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PRÆSTENS SPALTE

Vidnepligten
Sidste søndag før pinse er evangeliet hentet fra 
Johannesevangeliet, og her siger Jesus:
Også I skal vidne. 

Dét, Jesus mener, når Han siger, at vi skal vid-
ne, er, at vi med vort liv skal være med til at 
føre andre til tro på Ham. Set i det lys kan vi 
forstå, at hykleri er evangeliets værste fjende. 
Der er ingen tvivl om, at hykleri har skræmt fle-
re væk fra kristendommen end alt mulig andet. 
Hykleri har fået mennesker til at holde sig langt 
væk fra kirken og kristendommen. At sige et og 
gøre noget helt andet er ikke vejen frem. Det 
er vel også det, Jesus mener med de kendte 
ord: Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; 
så kan du se klart nok til at tage splinten ud af 
din broders øje. 

Det var hykleriet, der skræmte forfatteren Hen-
rik Pontoppidan væk fra kirken. I romanværket 
Lykke Per er der en enestående skildring af en 
pastor Blomberg. Præsten er Pers svigerfar, 
men de har ikke meget tilovers for hinanden. 
Per tvivler ikke på sin svigerfars tro, men han 
undrer sig over, at den ikke synes, som det bli-
ver udtrykt, at have evne til at virke forædlen-
de på hans sind. Per har flere gange lejlighed 
til at overvære, hvor påholdende svigerfaderen 
er, når det gælder en virkelig håndsrækning 
til andre. Pastor Blomberg er en velhavende 
mand, men fattigfolk, som kommer til hans dør 

og beder om konkret hjælp, går altid kun derfra 
med det løfte, at han vil indeslutte dem varmt i 
sine bønner. Per er også vidner til, hvor dårligt, 
umenneskeligt og fordømmende svigerfaderen 
behandler sin gamle bedstefar, som er næsten 
blind. Blomberg hører til den frisindede del af 
præstestanden og har kun foragt tilovers for de 
gammeltroende i sognet, som han hånligt kal-
der for de hældørede. 

Skønt Per, som er Henrik Pontoppidans tals-
mand i romanen, har taget afstand fra kristen-
dommen, så er det netop hos de gammeltro-
ende, at han finder en kristendom, hvor der 
ikke er uoverensstemmelse mellem troens ord 
og dens liv. I romanen er der en beskrivelse af 
en situation, hvor Per besøger en træskomager 
og hans familie. 

Da Per træder ind i deres lille fattige stue, er 
det følgende indtryk, han bliver slået af: 

I den lille stue herskede der en påfaldende ren-
lighed og orden. Det var, som om huset stod 
beredt til at modtage en højbåren gæst. Her 
rådede en gudsfrygt, der ikke bare var en stem-
ning for festlige lejligheder, men som virkelig 
havde formået at omskabe et par mennesker 
indtil selve deres væsens grund. Blot i den 
måde, hvorpå manden i samtalens løb tog et 
af børnene op på sit skød og tørrede det under 

næsen med sin finger, var der en fremmedartet, 
højtidelig blidhed, som slet ikke virkede latterlig.

Her er der, siges det videre i romanen, ikke tale 
om udvendig fromhed, men om en gudsfrygt, 
der går til marv og ben. Den gudsfrygt respek-
terer Per, for det har mennesker altid gjort. Træ-
skomageren var med sit liv på en måde med 
til at vidne om Jesus. Jesus siger til disciplene, 
at de skal vidne, for de har været med Ham fra 
begyndelsen. Det har vi ikke, men vidnepligten 
kommer vi ikke uden om. Vi er som døbte sat til 
at vidne om Ham. Det gøres bedst ved, at der i 
vort liv er en sammenhæng mellem det, vi tror 
på, og så det liv vi lever. Altså det modsatte af 
hykleri! Vær ordets gørere, ikke blot dets hø-
rere, ellers bedrager I jer selv, sådan står der i 
Jakobsbrevet, og den, der har taget de ord til sig, 
vidner om Jesus Kristus. Må Guds gode Helligånd 
hjælpe os til det liv, og sker det, så bliver det for 
alvor pinse. Pinsedag er evangeliet også hentet 
fra Johannesevangeliet, og kirkegængere læg-
ger øre til de umisforståelige ord: Elsker I mig, 
så hold mine bud. 

