KIRKEBLADENE I DANMARK

MARTS – APRIL – MAJ 2021

Tak til Britta Kristensen

Konfirmation

Nye menighedsrådsmedlemmer

PRÆSTENS SPALTE

Du har del i en fremtid
”Et løv, som vinden jager, så er vor lod på verdens ø” Sådan digter Grundtvig, om menneskelivet, i en salme. Vi er som et blad, der flyver
for vinden. Mange århundreder før skrev en anden salmedigter: ”Menneskets liv er som græsset, det blomstrer som markens blomster; når
vinden blæser over det, er det der ikke mere,
dér, hvor det stod, ser man det ikke mere” De
ord er fra salme 103 i Salmernes bog.
Det er ikke det eneste sted i Bibelen, hvor
blomsterne og græsset bliver brugt som et billede på det forgængelige menneskeliv.
Det billede bruges flere steder. Billedet bruges,
fordi det er et sandt billede. Vi er forgængelige,
som blomster og græs er det, og vi ved det.
Den vished kan fylde os med en oplevelse af
meningsløshed. Det er ikke bare visheden om,
at vi skal dø, der kan fylde os med en oplevelse
af meningsløshed, men mere det, at vi ikke så
sjældent må spørge os selv om: Har mit liv og
det, jeg udretter eller har udrettet, overhovedet
betydning for nogen? Er alt, hvad vi gør os af anstrengelser, ikke ligeså forgængeligt, som græs
og blomster er det? Den dag, vi ikke er mere, er
summen af det hele så ikke, at det er fuldstændig ligegyldigt, om vi har levet eller ej? Er mit liv
ikke bare som rosens, der dufter for at dø?
Sådan kan det godt være, at det forholder sig
med mit liv, men inderst inde ved jeg godt,
at det ikke var meningen, at det skulle være
sådan, og det lader mig ane, at der er en anden mulighed. En mulighed som blomsterne
og græsset ikke har.
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Piet Hein skrev i 1948 en digtsamling som hedder: Vers af denne verden. I denne digtsamling
er der nogen tanker om meningen med vores
liv. Et af digtene er meget kendt, da vi kan finde det som en sang i Højskolesangbogen. Jeg
tænker på digtet: Du skal plante et træ. Digtet
blev optaget i 17. udgave, som udkom i 1989.
Det er også taget med i den nye Højskolesang.
I dette digt kommer livets mening til udtryk på
denne måde:

”Du skal plante et træ
Du skal gøre en gerning
som lever, når du går i knæ
en ting som skal vare
og være til lykke og læ.
Du skal åbne dit Jeg
du skal blive et eneste trin
på en videre vej
Du skal være et led i en lod
som når ud over dig.
Du skal blomstre og dræ
Dine frugter skal mætte
om så kun det simpleste kræ
Du har del i en fremtid
For den skal du plante et træ.”
Budskabet i de tre korte strofer er, at vi skal
betyde noget for hinanden, og at vi gør det.
Det er en betydning, som rækker ud over vores
egen tid.
Digtsamlingens titel er som sagt: Vers af denne
verden, men jeg gad vide, om det var muligt

for Piet Hein at digte sådan, hvis der ikke, til
denne verden, var blevet talt et ord, som er af
en anden verden.
Det ord, jeg tænker på, er evangeliets ord. Jesus talte engang om et hvedekorn. Han sagde,
at hvedekornet er nødt til at dø eller give slip
på sig selv for at blive til liv. Hvedekornet kan
forstås som Jesus selv. Som hvedekornet bliver
lagt i jorden, blev Jesus lagt i graven. Frugten
af hvedekornets død i jorden er nye korn, og
frugten af Jesu død på korset er opstandelsen.
Påskemorgen gik Han ud af graven. Vi skal fejre
påske i begyndelsen af april.
Når vi taler om, at Jesus er opstået fra de døde,
skal vi ikke, først og fremmest, tænke på den
begivenhed som noget, der skete for længe siden. Vi skal tænke på det som noget, der har
betydning for os lige nu. At Jesus er opstået,
betyder, at Han er her midt i blandt os med sit
liv og ord.
At Han er opstået, betyder, at den sandhed, der
dengang strålede fra Hans ord og liv, også i dag
udstråler fra Hans ord og liv som en tro, et håb
og en kærlighed, der stadig har mulighed for at
opstå fra de døde. Det sker hver gang, vi vover
at give ud af vort eget, for at andre kan få. I
virkeligheden er det det eneste liv, der rækker ud over vort eget liv. Der er liv i et sådant
liv også efter døden, fordi det, vi giver bort af
kærlighed, lever videre i dem, vi elskede.
Leo Toftgaard

