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Jeg vil ånde luften i fulde drag
Vi lever i den verden, som Gud har skabt. At
vi gør det, minder vi hinanden om i Trosbekendelsens første led. Der siger vi: Vi tror på
Gud Fader, den almægtige, himlens og
jordens skaber. Men netop den linje tog det
sin tid at blive enige om. Trosbekendelsen står
ikke i Bibelen. Den er i stedet et udtryk for,
hvad, man i den tidlige kristne kirke blev enige om, var ret kristendom. Trosbekendelsen,
som vi døber de små børn på og konfirmerer
vore unge på, er på den måde et kampskrift.
Den består af nogle linjer, som det har kostet
blod, sved og tårer at blive enige om. Dengang man diskuterede trosbekendelsens første
led, var alle enige om, at Gud har skabt Himlen. Det var der ikke noget problem med, for
den, himlen, ser jo de fleste dage så smuk blå
ud. Så den har Gud sikkert skabt. Men jorden
med dens slid og modgang, sygdom, krig, lidelse, sorg, død, fortvivlelse. Skulle den være
skabt af Gud? Med al dens ondskab: Var den så
ikke snarere djævelens værk?
Sådan spurgte mange i middelalderen. Der var
også mange, der svarede ja til det spørgsmål
ved at vende verden ryggen. Men det er ikke
meningen med livet. For den jord, vi lever på,
er den jord, hvor Guds søn har stiftet sit rige.
For således elskede Gud verden, at han
gav sin enbårne søn, sådan står der i Johan-
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nesevangeliet. Gud elsker den verden, som vi
lever i, og han elsker det menneske, som Han
har skabt, så højt, at Han i Sin Søn gjorde sig til
ét med det. Den, som vil være kristen uden for
verden, fornægter Jesus Kristus, Guds søn, som
fødtes ind i denne verden.
Det liv, som vi har fået af Gud, er ikke for jammerligt til at leve. Livet skal leves i glæde,
mente Martin Luther. Nu fryde sig hver kristen
mand og springe højt af glæde! – som han digtede i en salme. I år fejrer vi 500-året for reformationen. Ifølge overleveringen så indledtes Reformationen med, at Luther 31. oktober
1517 slog 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Teserne kritiserede den katolske kirkes
handel med afladsbreve.
Luther skrev cirka 350 bøger, 2000 prædikener
og 2500 breve. Dertil kommer hans bordtaler,
som fylder 6 bind. Bordtalerne er nedskrevet
af andre. I disse taler udtrykte Luther sig meget ligefremt, som det også er tilfældet her:

Gud vil have, at vi skal være glade. Han hader
mismod. Hvis han ville have, at vi skulle være
kede af det, ville han ikke have givet os solen,
månen og jordens frugter. Han ville hylle alt i
mørke. Han ville ikke længere lade solen stå
op eller sommeren vende tilbage.

Sommeren er heldigvis vendt tilbage. Solen
står op hver morgen. Se nu stiger solen, synger vi med Jakob Knudsen.
I den salme har Jakob Knudsen beskrevet, hvor
stor en gave livet er. Det er som en morgen
fyldt med strålende farver. Jubel og stilhed på
samme tid. Sådan er livet, som vi får hver dag.
Oplevelserne bliver givet til os.
Når Jakob Knudsen i de første vers af sin salme
taler om solen, som står op over havet, og om
den lyse dag, så er det for, at vi skal tænke på
jordens allerførste morgen. Solen og havet hører vi om i begyndelsen af Bibelen. Der står,
at Guds ånd svævede over vandene. Og
Gud sagde: Der blive lys. Og der blev lys.
Det gryede ad den første dag. Hver ny dag er
egentlig en gentagelse af den første morgen.
Troen på Gud som Skaberen er troen på vores
kærlige himmelske Far, som giver os med rund
hånd hver morgen, for at vi skal tage imod oplevelser og opgaver med begge hænder og
give os i kast med livet.

