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PRÆSTENS SPALTE

Guds søn er opstanden
Marts måned er årets første forårsmåned i
hvert fald klimatologisk set. Alligevel er det
sket flere gange, at marts måned har vist
sig at være koldere end december, men det
forandrer ikke på, at lyset får mere og mere
magt. Derfor begynder naturen ganske langsomt at vågne op af sin dvaletilstand. Der er
noget, jeg tænker på hvert år til påske, og det
er den påskeprædiken, som naturen holder for
os ved forårstide.
Påskens budskab om livets fornyelse er tilsyneladende i samklang med det, der lige nu sker i
haven, hvor de første forårsbebudere som erantis, krokus og vintergækker titter frem. Det
kan være meget godt, og så er det alligevel
ikke helt godt. For vi skal passe på med, at vi
ikke gør påskens budskab til naturlyrik. Påskens
budskab er langt dybere end det.
Vi kan ikke tænke eller slutte os frem til
opstandelsens under. Det er jo sandt nok, at
der så at sige sker en opstandelse i naturen
ved forårstide. Men hvis det var det eneste, vi
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kendte til opstandelse, kunne vi kun komme
frem til, at det hele ender med efterår og død.
At en død skulle kunne blive levende igen,
kan vi ikke sige os selv. Hvis vi skal nøjes
med det, vi kan sige os selv, så må det blive,
at ethvert liv ender med døden, og at vi ikke
kan stille andet op med døden end at lade
en læge udfærdige en dødsattest. Opstandelsen forstået som det liv, der genopstår for
ikke mere at dø, kan vi ikke sige os selv, den
må forkyndes for os. Det er det, den bliver i
påskeevangeliet. Da kvinderne var på vej ud
til graven, havde ingen af dem den tanke,
at deres Herre skulle være opstået. Det, de
bekymrede sig om, da de var på vej ud til
graven, var, hvordan de skulle få stenen
væltet fra indgangen, så de kunne komme ind
og salve ham, som skik var, men stenen var
væltet fra. Det, de troede skulle blive deres
problem, var løst. Nu blev problemet i stedet,
om de kunne tro på, at det umulige var sket.
Ville de lade opstandelsens under trænge
frem til dem?

Evangeliet til påskedag er, at stenen er væltet
fra. Gud har oprejst sin Søn Jesus Kristus. Det
umulige er sket. Og det er sket, hvad enten
vi tror på det eller ej. Vi får ikke noget at vide
om, hvordan det nærmere er sket. Der står
ikke, at Jesus gik ud af graven. Det gør der
ikke, fordi påsken er Guds mysterium. Der var
ingen vidner til, at Jesus rejste sig og gik ud af
graven. Eller at stenen blev rullet væk af en
engel. Vi kan hverken bevise eller modbevise
noget af det. At vi ikke kan det, må vi ikke
lade os slå ud af. For kunne vi bevise Jesu
opstandelse, så var det ikke længere noget
guddommeligt under, men kun noget, som
vores lille menneskeforstand kunne give sig
til at pille fra hinanden. Men det er kristendommens påstand, at opstandelsen er et
guddommeligt under. Det under er vi nødt til
at afgøre os i forhold til. Vil vi tro det, eller vil
vi ikke? At tro på opstandelsen er ikke at veje
sandsynligheder op mod usandsynligheder.
At tro på opstandelsen er at afgøre med sig
selv, om man har tillid og tro nok til at sige ja
til det mysterium, Gud bruger for at vise os, at
vi og hele menneskelivet er tilgivet og taget
til nåde.
I Pär Lagerkvists roman Barabbas fortælles
der, at en kvinde og Barabbas er til stede i
det øjeblik, Jesus opstår fra graven. Kvinden
har blikket vendt mod gravåbningen i klippen,
medens hun hvisker for sig selv: Guds søn er
opstanden. Derimod ser Barabbas ingenting.
To mennesker ude ved graven påskemorgen
med mulighed for at se og opleve det samme.
Den ene ser Kristus som den opstandne, den
anden ikke. Det er en beskrivelse af den situation, vi netop står i som mennesker. Vil vi tro
opstandelsens under, eller vil vi ikke?

