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PRÆSTENS SPALTE

Fastetiden
Her i marts måned er vi begyndt på fastetiden. 
Den varer fra askeonsdag, som er onsdagen ef-
ter fastelavnssøndag, og frem til påskedag. 

I fastetiden er vi på rejse. Fastens gudstjene-
ster tager os med på en rejse. Rejsen ender i 
Jerusalem. På et kors. At det er sådan, fremgår 
også af ikke så få salmer. Til eksempel en af 
Kingos salmer: Se, hvor nu Jesus træder hen til 
den morderstad, enddog man ham bereder så 
grumt et blodebad. 

Fastetidens mening er, at vi skal komme til be-
vidsthed om, hvad det er, Jesus skal i Jerusalem. 
Vi skal komme til bevidsthed om, at: Her er han, 
som vil favne dig med sin kærlighed; her er han, 
som vil gavne dig med sin blodig sved.

Jeg tænker sommetider på, hvordan det kan 
være, at der imellem de mange ord og sætnin-
ger, vi hører igennem vores liv, er nogle få, der 
sætter sig fast, uden at vi har gjort noget for at 
lære dem udenad, medens andre for længst er 
glemt. Forklaringen er den, tror jeg, at der som-
metider sker det mirakel, at der tales fra hjerte 
til hjerte. 

Jeg tror, det var det, der skete for en del år si-
den på et efteruddannelseskursus, jeg deltog i. 
Vi sad en håndfuld forholdsvis usikre og uøvede 

præster og lyttede til en, som i kraft af erfaring 
og indsigt var værd at lytte til. Emnet var egent-
lig, vielsen, og det at lære at skrive en både 
vedkommende og sand evangelisk vielsestale. 

Men vi kom vidt omkring, og på et tidspunkt 
sagde vores underviser: En søndag gik det op 
for mig, at den Gud, som jeg et utal af søn-
dage, uden at tænke videre over det, havde 
vendt mig om mod alteret for på menighedens 
vegne at bede til, er en Gud, der elsker menne-
sker så højt, at Han satte livet til for vores skyld.

Han sluttede med at sige, at han ikke ville læg-
ge skjul på, at der virkelig var tale om et før og 
et efter. De ord, som jeg husker ordret, selvom 
jeg ikke engang fik dem skrevet ned, passer 
godt ind i fastetiden. 

For ved fastetidens gudstjenester er det me-
ningen, at vi skal koncentrere os om korset. 
Sådan har det altid været, og det var det, man 
i den gamle katolske kirke tog konsekvensen 
af, og så tog de ting væk fra ens dagligdag, 
som kunne være med til at ødelægge denne 
koncentration. 

Det er en kendt ting, at for megen mad og 
drikke gør os tunge i hovedet og måske også i 
sjælen. Derfor spiste man i fastetiden kun det, 

der lige nøjagtig var nødvendigt for at opret-
holde livet.

Nu kan det lyde meget trist, at vi skal have 
vores blik rettet mod korset, men det er slet 
ikke det, der er meningen. Når Paulus skriver 
til menigheden i Korinth: Og da jeg kom til jer, 
brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed 
for jer med fremragende talekunst eller vis-
dom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke 
ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som 
korsfæstet -  så er det heller ikke, fordi han vil 
gøre korinterne kede af det, nej, årsagen, at 
han siger sådan, er, at den eneste mulighed 
Gud har for, at Hans kærlighed skal give gen-
klang hos os, det er ved, på en helt umisforstå-
elig måde at vise, at Han elsker os. 

Det er det, Han viser os på korset. Det eneste 
middel, Gud har til ombestemmelse af vores 
sind og liv, så kærligheden og storsindet får 
overtaget i vores liv og sind, i stedet for ego-
ismen og småligheden, det er at forkynde den 
kærlighed, som er tro til det sidste.      

Leo Toftgaard
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDETFællesmøde mellem Nørre Nissum,  
Gudum og Fabjerg menighedsråd
For at undersøge mulighederne for samarbej-
de de tre sogne imellem har vi holdt et fælles 
møde for de 3 menighedsråd. Der vil komme 
mere om dette i næste blad.

Min landsby
Er en app, hvor alle foreninger mv. i Nørre Nis-
sum kan annoncere deres arrangementer. 