			

Leo Toftgaard

Konfirmation lørdag 6.5.2017

Bagerste række f. v.:
Jens Balleby Møldambjærg
Christian Riis Jakobsen
Tobias Schmidt Abildtrup
Jonas Rasmussen Dalsgaard
Kristian Nørgaard
Rasmus Roed Lassen
Christoffer Kjølhede
Mark Robert Grønborg Bjerregaard
Forreste række f. v.:
Bastian Holm Buchhave
Frederikke Hummelshøj Mikkelsen
Jeanette Martine Ørskov Karlsen
Anastacia Damgaard Muhle – Zimino
Lærke Lykke Thomsen
Sofie Balleby Møldambjærg
Julie Tatt Høgsgaard
Henrik Karlsen
Martin Skriver Knudsen

Konfirmation søndag 7.5.2017

Bagerste række f. v.:
Jeppe Rønn Laursen
Joachim Ribberholt Madsen
Laurids Asgeir Juul Pedersen
Christian Guldberg Olesen
Jacob Byskov
Jonas Dyhrberg
Bjarke Kjær Larsen
Mads Engholm Knudsen
Forreste række f. v.:
Cecilie Sandfeld Larsen
Natali Holbæk Bertelsen
Nadia Rebbe Christensen
Laura Klint Busk
Amalie Overby Kloster
Isabella Tøt Klit Pedersen
Mathilde Langvang Nørby
Kirsten Madsen
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Noget af det seneste på dagsordenen har været et udbygget samarbejde med Gudum-Fabjerg sogne. Som det er mange bekendt, er
sognepræsteembedet i Gudum-Fabjerg i øjeblikket ubesat, efter Ebbe Sunesen gik på pension. Udmeldingen fra biskop Henrik Stubkjær
har været, at det vil være vanskeligt at opretholde en fuld præstestilling i de 2 sogne. Dels
har indbyggertallet været faldende, dels har
en del af stillingen indeholdt forpligtelser på
Lemvig Sygehus.

præst i et fællespastorat. Den løsning synes vi
i Nørre Nissum menighedsråd er for vidtgående på nuværende tidspunkt, og biskoppen har
da også meldt ud, at det ikke vil blive til virkelighed mod Nørre Nissums vilje. Vores forslag
er derfor at udbygge samarbejdet om konkrete
arrangementer, som det enkelte menighedsråd ikke kan løfte selv og på den måde lade
tingene udvikle sig nedefra. Vi foreslår også at
der afholdes et årligt fællesmøde mellem de
tre menighedsråd for at koordinere indsatsen.

medlemmer i Nørre Nissum nogenlunde svarer til antallet i Gudum og Fabjerg tilsammen.
Der er derfor en ubalance, hvis Nørre Nissum
fortsat har en fuld præstestilling, mens Gudum og Fabjerg må nøjes med en halv stilling.
Leo Toftgaard har derfor sammen med menighedsrådet foreslået, at en nærmere defineret
del af hans arbejdstid kan overføres til GudumFabjerg. Intet er dog afgjort endnu, og der arbejdes videre på sagen.

Et forslag til den fremtidige struktur har været, at de 3 sogne tilsammen skulle dele 1,5

Selve præstebetjeningen slipper vi dog ikke
for at forholde os til, da antallet af folkekirke-

Bjarne Knudsen

Arrangementer i efteråret 2017

Resultat af sogneindsamling

Onsdag 6. september: Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole

Søndag 12. marts var der sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. I
Nørre Nissum Sogn blev der indsamlet 8.731,50 kr. kontant, dertil kommer bidragene via MobilePay. Der blev således indsamlet over 3.000
kr. mere end sidste år.

Onsdag 11. oktober: Tapas og højskolesangaften
Onsdag 15. november: Luther efter Luther, v. Henning Kjær Thomsen
Tirsdag 12. december: Adventsmøde fælles med Ældres Venner

Stor tak til indsamlerne, som i år også talte 4 konfirmander, og til de
mange bidragydere, som tog godt imod dem.

