KIRKEBLADENE I DANMARK

Præsentation af ny kirkesanger

Konfirmandlejren

Julekoncert med Gesta Danorum

PRÆSTENS SPALTE

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Lyset vinder ind på mørket
Vi nærmer os årets korteste dag. Sådan er
det i hvert fald her på den nordlige halvkugle.
Solen er oppe i omkring 7 timer, resten af
døgnets timer ligger hen i mørke. Mennesker
har en ukuelig selvopholdelsesdrift, det vidner
historien til fulde om, men at den bliver sat på
prøve her i disse mørke tider, det er der vist
en del mennesker, der kan være enige med
mig i.
Hvad skulle vi egentlig have gjort, hvis ikke
julen, som vi skal fejre om en måneds tid,
havde været her med al dens lysende dejlighed og håb? Vore forfædre havde det også
svært med mørket, men de havde erfaret, at
dag og nat, sommer og vinter vekslede som
et hjul, der hele tiden drejer og drejer. Længe
før kristendommen kom til Danmark, blev der
omkring ved denne tid på året fejret en fest af
glæde over, at mørket igen var i aftagende, at
det nu omsider gik den anden vej igen.
Om en lille måneds tid vil dagene langsomt
blive længere. Lyset vil vinde ind på mørket. De sidste to adventssøndage skal der
prædikes over Johannes Døberens vidnesbyrd
om Kristus. Johannes Døberen viser hen til
Ham, der skal komme til jord som det lys,
mørket aldrig får bugt med. Han er som det
fjerde lys i adventskransen, fordi han peger
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hen på Ham, hvis fødsel vi inden længe skal
fejre.
Vi fejrer Jesu fødselsdag på den tid af året,
hvor mørket har størst magt, men hvor
vendepunktet er nået, - hvor solhvervet er
nået.
Nu ved jeg ikke, hvor mange der tænker
over det længere, men vi fejrer faktisk også
Johannes Døberens fødselsdag på en bestemt
dato. I følge Lukasevangeliet var Elisabeth,
Johannes Døberens mor i sjette måned, da
englen Gabriel blev sendt til jomfru Maria
for at bebude hende Jesu undfangelse. Den
24. juni er Johannes Døberens helgendag. I
nordisk tradition afholdes højtider aftenen før
dagen, så Sankthansaften fejres den 23. juni,
ligesom juleaften fejres dagen før juledag.
Johannes Døberen er født, hvor lyset havde
mest styrke, men fra hvilken dag, det atter
mister sin magt. Efter Jesu fødselsdag vinder
lyset derimod ind på mørket. Det falder i tråd
med, at Johannes har til opgave at vidne om
Jesus som lyset, som er ved at komme til
verden. Johannes Døberens mission kan man
finde afbildet på det såkaldte Isenheimeralter
fra 1500-tallet. I den tyske maler Matthias
Grünewalds fremstilling af Kristus på korset,
står der i maleriets højre side en grovlemmet
mandsskikkelse. Han står med en opslået Bibel i den ene hånd. Den anden hånd er løftet,

Hjemfaldne gravsten
på Nørre Nissum kirkegård

fordi han står og peger med en finger, der er
malet sådan, at den virker næsten ligeså stor
som resten af hånden. Manden peger hen på
den lidende og korsfæstede Kristus. Denne
mand er Johannes Døberen, og det er derfor,
at det er hans ord: “Han skal blive større, jeg
skal blive mindre”, der i latinsk oversættelse
kan læses over den løftede højrehånd.
Johannes Døberen forkyndte Gudsrigets
komme så stærkt, at nogen sagde, at han
måtte være Messias. Det vidste Johannes, at
han ikke var, men han vidste også, at det var
hans opgave at vidne om Ham, som var og er
det. Han vidnede på en sådan måde, at han
selv blev mindre og Jesus større.
Johannes var blot et menneske, som vi er
det, og sammen med ham modtager vi liv og
glæde fra Kristus. Det er ikke det, vi kan, der
tæller, men det Gud har gjort for os i Kristus.
Derfor gælder det også i vores liv, at vi selv
skal blive mindre og Jesus større. Det kan lyde
selvudslettende, men det er ikke tilfældet,
for når Jesus vokser i vores liv, opdager vi, at
vi modtager en storhed af en anden slags. Vi
opdager, at livet er stort, fordi det er skænket
os af Gud. Den dag det for alvor er gået op
for dig og mig, har lyset også vundet ind på
mørket i vores liv.