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Organisten takker
Det nye menighedsråd, der blev valgt på valgforsamlingen i september, har konstitueret sig på følgende måde:
Formand og kirkebladsredaktør: Bjarne Knudsen
Næstformand og sekretær: Bodil Nielsen
Kasserer: Henrik Breinholt Damgren
Kirkeværge: Hans Knutsson
Kontaktperson: Anette Langvad
Kirkehusansvarlig: Anne Hennig-Olsen
Formand for valgbestyrelsen: Hans Knutsson

Jeg har søgt nye udfordringer og vil derfor gerne sige en stor TAK til
alle i Nørre Nissum sogn for 13 gode år som jeres organist. TAK til
menighedsråd, kirkekor, frivillige og kollegaer. På grund af nedgang
i arbejdstiden hos jer, kan jeg desværre ikke se mig selv fortsætte i
denne stilling. Jeg har fået en fuldtidsstilling som organist ved Sahl
og Vinderup kirker.
Jeg vil komme til at savne menighedens dejlige salmesang og opbakning i kirken, det har været en fornøjelse hver søndag. Da vi ikke
har kunnet mødes og tage afsked med hinanden, vil jeg her ønske
jer alle alt godt fremover.

De nye medlemmer af menighedsrådet præsenterer sig i dette og
de kommende kirkeblade.

De bedste hilsner fra Britta Kristensen

Stor tak til Britta
Som Britta skriver, har hun valgt at søge nye
udfordringer i Sahl og Vinderup, hvor der er en
fuldtidsstilling. Her i Nørre Nissum er der over
de seneste år blevet færre folkekirkemedlemmer, og selvom vi i menighedsrådet har prøvet
at finde på noget for at øge aktiviteterne, har
det desværre været nødvendigt at reducere organiststillingen.
Britta har været meget sikker ved orgelet eller
klaveret hver søndag. Det har været dejligt, at
musikken i forbindelse med altergangen tit har
været noget nyere fra ”Puls” eller ”100 salmer”.
Koret har været Brittas hjertebarn, og det har
været skønt som indslag i gudstjenesten eller
som det bærende ved musikgudstjenester. I de
seneste år er trioen sammen med Ellen og Birgit
kommet til som en dejlig fornyelse, og den har
været præget af et højt musikalsk niveau.

Britta har været primus motor i babysalmesang.
Der har kun været ganske få gange, hvor der
ikke har kunnet samles et hold. Babysalmesang
er en aktivitet, som rammer virkelig bredt – på
den måde når kirken længere ud.
Britta har været med som leder på den årlige
konfirmandlejr. Der skal desuden lyde en stor
tak til hendes mand Jørn for at være med som
frivillig. Vi må nu til at finde en anden bålmester.
Vi vil sige en stor tak Britta for hendes 13 år her,
vi har været rigtig glade for hendes indsats. Vi
ønsker og håber hun må få det godt i Sahl og
Vinderup.
På menighedsrådets vegne
Bjarne Knudsen
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SOGNEARRANGEMENTER

NY I MENIGHEDSRÅDET

Onsdag 10. marts, kl. 19.30

Skærtorsdag, 1. april kl. 17.30

Marimba Solo. Koncert

Påskespisning i kirkehuset

ved Kai Stensgaard, Odense.

Tilmelding til Bjarne Knudsen på mail:
elin-bjarne@altiboxmail.dk eller
SMS: 2033 1110 senest fredag 26. marts.

Se kaistensgaard.com

Onsdag 14. april, kl. 19.30

Onsdag 19. maj, kl. 19.30.

Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær i
Bibelselskabet. ”Den nye bibeloversættelse
– Bibelen 2020.

Shatha (Sjadda) Zeki Mahdi
fortæller om sit liv i Irak og i
Danmark.

Luther oversatte med det talte dagligsprog
som ideal. Hvor langt tør vi gå i dag? Hvordan taler Gud i det 21. århundrede? Om Noas
skib, kisten med den hellige aftale – og mange andre eksempler fra det aktuelle oversætterarbejde. Bibelen 2020 er en moderne folkebibel, særligt oversat til mennesker uden
kendskab til bibelsprog og kristendom. Hvad
vinder man - og hvad går tabt, når man oversætter med det for øje?

