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PRÆSTENS SPALTE

I en af Lars Lilholts ikke så kendte sange lyder 
omkvædet: ”Giv altid håbet den længste frist”. 

Det er et godt ønske, det gode ønske, det bed-
ste ønske, den smukkeste leveregel, dette at 
give håbet den længste frist. 

Tag håbet fra et folk, og det er dømt til tilin-
tetgørelse.

Tag håbet om frihed fra den fangne og hans liv 
er dømt til undergang og fortvivlelse.

Tag håbet fra et hvilket som helst menneske, 
også os selv, og vi vil være dømt til evig angst 
og usikkerhed og tomhed.

Giv altid håbet den længste frist….

Langfredag døde Jesus.

Håbet blev slukket. Måske er det derfor, at Mar-
kus i sit påskebudskab nævner, at kvinderne, 
der gik fra Jesu grav, var rystede og ude af sig 
selv, ja de sagde det end ikke til nogen for de 
var bange.

Kvinderne gik forbi den tunge sten, der var fjer-
net fra hullet i klippen. De gik ind i graven. De 
så en engel. Men Jesus var borte.

Jeg kender godt den teologiske debat omkring 
den tomme grav. 

Jeg kender også til argumentet om, at den tom-
me grav er beviset for Jesu opstandelse, som 
om opstandelsen kan eller skal bevises. Det kan 
den ikke. Det skal den ikke. Opstandelsen kan 
man kun forholde sig til i tro. Intet andet.

Derfor er den tomme grav slet ikke eksiste-
rende.

Jesu grav er fyldt. Og Jesu grav er tom.

Fyldt til bristepunktet af opstandelse.

Tom for Jesu krop.

Graven sprænger alle rammer og naturlove. 
Det er englens ord der gør det: ”Vær ikke for-
færdede, I søger efter Jesus fra Nazaret, den 
korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her.” 

Englens ord fylder det, der skulle være den 
tomme grav ud og op. Man kan høre det i or-
dene fra englen, som var det Gud selv der talte:

Jesus er opstået.

Disse tre små ord der ændrede historiens gang. 
Disse tre små ord der sprængte sig ind i et-
hvert menneskes hjerte og forandrede det for 
evigt. Disse tre små ord, der bristefyldt af liv 
og forventning og håb, gav først kvinderne og 
dernæst alle vi andre håbet tilbage.

Så husk: Giv altid håbet den længste frist…. 

Henning Toft Bro

Påske
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Nørre Nissum kirke gør igen klar til sogne-
indsamling i forlængelse af gudstjenesten 
søndag den 12. marts. Som tidligere bliver 
der mulighed for at donere både med kon-
tanter og via mobilepay.

Indsamlingen starter kl. 11.30 i kirkehuset 
efter tildeling af en rute, et rundstykke og 
en kop kaffe.

Du kan få flere oplysninger og e.v.t. til-
melde dig som indsamler hos indsam-
lingsleder, Per Harslund på tlf. 4018 6084 
eller mail: harslund@altiboxmail.dk eller 
via www. Noedhjaelp.dk

Ansættelse af ny sognepræst

Sogneindsamling til 
Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde

Som orienteret om i sidste nummer af Kir-
kebladet er vi i Menighedsrådet i fuld gang 
med forberedelser - og ansættelse af en 
ny sognepræst her i Nørre Nissum. Vi ser 
frem til, - og håber på at tidsplanen hol-
der, så vi først i maj kan byde velkommen 
til en ny præst/præstepar her i Nørre Nis-
sum.                                                                                                                                                   

Håndværkerne er i øjeblikket i fuld gang med 
en større og nødvendig renovering af præste-
boligen, - en dejlig bolig og med en fantastisk 
beliggenhed! - men som med mere end 50 
år ”på bagen ”klart signalerede, at standar-
den langt fra opfylder nutidens forventninger 
og behov, - og slet ikke hvis den skal kunne 
rumme en familie med mindre børn. Det rådes 
der nu bod på, og primo april har vi en nyreno-
veret og indflytningsklar tjenestebolig.