Leo Toftgaard

Velkommen til
Ole Vinther
som ny sognepræst i Gudum-Fabjerg
Fra 1. april er Ole Vinther blevet ansat
som ny sognepræst i GudumFabjerg sogne. Da Ole Vinther
også skal afløse i Nørre
Nissum skal der herfra lyde
et hjerteligt velkommen
til ham og hans familie.
Ole Vinther har gennem
de seneste 8 år været
ansat som sognepræst i
den norske kirke i Snåsa
sogn, som ligger 175 km
nordøst for Trondheim.
Bjarne Knudsen

Graver
Martin Helligsø
fratræder
Menighedsrådet har i slutningen af januar
lavet en aftale med Martin Helligsø om, at
han fratræder sin stilling som graver ved
Nørre Nissum kirke. Fratrædelsen sker med
udgangen af maj måned 2018, men Martin
er fritstillet fra slutningen af januar. Det
betyder, at han reelt er fratrådt.
Vi vil fra menighedsrådet gerne takke Martin
for hans indsats gennem de seneste 4½ år.
Hans medvirken ved gudstjenester og andre
kirkelige handlinger har fungeret fint og
professionelt, og uden ham ville kirkegården
ikke have været i så fin stand, som den er.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

I Martins fravær overtager Mona B. Nielsen
graver- og kirketjeneropgaverne fra 1.
februar, indtil en ny graver kan tiltræde. Til
støtte og afløsning for Mona vil medlemmer af menighedsrådet træde ind i nogle
af opgaverne, og derudover vil vi forsøge at
inddrage frivillige til andre opgaver.
Vi vil snarest opslå stillingen som graver.
Bjarne Knudsen

Præsentation af Alice Kirkeby
Jeg blev valgt som førstesuppleant ved
menighedsrådsvalget i efteråret 2016. I sommerferien 2017 ringede Bjarne Knudsen til
mig og spurgte, om jeg var klar til at træde
ind i menighedsrådet. Jeg var lidt overrasket
men også spændt på at træde ind i dette
kirkelige arbejde.

Fællesspisning
Menighedsrådet er blevet opfordret til at
tage initiativ til fællesspisning i kirkehuset.
Det vil vi gerne være med til at sætte i
gang. Vi forestiller os fredags-spisning én
gang om måneden.
Interesserede kan melde tilbage
på telefon/SMS: 2484 2692 eller
mail:annehennigolsen@gmail.com

Anne Hennig-Olsen

For mig er kirken der, hvor vi har mulighed
for at høre Guds ord. Kirken skal være
et sted, hvor alle, som søger det kristne
fællesskab, også skal føle sig velkommen.
Det betyder, at vi alle har et ansvar for at
tage imod de mennesker, der banker på
kirkens dør. Vi skal også være gode til at se
hinanden i hverdagen og have omsorg for
hinanden. Vi har brug for hinanden og det
kristne budskab. Kirken skal gerne tale til
alle børn, unge og voksne i alle livsfaser, så
derfor er det en stor opgave.

I menighedsrådet vil jeg være med i kirkebladets redaktion og i udvalget for præstebolig, kirke, kirkegård og kirkehus.
Min mand, Kurt og jeg har boet på Sejbjerg
siden 1995. Vi har tre store børn, hvoraf kun
den yngste bor hjemme. Erhvervsarbejdet
foregår i Struer Kommune, hvor jeg har
ansvar for spildevandsområdet og badevand.
I fritiden går jeg
til gospelkor,
er ulveleder
og nyder en
rask gåtur og
havearbejde.
Jeg glæder mig
til arbejdet i
menighedsrådet.
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SOGNEAFTNER

©Mathilde Berg Utzon

Onsdag 7. marts kl. 19.30
Kirkehøjskole i
Den katolske Kirke i Lemvig

Søndag 11. marts kl. 11.30

Onsdag 21. marts kl. 19.30

”Vi samler håb ind”.
Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

”Gud og mennesker i Jakob
Knudsens tænkning”

Når du går en rute, har Folkekirkens
Nødhjælp f.eks. mulighed for at give:
Overlevelsespakker til en måned for 4
personer efter en katastrofe.