Fællesspisning
Er sat på pause indtil videre. Hvis det bliver
muligt at genoptage dem i løbet af foråret,
laver vi plakater om det og opslag på
hjemmesiden mv.
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Shatha er fra Irak, gift og har 2 voksne drenge. Kom til Danmark efter familiesammenføring for ca. 20 år siden. Hun arbejdede som
lærer i Baghdad. Uddannet på universitetet i
matematik og fysik. Senere uddannet på Nørre Nissum Seminarium som lærer i 4 fag. Har
arbejdet som lærer i Struer og Holstebro siden 2009.

På grund af den fortsatte pandemi tages
der forbehold for, om arrangementerne
gennemføres. Vi håber dog, at
det faktum, at flere og flere bliver
vaccineret sammen med forårets
komme, betyder, at vi snart går mod
mere normale tilstande.
Følg med på kirkens hjemmeside
www.noerrenissumkirke.dk

HANS KNUTSSON
Kort forinden valget til menighedsrådet i september blev jeg kontaktet af et af medlemmerne fra det gamle menighedsråd, med en
opfordring til at stille op til det nye menighedsråd. Let presset og måske lidt provokeret
af provstens indlæg i Lemvig Folkeblad om
fremtidig struktur for provstiets kirker, valgte
jeg at lade mig opstille med ønsket om at vi
kan bevare en velfungerende folkekirke her i
Nørre Nissum sogn.
Jeg er gift med Lisbeth, vi har boet i sognets
nordlige del på Pilgårdvej siden 1977, vi er
begge opvokset i hjem tilhørende valgmenigheden i Bøvling, men valgte folkekirken til da
vi skulle have vores første barn. Jeg er ikke
nogen flittig kirkegænger men bruger dog kirken, vore børn er alle blevet døbt og konfirmeret i Nørre Nissum kirke, og vores ældste
datter desværre også begravet på Nørre Nissum kirkegård.
Posten som kirkeværge passer mig rigtig
godt, da jeg gennem hele mit arbejdsliv har
været beskæftiget med teknik, projektledelse
og økonomi. Med den nye plan for kirkegårdens forandringer og indretning, er der en del
der skal tages stilling til, og når det er muligt
også skal gennemføres.
Jeg ser frem til de nye opgaver og glæder
mig til samarbejdet med det nye menighedsråd samt kirkens ansatte.

HENRIK DAMGREN
Sammen med min familie har jeg boet i Nørre Nissum Sogn siden 1994, og reelt har vi
haft tilknytning til sognet siden 1986, hvor
jeg startede i et lærerjob på Kongensgaard
Landbrugsskole. Min kone Lisbeth var på det
tidspunkt studerende på Nørre Nissum Seminarium. Vi flyttede til sognet i forbindelse
med, at vi sammen fik job som forstandere på Landbrugsskolen. Vore børn har haft
deres opvækst i sognet og har deltaget i
mange af sognets fritidsaktiviteter, ligesom vi alle var en del af fredagsfamilien,
da børnene havde alderen til det. Vore 3
børn er alle uddannet i Århus, og den yngste og den ældste hhv. arbejder og studerer i byen.
Jeg har i alle årene været bruger af kirken
og sætter pris på at komme både til søndagsgudstjenester og andre handlinger i
kirken på bakken, og finder at kirken er en
god og rigtig ramme om vores liv. Kirken
og kristendommen er en del af mit liv, og
det som den danske kultur og det danske
samfund er bygget op omkring. Den ramme og det liv, der udfolder sig i og omkring kirken, vil jeg gerne være med til
at fortsætte og udvikle, således at kirken
fortsat er et samlingssted for gudstjeneste, oplysning og musikoplevelser med tilbud til mennesker på alle trin i livet.
I menighedsrådet er jeg blevet valgt som
kasserer.

Konfirmation

Ved redaktionens slutning er det desværre endnu usikkert, om konfirmationerne må flyttes som
følge af pandemien.

