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PRÆSTENS SPALTE

At vokse i kærlighed
Når et brudepar møder op i kirken for at blive 
gift, foreskriver ritualet, at præsten skal bede en 
bøn, hvor det blandt andet lyder: ”Vi takker dig 
for livet, du gav os, og for alle dem, der har vist 
os kærlighed, fra vi var børn og indtil i dag” 

De ord forekommer mig at være indlysende 
sande. For når to unge mennesker overhovedet 
er nået dertil, at de elsker hinanden og gerne vil 
stå ved deres kærlighed, så er det fordi, at der 
er gået noget forud: Deres forældres og families 
kærlighed er gået forud. Der er en lov om kær-
lighed her i livet, og den lyder: At kun den kan 
elske, som selv er blevet elsket.

Vi ved alle sammen, at menneskers kærlighed 
gør noget ved os. Hvad ville vi være for en slags 
mennesker, om vi aldrig havde mødt kærlighed 
fra vore forældre eller fra andre, som står os 
nær? 

Ja, det er ikke let at svare på, hvordan vi ville 
være uden den kærlighed, men vi ville i hvert 
fald ikke være de mennesker, vi er i dag. Det 
kan ingen af os være i tvivl om. Vort syn på os 
selv og andre ville have været totalt anderledes. 
Jeg tror ikke, at der er nogen, som vil bestride, at 
menneskers kærlighed gør noget ved os. Det er 
straks noget andet med Guds kærlighed.

Nu kan vi ikke være uenige i, at Gud er en kærlig 

eller nådig Gud, for det har Han på en helt umis-
forståelig måde fortalt os i Sin Søn Jesus Kristus, 
men uenigheden kommer til udtryk i, hvordan 
nåden kan og skal indvirke på os. 

Nogen vil mene, at Guds kærlighed kan slå kær-
ligheden an i vore hjerter, så vi får kraft og lyst 
til at gå i den retning, som Gud i Sin Søn Jesus 
Kristus har vist os. Andre vil sige, at det slet ikke 
kan lade sig gøre, men Guds kærlighed og nåde 
kan derimod afsløre os, som det vi er, elendige 
og fordærvede, uforbederlige syndere, som ale-
ne har Guds nåde at klynge os til.

Den uenighed kommer meget klart til udtryk i 
vores salmebog. Lad os se på et eksempel for 
hver af de to lige nævnte opfattelser: 

I en salme af Lisbeth Smedegaard Andersen 
hedder det i et vers, der har form af en bøn 
til Gud: ”Så beder vi: Giv os mod til at leve et 
menneskeliv, at vokse i kærlighed, folde os ud, 
til alt bliver ét i en lovsang til Gud” Her gives der 
udtryk for, at vi kan påvirkes af Guds kærlighed. 
Ellers ville der ikke bedes om, at vi må vokse i 
kærlighed. 

I en salme af K. L. Aastrup står der, at forkyn-
delsen af evangeliet ”skal flænge hver en hel-
lig kåbe, alt indeslutte under synd, åbenbare så 
sin gåde, at alene Gud er god” Det er en anden 

tone! Her bliver alt gjort til synd. Kun Gud er god, 
og det, evangeliet først og fremmest gør, er ikke 
at give vækst til kærligheden, men det afslører 
os som syndere, så vi indser, i hvor høj grad vi 
trænger til Jesus og Hans nådegerning mod os. 

Nu er det hævet over enhver tvivl, at ethvert 
menneske har lod og del i syndefaldet. Vi faldt 
anderledes ud, end Gud havde tænkt sig med 
os. At det forholder sig sådan, er evangeliet 
selvfølgelig med til at afsløre. Men det er ikke 
det eneste, der er at sige om os. For jeg kan ikke 
læse Det nye Testamente anderledes end, at 
Gud har en forventning om, at Hans nåde mod 
os ikke efterlader os uberørte. Gud har forvent-
ninger til det menneske, som er skabt i Hans 
billede. Han har den forventning, at vi elsker, 
fordi Han elskede os først.  Det er en ganske 
rimelig forventning, for når menneskers kærlig-
hed gør noget ved os, som vi har været inde 
på det, er det mistro til Gud ikke at forvente, 
at Hans kærlighed til os sætter frugt i vores liv 
med hinanden 

Leo Toftgaard
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Den seneste tid med coronaudbrud har budt på 
mange forhold, vi aldrig har oplevet før. Kirken 
er i skrivende stund lukket og har været det i 6 
uger - blandt andet hen over påsken. Derfor er 
vi glade for, at Peter Chapman tog initiativ til 
de videogudstjenester, som har været udsendt 
via Facebook og YouTube siden påskedag. Vi kan 
se, at mange har fundet frem til disse gudstje-
nester. Når kirkebladet er udkommet, er kirken 
forhåbentlig blevet genåbnet, men denne vi-
deomulighed kan måske blive brugt til andre 
ting i fremtiden. Leo’s prædikener er i øvrigt alle 
lagt ud på kirkens hjemmeside www.noerrenis-
sumkirke.dk. 