Og alle Guds bud siger som i en sum, at vi skul-
le elske hverandre. 

Glædelig pinse

Leo Toftgaard
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Som det fremgik af tekst og billede i sidste 
udgave af Kirkebladet, takkede Bjarne Knud-
sen af fra arbejdet i Menighedsrådet efter 
en kæmpe indsats i 13 år, - endnu engang 
kæmpe tak til Bjarne! – og samtidig blev ”sup-
pleanten” indkaldt til ”tjeneste”. Overrasken-
de, -og måske alligevel forventet, - men ikke 
mindst at det øvrige Menighedsråd i samlet 
flok var enige om den tidligere konstituering 
forrige år, - og dermed et ”diktat” om, at det 
var formandsstolen, der var ledig! 

Ydmyg og beæret over tilliden har jeg påtaget 
mig opgaven, - og jeg skal gøre mit bedste for 
at leve op til den og sikre et fortsat godt sam-
arbejde både internt og i samarbejdet udadtil. 

Efter mere end 30 år i ”offentlig tjeneste” glæ-
der jeg mig til opgaverne her helt lokalt om-
kring vores kirke og kirkelivet i sognet, - jeg er 
født i Nørre Nissum og dermed både døbt og 
konfirmeret i vores gamle kirke, og det gælder 
slægten helt tilbage til i 1600-tallet,, - så må-
ske er det også her i ”pensionisttilværelsen” på 
tide at levere lidt arbejde tilbage!                                                           

I politik har man ”100 prøve dage”, - og i 
dette regi er de så for længst passeret, men 
med et Menighedsråd, som det jeg er blevet 

sat i spidsen for, har det været en leg, - og 
nærmere den nye formand, der har været ”i 
lære”, - tak for det!                                                                    

Menighedsrådet har en samlet plan og en 
fælles holdning til, hvordan der bedst ska-
bes løsninger til gavn for vort sogn og kirke, 
- et samarbejde og en indstilling som man 
mange andre steder vil misunde os, - hvil-
ket også gælder den kæmpe indsats fra de 
mange frivillige omkring de utallige ak-
tiviteter i Kirkehuset, - også tak for det!                                                                                                                                      
Efter den fysiske indvendige renovering for 
nogle år siden med nye farver og nyt alter-
parti er vores kirke i dag et besøgsmål for rig-
tig mange fra nær og fjern, og i dag er Menig-
hedsrådet i fuld gang med en renovering af 
kirkegård og stiarealer i takt med, at vi også i 
Nørre Nissum oplever store ændringer i brug 
af kirkegård og gravsteder, - et spændende 
projekt som jo af gode grunde på nogle om-
råder vil strække sig over de næste mange år.                                                                            
Så ja, - Menighedsrådet er i ”fuld beskæfti-
gelse”, - og jeg glæder mig til at ”blive en 
rigtig del af holdet”! 

God sommer til alle.

Jørgen Nørby

Sti projektet
Så er vi endelig ved at være ved færdige med 
stiprojektet. Entreprenørerne gik i gang med 
opgaven i begyndelsen af marts, og med det 
flotte marts vejr, vi havde, lykkedes det at 
blive færdige med belægningsopgaven i god 
tid inden den aftalte slutdato. 