Rasmussen, Dybe.

Indsamlingen starter kl. 11.30 i kirkehuset, Kirkebyen 2b i Nørre Nissum med
kaffe/the og rundstykker. Du kan få flere
oplysninger eller melde dig som indsamler hos indsamlingsleder Per Harslund,
på tlf.: 4018 6084 eller mail: harslund@
altiboxmail.dk eller på www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling

De fleste kender bygningen, som ligger
overfor Lemvig Sygehus: Den katolske
kirke. Men hvad er den katolske kirkes
historie i Lemvig? Det vil vi blive klogere
på, når Kirkehøjskolen gæster den katolske kirke i Lemvig.

Torsdag 29. marts kl. 17.30

Onsdag 18. april kl. 19.30

Påskespisning i kirkehuset

”Drømmen om Amerika – og
kampen om danskheden på
den amerikanske prærie”

Vi glæder os til at se jer til fællesspisning Skærtorsdag kl.17.30 i kirkehuset før
gudstjenesten kl. 19.30. Tilmelding til
Linda Hoff Larsen enten på mail: ll@nissum.dk eller SMS: 3054 8095.
Pris: 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn
op til 12 år. Drikkevarer kan købes.
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v. valgmenighedspræst Hans Nørkjær,
Lemvig
Det er ikke længere en anstødelig påstand,
at kulturel identitet er afgørende for et
folk. Især i mødet med det fremmedartede
opstår behovet for at samles i nationale og
kulturelle fællesskaber.
Da også den danske udvandring til Amerika
eksploderede i anden halvdel af 1800-tallet,
foretrak mange at samles med landsfæller

v. tidligere sognepræst Knud Nyboe

I 2017 var det hundrede år siden
præsten, forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsen døde. Næsten
alle kender og holder meget af hans
morgensalme ”Se, nu stiger solen af
havets skød”, som er en af de allermest sungne salmer i Danmark.
Men hvem var manden, der skrev
morgensalmen? Hvad mente han om
menneskelivet og om kristendommen, og hvordan er forståelsen af den
kristendom, der kommer til udtryk i
den populære salme?

i danske kolonier. Hurtigt opstod diskussionerne dog, om man skulle kæmpe for
at holde fast ved dansk sprog og kultur i
det nye land og i hvor høj grad man skulle
tilpasse sig og blive amerikaner.
I foredraget vil jeg fortælle et par blade af
den danske udvandrings historie og kaste et
par lyskegler ind over diskussionen om arv,
tradition og kulturel identitet.
Hans Nørkjær, f. 1987, cand.theol. fra Aarhus
Universitet, præst i Lemvig Valgmenighed
siden 2015. Har været rejseleder på 2 rejser
til USA i de danske udvandreres fodspor
(2013 og 2017).

Konfirmation i Nørre Nissum Kirke
Følgende skal konfirmeres lørdag d. 5. maj 2018 kl. 10.00
• Josefine Horsted Thorsen, Gudumbro 10, Gudum, 7620 Lemvig
• Ciliane Kirstine Brun Gadeberg, Hovedgaden 19, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
• Mads Kæmpe Jørgensen, Hyldeparken 13, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
• Jeannie Birkkjær Christensen, Fabjergvej 142, Fabjerg, 7620 Lemvig
• Karoline Thagaard Jakobsen, Nørbysvej 10, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
• Rebecca Nødskov Nielsen, Søndermarken 14, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
• Cecilie Waldhauer Hansen, Fabjerg Kirkevej 71, Fabjerg, 7620 Lemvig
• Maja Baden Andreasen, Halkjærvej 5, Gudum, 7620 Lemvig
• Emil Overby, Basbjergvej 9, Rom, 7620 Lemvig
• Niklas Thinggaard Schou, Krøjkærvej 5, Gudum, 7620 Lemvig
• Cyrill Roger Benjamin Lyhne Mossefinn, Agergårdvej 7, Flynder, 7660 Bækmarksbro
• Daniel Brask Sørensen, Fabjergkirkevej 37, Rom, 7620 Lemvig
• Markus Nørby Sønderskov Olesen, Hvedemarken 2, 7620 Lemvig
• Aske Kjær Schmidt, Industrivej 19, 2 tv., 7620 Lemvig

