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Konfirmation

Forår på kirkegården

Påskespisning i Kirkehuset

PRÆSTENS SPALTE

Marie Bebudelse af Giovanni Antonio Pellegrini (1725-1727)

Marie Bebudelse
I en gammel legende fortælles det, at den store kejser i Rom på Jesu fødselsdag, den 25. december, ser en gylden ring på himlen, og midt i
den ser han en ung smuk kvinde med et barn på
skødet. Kejseren spørger da forundret den kloge Sibylle, hvad det kan betyde, og hun svarer
ham, at det betyder, at der er født et barn, der er
større end kejseren selv. Dette barn kommer til
mennesker i vinterens mørke, men kimen til det
bliver lagt på denne forårsdag. Den 25. marts.
Der er ni måneder fra denne forårsdag og til juledag. I gamle dage kaldte man Marie Bebudelsesdag for Fruedag. Dengang gik man op i vejrvarsler, og hvis det frøs natten op til Fruedag så
ville det fryse 40 nætter efter, altså til lidt ind i
maj. I Vestjylland sagde man derfor: Fruenats –
Tø gavner bonden mange 100 læs hø.
Vejrvarsler hører en svunden tid til, og det samme gør mange af de gamle helligdage. Ved en
forordning i 1770 afskaffede livlægen Johann
Friedrich Struensee, som regerede i Kong Christian d. VII’s navn, Marie Bebudelse som en selvstændig helligdag. Vi har lige siden fejret dagen
den sidste søndag i fasten.
I år falder Marie Bebudelsesdag d. 3. april. Jeg
kan ikke lade være med at forbinde den dag
med foråret, fordi jeg ser for mig, at englen Gabriel kom til jomfru Maria en dejlig forårsdag.
Der er ikke mange fortællinger fra Bibelen, der i
den grad, som Bebudelsen, har tiltrukket sig dig-
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teres og maleres opmærksomhed. Der er digtet
og sunget om mødet mellem jomfruen og Herrens engel, tænk blot på Grundtvigs vidunderlige gendigtning af Kingos salme: Nu kom der
bud fra englekor.
De skønneste billeder er malet med dette motiv:
Mødet mellem det jordiske og det himmelske
den dag i Nazareth.
Fælles for de billeder, jeg har set af bebudelsen,
er, at det tydeligt ses, at det ikke var hverdagsnyheder, Maria modtog fra englen. Maria blev
udvalgt til at bære det barn, som både er sand
Gud og sandt menneske.
Maria tog imod englens budskab med tillid, hun
afviste ikke det, hun ikke kunne fatte med sin
forstand. Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand - var hendes
umiddelbare reaktion, men hun ender med at
sige: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske
mig efter dit ord!
Sådan sagde hun, fordi hun greb det, der skete
og blev sagt til hende, med hjertet.
I Trosbekendelsen siger vi: Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn vor Herre, som er undfanget
ved Helligånden. Evangelisten Lukas skriver, at
Helligånden kom over Maria. At Helligånden
kom over Maria, hentyder ikke til nogen seksuel
akt, men derimod til Skabelsen, hvor Guds Ånd

svævede over vandene. Der skete et under med
Maria. Jomfrufødslen er et guddommeligt udråbstegn, som skal få os til at forstå, at Jesus er sendt
os fra Gud til alle menneskers gavn og glæde.
En mand sagde engang: Min forstand hindrer
mig i at tro. Hans kone, der kendte størrelsen på
hans forstand, sagde trøstende og opmuntrende: Nå, men det er da en meget lille hindring.
Det kan godt være, at det, der skete Mariæ Bebudelsesdag, går over vores forstand, hvor stor
eller lille forhindringen end er, men det er også
lige meget, når vi griber det, der skete med
hjertet. Maria undfangede Jesus. Guds skaberkraft lod hende undfange og føde en søn, Han
voksede op og gik omkring og mødte mennesker med Guds kærlighed. Jesus Kristus elskede
og elsker mennesker så højt, at end ikke døden
var og er en grænse for Ham, og påskemorgen
bliver det forkyndt, at den kærlighed, som hænger på korset langfredag, er den samme, som
bryder graven påskemorgen.
Det er næsten for godt til at være sandt, men
fortællingen om Maria bebudelse er en opfordring til os om at tro og håbe, - at turde tro, at
det er sandt, at for Gud er ingenting umuligt.
Derfor er det heller ikke umuligt for Ham ved
Hans egen Ånd at åbne os for evangeliet om
frelse og forløsning ved Jesus Kristus.
Leo Toftgaard