Orienteringsmødet forud for menighedsråds-
valget er som så meget andet udsat, så det nu 
afholdes tirsdag 9. juni, kl. 19.00. Mødet foregår 
i kirkehuset, og vi starter med lidt godt til ganen 
i form af tapas med et glas rødvin. Derefter vil 
menighedsrådet fortælle om, hvad vi har arbej-
det med de seneste knap 4 år, og hvad der lig-
ger af opgaver til den kommende tid. Der vil 
også være mulighed for at komme med ønsker 

og gode idéer til arbejdet. Selve opstillingen til 
det nye menighedsråd finder først sted 15. sep-
tember, hvor Valgforsamlingen afholdes. Benyt 
chancen 9. juni til at få mere kendskab til me-
nighedsrådet og dets arbejde. Der ligger masser 
af spændende ting og venter.

Ellers fortsætter arbejdet med ændringerne på 
kirkegården. I år er det området omkring ind-
gangen til kirken, der arbejdes med. Planerne 
er ikke helt færdige endnu, men det ligger fast, 
at stendiget omkring den halvrunde plads skal 
fjernes, og terrænet skal jævnes ud.

Så er det nok tydeligt for enhver, at kirken en-
delig er blevet kalket! På grund af et kalkefirmas 
langsommelighed, blev kirken ikke kalket i 2019 
- til menighedsrådets store utilfredshed. Derfor 
er vi glade for, at SHS i år har givet kirken den 
store tur, så den nu igen står flot i landskabet.

Pr. 1. december 2019 skete der et skifte på 
regnskabsførerposten. Mia Mikkelsen ønskede 
at blive løst fra opgaven, som hun ellers havde 

udført til menighedsrådets store tilfredshed. Vi 
vil gerne takke Mia for et stort og veludført ar-
bejde. Efter mange sonderinger er opgaven nu 
endt hos Hanne Kramer Rank, som arbejder på 
Landsforeningen af Menighedsråds hovedkontor 
i Sabro. Vi er allerede nu sikre på, at det bliver et 
godt samarbejde.

Til sidst vil vi byde velkommen (igen) i menig-
hedsrådet til Karsten Vinther, der er indtrådt 
som 3.suppleant. Karsten Vinther afløser Alice 
Kirkeby, som desværre måtte træde ud lige 
efter nytår på grund af alvorlig sygdom. Vi vil 
sige en stor tak til Alice for hendes store ind-
sats – specielt i kirkegårdsudvalget, hvor hun har 
været primus motor i den konkrete udmøntning 
af helhedsplanen for kirkegården. Derudover er 
Alice altid kommet med gode og konstruktive 
indspil på menighedsrådsmøderne. Vi håber, at 
Alice må komme godt igennem det intensive 
behandlingsforløb, hun gennemgår i øjeblikket, 
og vi tænker også på Kurt og resten af familien.

                Bjarne Knudsen
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MENIGHEDSRÅDET

Tirsdag 9. juni kl. 19.00

Menighedsrådvalg 2020
- orienteringsmøde 
 
Mødet starter med tapas og et glas rødvin. 
På mødet vil menighedsrådet fortælle om, 
hvad vi har arbejdet med de seneste knap 
4 år, og hvad der ligger af opgaver til den 
kommende tid. Der vil også være mulighed 
for at komme med ønsker og gode idéer 
til arbejdet. Selve opstillingen  og valget til 
det nye menighedsråd finder først sted 15. 
september, hvor Valgforsamlingen afhol-
des. Benyt chancen 9. juni til at få mere 
kendskab til menighedsrådet og dets ar-
bejde. Der ligger masser af spændende ting 
og venter.