Arrangementerne ud fra 
Nørre Nissum kirke og kir-
kehus vil også være at fin-
de her. Det er en hurtig og 
effektiv måde at sprede in-
formationerne på. App’en 
hentes ned på sin telefon ved at søge efter 
”Min landsby” i App Store eller Google Play.

Nyt gelænder
Noget af det første, menighedsrådet tog 
fat på i 2019, var etableringen af et ge-
lænder i korbuen, så det bliver lettere for 
alle at deltagere i nadveren. Vi har holdt 
et møde med gørtleren, som skal lave ge-
lænderet. Hvis ikke det allerede er sat op, 
når bladet udkommer, vil det ske snarest.

Kirkegården
I den kommende tid vil der begynde at 
ske forandringer på kirkegården. Allétræ-
erne på billedet vil blive fældet, da de er 
meget dårlige - nogle er udgået og er ved 
at vælte. Der vil også blive fældet andre 
træer på kirkegården. Mange marksten, 
der markerer terrasser på kirkegården, 
vil blive fjernet, så arealet nord for kirken 
vil fremtræde mere som en helhed. Der 
skal i området udlægges urnegravsteder 
og mulighed for kistebegravelse i græs. 
Med dette sætter menighedsrådet gang i 
et større anlægsarbejde, der skal realisere 
helhedsplanen for kirkegården. Vi vil lø-
bende orientere om projektet.

I sidste nummer af kirkebladet skrev vi 
om hjemfaldne gravsten, og vi minder 
om fristen for at henvende sig til graverne 
om disse sten, som er senest 1. juli 2019. 
Artiklen fra sidst kan læses eller genlæses 
på www.noerrenissumkirke.dk

Alice Kirkeby

Himmelske Dage på Heden i Kr. Himmelfartsferien  
torsdag 30. maj – søndag 2. juni

Er Danmarks største fælleskirkelige folkefest 
og afholdes i år, som navnet antyder, i Her-
ning. Se hele programmet for Himmelske 
Dage på: www.himmelskedage.dk. 

Himmelske Dage er en mulighed for, at krist-
ne kan samles på tværs af kirkesamfund og 
kirkelige retninger til gensidig opmuntring, er-
faringsudveksling og gudstjenestefejring. Der 
sættes fokus på, hvad troen er, og vi går et 
stykke vej sammen, hvor vi kommer i samtale 
med hinanden om kirkens opgaver og proble-
merne i verden – lokalt, nationalt, internatio-
nalt og fælleskirkeligt. Lørdag aften er der et 
stort anlagt show i Jyske Bank Boxen.

Biskop Henrik Stubkjær opfordrer til, at vi alle 
deltager i Himmelske Dage, ikke mindst ved 
at være med i gudstjenesten kl. 14.00 på Tor-
vet i Herning på Kristi Himmelfartsdag. 

Der vil være gratis bustransport fra Lemvig til 
Herning og retur – og det kommer til at foregå 
med følgende program: 

12.00:   Afgang fra REMA 1000 i Lemvig.

14.00:   Åbningsgudstjeneste på Torvet i  
  Herning.

15.00:   Danmarks længste kaffebord på  
  Hernings gågade – og herefter  
  er der mulighed for at deltage i  
  forskellige workshops og seminarer  
  rundt i midtbyen.

18.30:   Hjemrejse til Lemvig fra  
  opsamlingspladsen i Herning.

19.30:   Hjemkomst til REMA 1000 i  
  Lemvig.

Hos os skal man tilmelde sig hos: Linda Hoff 
Larsen (T: 3054 8095, M: ll@nissum.dk), se-
nest tirsdag 14. maj. Menighedsrådet sørger 
for transport til og fra REMA 1000, hvis det er 
nødvendigt. Udover det store kaffebord er der 
ikke forplejning i tilbuddet, men transporten 
er gratis.

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 30. maj 
2019 vil der i Lemvig Provsti være følgende 
gudstjenester: Ferring Kirke kl. 9.00, Harboøre, 
Lemvig og Flynder kirker, alle kl. 10.30

3



SOGNEAFTNER
Onsdag 6. marts kl. 19.30

Tag naboen med! Prisen for hele aftenen, 
middag, kaffe m.m. kr. 100,-

De næste aftener bliver fredag 22. marts, 
26. april, 24. maj. Kl. 18-20.  
Tilmelding til Inga Houkjær på telefon 
3059 1755.