Per Harslund
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Præsentation af de nye menighedsrådsmedlemmer
Rakel Rasmussen Dalsgaard
Jeg er gift med Jesper, og
sammen har vi 3 børn. Jeg
er født i Nord-Norge, men
har boet i Seminariebyen
siden 1998. Jeg arbejder på
Christinelystskolen i Lemvig
som lærer i vores rullende
indskoling.
At være lærer i dag er udfordrende på mange
områder, men jeg synes, det er et helt fantastisk arbejde, og jeg ser det som et privilegium
at være med til at danne - og uddanne elever
hver dag.
Jeg sagde ja til at sidde i menighedsrådet, fordi jeg gerne vil bidrage til, at kristendommen
kommer i øjenhøjde, at formidlingen af kristendommen når ud til alle, i alle aldre. I menighedsrådet er jeg næstformand.
Anne Hennig-Olsen
Jeg er gift med Finn Mogensen og bosat i Nørre
Nissum.
Efter mange år som lærer
på Nørre Nissum skole er
jeg nu tilbage ved drejeskiven og arbejder som keramiker.
Det er en spændende udfordring at komme i
menighedsrådet, som jeg ser frem til. Jeg håber, at vi med opbakning og gode ideer fra beboerne i Nørre Nissum kan skabe rum for alle i
kirken. Min primære opgave i menighedsrådet
er posten som kirkeværge
.

Elsebeth Dam Simonsen
Jeg bor sammen med min
mand Ole og vores plejedatter på Østerled. Vi har
fem børn, to bor her i området og tre bor i Ålborg.
Jeg er uddannet socialrådgiver og arbejdede som
jobcenterchef i Holstebro,
indtil jeg blev syg.
Jeg har tidligere siddet i flere forskellige bestyrelser i skole- og idrætsregi.
I menighedsrådet er min primære opgave at
være kontaktperson.
I menighedsrådet vil jeg gerne lave noget frivilligt arbejde, der giver værdi for andre mennesker, og jeg vil gerne medvirke til, at vi i
Nørre Nissum bevarer og udvikler det gode
kirkeliv, vi har. Jeg synes, at det er vigtigt, at
vi i vores samfund har en kirke, der er for alle.
Sigismund Schulin-Zeuthen
Jeg er 71 år, har været
landmand hele mit liv, er
gift med Hanna og har 2
børn. Jeg bor på Remmerstrandvej, men kommer
oprindelig fra Thyholm.
I menighedsrådet skal jeg
holde styr på pengene som
kasserer.

Linda Hoff Larsen
For mig er det afgørende, at
kirken spiller en vigtig rolle
i det sogn, man bor i, gennem et aktivt og mangfoldigt menighedsliv. Noget
jeg oplever, der er en lang
og rig tradition for i Nørre
Nissum.
Jeg ser også gerne, at kirken igennem samarbejde med byens øvrige foreninger, skoler og
institutioner viser sig som en naturlig del af
vores sogn, og handler ind i den virkelighed,
vi er en del af.
Jeg har sagt ja til at engagere mig i menighedsrådsarbejdet i håb om at kunne bidrage til
et fortsat virksomt menighedsliv, og at mange har lyst til at tage del i de fællesskaber og
arrangementer, som er i og omkring kirken.
Et arbejde jeg glæder mig til og ser frem til
i samarbejde med de øvrige medlemmer af
menighedsrådet.
Min primære opgave i menighedsrådet er at
være sekretær.
I øvrigt har jeg boet i sognet siden 1989, er
læreruddannet og er til daglig sammen med
min mand en del af ledelsen på Nørre Nissum
Efterskole. Her trives vi rigtig godt i et mylder
af 155 unge mennesker og en skøn medarbejderstab.

Da jeg fik opfordringen, følte jeg en moralsk
forpligtelse til at stille op.
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AKTIVITETSKALENDER

MENIGHEDSRÅDET
Tirsdag 20. juni
Torsdag 17. august
Onsdag 13. september
Tirsdag 24. oktober
Onsdag 22. november
Alle møder afholdes i kirkehuset kl. 19.00

SENIORKREDSEN
Kontakt: Anne Maria & Erik Høgsgaard
T: 9789 1099 / 5174 0072

Torsdag 8. juni Kl. 19.00
Skovtur eller lignende. Program senere.