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Stiklinger til kirkegården
I forbindelse med realiseringen af helhedsplanen for Nørre
Nissum Kirkegård skal der bruges mange planter. Da der er
et stramt budget for kirkegården, vil det være en stor hjælp,
hvis der er nogle af sognets haveejere, der vil hjælpe med
stiklinger til plantning på kirkegården.
Det er ikke alle planter, vi er interesseret i. I første omgang er
det fire plantearter, vi er interesseret i:
Tak til en fratrådt formand og velkommen
til vor ny formand

1. Hosta forskellige typer

Der er tid til at sige ”tak” til Bjarne og Velkommen til Jørgen.
Vi har vidst det siden sidste valg til menighedsrådet i november 2020,
at Bjarne Knudsen ville stoppe, når Jørgen Nørby var fri af valgperioden i Regionsbestyrelsen.
I menighedsrådet har vi været trygge ved Bjarnes kompetente ledelse af arbejdet, hvor Bjarne altid er gået foran, når der skulle gøres
et arbejde eller tages ansvar i et udvalg. Bjarnes indsats er bemærket
i mange sammenhænge, men hos kirkebladets læsere er det næppe
forbigået nogens opmærksomhed, at kirkebladet med Bjarne som
redaktør har fået et mere moderne snit.
Derfor skal der til Bjarne lyde en stor tak for 13 års arbejde for Nørre
Nissum Sogn gennem din indsats i sognets menighedsråd. Samtidig
bydes Jørgen Nørby velkommen til opgaven. Det var ikke selvskrevet,
at Jørgen skulle bestride formandsposten, men med Jørgens mangeårige erfaringer fra bestyrelser og udvalg er vi øvrige rådsmedlemmer komfortable med Jørgen på den post.

2. Kæmpe stenbræk

3. Guldjordbær

4. lavendel

Planterne kan afleveres efter aftale med graveren, der træffes
på telefon 23619338. tirsdag-fredag 8-15
Havesten/marksten

Henrik Damgren

Vi har på kirkegården et lager af havesten/marksten, der er i overskud.
Hvis du mangler sten til dit haveanlæg, er du velkommen til at hente
sten fra vort overskudslager.
Den eneste betingelse er, at du aftaler afhentningen med graveren,
der træffes på telefon 23619338 tirsdag- fredag 8-15.
Graver, Finn Skovbakke
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Skærtorsdag 14. April

SOGNEAFTNER

Nyt omkring kirkegården
Som tidligere beskrevet har vi fået bevilget penge til ny granit belægning på den flisebelagte hovedsti fra kirkehuset op til kirken. Projekteringen er afsluttet, og alle godkendelser er på plads, arbejdet er
udliciteret til Ivan Jakobsen fra Struer, og hvis vejret tillader det, vil han
gå i gang med at udskifte de gamle cementfliser her sidst i februar.
Belægningen foran døren til våbenhuset vil være det første, der bliver
skiftet. Ved kirkelige handlinger vil der altid være adgang til kirken,
og evt. udgravninger vil være afdækket med plader. Efterfølgende vil
belægningen på hovedstien blive skiftet. Medens belægningsarbejdet står på, kan kirkegængerne benytte stien fra nord indgangen og
stien fra kapellet op til kirken.
Vi håber vejret er med os, og at de besøgende i kirken og på kirkegården vil bære over med det ”roderi”, der vil være på kirkegården,
medens arbejdet står på. Arbejdet er lovet afsluttet inden, der skal
holdes konfirmation i kirken den 30. april.
Hans Knutsson