Leo Toftgaard

Når et gravsted ønskes nedlagt, har der
tidligere været tradition for, at gravsten
blev sat ud i kanten af kirkegården. Det
betyder, at der efterhånden står mange
sten, som menighedsrådet (MR) har
ansvar for er placeret forsvarligt, og som
kræver vedligeholdelse, selv om der
ikke længere betales for dette. Ifølge
vejledning om registrering af gravminder
fra 2014 fremgår det, at MR som udgangspunkt bør fjerne et gravminde fra
kirkegården, når dette er hjemfaldent, og
ikke umiddelbart vurderes at være bevaringsværdigt i henhold til retningslinjerne
herom. Det kan bemærkes, at det også
er provstens holdning, at hjemfaldne
gravsten fjernes fra kirkegården.
Nørre Nissum menighedsråd har
besluttet, at hjemfaldne gravsten
bortskaffes. Forinden tages billeder af
de hjemfaldne gravsten, som lægges på
kirkens hjemmeside. Vi har ca. 80 sten,
som står udenfor et gravsted, udover de
ca. 100 gravsten og kors, som er bevaringsværdige. Pårørende til afdøde familiemedlemmer på de hjemfaldne sten
har mulighed for at afhente gravsten
inden den 1. juli 2019. Nærmere aftale
om afhentning kan ske ved henvendelse
til graveren på
kirkenoggraveren@pc.dk
eller 2361 9338.
Alice Kirkeby

Nyt salmebogstillæg
Menighedsrådet har besluttet at købe salmebogstillægget ”100 salmer” til kirken. Tillægget indeholder mange af de helt nye salmer
af f.eks. Iben Krogsdal, Lisbeth Smedegaard
Andersen, Lars Busk Sørensen og Janne Mark.
For at få lært de nye salmer rigtig godt at
kende har vi sammen med Leo Toftgaard
besluttet at indføre ”månedens salme”. Det
betyder, at vi synger den samme nye salme
til alle månedens gudstjenester.
Nørre Nissum kirke – nu på Facebook
Som et supplement til kirkebladet og
hjemmesiden har Nørre Nissum kirke fået sin
egen side på Facebook.

Her vil der blive vist nyheder og billeder fra
kirkens aktiviteter og opslag for kommende
arrangementer. Gå gerne ind og giv siden et
”synes godt om”.
Velkommen til Birgit Hanghøj
Fra 1. oktober 2018 har vi ansat Birgit Hanghøj som ny kirkesanger i stedet for Kirsten
Kristensen. Birgit har rigtig mange musikalske kompetencer, som vi allerede har stor
fornøjelse af, og fra menighedsrådet skal der
lyde et stort velkommen til arbejdet. Birgit
præsenterer sig herunder.

Bjarne Knudsen

vig, og vores to piger på 4 og 6 år. Jeg er
uddannet lærer fra seminariet her i Nørre
Nissum i 2006 med linjefag i dansk, tysk
og musik. Derudover afsluttede jeg i 2010
en diplomuddannelse i rytmisk musik og
bevægelse fra musikkonservatoriet i Århus.
Efter tolv år i folkeskolen trængte jeg til at
prøve kræfter med noget andet, og da jeg
så stillingen som kirkesanger i Nørre Nissum,
var der ingen tvivl om, at dette måtte være
det rette for mig.