SOGNEAFTNER

På grund af coronasituationen tages der 
forbehold for eventuelle ændringer/aflys-
ninger af alle omtalte arrangementer og 
gudstjenester i dette blad. Følg med på kir-
kens hjemmeside:
www.noerrenissumkirke.dk

Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand 
- bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dk

Statsministerens pressemøder i denne tid har 
mange seere. Så godt som alle ser dem, tror 
jeg. Det er selvfølgelig også meningen, fordi det 
er nødvendigt med fælles informationer i denne 
tid. 

Men mennesket skal ikke leve af informationer 
alene! Det er ikke nok kun at tale til vores for-
stand. Der skal også tales til vort hjerte, sådan 
som det bliver understreget i følgende anek-
dote:

Digteren Rainer Maria Rilke, som døde i 1926, 
boede en tid i Paris, og en dag kom han med en 
ung fransk pige til en af byens pladser, hvor der 
sad en gammel kone og tiggede. Hun hverken 
så på de forbipasserende eller bad om noget, 
eller sagde tak. Altid sad hun bare på det sam-
me sted og rakte hånden frem. Rilke gav aldrig 
noget, men veninden gav tit et par mønter. En 
dag spurgte hun, hvorfor han ikke gav noget. 
Rilke svarede: ”Vi burde give noget til hendes 
hjerte, ikke bare til hendes hånd” Et par dage ef-
ter kom Rilke med en nyudsprungen hvid rose, 
lagde den i tiggerskens åbne, magre hånd og 
ville gå videre.

Da indtraf det uventede, tiggersken så op. Hun 
så på giveren og rejste sig møjsommeligt fra jor-
den, greb efter den fremmedes hånd, kyssede 
den og gik sin vej med rosen.

En hel uge var den gamle kone borte. Stedet, 
hvor hun plejede at sidde, var og blev tomt, og 
Rilkes veninde spekulerede på, hvem der mon 
nu gav den gamle almisser. Otte dage derefter 
sad tiggersken pludselig igen på sin vante plads. 
Som tidligere var hun uden ord, og atter viste 
hun sin nød ved at række hånden frem.

”Hvad i alverden har hun levet af i alle de dage, 
hvor hun ikke har fået noget”-  spurgte den 
unge pige. Rilke svarede: ”Af rosen” Den gamle 
kone levede af det, som hun havde fået til sit 
hjerte. 

Det kan vi ikke nøjes med, men vi kan heller 
ikke undvære det. Jeg har stor respekt for den 
måde, som de danske myndigheder har grebet 
coronakrisen an på. Hele situationen omkring 
Covid-19 har tydeliggjort noget, som vi har godt 
af at blive mindet om, nemlig dette, at vi lever i 
et meget velfungerende samfund. Og i spidsen 
for det hele står der en række af meget kompe-
tente fagpersoner. Men vi skal også have noget 
til vores hjerte. Midt i alt det tekniske om den 
røde og grønne kurve har vi brug for et håb. 
Statsminister Mette Frederiksen har flere gange 
sagt, at vi efter krisen ikke skal forvente, at det 
bliver, som det var. Med hendes egne ord: ”Vi 
kommer ikke til at vende tilbage til det Dan-
mark, som det var før”

Nu ved jeg ikke præcist, hvad hun mener med 
dette, men jeg har svært ved at finde håbet 
bagved hendes ord. Jeg håber inderligt, at der 
igen kommer en dag, hvor vi kan være sammen 
og give hinanden hånden. Og at vi igen skal se 
glade studenter og HF’ere, der danser omkring 
springvandet på Kirketorvet i Lemvig.

”Så længe mennesket har håb, er intet forfær-
deligt” - sagde forfatteren Tove Ditlevsen. Den 
mest håbefulde tale så jeg på YouTube forleden. 
Der er tale om dronning Elisabeths tale til det 
britiske folk i denne svære tid. Hun sagde blandt 
andet:  ”Sammen tackler vi denne sygdom. Og 
jeg vil forsikre jer om, at hvis vi står samlet og 
beslutsomme, vil vi komme igennem det” 

Ingen anden statsleder har så stor en ledelseser-
faring som den 93-årige dronning. Hendes lange 
liv har lært hende, at vi ikke klarer det uden hå-
bet. ”Vi vil mødes igen” var hendes sidste ord. 
Det er en henvisning til den ikoniske sang ”We 
will meet again” med Vera Lynn, der var med 
til at holde modet oppe hos både britiske solda-
ter og den almindelige befolkning under Anden 
Verdenskrig.

