker til at tro på sig. 

Magtmennesker af den almindelige slags 
har forsøgt at klare det problem ved hjælp af 
vold og terror. Folket blev, ved at stirre ind i 
en geværmunding, tvunget til at tro på den, 
der havde udråbt sig selv som den, der havde 
magten. Hvor der er en diktator, er der også 

et hemmeligt politi, som skal sørge for, at det 
ikke skorter på tilhængere, og at modstandere 
bliver tvunget til at tie stille. Sådan var det, og 
sådan er det den dag i dag, men det var ikke 
den fremgangsmåde, Jesus anvendte. 

Jesus tvang ikke nogen til at tro på Ham. For 
Jesu magt er den kærlighedsmagt, der giver 
sig selv hen for andre mennesker og ikke en 
magt, der tvinger og undertrykker mennesker. 
Den Jesus, som kundgør, at Han har magten 
i himlen og på jorden, har naglegab i sine 
hænder, og det fortæller, at den magt, Jesus 
taler om, er en anden form for magt end den, 
vi kender til. Den form for magt har disciplene 
været vidner til i den tid, de har fulgt Ham, og 
nu er tiden kommet, hvor kærlighedsmagten 
skal forkyndes for alverden. På Galilæas bjerg 
lyder missionsbefalingen til dem. Disciplene 
skal forkynde evangeliet om Jesus Kristus. De 
gik ud i alverden, mod syd og nord, øst og 
vest, og de brugte deres evner og deres liv 
på det. Jesus spørger ikke efter deres tro eller 
tvivl. Han sender dem på deres trofasthed. 
Nogle af dem tvivlede, står der, men alligevel 
kom de på Jesu bud til Galilæas bjerg, og de 
gik på Jesu befaling ud i verden for at døbe og 
lære. De adlød, fordi de havde tillid til, at Jesus 

ikke selv havde taget magten i himlen og på 
jorden, men havde fået den givet af Gud. Den 
tillid kan vi være fælles med disciplene om.

Vi er nu inde i trinitatis tiden, og den indledes 
med trinitatis søndag, hvor vi kan se tilbage 
på alt det, der fra jul og til pinse er blevet 
forkyndt for os. Den røde tråd i det, som vi 
har fået forkyndt om Jesus Kristus, er, at Gud 
har stillet sig bagved Ham. Jesus har ikke sagt 
et eneste ord eller udført en eneste gerning, 
hvori Han ikke er et med Gud. Grundtvig skrev 
engang, at når han blev træt af at gruble og 
spekulere, så hvilede hans sjæl ved at bede 
Fadervor. Den mulighed har ethvert men-
neske. I Fadervor beder vi i sagens natur om 
noget, men den bøn, som Jesus har givet 
mennesker, er mere end det. Den er også 
en bekendelse. En bekendelse af at Vorherre 
Jesus har magten i himlen og på jorden, 
når vi beder: For dit er Riget og magten og 
æren i evighed. Der ligger en frigørelse i at 
bekende Vorherre Jesus som Ham, der alene 
har magten i himlen og på jorden, fordi den 
forhindrer os i nogensinde at sige det samme 
til et magtmenneske, som kræver vores 
underkastelse.

Leo Toftgaard

PRÆSTENS SPALTE

Kærlighedsmagten
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Udover de ordinære månedlige menigheds-
rådsmøder har vi fornylig haft en visionslør-
dag, hvor der var tid til, at vi kunne hæve 
os op over de almindelige dagsordenspunk-
ter. Det er dejligt på den måde at kunne se 
lidt længere frem og få mulighed for at tale 
mere frit med hinanden i rådet.

Et af punkterne på mødet var konkretisering 
af planerne for kirkegården. Den helheds-
plan, vi har fået lavet, er meget overordnet 
og langsigtet. Vi tog derfor fat på at priori-
tere, hvad vi først går i gang med. Mange 
af stendigerne i græsarealerne skal fjernes 
for at gøre kirkegården mere handicapven-
lig og nemmere at holde. Det er et arbejde, 
som graverne kan begynde at tage fat på i 
år. Der fremkom også en idé om at bruge en 
sogneaften til en rundgang på kirkegården, 
hvor planerne forklares.