Birgit Hanghøj præsenterer sig
Jeg hedder Birgit Hanghøj, er 40 år og netop
blevet ansat som kirkesanger ved Nørre Nissum Kirke.
Jeg bor her i Nørre Nissum med min mand
Bjørn, som underviser på musikskolen i Lem-

Jeg har tidligere været en stor del af Lemvigs
Tante Andante Hus og Band, og har for nogle
år siden haft et børnekor her ved Nørre
Nissum Kirke. Min tid går med mine børn,
kreative sysler som hækling og syning, lange
gåture i naturen – og så en masse sang og
musik!

Jeg glæder mig til at synge med jer!
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ke. Efter nogle år udvidedes repertoiret, og i
dag synger koret en bred vifte af såvel kirkelig
som verdslig klassisk kormusik fra renæssancen og frem til i dag. Koret har også samarbejdet med andre kor om større værker, f.eks. af
Brahms og Mozart.

SOGNEAFTNER

Tirsdag 4. dec. kl. 19.30
Julekoncert med kammerkoret Gesta Danorum
Koncerten har udover korsatser over de gode
gamle julesalmer som f.eks. ”Mit hjerte altid
vanker” og ”Dejlig er jorden” den engelske
carol ”Ding dong, merrily on high” på

programmet. Desuden synges den smukke
”Hodie Christus natus est” af Niels La Cour. Der
bliver også et par fællessalmer.
Gesta Danorum er et kammerkor, som hører
hjemme i Holstebro. Grunden hertil blev lagt
i 1989 af organisten Ole Brinth. Oprindeligt
arbejdede koret udelukkende med dansk kormusik – heraf navnet, som betyder ”Danernes
Gerninger”, jf. titlen på Saxos Danmarkskrøni-

Fredag 7. dec. kl. 18.00

Tirsdag 11. dec. kl. 14.30

Velkommen til
fællesspisning i Kirkehuset

Adventsmøde

Fredag 5. oktober var der fuldt hus til
fællesspisning. Maden blev leveret af Lilli
på Borgen, den var udsøgt. Det var stor
stemning for at fortsætte arrangementet
en gang om måneden.
De næste aftener bliver fredag 7. december og fredag 18. januar 2019 kl. 18-20.
Tilmelding til Inga Houkjær på telefon
3059 1755.
Nørre Nissum menighedsråd ønsker alle
hjertelig velkommen. Tag naboen med!
Prisen for hele aftenen, middag, kaffe
m.m. kr. 100,-
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Jesper Fjord, korets dirigent, er uddannet cand.
mag. i musik og dramaturgi fra Aarhus Universitet 2002. Siden da har han arbejdet som
gymnasielærer på Holstebro Gymnasium og
HF. Sideløbende med sin lærervirksomhed har
Jesper sunget i forskellige klassiske korsammenhænge bl.a. som tenor i det professionelt
arbejdende mandskor Vox Aros de sidste 8
år. Med en forkærlighed for især kormusik fra
det 19. og 20 århundrede arbejder dirigenten
med at tilstræbe den skandinaviske slanke og
lyriske kortradition.

I Kirkehuset fælles med Ældres Venner.

Ons. 16. jan. 2019 kl. 19.30
Musikalsk møde med
digteren Johannes Jørgensen
v. Jens Stage
Johs. Jørgensen (1866-1956) var en af
Danmarks store digtere, som desværre aldrig
fik den position, som hans litterære format
gjorde ham fortjent til. Alligevel blev han
den danske forfatter der, næst efter H.C. Andersen, har fået sine værker udgivet på flest
sprog (20-22 sprog). Hvorfor blev han denne
fremmede fugl i reden? Hvorfor valgte han

at leve i frivilligt eksil fra Danmark i henved
40 år?
Det giver koncert/foredraget nogle
af svarene på. Jens Stage har sat melodi til
en del af Johannes Jørgensens sange og har
på flere måder beskæftiget sig med hans
værker.