Vi i menighedsrådet synes selv, at vi har fået 
en flot hovedsti fra parkeringspladsen og op 
til våbenhuset og en rigtig fin belægning for-
an indgangen til våbenhuset.  Vi kunne selv-
følgelig have ønsket os en lidt bredere gra-
nitbelægning på stien, men vi var desværre 
begrænset af det beløb, der var bevilget fra 
provstiets side. På hver side af granitfliserne 
er der udlagt komprimeret slotsgrus, som 
gør det muligt let af færdes til fods eller for 
gangbesværede med rollator. Det er stadig 
muligt at køre helt op til kirken for at aflevere 
gangbesværede gæster ved kirkens indgang. 
Granitbelægningen oppe foran kirkedøren er 
dimensioneret til at kunne klare kørsel med 
en almindelig personbil, når man skal vende 
bilen, kan man køre lidt ned af den grusbe-
lagte nordsti, hvorefter man kan køre tilbage 
til parkeringspladsen. Vi venter nu blot på, at 
det ny-såede græs vil spire, og at vi kan få 
lavet nogle flotte tilslutninger af stisystemet.

Hans Knutsson

Tak for velkomsten!
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

”Vær mig nær, nu hvor lyset besvimer”
 – en ny salme fra Kirkesangbogen.
Jeg var så heldig at få Kirkesangbogen i julegave. I juledagene blev den 
flittigt bladret igennem, og såvel nye og ukendte som ”gamle” og kendte 
sange og salmer er blevet både spillet og sunget herhjemme i de seneste 
måneder. Det er jo det forunderlige og skønne ved en ny sangbog, at 
med nye årstider og højtider dukker der noget op i erindringen; ”Åh ja, 
der var noget med den der fra Kirkesangbogen. Den var dejlig at synge!”. 
Og langsomt kryber også de nye salmer ind under huden og bliver gamle, 
velkendte og trygge.

Én af de nye salmer i Kirkesangbogen, som allerede ret hurtigt krøb helt 
ind under huden og ind i mit hjerte, er Helle S. Søtrups aftensalme ”Vær 
mig nær, nu hvor lyset besvimer” fra 2016 med melodi af Matti Borg. Både 
tekst og melodi er skrevet til Kirkesangbogens udgivelse i 2016.

En god sang eller salme er for mig en, der giver tydelige billeder på net-
hinden, og hvor også melodien hænger godt og naturligt sammen med 
teksten. Det gør denne salme, synes jeg. 

Salmen har form som en bøn: ”Vær mig nær, nu hvor lyset besvimer. Vær 
mig nær i nattens tyndeste timer.” Dette smukke billede af det tidspunkt 
på natten, hvor det er svært at finde noget, der kan bære; man er på tynd 
is! Men man får tillid til, at det vil ende godt, for man er ikke alene om 
at gå dagen i møde.

Eneste minus er de få vers. Melodien slutter overraskende et andet sted, 
og skal ligesom hjem igen efter hvert vers, hvorfor man uden problemer 
sagtens kunne synge flere end blot disse tre vers:

Vær mig nær, nu hvor lyset besvimer.
Vær mig nær i nattens tyndeste timer.
Lad mig kende din stemme på klangen
når du kalder mig ved mit rette navn.

Kom og sig mig at intet skal briste,
sig at hjertet det kan tåle at miste.
Lad det falde som agern fra kviste
Og læg nåde i nattens tårestrøm.

Og når skyerne atter er røde,
lad mig vove at gå dagen i møde.
Og lad sorgernes frø finde fæste,
lad dem vokse i påskemorgenlys.

Helle S. Søtrup, 2016

Birgit Hanghøj
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Konfirmation i Nørre Nissum kirke  
Lørdag 30. april 2022

Bagerste række fra venstre: Jacob Bach Nørgaard Nielsen, Morten Tang Nielsen,  
Bertram Kirk Rønne, Rasmus Krogshede Sørensen, Andreas Kangas Christensen,  
Frederik Kjølhede Stausholm, Moses David Biel Tulieth, Jeppe Ørom,  
Sebastian Opstrup Villumsen.