Fredag 22. marts. kl. 18.00

Fællesspisning i Kirkehuset

”GLÆD JER! ” - EN SANGAFTEN v. sogne-
præst Iben Tolstrup  i Hove Kirke

Som afslutning på denne sæson af kirke-
højskolen får vi besøg af Iben Tolstrup, der 
vil lade os lande på en glædelig og håbe-
fuld tone. Kom og få sunget glæden ind 
denne forårsaften i begyndelsen af marts.

Onsdag 6. marts kl. 19.30 

Kirkehøjskole Søndag 10. marts kl. 11.30

Sammen om kloden  
– Indsamling 2019 
 
Gå en tur for klimaet. For vores børn. For 
verdens fattigste. For alt i verden.

Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp 
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: hars-
lund@altiboxmail.dk eller på www.noedh-
jaelp.dk/vaer-med/indsamling

Skærtorsdag 18. april kl. 17.30

Påskespisning i kirkehuset 

Vi glæder os til at se jer til fællesspisning i 
Kirkehuset før gudstjenesten. 

Tilmelding til Bjarne Knudsen på mail: 
elin-bjarne@altiboxmail.dk eller sms: 
2033 1110 senest 12. april.

Pris: 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn op 
til 12 år. Drikkevarer kan købes.

Onsdag 27.marts, kl. 19.30 
 
Troværdighed og nytænkning - om at være kirke i en brydningstid 

v. Kirsten Weiss Mose, teolog og kommunikationsrådgiver i Københavns Stift

Hvordan arbejder vi som kirke i en tid præget af modsatrettede tendenser? Det er overskrif-
ten for denne aften, hvor Kirsten Weiss Mose vil fortælle om folkekirkens situation. Aftenen 
er formet som et oplæg og efterfølgende samtale. Oplægget vil fortælle om folkekirkens 
situation i København, hvor såvel kirkelukninger og faldende medlemsprocenter som nye tiltag 
som storsogne, Himmelske Dage og drop in-dåb har sat sit præg de sidste 10 år. 

Samtalen vil brede emnet ud, så vi i fællesskab kan forsøge at indfange, hvad der er folkekirkens 
situation såvel i Nørre Nissum som i København. Hvilke udfordringer har vi? Hvilke erfaringer kan 
vi lære af? Og hvor er mulighederne?

 
Babysalmesang
 
For forældre og deres spædbørn i alderen 
1- 10 måneder. I alt 8 onsdage 10.30-11.45 
i Gudum kirke. Opstart 6. marts, herefter 
13. marts, 21. marts, 27. marts, 3. april, 10. 
april, 24. april og 1. maj. Det er gratis, og 
du behøver ikke bo i Gudum, Fabjerg eller 
Nørre Nissum for at være med.  

Tilmelding til britta-kristensen@live.dk  
eller sms til 6135 2001 senest 27. februar.

DMS/Danmission  
- 100 år på Lemvigegnen 
 
Onsdag 6. marts 2019 kl. 19.30 i Kirkehu-
set Torvet 10, Lemvig. Der startes med ge-
neralforsamling, derefter tale ved landsfor-
mand Peter Fischer-Møller om Danmission, 
der snart bliver 200 år, men stadig er spil-
levende, og om arbejdet her i 2019.
Alle er velkomne. 

På vegne af distriktsbestyrelsen.  
Poul Fjordvald.
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Onsdag 22. maj, kl. 19.30

”Bare det swinger”  
- musik og sang med Willy Egmose i kirken
 
Da Willy Egmose studerede til organist, var han sideløbende aktiv 
jazzmusiker, og da han havde været ansat ved Skjern kirke i nogle 
år, begyndte han at lade de to verdener mødes til gavn for begge 
– gennem musikken, sit korarbejde og fællessangen. Han har kom-
poneret et stort antal salmemelodier, og her benytter han elementer 
fra jazz og anden rytmisk musik, men lægger samtidig vægt på at 
bevare kontakten med de kirkemusikalske rødder. I de senere år har 
desuden den stærke, nordiske folketone været en inspirationskilde. 

