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PRÆSTENS SPALTE

Vejen
Så længe, der har været mennesker her på jor-
den, har der været væsener, der har været op-
taget af at finde vej. Mennesker kan ikke som 
fugle, i kraft af deres medfødte instinkt, altid 
finde et bestemt sted hen. Vi er nødt til tænke 
os om eller bygge på vores erfaring, når vi skal 
finde vej. Det er ikke noget, der bare går af sig 
selv som det at trække vejret.

Mennesker har fra de allertidligste tider 
anstrengt sig til det yderste på det at kunne 
finde vej, og derfor er vejen gået os i blodet 
som et sindbillede på livet selv. Et billede på 
livet som en lang vandring. En vandring med 
udgangspunkt i vores fødsel og med endepunkt 
i vores død. De to punkter har ethvert menneske 
fået givet, men hvordan vejen mellem de to 
punkter forløber, kan ingen af os vide noget 
om på forhånd. Og netop derfor: ”Er vi nødt til 
at tage hver dag, som den kommer”, siger vi 
sommetider snusfornuftigt, men uden den store 
eftertænksomhed. For der er ingen, som er ved 
sine fulde fems brug, der kan hævde, at det kan 
være lige meget, hvordan vores vej igennem 
livet bliver eller har været. Så længe vi har den 
mindste selvrespekt i behold, så ved vi inderst 
inde godt, at vi ikke bare, som viljesløse ofre for 
skæbnens lunefulde spil, kan lalle os igennem 
livet, men må træde i karakter som mennesker 
og være bevidste om, at dagen er lige her og 

nu, indholdet skaber du og jeg.

At mennesker inderst inde er klar over det, er 
ikke noget nyt, og derfor har mennesker også 
alle dage spidset øren, når nogen har sagt: Det 
er den vej og den vej, du skal gå. 

I kristendommens allerførste dage blev 
kristendommen af de troende kristne kaldt 
for Vejen. Sådan kaldte de første kristne 
kristendommen, fordi de havde erfaret, at når 
de holdt sig til Jesus Kristus og holdt fast ved 
Hans ord og lod dem gælde i deres liv, så var de 
på Vejen. Guds vej. 

Han er den vej, som Gud for vores skyld har 
givet mennesker at gå på. Den sandhed som 
Gud har givet mennesker at tro på. Det skal 
ikke forstås sådan, at Gud ved Jesus giver os 
en færdigsyet opskrift på, hvordan vi skal leve 
vort liv. Han er ikke en vejviser, og derfor giver 
Han os ikke en livsanskuelse med svar på alle 
spørgsmål, men Han gør noget andet. Han giver 
os sig selv. Jesus pegede ikke på vejen. Han gik 
den! Jesus gik vejen, som førte igennem lidelsen 
og døden, og som den opstandne og levende 
Kristus, siger Han til os: ”Jeres hjerte må ikke 
forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig”. Med de 
ord siger Jesus til os: ”Jeg har med mit liv og min 
død skænket ethvert menneske muligheden for 

en ny begyndelse” 

I Alice Walkers roman: Farven Lilla, siger 
hovedpersonen Celie, da friheden og 
kærligheden i hendes liv endelig har sejret over 
undertrykkelsen og hadet: ”Jo mere tingene 
ændrer sig, desto mere er de, som de var”. Den 
sætning kunne godt sættes over Jesu gerning, 
for det, Han har gjort, er at føre os tilbage til 
det oprindelige skabte liv. Han har givet os 
nærheden til Gud og troen på Gud tilbage. Vi 
lever vort liv i Guds nærhed og i tro på Gud ved 
at tage Jesus på ordet, når Han siger: ”At hvor 
Han er, der skal vi også være”. Med andre ord, 
så lover Han os, at Han i tid og evighed vil være 
med os. Det løfte lød også over os i vores dåb.

I det løfte skal vi vove at leve vort liv, og gør vi 
det, så spørger vi ikke længere efter meningen 
med vores liv, eller hvilken vej vi skal gå, for så 
ser vi, at meningen med dit og mit liv er, at vi 
skal tage vort liv på os i ansvarlighed som Guds 
menneskebørn.  

Leo Toftgaard
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Hvad laver man som menighedsrådsmed-
lem? 
– i et aktivitetsudvalg
Som Elsebeth Dam Simonsen så fint beskrev 
det i sidste kirkeblad, har man som menig-
hedsrådsmedlem i samarbejde præst og an-
satte, mulighed for at danne rammerne for et 
aktivt og levende kirkeliv. 