   Leo Toftgaard

Tanker i en tid med coronasmitte

Host eller nys i dit ærme  

– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 

og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand 

- bed andre tage hensyn
Vær opmærksom på 

rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 

eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus

Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dk
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Følgende konfirmeres i Nørre Nissum kirke 
lørdag 20. juni kl. 10.00
Anders Ilsø Sørensen, Engelundvej 34, Fabjerg 
Andreas Overby Kloster, Ringvej 30, Nørre Nissum 
Astrid Klint Busk, Lemtorpvej 49, Nørlem 
Benjamin David Schmidt Kristensen, Neesvej 51, Nees
Johan Skov Nees, Lars Eriksens Vej 15, 1,-2, Lomborg 
Kasper Trabjerg Nielsen, Seminarievej 13B, Nørre Nissum 
Line Lund Nielsen, Hellasvej 17, Nørre Nissum 
Malthe Thusgaard Byskov, Gudumvej 55, Gudum
Mia Thorstensen Thiim, Gudumvej 75, Gudum 
Nicolaj Korsgaard Antvorskov, Ravndalvej 2, Nørlem 
Nicoline Wibe, Kirkebyen 21, st th, Nørre Nissum 
Noah Valdemar Dokkedahl, Mejsevej 1, Lemvig
Sebastian Schmidt Jepsen, Fabjergvej 15, Nørlem 
Simon Grantoft Kristiansen, Kongensgårdparken 9, Nørre Nissum 
Simon Lyng Jakobsen, Halkjærvej 7, Gudum 
Thilde Kristiansen, Krogsgårdvej 26, Gudum 
Tilde Bjertrup Kloster, Gudumvej 35, Nørre Nissum

Følgende konfirmeres i Nørre Nissum kirke 
søndag 21. juni kl.  10.00
Anne Balleby Møldambjærg, Mejerivejen 15, Fabjerg 
Liam Knudsen, Gudumbro 45, Gudum 
Sebastian Frederiksen, Fredensgade 23, Struer

SOGNEAFTNER

Konfirmation

SOGNEAFTNER

EFTERÅRET 2020
Onsdag 9. september

Onsdag 25. november

”Det kristne håb” 
Professor Helge Kjær Nielsen

Onsdag 21. oktober

”Nora smækkede med døren, nu går hun igen” 
Højskolelærer Lise Rokkjær

Tapas og højskolesang 
Højskolelærer Martin Ravn

Tirsdag 8. december

Julekoncert med Troubadour 
under ledelse af Erik Sommer

Efterårets fællesspisninger

Foregår følgende fredag aftner:
21. august
25. september

30. oktober                 
20. november
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INDRE MISSION

Kontakt: Christian Nielsen, T: 4151 3428 

Tirsdag 16. juni Kl. 19.30 
Bibeltime hos Bodil og Christian Nielsen, 
Østerled 7 
1. Peters brev. Kp 3.

Tirsdag 25. Juni
Tur til Møltrup aflyst,
mulighed for en anden tur.

JULI
Ferie.

Tirsdag 11. august kl. 19.30 
Møde i Kirkehuset
Pastor emeritus Leif Mortensen Aulum taler. 

Tirsdag 25. august kl. 19.30 
Bibeltime hos Anna Holm Christensen, 
Hovedgaden 17.
1. Peters brev kp. 4

SOGNEAFTNER

Tirsdag 9. juni, kl. 19.00

Orienteringsaften i Kirkehuset

MENIGHEDSRÅDET

Torsdag 4. juni, kl. 16.00 i Kirkehuset

Onsdag 19. august, kl. 16.30 i Kirkehuset

KFUM-SPEJDERNE

Kontakt: Majbrit Bertelsen, T: 2752 6123

Bævere og ulve: Torsdag kl. 18.00 - 19.30 
Kontakt: Morten Josefsen T: 5193 1613

Spejdere: Torsdag kl. 18.00 - 20.00 
Kontakt: Frederik Andersen T: 6174 9715

AKTIVITETSKALENDER

M: mette.dalgard7@skolekom.dkSENIORKREDSEN

Kontakt: Anne & Per Harslund 9789 1492

Tirsdag 2. juni
Afslutning på sæsonen med grill hos Grete og 
Verner Dahl, Remmerstrandvej 42

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

Konfirmationen i Nørre Nissum kirke i 2021 
bliver lørdag 1. maj og søndag 2. maj. 
Forældrene kan selv vælge, hvilken dag de 
ønsker konfirmationen. 
 