Ons. 23. jan. 2019 kl. 19.30
Kirkehøjskolen i Lemvig
Provsti i Ferring kirke
Fortælling om Sorggrupper. I Ferring
Kirke v. psykolog og sygeplejerske Lilian
H. Andersen og valgmenighedspræst
Marianne Gyldenkærne. Hvad sker
der, når man deler det allersværeste
i livet med hinanden? En aften med
fortællinger om at hjælpe mennesker,
der har mistet.

Ons. 27. feb. 2019 kl. 19.30

Konfirmandlejren

Slip livet løs v. præst og
sjælesørger Preben Kok

I september måned var konfirmanderne
på konfirmandlejr. De havde en god
oplevelse på Kildegården i Flynder.

Et gammelt visdomsord siger: ”Hvor
der er helhed, er der altid mindst to
sandheder, der er sande på samme tid.”
I de sidste 40 år har vi i mange af livets
væsentlige forhold undertrykt (glemt)
den ene af de to sandheder for bedre at
kunne lade som om, vi har kontrol over
livet. Det er der nu ved at blive rettet op
på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan?
I den forbindelse spiller tro og kirke en
særlig rolle. Hvilken?

Konfirmanderne fortæller:
Fredag aften så vi filmen Gran Torino, som er
en virkelig god film. Natløbet var vildt sjovt.
Bagefter sad vi og sang omkring lejrbålet.
Det var vildt flot med alle gnisterne. Næste
dag var vi alle sammen med til at lave vores
helt egen gudstjeneste, som skulle være
afslutningen på lejren. Vi lavede drama,
billedserie, malede et billede og forberedte
bønner og salmer. Efter gudstjenesten i
Flynder kirke skulle vi tilbage til lejren, hvor
der stod kaffe og kage parat til alle, også
forældrene. Alt i alt en mega god tur.

Det bedste ved lejren var…
• At ingen var sure på hinanden
• At vi var sammen om det hele
• At de voksne var gode til at få os til
at hjælpe med det praktiske
• Da vi skulle lave skuespil, og jeg var
en klovn
• At der ikke var forældre eller søskende
med
• Den gode mad
• At vi lavede vores egen gudstjeneste
• At vi var på natløb
• At det hele var anderledes, end det plejer

Preben Kok har tidligere holdt foredraget ”Skæld ud på Gud” her. Preben Kok
er kendt fra utallige sammenhænge:
sognepræst, hospitalspræst, med i
samarbejdsudvalget for læger og præster
i Haderslev Stift. Dertil kommer adskillige
publikationer, hvis emner rækker langt
ind i menneskets tilværelse.
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Fredag 7. december kl. 18.00
Fællesspisning

Kontakt: Else & Gunnar Kloster,
T: 6135 8232

Tirsdag 11. december kl. 14.30
Adventsmøde fælles med “Ældres Venner”

Tirsdag 4. december
Julekoncert i kirken og derefter æbleskiver
hos Agnete Lynge

Onsdag 16. januar kl. 19.30
Et musikalsk møde med digteren
Johs. Jørgensen v. Jens Stage
Fredag 18. januar kl. 18.00
Fællesspisning

Tirsdag 8. januar
Sangaften ved Børge Mikkelsen
Torsdag 7. februar kl. 18.30
Kyndelmisse, aftensgudstjeneste

Onsdag 27. februar kl. 19.30
“Slip livet løs” v. Preben Kok

KFUM OG KFUK

KFUM-SPEJDERNE
Kontakt: Majbrit Bertelsen, T: 2752 6123

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

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

FREDAGSFAMILIEN
Arrangementer for hele familien fredag aften
i Østhallens cafeteria.