Ved koncerten kommer vi langt omkring i musikalske stilarter, og 
indimellem synger vi nogle af hans egne salmer.

Onsdag 24. april, kl. 19.30

 
”Livet - det dejligste eventyr” 
Kristendommen i H.C. Andersens forfatterskab. V. Kaj Mogensen
 
H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi: ”Mit Livs Historie vil vise Verden, 
hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, der fører alt til det Bedste”. 
Troen på at Gud er kærlighed, at Gud har skabt os mennesker i sit bil-
lede. Han tror på, at Bibelen og naturen er Guds åbenbaringer.  Der 
er en sammenhæng mellem skabelse og Guds nådige forsyn.  Han 
vil med sin digtning forkynde Guds kærlighed. For H.C. Andersen er 
kristendommen ikke et system eller færdige meninger, men liv og 
glæde. Han tager afstand både fra stiv ortodoksi og ateistisk materia-
lisme. Han ser sammenhængen mellem følelse, fantasi og fornuft. For 
ham hører tro og viden sammen.

Kaj Mogensen er fhv. sognepræst i Hvidbjerg Vesten Aa, Ørum og Lod-
bjerg i Thy. Nu hjælpepræst i den grundtvigske frimenighed på Mors. 
Dr. theol. på afhandlingen ” Livet det dejligste eventyr - H. C. Ander-
sens teologi ”.

Konfirmation i Nørre Nissum kirke
Følgende skal konfirmeres lørdag 4. maj 2019 kl. 10.00
Damien Knudsen, Gudumbro 45, 7620 Lemvig
Gustav Guldberg Olesen, Hollandsvej 12, 7620 Lemvig
Kathrine Bjorholm Damgaard, Hyldeparken 9, 7620 Lemvig
Tilde Bjorholm Damgaard, Hyldeparken 9, 7620 Lemvig
Laura Højland Nielsen, Borumvej 24, 7620 Lemvig
Mads Underbjerg Terp Sønderriis, Tangvej 9, 7620 Lemvig
Maja Ilsø Sørensen, Engelundvej 34, 7620 Lemvig
Maria Olesdatter Sandgrav, Gudumlundvej 16, 7620 Lemvig
Mikkel Hartvig Clausen Adamsen, Birkevej 7, 7620 Lemvig
Nicoline Bendixen, Seminarievej 58, 7620 Lemvig
Oliver Ribberholt Madsen, Hovedgaden 50, 7620 Lemvig
Stine Klitgaard Jepsen, Hovedgaden 18, 7620 Lemvig 
Tilde Klitgaard Jepsen, Hovedgaden 18, 7620 Lemvig
Victor Dalgaard Bramming Jørgensen, Hovedgaden 8, 7620 Lemvig
Max Dahl Jacobsen, Frederikshøj 4, 7620 Lemvig
Silas Grotkjær, Grummesgårdparken 4, 7620 Lemvig

Følgende skal konfirmeres søndag 5. maj 2019 kl. 10.00
Simone Lilleøre Filsø, Hovedgaden 20, 7620 Lemvig 
Philip Forsom Jensen, Birkevej 11, 7620 Lemvig
Konrad Holm Buchhave, Øster Lundgårdvej 20, 7620 Lemvig
Mathias Jellesmark Fiskbæk, Grønningen 13, 7620 Lemvig
Rasmus Hegelund Kristensen, Landbolystvej 25, 7620 Lemvig

Alle konfirmander med familie ønskes hjertelig tillykke.
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INDRE MISSION
 

Kontakt: Christian Nielsen, T: 4151 3428 

Tirsdag 12. marts kl. 19.30
Bibeltime hos Mariane og Robert Jakobsen, 
Grummesgårdparken 26. Rom 15

Tirsdag 19. marts kl. 19.30
Sangaften i Kirkehuset ved fhv. rektor Børge 
Mikkelsen

Onsdag 20. marts kl. 19.00
Kredsmøde i Møborg kirke og missionshus 
ved pastor Morten Mouritzen Vinding.