Jeg har nu i tre år haft fornøjelsen af at sidde 
i kirkens aktivitetsudvalg, som bl.a. har til for-
mål at planlægge koncerter, kirkekulturelle og 
sociale arrangementer, som alle i sognet kan 
føle sig velkomme i og være en del af. Selvom 
Nørre Nissum er et lille sogn, er det vigtigt, at 
kirken - foruden gudstjenesten - kan tilbyde 
fællesskaber, som både har en social funktion 
og giver indblik i eksistentielle temaer - gerne 
foldet ud på nye måder. Det er blandt andet 
dét, vi forsøger at lægge op til gennem vores 
månedlige sogneaftener. Det er dejligt at op-
leve den store opbakning, der er til disse arran-
gementer og ikke mindst, at forskellige men-
nesker tager imod tilbuddet og lægger vejen 
forbi kirkehuset onsdag aften.

Kirke er dog ikke kun ord men også hand-
ling. Vores nye tiltag med fællesspisning har 
begge dele.  Et uformelt samvær med tid til 
at spise sammen, til snak, sang og hygge. Nye 

bekendtskaber opstår, man er sammen om 
noget, og hverdagen med stort og småt bliver 
drøftet og delt med andre.

Aktivitetsudvalget er altså ét af de udvalg, hvor 
man kan bidrage til og have indflydelse på de 
aktiviteter, som også danner grundlag for kir-
kens liv og vækst. 

For mig er aktiviteterne absolut interessante og 
relevante, og det er spændende at planlægge 
program for de kommende måneder. Idéer er 
der altid mange af.  Altid har nogen lige hørt, 
mødt eller talt med nogen i sognet, som har en 
god ide. Så hermed en opfordring til at skrive 
eller ringe, hvis man har en god ide til noget, 
som man kunne have lyst til, at vi her i sognet 
kunne blive inspireret af. Der er også mulighed 
for at høre mere og komme med sine idéer på 
orienteringsmødet tirsdag 12. maj.

Linda Hoff Larsen

Samarbejde til gavn for fællesskabet
Nørre Nissum Borgerforening arbejder gerne 
sammen med Menighedsrådet og andre 
foreninger i Nørre Nissum om arrangementer, 
der kan styrke fællesskabet og udviklingen i 
Nørre Nissum. Vi har jo på flere områder fælles 
værdier og kan ved samarbejde gennemføre 
større arrangementer.

”Sommerevent” i august 2019 og fastelavnsfest 
i februar er eksempler på et samarbejde mel-
lem flere foreninger og grupper, og økonomien 
til en fortsættelse igen i år er sikret. Det er fint 
at lave lignende samarbejde omkring andre 
arrangementer, der kan bringe folk i forskel-
lige aldersgrupper sammen. Vi har også alle en 
fælles opgave i at åbne os over for de mange 
nye familier, der har købt hus i Nørre Nissum 
i de sidste år. De har valgt Nørre Nissum af 
forskellige grunde, og de skal gerne blive glade 
for at bo her, og også meget gerne bidrage til 
Fællesskabet.

En af de måder, nye beboere kan blive en del 
af fællesskabet på, er deltagelse i bestyrelses-
arbejde, hvor man både lærer nye mennesker 
at kende, og samtidig kan medvirke med nye 
ideer og erfaringer til at gøre vores samfund 
rigere. 
                              Ove Damgaard

Vi fortsætter her serien af små artikler som optakt til Menighedsrådsvalg 2020.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

3



SOGNEAFTNER

Vi glæder os til at se jer til påskespisning 
i kirkehuset før aftengudstjenesten. 

Tilmelding til Bjarne Knudsen på mail: 
elin-bjarne@altiboxmail.dk eller sms: 
2033 1110 senest 3. april.

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

v/ Højskolelærer Lise Rokkjær, 
Seniorhøjskolen

Om revideret Ibsen-biografi og nyskriv-
ninger af det klassiske drama: “Et duk-
kehjem”. Lise Rokkjær er cand. mag. i 
litteraturvidenskab, BA i visuel kommuni-
kation og journalist. Hun brænder for den 
gode historie/litteratur og er en dygtig 
fortæller og formidler..

Skærtorsdag 9. april kl. 17.30

Påskespisning i Kirkehuset

Forårs- og Frihedsfest i Kirkehuset

”Nora smækkede med por-
ten. Nu går hun igen!”

Kai Steensgaard jonglerer med både 4 og 6 køller hen over marimbaen, så koncerten er en 
oplevelse for både øjne og ører.