Påskespisning i kirkehuset kl. 17.30
Vi glæder os til at se jer til fællesspisning i kirkehuset før gudstjenesten
kl. 19.30. Der bliver serveret helstegt grillet lam fra Søren Nørby.
Tilmelding til Henrik Damgren på mail: henrik.damgren@mail.dk eller
sms på 20465928. Pris 125 kr. for voksne og 65 kr. for børn op til 12 år.
Drikkevarer er inkluderet.

Onsdag 20. april, kl. 19.30
Elise Dahl Krogh: Sognet og seminariet
Elise var en årrække ansat på Nørre Nissum Efterskole, underviser nu på
seminariet. Hun vil fortælle om alt det, der nu rører sig der: Kostskoleafdelingen, Tiltag med ny læreruddannelse med højskolepræg, Musik- og kulturhuset m.m. Der vil blive drøftelse om sognet og seminariet. Elise er en
enestående fortæller og brænder for emnet. Så vi lover en vedkommende
aften

Onsdag 23. marts, kl. 19.30
Biskop Henrik Stubkjær, Viborg

Kirkens identitet mellem tro og stat
Coronatiden har nødvendiggjort en kirkelig selvbesindelse i Danmark. På
hvilken måde kan og vil vi som kirke være en del af samfundets mentale kriseberedskab? Kirkens forhold til staten er blevet sat på prøve – kan
en sundhedsminister lukke vore kirker? Er det rimeligt, at en kirkeminister
egenrådigt og som den eneste minister kan bestemme skatteudskrivningen på kirkeområdet? Og kan kirken bibeholde sin legitimitet i samfundet
og overfor vore beslutningstagere på Christiansborg, uden en samlet strategi for vores kommunikation?
Det er nogle af de emner biskop Henrik Stubkjær vil komme ind på i sit
foredrag
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Onsdag 11. maj, kl. 19.30
Sangaften med Nr. Nissum kirkes organist,
Inge Bendixen
Inge vil præsentere os for nogle sange og fortælle om sine valg.
Efter kaffe/te vil der være mulighed for ønsker. Kom og syng med

Fællesspisning i Kirkehuset
Med baggrund i ny madleveringsordning har vi været nødt til at ændre på
tidligere planlagte datoer. Fællesspisningen er fra kl. 18 – 20.
Datoerne for 2022 bliver: Torsdag 31. marts, 28. april, 19. maj og 16. juni
Tilmelding som tidligere til Inga Houlkær 30591755, senest tirsdag i ugen
for spisningen.

KONFIRMATION
Følgende konfirmeres i Nørre Nissum kirke
lørdag 30. april kl. 9.00:
Bertram Kirk Rønne, Seminarievej 32A, Nørre
Nissum

BABYSALMESANG

FORÆLDRENE SIGER……
”Vi elsker babysalmesang herhjemme. Det er
helt specielt at sidde på én stor madras på
gulvet i kirken sammen med en masse andre
babyer og se, hvordan de er helt opslugt
af alt det der sker; fagter, balloner i luften
og musik fra behagelige instrumenter. Alle
sanserne er i brug. Det er dejligt at møde
andre mødre og lave noget sammen med sit
barn.Det er et kanontilbud, som alle burde
give en chance! Og bonus – dit barn er
dødtræt efterfølgende!”

”Babysalmesang er en oplevelse vi
herhjemme ikke har villet være foruden.
Det har været godt og hyggeligt at være
en del af, da man har set sit barn udvikle
sig fra gang til gang, og det følger mere
og mere med i, hvad der sker omkring det.
Rækkefølgen og sangene er de samme,
derfor bliver det hurtigt genkendeligt for ens
barn, hvad der kommer til at ske. Ens barn
bliver også stimuleret ved at skulle føle på
bl.a. tørklæder, rasleæg og balloner. Det har
været tydeligt at se, at når vi synger sangene
herhjemme, at han genkender dem, og han
smiler, pludrer, ”synger med” og er glad.”