Tirsdag 9. april kl. 19.30
Bibeltime hos Bodil og Christian Nielsen, 
Østerled 7. Rom 16

Tirsdag 23. april kl.19.30
Møde i Kirkehuset ved tidl. missionær Else 
Højvang.

Mandag 6. maj kl. 19.30 
Lemvigkredsens repræsentantmøde i 
”Klippen”. Tale ved Hilbert Dam Løsning.

Tirsdag 7. maj kl. 19.30
Forårs- og frihedsfest i Kirkehuset ved tdl. 
lærer Ole Due Nørre Nissum. Fælles med 
Seniorkredsen

Tirsdag 21. maj kl. 19.30
Bibeltime hos Ingrid og Christen Kristiansen, 
Krogsgårdsvej 4

SOGNEAFTNER

Fredag 22. marts, kl. 18.00 
Fællesspisning

Onsdag 27. marts. Kl. 19.30 
Sogneaften med Kirsten Weiss Mose, 
København.

Skærtorsdag 18. april. Kl. 17.30 
Påskespisning i kirkehuset.

Onsdag 24. april, kl. 19.30 i kirken 
”Bare det swinger” musik og sang med Willy 
Egmose

Fredag 26. april, kl. 18.00
Fællesspisning

Onsdag 22. maj, kl. 19.30 
Sogneaften med Kaj Mogensen. ”Livet – det 
dejligste eventyr”

Fredag 24. maj, kl. 18.00
Fællesspisning

MENIGHEDSRÅDET

Onsdag 13. marts, kl. 18.30

Onsdag 10. april, kl. 18.30

Onsdag 15. maj, kl. 18.30

AKTIVITETSKALENDER

M: mette.dalgaard7@skolekom.dkSENIORKREDSEN

Kontakt: Else & Gunnar Kloster,  
T: 6135 8232

Tirsdag 5. marts, kl. 19.30
Sognepræst Leo Toftgaard

Tirsdag 2. april, kl. 19.30
Galaterbrevet 3: Loven og løftet

Tirsdag 7. maj, kl. 19.30
Forårs- og frihedsfest fælles med IM
Ole Due om det sønderjyske.

Tirsdag 4. juni, kl. 18.00
Afslutning på sæsonen med grill hos
hos Anne og Per Harslund, Nørbysvej 4

KFUM OG KFUK

Kontakt: Anne Østergaard Mosekjær 
T: 2040 9295 E: oek@nissum.dk

FREDAGSFAMILIEN 
Arrangementer for hele familien fredag aften 
i Østhallens cafeteria. 
Kontakt: Mette Dalgaard T: 3069 7460  
E: mette.dalgaard7@skolekom.dk

VOKSENAFTNER 
Kontakt: Elin Knudsen, T: 3029 5372

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
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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  
Mia Mikkelsen  
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.) 
Alice Kirkeby, Leo Toftgaard 
Design: Complot 
Foto: Per Harslund, Bjarne Knudsen, 
Complot

Stof til næste nummer bedes  
indleveret senest Tirsdag 23. april 
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

K
O

N
TA
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T

K
IR

K
EB

O
G

EN

Døbte: 
14.10.2018  Simon Jens Paarup Bendtsen, Nørre Nissum 

11.11.2018  William Uglebjerg Kirkeby, Lemvig

Viede: 
27.10.2018  Maja Rud Trillingsgaard og  
 Mathias Rud Trillingsgaard, Silkeborg  

24.11.2018  Julie Kjeldager Nygaard Thomsen og  
 Stefan Cravach Dahl Thomsen, Nørre Nissum 

01.12.2018  Johanne Kodal Breinholt og   
 Christian Kodal Breinholt, Aarhus 

Døde og begravede: 
03.10.2018  Ejvind Knudsen, Nørre Nissum

27.10.2018  Jane Majbritt Hvingelby, Nørre Nissum

07.12.2018  Knud Erik Larsen, Nørre Nissum

FE
R
IE

Sognepræsten er på kursus fra mandag d. 8. april 
til og med fredag d. 12. april. I denne periode 
afløser sognepræst Ole Vinther, Gudum. Tlf. 9786 
3008 e-mail: ov@km.dk.

Sognepræstens kursus

Vi er en flok voksne, der i efteråret 2018 mødtes til en idéaften, da 
flere havde brug for at møde andre voksne for i fællesskab at tale 
med hinanden om livet - og at synge, spise og hygge.