Af hensyn til de mange gæster, som kom-
mer for at se kirken og alteret, snakkede vi 
om at placere bord-bænkesæt på græsplæ-

nen bag ved kirkehuset, hvor gæsterne har 
mulighed for at sætte sig med den med-
bragte kaffekurv.

En anden idé var at afholde en månedlig 
morgensang i kirken, hvor der udover fæl-
lessang skulle være læsninger, fadervor og 
måske et stykke musik. Man kunne slutte 
med en kop kaffe i kirkehuset.

Af andre forslag var der ideer til fællesar-
rangementer med Gudum og Fabjerg sogne. 
Vi vil indkalde til et fælles menighedsråds-
møde efter sommerferien, når Ole Vinther er 
kommet godt i gang.

Hvis man ved læsningen af ovenstående er 
kommet på andre gode idéer eller har kom-
mentarer, er man meget velkommen til at 
henvende sig til ét af menighedsrådsmed-
lemmerne.

Bjarne Knudsen

Visionsdag

Tak for den fine modtagelse jeg har fået hos 
jer. Ja, det blev så mig, der fik jobbet som 
graver og kirketjener ved Nørre Nissum kirke 
– et job jeg glæder mig til at være en del af.

Mit navn er Yvonne Toxvig Jensen, jeg er gift 
med Jens Jørgen, og vi bor i Vinderup. Mine 
erfaringer som medhjælper ved Vinderup 
kirkegård glæder jeg mig til at kunne bruge 
her hos jer. Jeg glæder mig til samarbejdet 

med menighedsrådet, og til de udfordringer 
og opgaver, der måtte komme. Fritiden bru-
ges med familien, børnebørn, haven, glas-
kunst og andre kreative sysler.

Yvonne Toxvig Jensen

Præsentation af ny graver

Menighedsrådet har besluttet, at altervi-
nen fra og med søndag 3. juni erstattes 
af druesaft uden alkohol. Vi har truffet 
denne beslutning, da vi mener, at nad-
veren skal være en mulighed for alle – 
såvel børn som voksne. Desuden læg-
ger vi meget vægt på, at man ikke er 
udelukket fra at gå til alters, selvom om 
man har problemer med alkohol.

Alkoholfri altervin
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SOGNEAFTNER

12. september kl. 19.30:
Højskolelærer Christian Hjortkær, 
Silkeborg: ”Når bedre er muligt”

24. oktober kl. 19.30:
Lektor David Bugge, Århus, 
”Karen Blixen”

21. november kl. 19.30:
Tapas og Højskolesang
v. Martin Ravn Jensen

11. december kl. 14.30:
Adventsmøde fælles med Ældres Venner

Efteråret 2018

Til årets indsamling blev der indsamlet 6.559 
kr. kontant. Beløbet er umiddelbart noget 
mindre end de foregående år, selvom de 
fleste ruter blev dækket. Oplevelsen blandt 
indsamlerne var nok, at rigtig mange ikke 
var hjemme. Måske er en større del derfor 
indkommet via mobilepay, men det har vi 
ikke mulighed for at vide. På vegne af Fol-
kekirkens Nødhjælp siger vi mange tak for 
donationerne. 

Vi siger også en stor tak til indsamlerne, 
som for mere end 90%’s vedkommende var 
elever og lærere fra Nørre Nissum Efter-
skole.

Resultat af sogneindsamling

Resultat af sogneindsamlingen 11. marts til
Folkekirkens Nødhjælp

©Mathilde Berg Utzon
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1. tirsdag i hver måned

Seniorkredsen er en gruppe, som mødes 
første tirsdag i hver måned til bibeltime 
eller lignende samvær i Kirkehuset. Vi 
har også lavet udflugter og ture. F.eks. 
tog vi i maj til Fredericia Teater for at se 
”Prinsen af Egypten”. Vi har baggrund i 
KFUM og KFUK eller Unge Hjem, men vi 
syntes nok, dåbsattesten blev lidt gulnet 
til disse betegnelser. Vi er en åben 
gruppe og vil meget gerne være flere.