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

Kontakt: Mette Dalgaard T: 3069 7460

Gudstjenester
på Østcentret
Torsdag 13. december kl. 10.00
v/ Leo Toftgaard

Fabjerg og Nr. Nissum spejdernes
julemarked...
Lørdag 1. december, kl. 13.00 - 16.00
I seminariets festsal

MENIGHEDSRÅDET

Børnejulegudstjeneste for
dagpleje og daginstitutioner

Torsdag 10. januar kl. 10.00
v/ Leo Toftgaard

Onsdag 12. december kl. 10.00
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Kontakt: Christian Nielsen, T: 4151 3428
Torsdag 13. december kl. 19.30
Adventsmøde hos Mary & Rudolf Olesen,
Nygårdsvej 5
Mandag 7. til torsdag 10. januar kl. 19.30
(tirsdag kl. 16.00)
Evangelisk Alliances bedeuge i kirkehuset
Tirsdag 15. januar kl. 10.00 - 14.30
Bibelkursus i Nørre Nissum kirkehus
Underviser missionær Jørgen Bloch, Randers

Julegudstjeneste for daginstitutioner og
dagplejen.
Alle er velkomne til at deltage.

Avisindsamlingen foregår fortsat ved, at man
kontakter Mikael Bertelsen, når man har
aviser, man gerne vil af med. Der kan laves
aftale om afhentning, eller man kan selv
aflevere aviserne.

Tirsdag 22. januar, kl. 19.30
Pakkefest i kirkehuset. Tale ved Bodil Nielsen
Tirsdag 5. februar kl. 19.30
Bibeltime hos Anna Holm Christensen,
Hovedgaden 17. Rom 14

Tirsdag 19. februar, kl. 19.30
Møde i kirkehuset ved lærer
Kurt Ejvind Nielsen, Holstebro
Onsdag 20. februar, kl. 19.30
Møde i kirkehuset ved pastor
Peter Krabbe-Larsen, Struer

Juleaftensgudstjenester
De seneste år har vi haft tre gudstjenester juleaften. Det fortsætter vi med i
år. Kl. 11.00 er der en gudstjeneste, der
henvender sig især til børnefamilier.
Der er også gudstjeneste kl. 14.00
og kl. 15.30.

Døbte:
12.08.2018 Samuel Jordan Rosauro de Castro Thomsen,
Remmerstrand
19.08.2018 Nicolai Døj Villadsen, Nørre Nissum
Viede:
18.08.2018 Karimalou Müller & Per Nørskov Bentzen,
Nørre Nissum
25.08.2018 Connie Nyborg Rahbæk & Thyge Nyborg Rahbæk,
Sønderborg
Døde og begravede:
18.07.2018 Jenny Jensen, Nørre Nissum
27.07.2018 Henning Kamstrup Nielsen, Nørre Nissum
23.08.2018 Egona Christiansen, Nørre Nissum
06.09.2018 Bente Volder Nielsen, Risskov

Mandag 18. februar, kl. 19.30
Møde i kirkehuset ved pastor
Christian Poulsen, Herning

Onsdag 23. januar kl. 18.30
Onsdag 20. februar kl. 18.30

Onsdag 19. december kl. 10.00
julegudstjeneste v/ Leo Toftgaard

Torsdag 14. februar kl. 10.00
v/ Ole Vinther

INDRE MISSION

Høstofferet, som indkom ved høstgudstjenesten søndag 16. september, var i
alt på kr. 7.375,-, det største beløb i
mange år! Beløbet blev fordelt ligeligt
mellem de seks formål, som var omtalt i
det forrige blad.