Nørre Nissum menighedsråd

Konfirmationen i 2021
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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 
Britta Kristensen 
T: 9786 5263 
E: britta-kristensen@live.dk

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 
Yvonne Toxvig Jensen

Gravermedhjælper 
Mona B. Nielsen

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: sschulin@outlook.dk

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

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

Kirkebladets redaktion 
Bjarne Knudsen (ansv.) 
Leo Toftgaard 
Design: Complot 
Foto: Camilla Koch, Per Harslund, 
Bjarne Kmudsen

Stof til næste nummer bedes  
indleveret senest mandag 22. juni 
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

Facebook 
Nørre Nissum kirke
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Døde og begravede: 
10.03.2020  Hanna Mette Schulin-Zeuthen, Nørre Nissum 
15.03.2020 Mette Nielsine Jensen, Nørre Nissum

FE
R
IE

Fra mandag 29. juni til søndag 19. juli og har 
holder præsten sommerferie. 
I disse uger er det Ole Vinther, Gudum 
tlf. 97863008, OV@km.dk, der er fungerende 
sognepræst i Nørre Nissum sogn.

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.

Sognepræstens ferie

Bestil kirkebil

HVAD GØR MAN VED

Fødsel? Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har med-
virket 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 anmeld-else af dåb aftales tid for en samtale om dåb-en.

Vielse? Vielse anmeldes til sognepræsten i god tid. I den kommune, 
hvor man bor, henvender man sig højst 4 måneder før vielsen på borg-
mesterkontoret og anmoder om en prøv-elsesattest. Denne samt dåbs-
attester med-bringes til præsten til bryllupssamtalen.

Dødsfald? Man henvender sig til sognepræsten, der skal foretage be-
gravelsen og aftaler begravelsestidspunktet samt tidspunkt for en sam-
tale 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 angå-
ende hjemmealtergang, hvis man er ude af stand til at komme i kirke. 
Præsten har tavshedspligt.
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Mandag 1. juni - Anden pinsedag
10.30 fælles gudstjeneste i Lemvig
Joh. 6,44-51

Søndag 7. juni - Trinitatis søndag
kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 28, 16-20

Søndag 14. juni - 1. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 12, 13 - 21
Kirkekaffe                                   

Lørdag 20. juni - Konfirmation 
Kl. 10.00 Leo Toftgaard                               

Søndag 21. juni - 2. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard - Konfirmation                                     
Konfirmation
Luk. 14, 25 - 35                                                    

Søndag 28. juni - 3. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 15, 11 – 32
Kollekt: Tværkulturelt Center

Søndag 5. juli - 4. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 5, 43-48

Søndag 12. juli - 5. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 16, 13 - 26

Søndag 19. juli - 6. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 19, 16 - 26

Søndag 26. juli - 7. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Matt.10,24 - 31

Søndag 2. august - 8. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 7, 22 - 29

Søndag 9. august - 9. s. e. trin. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 12, 32 – 48 el. Luk. 18, 1 -8

Søndag 16. august - 10. s. e. trin. 
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 11, 16 – 24
Kollekt: Danmission

Søndag 23. august - 11. s. e. trin. 
Kl.  10.30 Leo Toftgaard
Luk. 7, 36 – 50
Konfirmandvelkomst

Søndag 30. august - 12. s. e. trin 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 12, 31 - 42
Kirkekaffe

Søndag 6. september - 13. s. e. trin. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 20, 20 - 28 

Friluftsgudstjeneste Anden Pinsedag 
Mandag 1. juni 2020, kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste ved Pavillonen på Strandve-
jen i Lemvig.
Gudstjenesten vil markere 100 året for Genfore-
ningen.
Musik ved Lemvig Musikskoles Harmoniorkester
Sognepræst Kim Eriksen, Lemvig er prædikant.

Gudstjenester på Østcentret kl. 10.00
Torsdag 18. juni Leo Toftgaard
Torsdag 2. juli Ole Vinther
Torsdag 13. august Leo Toftgaard

Konfirmationsdato flyttet
På grund af coronasmitten er konfirmationen i 
Nørre Nissum kirke indtil videre flyttet fra den 
første weekend i maj til lørdag 20. juni og søn-
dag 21. juni. Det kan ikke udelukkes, at der kan 
blive tale om en yderligere udsættelse af kon-
firmationen.
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