Den latinamerikanske musik ligger godt for marimbaen, Kai Steensgaard spiller bl.a. et uddrag 
af Ariel Ramirez’s ”Misa Creolla”, argentinsk tango og folkemusik fra Mexico. I de senere år er der 
skrevet både melodiøs og effektfuld musik for marimbaen, og koncerten byder på musik af bl.a. 
japanske komponister og af Kai Steensgaard selv.

Kai Steensgaard har igennem de seneste 20 år rejst verden rundt, og marimbaen har bragt ham 
til Europa, Japan, Taiwan, USA, Mellem- og Sydamerika.

Onsdag 18. marts kl. 19.30 

Koncert i Nørre Nissum kirke - MARIMBA SOLO - Kai Steensgaard Tirsdag 12. maj kl. 19.00

Onsdag 11. marts kl. 19.30

Menighedsrådvalg 2020
- orienteringsmøde 
 
Orienteringsmødet er som noget nyt ble-
vet rykket frem til foråret og afholdes på 
samme dato over hele landet. På mødet 
vil menighedsrådet fortælle om, hvad vi 
har arbejdet med de seneste knap 4 år, og 
hvad der ligger af opgaver til den kommen-
de tid. Der vil også være mulighed for at 
komme med ønsker og gode idéer til arbej-
det. Selve opstillingen  og valget til det nye 
menighedsråd finder først sted 15. septem-
ber, hvor Valgforsamlingen afholdes. Benyt 
chancen 12. maj til at få mere kendskab til 
menighedsrådet og dets arbejde. Der ligger 
masser af spændende ting og venter.

Onsdag 22. april kl. 19.30

Tirsdag 5. maj kl. 19.00

I år er det 75 år siden, at frihedsbudskabet 
lød, og de tusind tårne tog til at tone. Det 
markerer vi med en kort gudstjeneste i 
Nørre Nissum kirke kl. 19.00. 

Efter gudstjenesten er der foredrag i 
Kirkehuset ved tidligere formand for 
Folketinget Christian Mejdahl. 

Kirkehøjskolen i Lemvig 
provsti I Trans Kirke
 
Den gode Ensomhed v. sognepræst Bettina 
Reese Tonnesen, som fortæller om sit 
arbejde med ensomhed, og hvordan vi som 
kirke forholder os til den.
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”Den gode ensomhed…… findes den?” 
- v/ sognepræst Bettina Reese Tonnesen, Nørlem
 
I en travl hverdag søger mange ensomheden enten ved retræteophold, 
pilgrimsvandringer eller blot ved at finde en fritidsinteresse, der ikke 
nødvendigvis involverer andre. Fælles for disse er følelsen af, at 
batterierne lades op, og man er klar til nye udfordringer. 

Kan vi forsvare at kalde det for ensomhed - eller er det blot alenetid?  
Kan vi søge ensomheden selv, og gør det dybest set noget godt for 
os? Eller er ensomheden noget, der bliver os påtvunget, enten når vi 
mister eller, hvis vi lever isoleret? Kan man være alene uden at være 
ensom eller omvendt?  Eller som Humoristen Storm P. udtrykte det: 
”Ensomhed er en god ting – hvis man ikke havde sig selv at trækkes 
med.” 

En anden klog mand har sagt ”Ensomhed kan være et godt sted at 
besøge, men et trist sted at slå sig ned.”

I mit foredrag vil I måske få svar på nogle af ovenstående spørgsmål 
og i hvert fald få lidt indblik i ensomhedens væsen.

Onsdag 27. maj kl. 19.30

Babysalmesang 
Starter 4. marts i Gudum kirke kl. 10.30 - 11.45
 
Vi mødes i alt 8 onsdage.

Babysalmesang er for forældre og deres spædbørn i alderen 1 - 11 
mdr. Alle kan være med - også selv om du ikke synes, at du synger 
godt. For dit barn er din stemme den smukkeste i verden.

Sang er med til at stimulere dit barns kreative udvikling. Vi synger og 
danser salmer og sange. Børnene er aktivt lyttende med i det rum, der 
bliver skabt via musikken, bevægelserne og ordene. 

Det er gratis, og du behøver ikke bo i Gudum, Fabjerg eller Nørre 
Nissum for at være med.

Tilmelding senest 26. februar til Britta Kristensen, SMS: 6135 2001.