Følgende konfirmeres i Nørre Nissum kirke
lørdag 30. april kl. 11.00:
Gertrud Kangas Christensen, Hvidstenhedevej
12, Nørre Nissum

Catalina Maagaard Halkjær Rasmussen,
Danmarksgade 1A, - 1, Lemvig

Andreas Kangas Christensen, Hvidstenhedevej
12, Nørre Nissum

Jacob Bach Nørgaard Nielsen, Vestergade 13,
- 1 th., Lemvig

Emilie Sandgrav Nørby, Øster Lundgårdvej 42,
Nørre Nissum,

Kasper Nygaard Mikkelsen Strøe, Strøggade 76,
Ramme

Jacob Guldberg Olesen, Hollandsvej 12, Fabjerg

Mathilde Schmidt Jepsen, Fabjergvej 15, Nørlem
Morten Tang Nielsen, Tangvej 10, Gudum
Sebastian Opstrup Villumsen, Uglevej 23,
Heldum
Rasmus Krogshede Sørensen, Heldumvej 58,
Heldum

Jeppe Ørom, Søndermarken 24, Nørre Nissum
Jonas Sønderskov, Torngårdvej 10, Nørre Nissum
Josefine Wibe, Kirkebyen 21, st. th., Nørre
Nissum
Julie Marie Ribberholt Madsen, Hovedgaden 50,
Nørre Nissum

NEDE
GULVETer! for forældre og deres spædBabysalmesang
barn i alderen 0-11 mdr.
At synge
sammen med sit
er en stor
BABYSALMESANG
ERlille
FORbarn
FORÆLDRE
OG
oplevelse
forSPÆDBØRN
både forælder
og baby.0 Sang
er
DERES
I ALDEREN
- 11 MDR.
med til at stimulere dit barns kreative udvikling, og alle kan være med! For dit barn er lyden af mors og fars stemme det smukkeste i
verden.
Vi synger, danser og vugger salmernes stemninger ind i de små, som oplever med alle sanserne.
Vi slutter hver gang med en kop kaffe/te/kakao og en snak.

Laura Jakoba, Kirkebyen 20, Nørre Nissum
Mathias Janson, Søndergade 57, 7620 Lemvig

Alle konfirmander
og deres forældre
ønskes hjertelig
tillykke med
konfirmationen.

Første gang
d. 23. februar kl.
HELTonsdag
10.30 i Gudum
Kirke.
Å
P

Mathilde Kirk Thorsen, Borumvej 52,
Nørre Nissum
Moses David Biel Tulieth, Sejbjerg 53,
Nørre Nissum
Nicoline Birkkjær Christensen, Fabjergvej 142,
Gudum
Oscar Damgaard Jensen, Hyldeparken 1,
Nørre Nissum
Peter Nørgaard Nielsen, Fabjergvej 141,
Fabjerg

Det er gratis at være med, og du behøver ikke
bo i Gudum, Fabjerg eller Nørre Nissum for at
deltage.
Vi mødes otte onsdage i alt. Første gang er
onsdag d. 23. februar 2022 kl. 10.30 i Gudum
Kirke.
Tilmelding sms eller mail s
enest dagen før til:
Birgit Hanghøj
(61791889 - birgit.hanghoej@gmail.com) eller
Liesbeth Krogsgaard
(29806150 - lies-krogsgaard@live.dk).