Første voksenaften blev afholdt i januar 2019. Vi vil mødes cirka én 
gang om måneden på forskellige ugedage. Tidspunktet vil være fra 
kl. 19.30-22.00, men nogle gange vil vi begynde allerede kl. 18.30 
med at spise aftensmad sammen. Mødet kan være i private hjem, 
eller det kan være en gåtur eller andet. Desuden vil vi gerne støtte 
op om sogneaftenerne i Kirkehuset og deltage i borgerforeningens 
arrangementer. 

Har du lyst til at møde andre voksne fra Nørre Nissum, så er du 
hjertelig velkommen - du kan henvende dig til Elin Knudsen,  
3029 5372. Programmet kan ses på www.noerrenissumkirke.dk 
under ”arrangementer” eller i App’en ”Min landsby”.

Voksenaftner under Nørre Nissum KFUM og KFUK
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Søndag 3. marts - Fastelavn
Nytorv på Nørre Nissum skole
Kl. 11. 00 Leo Toftgaard
Matt. 3, 13 – 17
Kollekt: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Søndag 10. marts - 1. s. i fasten
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 4,1-11
Kirkekoret medvirker
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Søndag 17. marts - 2.s. i fasten
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 15,21-28         
Kirkekaffe                                    

Torsdag 21. marts 
Kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste
Leo Toftgaard                                     

Søndag 24. marts - 3. s. i fasten
Kl. 10.30 Leo Toftgaard                                     
Luk. 11,14-28                                                    

Søndag 31. marts - Midfaste
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 6,1-15

Søndag 7. april - Mariæ bebudelses dag
Kl. 9.00 Ole Vinther
Luk. 1,26-38

Søndag 14. april - Palmesøndag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt.21,1-9 
Musikgudstjeneste ved Kirkekoret
Kollekt: Kofoeds Skole
Kirkekaffe

Torsdag 18. april - Skærtorsdag
Kl. 19.30 Leo Toftgaard
Matt. 26, 17-30
Aftengudstjeneste med forudgående fællesspis-
ning 

Fredag 19. april - Langfredag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 27, 31-56 el. Mark. 15,20-39

Søndag 21. april - Påskedag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Mark. 16,1-8
Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark

Mandag 22.april - Anden påskedag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 24,13-35                                                      

Onsdag 24. april kl. 19.30
Koncert ved Willy Egmose

Søndag 28. april - 1. søndag efter påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 20,19-31

Lørdag 4. maj
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Konfirmation
Joh. 10, 11- 16 

Søndag 5. maj - 2. søndag efter påske
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Konfirmation 
Joh. 10, 11- 16

Søndag 12 maj - 3. s. e. påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 16, 16 – 22
Kirkekaffe

Fredag 17. maj - Bededag
Kl. 10.30 Ole Vinther
Matt. 3,1-10

Søndag 19. maj - 4. søndag efter påske
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 16,5-15 

Søndag 26. maj - 5. søndag efter påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 16,23b-28

Torsdag 30. maj - Kristi himmelfarts dag
Fællesgudstjeneste i Herning 
Kl. 14.00 Henrik Stubkjær (se omtale andetsteds)
Mark. 16,14-20

Søndag 2. juni - 6. søndag efter påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 15,26-16,4

Gudstjenester på Østcentret:
Torsdag 14. 3. kl. 10.00 ved Carsten Riis Jensen
Torsdag 11. 4. kl. 10.00 Ole Vinther
Torsdag 9. 5. kl. 10.00 ved Leo Toftgaard

Fastelavnsgudstjeneste - familiegudstjeneste
Søndag 3. marts kl. 11.00 er der fastelavnsguds-
tjeneste på Nytorv, Nørre Nissum skole. Børn 
og voksne må meget gerne møde udklædte til 
gudstjenesten. Tøndeslagning med kåring af kat-
tedronninger og kattekonger foregår i østhallen. 
Til frokosten serveres hotdogs. Pris 30,- kr. pr. 
person. Alle - både børn og ældre - er velkomne.

Fredagsfamilien, GNIF, Menighedsrådet og 
KFUM-spejderne.
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