Følgende konfirmeres i Nørre Nissum kirke lørdag 1. maj
Christian Emil Nørgaard Nielsen, Fabjergvej 141, Gudum, 7620 Lemvig
Iben Skriver Knudsen, Borumvej 15, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Jonas Kristiansen, Krogsgårdvej 26, Gudum, 7620 Lemvig
Mads Noermark Hauskov, Højbjergvej 28, Gudum, 7620 Lemvig
Mie Underbjerg Terp Sønderriis, Tangvej 9, Gudum, 7620 Lemvig
Maria Grantoft Kaae, Borumvej 31, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Marie Thusgaard Byskov, Gudumvej 55, Gudum, 7620 Lemvig
Marius Rask Jørgensen, Ringvej 43, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Mikkel Højland Nielsen, Borumvej 24, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Nanna Lea Sølvstrand Bertelsen, Seminarievej 50 B, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Noah Elias Korsgaard Kølbæk Wolff Jensen, Remmerstrandvej 39, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Sarah Hedegaard, Nørbysvej 5, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Sara Kierkegaard Larsen, Tvedvej 65, Fabjerg, 7620 Lemvig
Sidsel Iben Ørom, Søndermarken 24, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Josefine Ane Dalgaard Bramming, Hovedgaden 8, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Thomas Grantoft Kristiansen, Kongensgårdparken 1, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Victor Mølgaard Henriksen, Skovlundvej 9, Gudum, 7620 Lemvig
Sandra Jensen Uth, Agergårdvej 7, Flynder, 7660 Bækmarksbro
Lykke Nørby Kristensen, Normarkvej 11, Vejlby, 7673 Harboøre
Magnus Eriksen, Ringkøbingvej 58, Rom, 7620 Lemvig

Følgende konfirmeres i Nørre Nissum kirke søndag 2. maj
Cecilie Holbæk Bertelsen, Ringvej 13, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Fredrik Holbæk Bertelsen, Ringvej 13, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Oliver Jensen, Hellasvej 13,1, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Alle konfirmander og deres familie ønskes hjertelig tillykke med konfirmationen.
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AKTIVITETSKALENDER

M:
mette.dalgard7@skolekom.dk
SENIORKREDSEN

hos Mariane og Robert Jacobsen

Kontakt: Anne og Per Harslund, 9789 1492

Onsdag 24. marts, kl. 18.30

Tirsdag 2. marts
Bibeltime: Om påsken

Onsdag 21. april, kl. 18.30

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

Onsdag 26. maj, kl. 18.30

2. pinsedag, mandag 24 maj kl. 10.30 håber
vi, at rigtig mange vil møde op til en fælles
friluftsgudstjeneste ved musikpavilionen,
Strandvejen, Lemvig. Her er der en storslået
udsigt over fjorden og til pinsesolen.

Tirsdag 6. april
Leo Toftgaard genfortæller
Pär Lagerkvists roman: Barabbas

MENIGHEDSRÅDET

INDRE MISSION

Tirsdag 4. maj
Forårs- og frihedsfest fælles m. IM.

Kontakt: Christian Nielsen. T: 4151 3428

Tirsdag 2. juni
Afslutning på sæson m. grill hos
Mariane og Robert Jacobsen

Tirsdag 9. marts kl. 19.30
Bibeltime hos Bente og Karsten Serup.
Tvedvej 79. Peters 2. brev, 1.

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

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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Tirsdag 23. marts kl. 19.30
Sangaften i kirkehuset ved organist
Inge Marie Andersen, Hygum.

Pinsen kaldes som bekendt også kirkens
fødselsdag - den dag, hvor pinseunderet
muliggjorde, at evangeliet kan nå ud til
hele verden. Derfor giver det særlig god
mening at mødes i et større fællesskab end
sognemenigheden netop i pinsen og opleve
glæden ved, at vi er mange!

Tirsdag 13. april kl. 19.30
Bibeltime hos Erna og Hans Sønderriis,
Hovedgaden 66 F. Peters 2. brev, 2.

Gudstjenester på Østcentret:

Tirsdag 27. april kl. 19.30
Ydremissionsmøde i kirkehuset ved fhv.
gravere Klara og Jens Peter Dam, Hygum.

Torsdag 8. april. kl. 10.00 ved Leo Toftgaard

Tirsdag 4. maj kl. 19.30
Forårs- og frihedsfest i kirkehuset sammen
med Seniorkredsen.
Taler fhv. formand for folketinget Christian
Mejdahl, Løgstør.
Tirsdag 18. maj kl. 19. 30
Bibeltime hos Anna Holm Christensen Hovedgaden 17. Peters 2. brev, 3.