Frederik Kjølhede Stausholm, Nyborgvej 16,
Fabjerg
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AKTIVITETSKALENDER

CORONAREGLER
Da retningslinjer løbende revideres henvises
til www.noerrenissumkirke.dk

hos Mariane og Robert Jacobsen

MENIGHEDSRÅDET

INDRE MISSION

Tirsdag d. 22. marts kl.16.30

Kontakt: Christian Nielsen. T. 4151 3428

Torsdag d. 28. april kl. 16.30

Tirsdag den 8. marts kl. 19.30
Bibeltime hos Anna Holm Christensen,
Hovedgaden 17.
1. Johs. Brev kp. 3

Tirsdag d. 24. maj kl. 16.30
Alle møder i Kirkehuset

SOGNEAFTNER
Onsdag 23. marts kl. 19.30
Kirkens identitet mellem tro og stat.
Foredrag ved biskop Henrik Stubkjær
Skærtorsdag 14. april kl 17.30
Påskespisning i kirkehuset
Onsdag 20. april kl. 19.30
Sognet og Seminariet.
Foredrag ved lektor Elise Dahl Krogh
Onsdag 11. maj kl. 19.30
Sangaften ved organist Inge Bendixen
Torsdag 31. marts, 28. april, 19. maj og
16. juni
Fællesspisning i Kirkehuset, kl 18.00

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
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KFUM OG KFUK
FREDAGSFAMILIEN
Arrangementer for hele familien fredag aften i
Østhallens cafeteria.
Kontakt: Anne Østergaard Mosekjær
T: 2040 9295 E: oek@nissum.dk

Tirsdag den 22. marts kl. 19.30
Sangaften i Kirkehuset.

VOKSENAFTNER
Kontakt: Elin Knudsen T: 3029 5372

Tirsdag den 12. april kl. 19.30
Bibeltime hos Bodil og Christian Nielsen,
Østerled 7
1. Johs brev kp. 4.

Mandag 4. april
Sangaften hos Anders og Ellen Mejdahl

Tirsdag den 26. april kl. 19.30 i Kirkehuset.
Ydremissionsaften med taler fra missionsselskabet Promissio.
Tirsdag den 3. maj kl. 19.30 i Kirkehuset.
Forårs og frihedsfest ved fhv. formand for
folketinget Christian Mejdahl.
Aftenen er fælles med seniorkredsen.
Tirsdag den 17. maj kl. 19.30
Bibeltime hos Erna og Hans Sønderriis,
Hovedgaden 66.1
1. Johs. Kp.5.

Fredag 10. juni
Sommerafslutning hos Gitte og Per Kristiansen

SENIORKREDSEN
Kontakt: Grete og Verner Dahl, 5137 0569
Tirsdag 1. marts
Samtaler om sognepræst
Sørine Godtfredsens bog:
”Som Sørine læser bibelen”
Tirsdag 5. april
Optakt til Påske
Tirsdag 3. maj
Forårs og frihedsfest kl. 19.30 i Kirkehuset
ved fhv. formand for folketinget Christian
Mejdahl.

FERIE

Sognepræstens ferie

Bestil kirkebil

Sognepræsten holder ferie fra mandag 14. marts til søndag
20. marts

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.

KIRKEBOGEN

Her afløser sognepræst Ole Vinther, Gudum. Tlf. 97863008
e-mail: ov@km.dk
Dåb
31.10.2021 Ebbe Arnfred Hoff Kobborg, Aarhus N.
07.11.2021 Thorkild Rud Trillingsgaard, Mejrup
20.11.2021 Sofus Bech Erlandsen, Nørre Nissum
26.12.2021 Viktoria Borg Nielsen, Gudum
26.12.2021 Tordis Nolsøe Vrist, Nørre Nissum
Døde og begravede
05.11.2021 Elna Skovbakke, Nørre Nissum
28.11.2021 Arne Lund Rasmussen, Nørre Nissum
29.11.2021 Benny Byskov Andersen, Nørre Nissum
09.12.2021 Jytte Agnethe Trillingsgaard, Nørre Nissum
15.12.2021 Hans Jørgen Østergaard Kristensen, Nørre Nissum

Mobilepay
151830 (kollekt)