Alle konfirmander med familie ønskes hjertelig tillykke med dagen

Onsdag 16. maj kl. 19.30
Musikgudstjeneste
v. Vinderup Kirketrio
Vinderup Kirketrio er med til at introducere nye salmer rundt i de forskellige midt- og vestjyske kirker, men trioen spiller ikke udelukkende ny, rytmisk
musik. De gamle klassiske salmer får
med trioens akkompagnement ny musikalsk ”iklædning”, og dermed får teksterne ofte også en ny og mere aktuel
dimension. Kirketrioen består af Jens
Dammeyer Sørensen på klaver, Bent
Aas Kjær på bas og Torben Aas Kjær på
flugelhorn.

Mandag 21. maj kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Vi håber, 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.
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!
Kvartetten Valfart spiller til salmerne,
og de giver også en lille koncert efter
gudstjenesten. Provst Ole Rasmussen,
Bøvlingbjerg prædiker.
Gudstjenesten er et samarbejde mellem,
Møborg, Nees, Flynder, Bøvling, Lemvig,
Nørlem, Hove, Hygum, Tørring, Gudum,
Fabjerg og Nørre Nissum sogne.

Ulve, hekse og andre sære
historier om Nørre Nissum Kirke
Nørre Nissum Kirke er i dag omgivet af en smuk
kirkegård med træer og buske. Men sådan var det
ikke førhen.
”I min barndom lå kirken ensom og ræddelig ved
aftenstid. Kom den 10-årige østerfra var der først at
se efter, om ”Morderen” stak hovedet op over diget
ved nordøstre hjørne. Så gjaldt det, om ”Hunden”
kom ud fra stætten (lågen), det sorte uhyre. Dens
kløer sås altid i sandet under tårnets vindeltrappe.
Til sidst drejedes ens hoved for at se, om ”Heksen”
under tjørnen forholdt sig rolig - og så i rend op ad
bagerens bakke”. Sådan fortæller forfatteren Johan
C. Sulkjær i sin bog om Nørre Nissum sogn fra 1932.
Han fortæller også om ”Kirkeristen”, hvor græsset
ikke vil gro. Her skete engang det helt forfærdelige,
at en flok unge mennesker, der i kådhed dansede
rundt på kirkegården en juleaften, pludselig forsvandt
ned i jorden. Kun en enkelt pige overlevede, da hendes kæreste, der stod uden for kredsen, i en rasende
fart greb hende og trak hende væk. Forfatteren
mener endda at vide, at man fortsat mange, mange
år efter kan finde stedet, hvor det skete. Jorden giver
stadig efter!
Sådanne sære historier findes nok om mange gamle
kirker, men altså også i Nørre Nissum. Kender du
nogle, vil vi meget gerne høre dem. Måske skal din
historie med i det hæfte om Nørre Nissum Kirke, der
i øjeblikket er under forberedelse.
Ring, skriv eller kig indenfor hos undertegnede
senest 1. april, så samler vi historierne op. Telefonnummeret finder du her:
9789 1218 eller eventuelt
henning.fogde@mvb.net
Henning Fogde
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AKTIVITETSKALENDER

MENIGHEDSRÅDET
Onsdag 7. marts kl. 18.30
Onsdag 4. april kl. 18.30

SOGNEAFTNER
Onsdag 21. marts kl. 19.30
“Gud og mennesker i Jakob Knudsens tænkning” v. tidligere sognepræst Knud Nyboe
Rasmussen, Dybe
Skærtorsdag 29. marts kl. 17.30
Påskespisning i kirkehuset
Onsdag 18. april kl. 19.30
“Drømmen om Amerika – og kampen om
danskheden på den amerikanske prærie” v.
valgmeninghedspræst Hans Nørkjær, Lemvig
Onsdag 16. maj kl. 19.30
Musikgudstjeneste v. Vinderup Kirketrio