Sognepræst
Leo Toftgaard
Ringvej 79, Nørre Nissum
T: 9789 1201
E: lto@km.dk
Sognepræsten har fri om mandagen. 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

FERIE

M:
mette.dalgaard7@skolekom.dk
SENIORKREDSEN

Avisindsamling
– afhentning efter aftale

KONTAKT

SOGNEAFTNER

Høstoffer
ved høstgudstjenesten

KIRKEBOGEN

AKTIVITETSKALENDER

Det er fortsat en god indtægt for spejderne,
så derfor opfordres alle til at benytte sig af
denne mulighed for at støtte spejderarbejdet.
Mikael Bertelsen:
T: 5158 3951
E: nissum12@hotmail.com

Sognepræstens ferie og kursus
Fra og med onsdag 2. januar
til og med søndag 6. januar 2019
Og fra og med mandag 11. februar
til og med søndag 17. februar 2019
Sognepræst Ole Vinther, Gudum
– afløser i de to perioder.
T: 9786 3008
E: ov@km.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 14. januar 2019
til Bjarne Knudsen, T: 2033 1110,
E: elin-bjarne@altiboxmail.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
Nørre Nissum kirke
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GUDSTJENESTER – DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR
Søndag 30. december – julesøndag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 2, 25 - 40

Tirsdag 4. december
Kl. 19.30
Julekoncert med koret Gesta Donarum

Tirsdag 1. januar 2019 – Nytårsdag
Kl. 16.00 Leo Toftgaard (ændret tidspunkt)
Luk. 2, 21
Kollekt: Bibelselskabet

Søndag 9. december – 2. s. i advent
Kl. 9.00 Ole Vinther
Luk. 21, 25 – 36
Onsdag 12. december
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Børnejulegudstjeneste for dagpleje og
daginstitutioner
Søndag 16. december – 3. s. i advent
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 11, 2 – 10
Søndag 23. december – 4. s. i advent
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 1, 19 - 28
Mandag 24. december – Juleaften
Kl. 11.00 Leo Toftgaard
– specielt for børnefamiilier
Kl. 14.00 Leo Toftgaard
Kl. 15.30 Leo Toftgaard
Luk. 2, 1 – 14 eller Matt. 11, 2 – 10
Tirsdag 25. december – Juledag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 2, 1 - 14
Onsdag 26. december – 2. juledag
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 23. 34 - 39
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Søndag 6. januar – Helligtrekongers søndag
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 2, 1 - 12
Søndag 13. januar – 1. s.e. h.3 k.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 2, 41 - 52 eller Mark. 10, 13 – 16
Kirkekaffe
Søndag 20. januar – 2. s.e. h.3 k.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 2, 1 - 11
Søndag 27. januar – 3. s.e. h.3 k.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 8, 1 - 13
Søndag 3. februar – 4. s.e. h.3 k.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 8, 23 – 27
Torsdag 7. februar
Kl. 18.30 Leo Toftgaard
Kyndelmissegudstjeneste
Søndag 10. februar – Sidste s.e. h.3 k.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 17, 1 – 9
Kirkekaffe

Søndag 17. februar – Septuargesima
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 20, 1 – 16
Søndag 24. februar – Seksagesima
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Mark. 4, 1 - 20
Søndag 3. marts – Fastelavn
Kl. 11.00 Leo Toftgaard
Matt. 3, 13 – 17
Familiegudstjeneste Nørre Nissum Skole
Kollekt: Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler
Kyndelmissegudstjeneste
Vi fejrer kyndelmisse torsdag 7. februar kl.
18.30 og begynder med et fakkeloptog fra
pladsen ved Toelberg. Når vi kommer til Kirkehuset, serveres der en varm drik. Kl. 19.15
er der gudstjeneste i kirken. Velkommen til
en hyggelig og lysfyldt aften midt i vinterens
kulde og mørke.
Fastelavnsgudstjenste
– familiegudstjeneste
Søndag 3. marts kl. 11.00 er der fastelavnsgudstjeneste på Nytorv, Nørre Nissum
skole. Børnene må meget gerne møde
udklædte til gudstjenesten. Der er frokost
(hotdogs) i hallen. Tøndeslagning m. kåring
af kattedronninger og kattekonger foregår
også i hallen. Alle - både børn og ældre - er
velkomne. Fredagsfamilien, GNIF, Menighedsrådet og KFUM-spejderne.
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Søndag 2. december – 1. s. i advent
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 21, 1 – 9
Kirkekaffe