Fredag den 20. januar havde håndværkerne 
frist for aflevering af tilbud på de enkelte del-
entrepriser, og i menighedsrådet glæder vi os 
over, at budgettet for ombygningen på ca. 1,2 
mio. kr. kan overholdes.

Alt arbejde bliver udført af lokale håndvær-
kere.

Som tidligere nævnt er der tale ansættelse af 
en præst på fuld tid her i Nørre Nissum, men 
med en del af embedet som studenterpræst 
rettet mod sognets og provstiets uddannel-
sesinstitutioner samt Gudum-Fabjerg pastorat. 
Vi håber og tror i Menighedsrådet på, at rigtig 
mange vil synes, at der er tale om et spæn-
dende stillingsopslag, så vi i fællesskab med 
menighedsrådene i Gudum-Fabjerg ultimo 
marts kan udvælge og ansætte vores kom-
mende sognepræst til forventet ansættelse 
primo maj 2023.  

På kirkens hjemmeside: www.noernissum-
kirke.dk kan interesserede læse menighedsrå-
dets beskrivelse af den opslåede stilling.

Der skal samtidig fra Menighedsrådet lyde en 
stor tak til Henning Toft Bro og Ole Vinther, som 
i efterår og vinter har påtaget sig opgaverne 
overfor menighed, sogn, - og ikke mindst kon-
firmanderne, som Ole Vinther underviser i hele 
forberedelsesperioden, konfirmerer og ”sender 
hjem” til fest lørdag d. 6. maj.

På Menighedsrådets vegne

Jørgen Nørby
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Krucifikset på skibets nordside
Ingen kommer vist i Nørre Nissum kirke uden at bemærke det store 
krucifiks, som dominerer kirkeskibets nordvæg.

Krucifikset stammer fra 1300 tallet og er skåret af en udhulet ege-
stamme. Det har tidligere hængt i eller over korbuen på et korts. Sin 
nuværende placering fik det i 1988 efter en restaurering udført af Na-
tionalmuseet. Krucifiksets maling er udført i 1800 tallet, hvor også fød-
derne blev udskiftet. Den ene af disse eksisterer stadig og er fæstnet 
på figurens bagside, og kan derfor ikke ses. Den nuværende tornekro-
ne er resterne af den oprindelige kongekrone, som krucifikset oprin-
delig var udstyret med.

Konfirmation
 
På billedet ses elever fra 7.a. på Nr. Nissum skole, der skal konfirmeres 
i Nr. Nissum kirke lørdag d. sjette maj.

Øverst fra venstre: Lasse Kristiansen, Frederik Noermark Hauskov,  
Simon Berg Bendixen, Karl Skov Nees og Mikkel Høier Kassentoft.
 
I midten fra venstre: Agnes Vinther, Emma Lyng Jakobsen, 
Marie Dissing Jørgensen og Asta Kæmpe Jørgensen.
 
Nederst fra venstre: Ebba Naasunnguaq Hangaard og Anna Maud 
Rasmussen Dalsgaard.
 
Axel Lier Langston Pedersen var ikke tilstede da billedet blev taget.

Derudover skal tre elever fra specialklassen konfirmeres samme 
dag: Melanie Janson, Per Dokkedahl Pedersen og Lucas Vendelbo Sø-
rensen. De undervises på et andet tidspunkt end da billedet blev taget.

Påske i kirkehuset
Som tidligere år inviterer menighedsrådet til fælles  
spisning skærtorsdag i kirkehuset kl. 17.30 forud for  
gudstjenesten kl. 19.30.
Tilmelding til Bodil Nielsen på mail: bodilelisan@gmail.com eller 
på sms: 5194 7775

Pris 125 kr. for voksne og 65 kr. for børn op til 12 år. Drikkevarer er in-
kluderet.



Et arrangement som alle voksne i sognet er inviteret til.

Vi mødes hver gang kl. 18, spiser middagsmad, hygger, synger, snak-
ker og slutter ca. kl. 20. 