Interesserede kan finde kontaktperson-
erne på næste side.

Konfirmander

Billede af Karsten Poulsen 
Billedet kommer først i næste uge, da konfirmanderne 
ikke samles i denne uge. Pladsen afsættes – også til at 
skrive navnene.

SENIORKREDSEN

Seniorkredsen

Årets konfirmander

Da vi er blevet tvunget til at rykke kirkebladets deadline frem, kan vi desværre ikke vise det 
rigtige ”officielle” konfirmandfoto her, og det ærgrer os naturligvis.

Billedet er i stedet blevet lagt op på kirkens hjemmeside www.noerrenissumkirke.dk 
Vi vil dog ikke snyde jer for et billede af konfirmanderne her.

Bagerste række fra venstre:  
Mads Kæmpe Jørgensen, Niklas Thinggaard Schou, Emil Overby, Daniel Brask Sørensen, 
Aske Kjær Schmidt, Thomas Andersen, Cyrill Roger Benjamin Lyhne Mossefinn, 
Markus Nørby Sønderskov Olesen

Forreste række fra venstre:  
Rebecca Nødskov Nielsen, Cecilie Waldhauer Hansen, 
Maja Baden Andreasen, Ciliane Kirstine Brun Gadeberg, 
Karoline Thagaard Jakobsen, Jeannie Birkkjær Christensen 

Josefine Horsted Thorsen var fraværende
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Fra skoleåret 18/19 søger vi nye spejderledere
til KFUM spejderne i Nørre Nissum/Fabjerg

• Du har lyst til at træne dine lederkundskaber
• Du ønsker at give en flok børn nogle dejlige oplevelser
• Du er frisk på at blive udfordret og få en masse erfaring med aldersgruppen 6 – 11 år
• Du kan lide at lugte af bål, lave sjove, spændende og udfordrende aktiviteter 
• Du er ikke bange for at sove i telt eller fortælle spøgelseshistorier

Vi glæder os til at have dig med i Ulveflokken!
Kontakt gruppeleder Majbrit Bertelsen på tlf.nr.: 2752 6123

INDRE MISSION

Torsdag 7. juni kl. 19.30 
Bibeltime hos Lilly Frandsen, Borumvej 9. 
Rom 11

Mandag 11. juni til søndag 17. juni 
Teltmøde i Langerhuse

Torsdag 21. juni kl. 19.00 
Skovtur. Program senere

Torsdag 16. august kl. 19.30 
Møde i kirkehuset ved missionær Henning 
Hollesen, Aulum

Torsdag 23. august kl. 19.30 
Bibeltime hos Bente & Karsten Serup, Tvedvej 
79, Fabjerg. Rom 12

MENIGHEDSRÅDET

Onsdag 13. juni kl. 18.30 
Onsdag 22. august kl. 18.30

SOGNEAFTNER

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

KFUM OG KFUK

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

FREDAGSFAMILIEN 
Arrangementer for hele familien fredag aften 
i Østhallens cafeteria.

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

AKTIVITETSKALENDER

SENIORKREDSEN

Kontakt: Else & Gunnar Kloster,  
tlf.: 6135 8232

Tirsdag 5. juni 
Afslutningsfest m. grill hos 
Erna & Hans Sønderriis

Lørdag 23. juni 
Borgerforeningens Sct. Hans fest. 
Høgsgaard Strand

KFUM-SPEJDERNE

Kontakt: Majbrit Bertelsen, tlf.: 2752 6123

Ulve: Torsdag kl. 18.00 – 20.00 
Mona B. Nielsen, tlf.: 2493 4724

Spejdere: Torsdag kl. 18.00 – 20.00 
Frederik Andersen, tlf.: 6174 9715

Er det dig vi står og mangler,
eller kender du den helt rigtige?

6



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

Sognepræsten har fri om manda-
gen. Præstens telefonsvarer vil 
henvise til vagthavende præst i 
provstiet.

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

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

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

Graver og kirketjener
Yvonne Toxvig Jensen

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

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

Stof til næste nummer bedes 
indleveret senest 26. juni 2018 
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

K
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Fra mandag 16. juli til søndag 
5. august holder sogne-
præsten sommerferie.