SENIORKREDSEN

INDRE MISSION

Kontakt: Anne Maria & Erik Høgsgaard,
tlf.: 9789 1099 / 5174 0072

Kontakt: Bodil Nielsen tlf.: 9789 1117

Tirsdag 6. marts kl. 19.30
Emneaften v. Leo Toftgaard

Onsdag 7. marts kl. 19.00
Kredsmøde i Lomborg Kirke- og missionshus
ved sognepræst Thomas Kristensen

Tirsdag 3. april kl. 19.30
Bibeltime
Tirsdag 1. maj kl. 19.30
Forårs- og frihedsfest v. Provst Ole Rasmussen,
Bøvling
Tirsdag 5. juni
Afslutningsfest m. grill hos Erna & Hans
Sønderriis

KFUM-SPEJDERNE
Kontakt: Majbrit Bertelsen, tlf.: 9789 1994.
Ulve: Torsdag kl. 18.00 – 19.30
Mona B. Nielsen, tlf.: 2493 4724
Spejdere: Torsdag kl. 18.00 – 20.00
Frederik Andersen, tlf.: 6174 9715

Torsdag 8. marts kl. 19.30
Bibeltime hos Ingrid & Chresten Kristiansen
Krogsgårdsvej 4, Rom. 8
Torsdag 22. marts kl.19.30
Sangaften i Kirkehuset ved tidl. rektor Børge
Mikkelsen
Torsdag 5. april kl. 19.30
Bibeltime hos Mariane & Robert Jakobsen
Grummesgårdparken 26, Rom. 9
Torsdag 26. april kl. 19.30
Ydremissionsaften i Kirkehuset. Tidl. ydremissionær Else Højvang taler
Torsdag 24. maj kl. 19.30
Bibeltime hos Anna Marie & Erik Høgsgård,
Rom. 10

DANMISSION

Frivillige hjælpere
Er der nogen derude, der vil give
en hjælpende hånd ved arrangementer/udflugter eller andet, må I
meget gerne henvende jer til Inga
Houkjær på telefon: 3059 1755
eller mail: ih@nissum.dk

Onsdag 7. marts kl. 19.30
I Lemvig Kirkehus
Forårsmøde i Lemvig distrikt
Pastor emeritus og medlem af Danmissions
hovedbestyrrelse, Johannes Kühle vil give sit
bud på fremtiden for Danmission
Lørdag 10. marts kl. 10 – 16
I Bording Kirkehus, Klochsvej 41, 7441 Bording
Årsmøde i Viborg Stift
Hør nyt om Danmission og vær med til at
vælge repræsentanter. Danmissions programchef Kirsten Auken taler.
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KIRKEBOGEN

HVAD GØR MAN VED
Døbte:
27.01.2018

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.

Magnus Byskov i Dali, Nørre Nissum

Døde og begravede:
26.11.2017 Kristen Asbjørn M. Christensen, Nørre Nissum
17.11.2017 Preben Kallesøe Witte, Nørre Nissum
10.12.2017 Svend Anton Jensen, Nørre Nissum
11.01.2018 Margrethe Kirstine Pilgaard, Nørre Nissum

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.

NYT SAMARBEJDE MELLEM SPEJDERNE
I FABJERG OG NØRRE NISSUM
KFUM-spejderne i Fabjerg og Nørre Nissum har
siden sommerferien indledt et samarbejde. Det
gælder både på lederområdet og ved at ulvene
(0.-4. klasse) fra Fabjerg og Nørre Nissum
mødes hver torsdag, ligesom spejderne (5.-9.
klasse) mødes hver torsdag til spejdermøde.

KONTAKT

Vi har to steder, hvor vi ofte mødes nemlig
på Hollandsvej 8 i Fabjerg eller i spejderhuset
”Knuden” på Hovedgaden 66B i Nørre Nissum, men det kan også være mange andre

steder. Langt de fleste gange, er vi udenfor i
naturen, hvor vi udforsker de områder vi er i. Vi
udfordrer vore egne evner, grænser og lægger
vægt på at samarbejde.
Har du lyst til at prøve at være ulveunge, så
kontakt Mona B. Nielsen tlf.: 2493 4724
Har du lyst til at prøve at være spejder, så kontakt Frederik L. Andersen tlf.: 6174 9715

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

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

Sognepræsten har fri om mandagen. Præstens telefonsvarer vil
henvise til vagthavende præst i
provstiet.