Der er plads til flere, så meld jer bare til. Man melder bare til en aften 
ad gangen, så man er ikke bundet til mere.

Tilmelding til Inga Houkjær senest mandag i samme uge, 30591755

Næste spisninger: 16. marts, 20. april og 11. maj

ARRANGEMENTER

Første gang onsdag d. 8. marts kl. 10.30 i kirkehuset i Nørre 
Nissum.

Babysalmesang er for forældre og deres spædbarn i alderen 0-11 må-
neder.

At synge sammen med sit lille barn er en stor oplevelse for både for-
ældre og baby. Sang er med til at stimulere dit barns kreative udvikling 
– og alle kan være med! For dit barn er lyden af mors og fars stemme 
det smukkeste i verden.

Vi synger, danser og vugger sangenes og salmernes stemninger ind i 
de små, som oplever med alle sanserne.

Hver gang slutter vi af med en kop kakao/kaffe/te og en lille snak.

Det er gratis at være med, og du behøver ikke bo i Gudum, Fabjerg el-
ler Nørre Nissum for at deltage.

Vi mødes otte onsdage i alt. Første gang er onsdag d. 8. marts kl. 10.30 
i kirkehuset i Nørre Nissum.

Tilmelding sms eller mail senest dagen før til Birgit Hanghøj (61791889 
– birgit.hanghoej@gmail.com) eller Liesbeth Krogsgaard (29806150 – 
lies-krogsgaard@live.dk).

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.30 
Rundt om Finland v. Maria Kangas

Torsdag den 13. april 2023 kl. 17.30 
Påskespisning i Kirkehuset 
Tilmelding til Bodil Nielsen 

Onsdag den 17. maj kl. 19.30 
Kirkens og vores sociale ansvar belyst ved erfaringer fra ind og  
udland. v. Grethe Bækgaard, som tidligere har været ældrechef  
i Lemvig Kommune.

SOGNEAFTENER M.M.

FÆLLESSPISNINGBABYSALMESANG
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Lørdagsdåb

I marts og april og maj måned 2023 er 
lørdagsdåb i Nørre Nissum kirke muligt 
den første lørdag i måneden. 

Konfirmation i Nørre Nissum kirke

I 2023 er der konfirmation i Nørre Nissum 
kirke lørdag d. 6. maj kl. 10.00.

         INDRE MISSION

Kontakt: Christian Nielsen. T. 4151 3428

Tirsdag den 14. marts kl. 19.30 
Bibeltime i kirkehuset. Salme 8.

Tirsdag den 21. kl. 19.30 
Sangaften i kirkehuset. Organist Øjvind 
Særkær spiller.

Tirsdag den 11. april kl. 19.30 
Bibeltime i kirkehuset. Salme 22.

Tirsdag den 25. april kl. 19.30 
Ydremissionsaften i kirkehuset. Taler fra 
Brødremenigheden.

Tirsdag den 2. maj kl. 19.30 
Forårs og frihedsfest i kirkehuset. Taler pastor 
Kim Eriksen. Fælles med seniorkredsen.

Tirsdag den 16. maj kl. 19.30 
Bibeltime i kirkehuset. Salme 25.

SENIORKREDSEN

Kontakt: Else og Gunnar Kloster 61358232

Tirsdag 7. marts  
Et strejftog gennem kirkens historie 
v. Sognepræst Ole Vinther, Gudum

Tirsdag 4. april 
Afsnit 5, side 51

Tirsdag den 2. maj kl. 19.30 
Forårs og frihedsfest i kirkehuset. Taler pastor 
Kim Eriksen. Fælles med IM

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 31. marts  
Generalforsamling 
Hos Lisbeth og Henrik Breinholt Damgren, 
Byskovvej 11, Nørre Nissum

Tirsdag 16. maj kl. 19.00  
Medvandring m. Gitte og Bendt Dissing. Vi mø-
des ved Nørre Nissum Kirke. I løbet af medvan-
dringen vil der også være fællessang og tid til 
at nyde naturen” Tag selv kaffekurven med.