Tirsdag 6. juni
Afslutningsfest m. grill hos
Erna og Hans Sønderriis, Seminarievej 69

12. – 18. juni
Teltmøder i Langerhuse. Program senere.

Fredag 23. juni
Borgerforeningens Skt. Hans fest.
Høgsgaard Strand

SOGNEAFTNER
Menighedsrådets aktivitetsudvalg:
Anne Hennig-Olsen, 2484 2692,
annehennigolsen@gmail.com

KFUM OG KFUK
Kontakt: Bjarne Knudsen, T: 9789 1662,
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk.
Fredagsfamilien. Arrangementer for hele
familien fredag aften i Østhallens cafeteria.
Kontakt: Mette Dalgaard, T: 3069 7460.
mette.dalgaard7@skolekom.dk
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INDRE MISSION

KFUM-SPEJDERNE
Kontakt: Majbrit Bertelsen, T: 9789 1994.
Ulve: Tirsdag kl. 18.00-19.30
Spejdere: Tirsdag kl. 18.30-20.00
i spejderhuset ”Knuden”, Hovedgaden 66b

Torsdag 22. juni Kl. 19.30
Bibeltime hos Marianne og Robert Jakobsen,
Grummesgårdparken 26.
Torsdag 10. august Kl. 19.30.
Møde i Kirkehuset ved missionær Villy
Sørensen, Hammel.
Torsdag 24. august Kl. 19.30.
Bibeltime hos Anna Marie og Erik Høgsgård,
Høgsgårdsvej 4.
Taler: Leo Toftgaard.

Nørre Nissum menighedsråd har besluttet, at der kan afholdes lørdagskonfirmation. Det er et
ønske fra en del af forældrene, vi hermed prøver at imødekomme.
Forældrene kan selv vælge hvilken dag, de ønsker konfirmation.
Konfirmation i 2018 bliver søndag 6. maj og eventuelt lørdag 5. maj.

Nørre Nissum menighedsråd

KIRKEBOGEN

HVAD GØR MAN VED

Døbte
04.02.2017		Asta Marie Dam Juul, Aarhus

Fødsel? Forældre skal kun anmelde fødsel,
hvis der ikke har medvirket en jordemoder
ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen
afleveres eller sendes til sognepræsten, så
den er fremme senest 14 dage efter fødslen.

12.03.2017		Jacob Byskov, Nørre Nissum
12.03.2017		Laura Kloster Øgendahl, Gudum
26.03.2017		Ingrid Balleby Møldambjærg, Nørre Nissum
16.04.2017		Dicte Bech Erlandsen, 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.

Døde og begravede		
15.02.2017

Norma Irene Karlsen, Nørre Nissum

18.02.2017		Maren Marie Kjær, Nørre Nissum
22.02.2017		Holger Hertzum-Larsen, Nørre Nissum

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.

04.03.2017		Alfred Christensen, Nørre Nissum
07.03.2017			Elna Gade Nielsen, Nørre Nissum
13.03.2017		Winnie Knudsen, Nørre Nissum
17.03.2017		

Søren Kirk Toelberg Christensen, Nørre Nissum

21.03.2017 		Janus Andreas Andersen, Nørre Nissum

Dødsfald? Man henvender sig til sognepræsten, der skal foretage begravelsen og aftaler begravelsestidspunktet samt tidspunkt
for en samtale forud for begravelsen.

KONTAKT

SOGNEPRÆSTENS STUDIEUGE OG FERIE
Fra mandag 26. juni til søndag 2. juli har sognepræsten tjenestefri til en studieuge.
Fra mandag 3. juli til søndag 23. juli holder sognepræsten sommerferie.
I disse uger er det Margit Bæk Danielsen tlf. 2346 6153, margitbaekdanielsen@gmail.com,
der er fungerende sognepræst i Nørre Nissum sogn.