I disse uger er Ole Vinther, 
Gudum, tlf.nr.: 9786 3008, 
mail: ov@km.dk, 
fungerende sognepræst i 
Nørre Nissum sogn.

K
IR

K
EB
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G
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Efter, at Ole Vinther er blevet ansat som 
sognepræst, er Nørre Nissum pastorats 
bistandsforpligtelse til Gudum – Fabjerg 
pastorat trådt i kraft. Ferie- og fridags-
afløsning foregår ligeligt mellem de 
to præster som hidtil. Derudover er 
Leo Toftgaard forpligtet til at afholde 8 
gudstjenester i Gudum-Fabjerg pastorat 
om året, samt dække 8 uger vedrørende 
kirkelige handlinger og akutte samtaler 
og husbesøg om året.

Bistandsforpligtelse til 
Gudum – Fabjerg pastorat

Nørre Nissum menighedsråd indbyder 
også i år til friluftsgudstjeneste for alle, 
børn, unge og ældre i Midtpunktet. Vi 
håber på godt vejr, for der er noget 
særligt ved en gudstjeneste i det fri. 
Husk at medbringe noget at sidde på. I 
tilfælde af vedholdende regnvejr holdes 
gudstjenesten på Nørre Nissum skole. 
Efter gudstjenesten kan der købes pølser 
og sodavand. Kom og vær med til en 
festlig sommeroplevelse!

Sommergudstjeneste
i Midtpunktet

Søndag 24. juni kl. 11.00

Døbte: 
11.03.2018 Holger Toftgaard, Viborg

Viede: 
31.03.2018 Anne Langbo Bach & Simon Langbo Bach, 
 Aarhus

Døde og begravede: 
29.01.2018 Ebba Oehlensschlæger Lilleøre, Nørre Nissum 
11.02.2018 Lis Aagaard Andersen, Lemvig
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JUNI AUGUSTJULI

Søndag 1. juli – 5. s. e. trin. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Matt. 16, 13 – 26

Søndag 8. juli – 6. s. e. trin. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Matt. 19, 16 – 26

Søndag 15. juli – 7. s. e. trin. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Matt. 10, 24 – 31

Søndag 22. juli – 8. s. e. trin. 
Kl. 9.00 Ole Vinther 
Matt. 7, 22 – 29

Søndag 29. juli – 9. s. e. trin. 
Kl. 9.00 Ole Vinther 
Luk. 12, 32 – 48 eller Luk. 18, 1 – 8

Søndag 3. juni – 1. s. e. trin. 
Kl. 9.00 Ole Vinther 
Luk. 12,13 – 21 
Kollekt: Tværkulturelt Center

Søndag 10. juni – 2. s. e. trin. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Luk. 14, 25 – 35 
Kirkekaffe

Søndag 17. juni – 3. s. e. trin. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Luk. 15, 11 – 32

Søndag 24. juni – 4. s. e. trin. 
Kl. 11.00 Leo Toftgaard 
Sommergudstjeneste i Midtpunktet 
Matt. 5, 43 – 48

Søndag 5. august – 10. s. e. trin. 
kl. 9.00 Ole Vinther 
Matt. 11, 16 – 24

Søndag 12. august – 11. s. e. trin. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Luk. 7, 36 - 50 
Kirkekaffe

Søndag 19. august – 12. s. e. trin. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Matt. 12, 31 – 42

Søndag 26. august – 13. s. e. trin. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Matt. 20, 20 – 28 
Kollekt: Danmission

Søndag 2. september – 14. s. e. trin. 
Kl. 9.00 Ole Vinther 
Joh. 5, 1 – 15

Torsdag 14. juni, kl. 10.00 
v/ Leo Toftgaard

Torsdag 05. juli, kl. 10.00 
v/Leo Toftgaard

Torsdag 09. august, kl. 10.00 
v/Leo Toftgaard

GUDSTJENESTER

Gudstjenester på Østcentret

Kirkegængere, som ikke selv kan eller 
har mulighed for at transportere sig til 
kirke, kan rekvirere taxa fra Nørre Nis-
sum 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.

Kirkebil