Fredag 9. juni kl. 18.00 
Sommerafslutning i Gitte og Pers sommerhus 
på Gjellerodde, Bellisvej 45. Tøj og fodtøj efter 
vejret.

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
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Sognepræst 
Henning Toft Bro 
Syrenvej 101, 7620 Lemvig 
Telefon: 2426 5646 
Mail: htb@km.dk
Sognepræsten har fri om  
man-dagen. Præstens telefon-
svarer 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 24. april 
2023 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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EN 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 borgmesterkon-
toret og anmoder om en prøvelsesattest. Denne 
samt dåbsattester medbringes til præsten til bryl-
lupssamtalen.

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)

Døbte

30.10.2022 Melanie Janson

05.11.2022 Niels-Emil Hyldgaard Sørensen

20.11.2022 Maya Margaret Yufenyuy 

Viede og kirkeligt velsignede

Ingen kirkelige vielser i perioden

 
Døde og begravede

10.11.2022 Benny Christian Nielsen, Klinkby

24.11.2022 Torkild Bjertrup Kloster, Nørre Nissum  

14.12.2022 Anna Marie Høgsgård, Nørre Nissum 

28.12.2022 Jan Lykke Steensen, Nørre Nissum 
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Søndag 5. marts 1. s. i fasten
Kl. 10.30 Henning Toft Bro

Søndag 12. marts 2. s i fasten
Kl. 9.00 Henning Toft Bro
 
Søndag 19. marts Midfaste
kl. 9.00 Ole Vinther

Søndag 26. marts Mariæ bebudelsesdag
Kl. 10.30 Henning Toft Bro
Kirkekaffe

Søndag 2. april Palmesøndag
Kl. 10.30 Henning Toft Bro
Musikgudstjeneste

Torsdag 6. april Skærtorsdag
Kl. 19.30 Henning Toft Bro
Påskespisning i kirkehuset kl. 17.30

Fredag 7. april Langfredag
Kl. 10.30 Henning Toft Bro

Søndag 9. april Påskedag
Kl. 10.30 Henning Toft Bro
Kollekt til KFUM og KFUK i Danmark

Mandag 10. april 2. påskedag
Kl. 10.30 Henning Toft Bro

Søndag 16. april 1. s. e. påske
Kl. 9.00 Ole Vinther

Søndag 23. april 2. s. e. påske
Kl. 10.30 Henning Toft Bro
Kirkekaffe

Søndag 30. april 3. s. e. påske
Kl. 10.30 Kim Eriksen

 
Torsdag 4. maj Bededagsaften
Kl. 19.00 Sognenes 3 præster medvirker
Fælles bededagsgudstjeneste på Kabbel 
Hovedgaard. Take away hveder til opvarm-
ning hjemme.

Fredag 5. maj St. Bededag
Ingen gudstjeneste

Lørdag 6. maj Konfirmation
Kl. 10.00  Ole Vinther

Søndag 7. maj 4.s.e. påske
Kl. 10.30 Forventelig indsættelses guds-
tjeneste. Arrangement efter indsættelsen 
annonceres senere

Søndag 14. maj 5 s.e.påske
Kl. 10.30 Bekendtgøres på kirkens hjemmeside

Torsdag 18. maj Kr. Himmelfartsdag
Kl. 10.30 Bekendtgøres på kirkens hjemmeside

Søndag 21. maj 
Kl. 9.00 Ole Vinther

Søndag 28. maj Pinsedag
Kl. 10.30 Bekendtgøres på kirkens hjemmeside

Mandag 29. maj 2. pinsedag
Fælles friluftsgudstjeneste for Lemvigprovsti 
ved Gjellegaard, Gjelleoddevej 163.
Kl. 04.30 ??

GUDSTJENESTER I MARTS, APRIL OG MAJ
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GUDSTJENESTER PÅ ØSTCENTRET KL. 10.00:
Torsdag 9. marts ved Henning Toft Bro
Torsdag 13. april ved Henning Toft Bro
Torsdag 9. maj Bekendtgøres på kirkens  
hjemmeside