Midterste række fra venstre: Jacob Guldberg Olesen, Mathias Janson, Jonas Sønderskov,  
Peter Nørgaard Nielsen, Kasper Nygaard Mikkelsen Strøe, Oscar Damgaard Jensen,  
Julie Marie Ribberholt Madsen, Emilie Sandgrav Nørby.

Forrest fra venstre: Nikita Laumann Gunfred Sørensen, Mathilde Schmidt Jepsen,  
Laura Jakoba, Josefine Wibe, Nicoline Birkkjær Christensen, Gertrud Kangas Christensen,  
Mathilde Kirk Thorsen, Catalina Maagaard Halkjær Rasmussen.

Foto: Per Harslund i samarbejde med Click Foto

Konfirmandtur  
Harboøre-Thyborøn  

d. 5. april 2022.

KONFIRMATION 2022
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         INDRE MISSION

Kontakt: Christian Nielsen. T. 4151 3428

Tirsdag den 14. juni kl. 19.30
Bibeltime i Kirkehuset. 2. Johannes brev.

Fra den 14.-20. juni  
Teltmøder i Langerhuse

Tirsdag den 28. juni.
Aftentur, program senere.

Juli 
Ferie

Tirsdag den 9. august kl. 19.30
Bibeltime i Kirkehuset. 3. Johannes brev.

Tirsdag den 23. august kl. 19.30
Møde i kirkehuset Svend Åge Kristensen 
Astrup ” Gideonitterne ”

SENIORKREDSEN
 
Kontakt: Grete og Verner Dahl, 5137 0569              

Tirsdag den 7. juni 
Afslutning m. Grill hos:
Grete og Verner Dahl på Mors.

Juli og august
Sommerferie

 

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

Fredag 10. juni
Sommerafslutning hos Gitte og Per Kristiansen

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

AKTIVITETSKALENDER

Bistandsforpligtelse til Gudum  
– Fabjerg Pastorat

Siden 1. 6. 2017 har sognepræsten i Nør-
re Nissum sogn skullet yde 15 % bistand 
til Gudum – Fabjerg pastorat. Sognepræ-
sten i Gudum – Fabjerg pastorat er ansat 
i en 50% stilling, og det betyder, at han 
har en månedlig frisøndag udover almin-
delige ferier og friweekends. I praksis 
er det sådan, at jeg dækker hver anden 
søndag i Gudum – Fabjerg pastorat. 

Der har indtil nu været tale om gudstje-
nester kl. 9.00, men det har vist sig, at 
det ikke er så hensigtsmæssigt i forhold 
til familier, som ønsker barnedåb i Gu-
dum eller Fabjerg kirke. Derfor vil der i 
sidste halvår af 2022 være to søndage, 
hvor jeg har gudstjeneste i Nørre Nissum 
kirke kl. 9.00 og i Gudum eller Fabjerg 
kirke kl. 10.30. Det drejer sig om søndag 
14. august og søndag 4. december.

Leo Toftgaard

6



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 
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

Menighedsrådets formand 
Jørgen Nørby  
M: jorgen.andreas.norby@gmail.com
T: 29455261 
 
 

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

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

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

Stof til næste nummer bedes  
indleveret senest mandag d. 11. juli 
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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23.01.2022 Oskar Toftdal Mikkelsen, Gudum

06.02.2022 Matheo Seidelin Antoniak, Nørre Nissum

02.04.2022 Simone Sjælland Thomsen, Nørre Nissum

Døde og begravede

02.02.2022 Erik Kristiansen, Nørre Nissum 

13.02.2022 Anne Marie Jepsen, Nørre Nissum 

FE
R
IE

Fra mandag 4. juli til søndag 24. juli holder sognepræsten 
sommerferie. 

Her afløser Henning Toft Bro, som er konstitueret sogne-
præst i Gudum – Fabjerg pastorat i Ole Vinthers studieorlov 
fra 1.6. til 31. 8. 