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

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

Graver og kirketjener
Vakant
Gravermedhjælper
Mona B. Nielsen
Kirkegårdens personale
T: 9789 1738 - 2361 9338
E: kirkenoggraveren@pc.dk

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 formand
Bjarne Knudsen
Sejbjerg 37,
T: 2033 1110
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk

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

Menighedsrådets kasserer
Sigismund Schulin-Zeuthen
Remmerstrandvej 40,
T: 9789 1807
E: hmsz@outlook.dk

Stof til næste nummer bedes
indleveret senest 10. april 2018
til Bjarne Knudsen, T: 2033 1110,
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk

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

Kirkebladet udgives af Nørre Nissum Menighedsråd 4 gange årligt:
01.03, 01.06, 01.09 og 01.12.
Kirkens hjemmeside
www.noerrenissumkirke.dk
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GUDSTJENESTER
MARTS

APRIL

MAJ - JUNI

Søndag 4. marts – 3. s. i fasten
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 8,42-51
Kirkekaffe
Søndag 11. marts – Midfaste
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 6, 24 – 35(37)
Sogneindsamling
Torsdag 15. marts
Kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste
Søndag 18. marts
– Marie Bebudelses dag
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Luk. 1,46 – 55
Søndag 25. marts – Palmesøndag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Musikgudstjeneste. Kirkekoret medvirker.
Kollekt: Kofoeds Skole
Mark. 14, 3 – 9 eller Joh. 12, 1 – 16
Torsdag 29. marts – Skærtorsdag
Kl. 19.30 Leo Toftgaard
Joh. 13, 1 – 15
Påskespisning i Kirkehuset kl. 17.30
Fredag 30. marts – Langfredag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 23, 26 – 49 eller Joh. 19, 17 - 37

Søndag 1. april – Påskedag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark
Matt. 28, 1 -8
Mandag 2. april – Anden påskedag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 20, 1 - 18
Søndag 8. april – 1. s. e. påske
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 21, 15 - 19
Søndag 15. april – 2. s. e. påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 10, 22 – 30
Kirkekaffe
Søndag 22. april – 3. s. e. påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 14, 1 - 11
Fredag 27. april – Bededag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 7, 7 - 14
Søndag 29. april – 4. s. e. påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 8, 28 - 36

Lørdag 5. maj – Konfirmation
kl. 10.00 Leo Toftgaard
Søndag 6. maj – 5. s. e. påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 17, 1 - 11
Kirkekaffe
Torsdag 10. maj
– Kristi Himmelfartsdag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 24, 46 - 53
Søndag 13. maj – 6. s. e. påske
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 17, 20 - 26
Onsdag 16. maj kl. 19.30
Musikgudstjeneste v. Vinderup Kirketrio
Søndag 20. maj – Pinsedag
Kl.10.30 Leo Toftgaard
Kollekt: Danske Sømands- og Udlandskirker
Joh. 14,15-21
Mandag 21. maj – Anden pinsedag
Kl. 10.30 Ole Rasmusen
Fælles gudstjeneste i Lystanlægget,
Strandvejen, Lemvig.
Joh. 6,44-51
Søndag 27. maj – Trinitatis søndag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 28,16-20

Gudstjenester på Østcentret:
Torsdag 8. marts kl. 10.00 v. Leo Toftgaard
Torsdag 12. april. kl. 10.00 v.Leo Toftgaard
Torsdag 3. maj kl. 10.00 v. Leo Toftgaard

Søndag 3. juni – 1. s. e. trin
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 12,13-21. Kirkekaffe

KIRKEBIL:
Kirkegængere, som ikke selv kan eller har mulighed for at transportere sig til kirke, kan rekvirere taxa fra Nørre Nissum Turist, telefon 9789 1145. Man skal senest
8
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.