Konfirmation i Nørre Nissum kirke
Følgende skal konfirmeres lørdag 2. maj 2020 kl. 10.00
Anders Ilsø Sørensen, Engelundvej 34, Fabjerg 
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 
Liam Knudsen, Gudumbro 45, Gudum  
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 skal konfirmeres søndag 3. maj 2020 kl. 10.00
Andreas Overby Kloster, Ringvej 30, Nørre Nissum 
Anne Balleby Møldambjærg, Mejerivejen 15, Fabjerg 
Sebastian Frederiksen, Fredensgade 23, Struer

Alle konfirmander med familie ønskes hjertelig tillykke.
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INDRE MISSION

Kontakt: Christian Nielsen, T: 4151 3428 

Tirsdag 10. marts kl. 19.30
Bibeltime hos Mariane & Robert Jakobsen, 
Grummesgårdparken 26. 
1. Peters brev kp. 1.

Tirsdag 24. marts kl. 19.30 
Sangaften i kirkehuset 
Tina Lynderup fra Videbæk synger og fortæl-
ler om Fanny Crosby.

Tirsdag 14. april kl. 19.30
Bibeltime hos Anna Holm Christensen, 
Hovedgaden 17.
1. Peters brev kp. 2.

Tirsdag 21. april kl. 19.30
Foredrag i Kirkehuset. Klara og Jens Peter 
Dam fortæller om deres tur til Tanzania.

Tirsdag 5. maj kl. 19.00
Forårs- og frihedsfest i Kirkehuset. Fælles med 
menighedsråd og seniorkreds.
Program andetsteds i bladet.

Tirsdag 19. maj kl. 19.30
Bibeltime hos Lilly Frandsen Borumvej 9.
1. Peters brev kp. 3. 

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

SOGNEAFTNER

Onsdag 18. marts kl. 19.30
Koncert i Nr. Nissum Kirke 
Marimba solo v/ Kai Steensgaard

Fredag 27. marts kl. 18.00
Fællesspisning, tilmelding til Inga Houlkjær 
M: 3059 1755, tirsdagen inden

Skærtorsdag 9. april kl. 17.30 
Påskespisning i Kirkehuset.

Onsdag 22. april kl. 19.30
”Nora smækkede med porten. Nu går hun 
igen!” v/ Lise Rokkjær, Seniorhøjskolen

Fredag 24. april kl. 18.00 
Fællesspisning.

Tirsdag 5. maj kl. 19.00 
Forårs- og frihedsfest i kirken og derefter i 
Kirkehuset

Tirsdag 12. maj kl. 19.00
Offentligt orienteringsmøde forud for 
Menighedsrådvalg 2020.

Fredag 15. maj kl. 18.00
Fællesspisning.

Onsdag 27. maj, kl. 19.30 
”Den gode ensomhed…… findes den?”
v. sognepræst Bettina Reese Tonnesen, 
Nørlem.

Fredag 12. juni kl. 18.00
Fællesspisning.

MENIGHEDSRÅDET

Torsdag 12. marts, kl. 18.30

Onsdag 15. april, kl. 16.00

Onsdag 6. maj, kl. 16.00

AKTIVITETSKALENDER

M: mette.dalgard7@skolekom.dkSENIORKREDSEN

Kontakt: Anne & Per Harslund 9789 1492

Tirsdag 3. marts, kl. 19.30
I Kirkehuset - Luther og Galaterbrevet
v/ Leo Toftgaard

Tirsdag 5. maj, kl. 19.00
Forårs- og frihedsfest

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

VOKSENAFTNER

Torsdag 20. februar kl. 19.30
Koncert med Den danske Salmeduo i Lemvig 
Kirke

Søndag 15. marts efter gudstjenesten
Kirkefrokost hos Annette og Jens Aksel 
Hansen, Grummesgårdparken 9

Tirsdag 17. marts kl. 19.30
KFUM og KFUKs generalforsamling hos 
Kathrine og Søren Balleby, Byskovvej 8
Kontakt: Elin Knudsen, T: 3029 5372

KFUM-SPEJDERNE
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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.) 
Alice Kirkeby, Leo Toftgaard 
Design: Complot 
Foto: Per Harslund, Complot

Stof til næste nummer bedes  
indleveret senest Tirsdag 14. 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
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Døbte: 
01.12.2019  Freja Brask Christensen, Nørre Nissum 

27.10.2019  Bille Rud Trillingsgaard, Silkeborg

12.01.2020  Ibi Løkke Rosenkrantz Kristiansen, Holstebro

Døde og begravede: 
16.12.2019  Jonas Albertsen, Nørre Nissum

FE
R
IE

Sognepræsten er på kursus fra mandag 30 marts 
til fredag 3. april og har feriedage 7. og 8. april.