Henning Toft Bro kan kontaktes på mobil 2426 5646 og  
E–mail htb@km.dk

Sognepræstens ferie

Kirkegængere, som 
ikke selv kan eller har 
mulighed for at trans-
portere sig til kirke, 
kan rekvirere taxa fra 
Bæks Busser, tele-
fon 9789 5300. Man 
skal senest lørdag kl. 
18 have tilmeldt sig 
til kørsel. Taxaen af-
henter 20-30 min. før 
gudstjenestens start. 
Man skal være klar 
på dette tidspunkt, 
idet flere måske skal 
med samme taxa.

Bestil kirkebil HVAD GØR MAN VED

Fødsel? Forældre skal kun anmelde fødsel, 
hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved 
fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen af- 
leveres 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 bryllups-
samtalen.

Dødsfald? Man henvender sig til sognepræsten, 
der skal foretage begravelsen og aftaler begravel-
sestidspunktet 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 henven-
delse om besøg i hjemmet eller på sygehuset og 
angående hjemmealtergang, hvis man er ude af 
stand til at komme i kirke. Præsten har tavsheds-
pligt.

Mobilepay
151830 (kollekt)
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Søndag 5. juni Pinsedag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 14, 15 - 21
Kollekt: Danske Sømands- og udlandskirker

Mandag 6. juni Anden pinsedag
Kl. 10.30 fælles gudstjeneste i Lemvig
Joh. 6,44-51

Søndag 12. juni Trinitatis søndag
Friluftsgudstjeneste i Midtpunktet
Kl. 11.00 Leo Toftgaard
Matt. 28, 16-20

Søndag 19. juni 1. s. e. trin.
Kl. 9.00 Henning Toft Bro
Luk. 12, 13 - 21

Søndag 26. juni 2. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 14, 25 - 35
Kollekt Tværkulturelt center
Kirkekaffe

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

Søndag 10. juli 4. s. e. trin.
Kl. 9.00 Henning Toft Bro
Matt. 5, 43-48

Søndag 17. juli 5. s. e. trin.
Kl. 9.00 Henning Toft Bro
Matt. 16, 13 - 26

Søndag 24. juli 6. s. e. trin.
Kl. 9.00 Henning Toft Bro
Matt. 19, 16 - 26

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

Søndag 7. august 8. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 7, 22 - 29

Søndag 14. august 9. s. e. trin.
Kl. 9.00 Leo Toftgaard
Luk. 12, 32 – 48 el. Luk. 18, 1 -8

Søndag 21. august 10. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 11, 16 – 24
Kollekt: Danmission
Kirkekaffe

Søndag 28. august 11. s. e. trin.
Kl.  9.00 Henning Toft Bro
Luk. 7, 36 – 50

Søndag 4. september 12. s. e. trin
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 12, 31 - 42

GUDSTJENESTER I JUNI, JULI OG AUGUST
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GUDSTJENESTER PÅ ØSTCENTRET KL. 10.00 
Torsdag 9. juni Leo Toftgaard

Torsdag 7. juli Henning Toft Bro

Torsdag 11. august Leo Toftgaard

FRILUFTSGUDSTJENESTE ANDEN PINSEDAG 
Mandag 6. juni 2022 kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste ved Pavillonen på Strandvejen 
i Lemvig.

Sognepræst Simon Damgaard Bakbo er prædikant

SOMMERGUDSTJENESTE I MIDTPUNKTET
Søndag 12. juni kl. 11.00

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 med-
bringe noget at sidde på. I tilfælde af vedholdende 
regnvejr holdes gudstjenesten på Nørre Nissum 
skole.  

Kom og vær med til en festlig sommeroplevelse!

KONFIRMATIONEN 2023
Konfirmationen i Nørre Nissum kirke i 2023 bliver 
lørdag 6. maj eller søndag 7. maj. Forældrene kan 
selv vælge hvilken dag, de ønsker konfirmationen.  