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

Kirkesangere
Kirsten Kristensen
T: 9785 0820
E: khyldgaardk@gmail.com

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

Jens Bo Kristiansen
T: 9789 1060
E: jensbo@mvbmail.dk

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

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

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
Menighedsrådets kasserer
Sigismund Schulin-Zeuthen
Remmerstrandvej 40,
T: 9789 1807
E: hmsz@outlook.dk
Kirkeværge
Anne Hennig-Olesen
Portvænget 10
T: 2484 2692
E: annehennigolsen@gmail.com

Kirkebladets redaktion
Bjarne Knudsen (ansv.)
Rakel Dalsgaard, Leo Toftgaard
Design: Complot.
Foto: Complot, Per Harslund og
Bjarne Knudsen
Stof til næste nummer bedes
indleveret senest 26. juni 2017
til Bjarne Knudsen,
T: 2033 1110,
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk
Kirkebladet udgives af Nørre Nissum
Menighedsråd 4 gange årligt: 01.06,
01.09, 01.12 og 01.03.
Kirkens hjemmeside
www.noerrenissumkirke.dk
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GUDSTJENESTER
JUNI

JULI

AUGUST

Søndag 4. juni - Pinsedag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Joh. 14,22-31
Kollekt: Kirkens Korshær

Søndag 2. juli - 3. s. e. trin.
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Luk. 15,1-10

Søndag 6. august - 8. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt. 7,15-21

Søndag 9. juli - 4. s. e. trin.
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Luk. 6,36-42

Søndag 13. august - 9. s. e. trin.
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Luk. 16,1-9

Søndag 16. juli - 5. s. e. trin.
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Luk. 5,1-11

Søndag 20. august - 10. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Luk. 19,41-48
Kirkekaffe

Mandag 5. juni - Anden pinsedag
Kl. 4.44
Fælles gudstjeneste i Lemvig
(ved musikpavilionen Lemvig)
Joh.3,16-21
Søndag 11. juni - Trinitatis søndag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Joh. 3,1-15
Søndag 18. juni - 1. søndag efter trin.
Kl. 11.00 Leo Toftgaard
Friluftsgudstjeneste i Midtpunktet
Luk. 16,19-31
Søndag 25. juni - 2. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Luk. 14,16-24
Kollekt: Tværkulturelt Center
Kirkekaffe

Søndag 23. juli - 6. s. e. trin.
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Matt. 5,20-26
Søndag 30. juli - 7. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Luk. 19,1-10

Gudstjenester på Østcentret

Søndag 27. august - 11. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Luk. 18,9-14
Søndag 3. september - 12. s. e. trin
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Mark. 7,31-37

SOMMERGUDSTJENESTE

Torsdag d. 8. juni ved Leo Toftgaard
Torsdag d. 13. juli ved Margit Bæk Danielsen
Torsdag d. 10. august ved Leo Toftgaard

FRILUFTSGUDSTJENESTE

Alle dage kl. 10.00

8KIRKEBIL:

FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG

I MIDTPUNKTET SØNDAG 18. JUNI KL. 11.00

2. pinsedag, mandag 5. juni kl. 4.44 håber vi,
at rigtig mange vil møde op til en fælles gudstjeneste ved musikpavilionen, Strandvejen,
Lemvig.

Nørre Nissum menighedsråd indbyder også i år til friluftsgudstjeneste for alle, børn, unge og ældre i Midtpunktet.

Gudstjenesten vil bære præg af, at det er
grundlovsdag. Efter gudstjenesten er der morgenkaffe på Museet for Religiøs Kunst.

Vi håber på godt vejr, for der er noget særligt ved en gudstjeneste i det fri. Husk at medbringe noget at sidde på. I tilfælde
af vedholdende regnvejr holdes gudstjenesten på Nørre
Nissum skole. Efter gudstjenesten kan der købes pølser og
sodavand.
Kom og vær med til en festlig sommeroplevelse!

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
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.