Her afløser sognepræst Ole Vinther, Gudum. Tlf. 
9786 3008, e-mail: ov@km.dk.

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 kursus

Bestil kirkebil

Indsamling 2020 – Folkekirkens Nødhjælp

Årets indsamling søndag 8. marts tilgodeser dem, som er 
hårdest ramt af klimaforandringerne. Voldsom tørke, katastrofale 
oversvømmelser, ødelæggende mudderskred og smadrede 
livsgrundlag. I verdens fattigste lande sætter klimaforandringerne 
deres tydelige spor. Ikke om fem år eller om ti år – men lige nu 
og her! 

Menighedsrådet har besluttet, at indsamlingen i år bliver en kollekt 
i kirken. Desuden bliver der ophængt plakater forskellige steder i 
sognet med opfordring til at give et bidrag til det gode formål. Vi 
har gennem de senere år oplevet en vigende lyst til at melde sig 
som indsamler, og da eleverne fra Nørre Nissum efterskole ikke 
har mulighed for at deltage i år, har vi truffet denne beslutning. Vi 
håber dog, vi kan genoptage indsamlingen igen på et tidspunkt.

Bidrag kan indbetales via MobilePay på 285020.

#tagdel
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Søndag 1. marts - 1. s. i fasten
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 22,24-32

Søndag 8. marts - 2. s. i fasten
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Mark. 9,14-29
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
Kirkekaffe

Søndag 15. marts - 3. s. i fasten
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 8,42-51                                   

Tirsdag 17. marts 
Kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste
Leo Toftgaard                                     

Søndag 22. marts - Midfaste
Kl. 9.00 Ole Vinther                                     
Joh. 6, 24-35(37)                                                    

Søndag 29. marts - Marie Bebudelses dag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 1,46 – 55

Søndag 5. april - Palmesøndag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Mark. 14, 3 – 9 eller Joh. 12, 1 – 16
Musikgudstjeneste m. billeder
Kollekt: Kofoeds Skole

Torsdag 9. april - Skærtorsdag
Kl. 19.30 Leo Toftgaard
Joh. 13, 1 – 15 
Påskespisning i Kirkehuset kl. 17.30

Fredag 10. april - Langfredag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 23, 26 – 49 eller Joh. 19, 17 - 37

Søndag 12. april - Påskedag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 28, 1 -8 
Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark

Mandag 13. april - Anden påskedag 
Kl. 9.00 Erik Bitsch Nielsen
Joh. 20, 1 – 18

Søndag 19. april - 1. s. e. påske 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 21, 15 - 19
Kirkekaffe                                                      

Søndag 26. april - 2. s. e. påske 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 10, 22-30 

Lørdag 2. maj
kl. 10.00 Leo Toftgaard
Konfirmation

Søndag 3. maj - 3. s. e. påske 
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Konfirmation 
Joh. 14, 1 – 11

Fredag 8. maj - Bededag 
Fælles gudstjeneste i Gudum kirke kl. 10.30
Matt. 7, 7 - 14

Søndag 10. maj - 4. s. e. påske 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 8, 28 - 36

Søndag 17. maj - 5. s. e. påske 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 17, 1 - 11
Kirkekaffe 

Torsdag 21. maj - Kristi Himmelfartsdag 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 24, 46 - 53

Søndag 24. maj - 6. s. e. påske 
Kl. 9.00 Ole Vinther 
Joh. 17, 20 - 26

Søndag 31. maj - Pinsedag 
Kl.10.30 Leo Toftgaard
Joh. 14,15-21 
Kollekt: Danske Sømands- og Udlandskirker

Mandag 1. juni - 2. pinsedag  
Kl. 10.30 Fælles gudstjeneste i 
Lystanlægget, Strandvejen, Lemvig.
Joh. 6, 44-51

Gudstjenester på Østcentret:
Torsdag 12. marts kl. 10.00 ved Leo Toftgaard
Torsdag 16. april. kl. 10.00 ved Leo Toftgaard
Torsdag 14. maj kl. 10.00 ved Leo Toftgaard

Bededag 8. maj. Fælles gudstjeneste for de 4 
sogne i Østområdet
Det fælles aktivitetsudvalg for Fabjerg, Gudum, 
Nørlem og Nørre Nissum sogne indbyder til en 
fælles gudstjeneste i Gudum kirke Bededag 8. 
maj kl. 10.30. 
Gudstjenesten er ikke endelig planlagt, men 
kom og vær med til en festlig gudstjeneste, som 
alle fire sogne i Østområdet står bag.
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