20.12.2021 Ella Ravn, Nørre Nissum
27.12.2021 Inge Alberta Nielsen, Nørre Nissum

KONTAKT

27.12.2021 Hanne Møller Madsen, Lemvig

Sognepræst
Leo Toftgaard
Ringvej 79, Nørre Nissum
T: 9789 1201
E: lto@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

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

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 Breinholt Damgren
Byskovvej 11
T: 2046 5928
M: henrik.damgren@mail.dk

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

Regnskabsfører
Hanne K. Rank, Landsforeningen
af Menighedsråd
Fakturaer kan sendes til
E: nr.nissum.mr@outlook.dk

Stof til næste nummer bedes indleveret senest tirsdag d. 5. april til
Henrik Breinholt Damgren, henrik.
damgren@mail.dk

Kirkeværge
Hans Knutsson
Menighedsrådets formand
Pilgårdvej 32
Jørgen Nørby
T: 2949 6981
M: jorgen.andreas.norby@gmail.com
M: hans.knutsson@post.tele.dk
T: 29455261

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 – MARTS – APRIL – MAJ
Søndag 17. april Påskedag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark
Matt. 28, 1 - 8

Søndag 13. marts 2. s. i fasten
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Mark. 9,14-29
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp

Mandag 18. april Anden påskedag
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 20, 1 – 18

Søndag 20. marts 3. s. i fasten
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 8,42-51
Torsdag 24. marts
kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste
Søndag 27. marts Midfaste
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 6, 24 – 35(37)
Søndag 3. april Marie Bebudelses dag
Kl. 9.00 Ole Vinther
Luk. 1,46 – 55
Søndag 10. april Palmesøndag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Kollekt: Kofoeds Skole
Mark. 14, 3 – 9 eller Joh. 12, 1 – 16
Musikgudstjeneste
Torsdag 14. april Skærtorsdag
Kl. 19.30 Leo Toftgaard
Joh. 13, 1 – 15
Påskespisning i Kirkehuset kl. 17.30
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Fredag 15. april Langfredag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 23, 26 – 49 eller Joh. 19, 17 - 37

Søndag 24. april 1. s. e. påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 21, 15 - 19
Kirkekaffe
Lørdag 30. april Konfirmation
kl. 9.00 Leo Toftgaard
kl. 11.00 Leo Toftgaard
Søndag 1. maj 2. s. e. påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 10, 22 - 30
Søndag 8. maj 3. s. e. påske
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 14, 1 – 11
Torsdag 12. maj Bededagsaften
Kl. 19.00 Kabbel Hovedgård
Matt. 7, 7 - 14
Fredag 13. maj Bededag
Ingen gudstjeneste
Søndag 15. maj 4. s. e. påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 8, 28 - 36
Kirkekaffe

Søndag 22. maj 5. s. e. påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 17, 1 - 11
Torsdag 26. maj Kristi Himmelfartsdag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 24, 46 - 53
Søndag 29. maj 6. s. e. påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 17, 20 - 26
Søndag 5. juni Pinsedag
Kl.10.30 Leo Toftgaard
Kollekt: Danske Sømands- og Udlandskirker
Joh. 14,15-21
Mandag 6. juni 2. pinsedag
kl. 10.30
Fælles gudstjeneste i Lystanlægget,
Strandvejen, Lemvig.
Joh. 6,44-51

Gudstjenester på Østcentret:
Torsdag 10. marts kl. 10.00 ved Leo Toftgaard
Torsdag 7. april. kl. 10.00 ved Leo Toftgaard
Torsdag 12. maj kl. 10.00 ved Leo Toftgaard
Bededagsaften
Det fælles aktivitetsudvalg for Fabjerg, Gudum,
Nørlem og Nørre Nissum sogne indbyder til en
fælles gudstjeneste i laden ved Kabbel Hovedgård
torsdag 12. maj kl. 19.00.
Gudstjenesten er ikke endelig planlagt, men kom
og vær med til en festlig gudstjeneste, som alle fire
sogne i Østområdet står bag.
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Søndag 6. marts 1.s. i fasten
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 22,24-32
Kirkekaffe