Torsdag 11. marts kl. 10.00 ved Leo Toftgaard

Torsdag 20. maj kl. 10.00 ved Leo Toftgaard

Bededags aften
Det fælles aktivitetsudvalg for Fabjerg,
Gudum, Nørlem og Nørre Nissum sogne indbyder til en fælles gudstjeneste i Gudum kirke
Bededagsaften torsdag 29. april kl. 19.00.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe med
varme hveder i Gudum sognehus.
Gudstjenesten er ikke endelig planlagt, men
kom og vær med til en festlig gudstjeneste,
som alle fire sogne i Østområdet står bag.

HVAD GØR MAN VED

FERIE

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.

Sognepræstens ferie

Bestil kirkebil

Sognepræsten holder ferie fra mandag 15. marts til
søndag 21. 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

Døde og begravede

KONTAKT

Her afløser sognepræst Ole Vinther, Gudum. Tlf.
97863008 e-mail: ov@km.dk.

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

10.11.2020 Anette Ringgaard Lauridsen, Nørre Nissum
25.12.2020 Jens Ole Sørensen, Nørre Nissum

Sognepræsten har fri om mandagen. Præstens telefonsvarer vil
henvise til vagthavende præst i
provstiet.
Organist
Stillingen ubesat ved redaktionens slutning
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
Vacant
Gravermedhjælper
Mona B. Nielsen
Menighedsrådets formand
Bjarne Knudsen
Sejbjerg 37,
T: 2033 1110
E: elin-bjarne@altiboxmail.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 kasserer
Henrik Breinholt Damgren
Byskovvej 11
T: 2046 5928
M: henrik.damgren@mail.dk

Kirkebladets redaktion
Bjarne Knudsen (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 6. april 2021 til
Bjarne Knudsen, T: 2033 1110,
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk

Kirkeværge
Hans Knutsson
Pilgårdvej 32
T: 2949 6981
M: hans.knutsson@post.tele.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 – MARTS - APRIL - MAJ

Onsdag 10. marts kl. 19.30
Marimba Solo. Koncert ved Kai Stensgaard,
Odense
Søndag 14. marts - Midfaste
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 6, 1 - 15
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Der kan også doneres via mobilepay
151830. Skriv “Sogneindsamling” i tekstfeltet
Søndag 21. marts - Mariæ Bebudelses dag
Kl. 9.00 Ole Vinther
Luk. 1, 26 - 38
Torsdag 25. marts
kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste
Søndag 28. marts - Palmesøndag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 21, 1 - 9
Torsdag 1. april - Skærtorsdag
Kl. 19.30 Leo Toftgaard
Matt. 26, 17 - 30
Påskespisning i Kirkehuset kl. 17.30
Fredag 2. april - Langfredag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 27, 31 – 56 eller Mark 15, 20 - 39
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Søndag 4. april - Påskedag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark
Mark. 16, 1 - 8
Mandag 5. april - Anden påskedag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 24, 13 - 35
Søndag 11.april - 1. s. e. påske
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 20, 19 – 31
Søndag 18. april - 2. s. e. påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 10, 11 – 16
Søndag 25. april - 3. s. e. påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh 16, 16 – 22
Torsdag 29. april - Bededagsaften
Fælles gudstjeneste i Gudum kirke kl. 19.00
Vinderup Kirketrio medvirker
Kirkekaffe med varme hveder i Gudum
sognehus
Matt. 3, 1 - 10
Lørdag 1. maj - Konfirmation
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Søndag 2. maj - 4. s. e. påske
Konfirmation
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Joh. 16, 5 - 15

Søndag 9. maj - 5. s. e. påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh.16, 23b - 28
Torsdag 13. maj - Kristi Himmelfartsdag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Mark. 16, 14 - 20
Søndag 16. maj - 6. s. e. påske
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 15, 26 – 16, 4
Søndag 23. maj - Pinsedag
Kl.10.30 Leo Toftgaard
Kollekt: Danske Sømands- og Udlandskirker
Joh. 14, 22 - 31
Mandag 24. maj - 2. pinsedag
Kl. 10.30
Fælles gudstjeneste i Lystanlægget,
Strandvejen, Lemvig.
Joh. 3, 16 - 21
Søndag 30. maj - Trinitatis søndag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 3, 1 - 15
Søndag 6. juni - 1. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Luk. 16, 19 – 31
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Søndag 7. marts - 3.s. i fasten
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 11, 14 – 28

