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PRÆSTENS SPALTE

Juleglæden
Der findes en lille fin opbyggelig historie, og den 
skulle ovenikøbet vistnok være sand. Den hand-
ler om en kone, lad os kalde hende fru Hansen. 

Hun var indlagt på et psykiatrisk hospital med 
en dyb depression. Overlægen gik stuegang og 
blev brat standset af fru Hansen: Jeg har det 
slemt doktor! Jeg er forladt af Gud. Da var det, at 
den overlæge fik kraft til at sige det, der skulle 
siges; - det forløsende ord: Så vidt jeg ved, er 
der kun én, der har været det. Og det var Han, 
fordi fru Hansen ikke skal være det.

Vi ved fra Det ny Testamentes to første evange-
lier, at Jesus i langfredagsmørket råbte: Min Gud, 
min Gud! Hvorfor har du forladt mig?

Der er mange, som har sagt, at det råb var et 
forfærdeligt råb. Det var det i en vis forstand 
også, men der er først og fremmest det bud-
skab i det råb, at Gud i Sin Søn Jesus Kristus selv 
har været ude i håbløshedens og meningsløs-
hedens ørken. 

Efter det råb behøver ingen tro sig forladt af Gud 
noget som helst sted. 

Gud er selv, som den gudsforladte Kristus, hos 
den gudsforladte. Kristus tager ikke det enkelte 
menneskes nød fra det, men Han erfarer som 
et korsfæstet menneske, en ensomhed, lidelse 
og nød, som er vores pant på, at der ikke findes 

en lidelse så dyb og sort, at Han som den op-
standne og levende Kristus ikke har været der 
og er der.  

Vi er i adventstiden, og advent er at vente og 
håbe på Hans komme. Julens budskab er, at Gud 
selv, i sin søn Jesus Kristus, kommer til vores 
verden. Det dybe i det budskab er, at der der-
ved skabes et nyt rum i lidelsens og dødens el-
lers lukkede verden. Ingen behøver længere at 
være alene. Gud er hos os. For de fleste har ju-
len med glæde at gøre. Så hvad er det egentlig 
for noget at skrive, her i adventstiden, hvor vi 
skal forberede os på glædens fest? 

Julen har med glæde at gøre, men en glæde, 
som ser bort fra, at der findes lidelse og sorg, er 
ikke nogen ægte glæde. Der findes en glæde, 
som er på skrømt. Det er den glæde, som væk-
kes til live af overfladisk underholdning, men 
ved den mindste modgang forsvinder den som 
dug for solen. Den overfladiske glæde er også 
meget intolerant. Hvis den møder et menneske, 
som har været syg, spørger den deltagende: Nå, 
hvordan går det? Men den forventer selvfølge-
lig et positivt svar i retning af, at det allerede er 
blevet meget bedre. Der er ikke plads til den 
ulykkelige. Glæden er blevet et krav, men vi kan 
ikke tage os sammen til at være glade. Det bli-
ver i hvert fald kun en glæde på overfladen, som 
hele tiden skal spædes op med letkøbt og over-
fladisk underholdning.

Sand juleglæde er ægte glæde. I juleevangeliet 
forkyndes den ægte glæde for os, fordi vi i det 
barn, der blev født julenat, ser en mand, som er 
Guds søn, der ikke gik udenom lidelsen og dø-
den, men ind i den for at være solidarisk med 
mennesket.

I Jesusbarnet ser vi den almægtige Gud selv som 
den udstødte og lidende, der kommer sin skab-
ning i møde. Det er julens provokerende nyhed, 
og det er den nyhed, som er årsag til vores jule-
glæde. Der er noget særligt ved den glæde, og 
det er, at den godt kan være til stede, selvom 
vi er tynget af sorg og savn. Det kan den, fordi 
juleglæden er den glæde, som går ind i sorgen. 

Julenat går Guds virkelighed ind i vores virkelig-
hed. Den virkelighed, som ikke rinder med gråd 
eller sand, går ind i den virkelighed, som ken-
der til lidelse og død. De to virkeligheder skærer 
hinanden i et punkt, og det punkt er Jesusbar-
net.  Det barn, som Grundtvig digter sådan om: 
Glæden hun er født i dag/ Himmeriges glæde/ 
ved Gud Faders velbehag/ fryde sig de spæde/ 
Han, som var frygtelig/ og utilgængelig/ i sin 
høje bolig/ han nu i barnedragt/ har sig i kryb-
ben lagt/ med vort støv fortrolig.

Leo Toftgaard
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Tak til Ellen
Ellen Skytte Lund har efter 4 år - ret præcist - ønsket at sige op som 
kirkesanger i Nørre Nissum. Hun var ikke træt af jobbet, eller af os – 
heldigvis, men hun havde for meget om ørerne, så hun var nødt til 
at prioritere. Ellen vil gerne færdiggøre sin læreruddannelse og har 
sideløbende job på Fenskær Efterskole. Dertil kommer familien og 
gården, hvor de er ved at bygge et nyt stuehus.
Ellen har en rigtig god sopranstemme, som var tydeligt at høre i kir-
ken, for hun var ikke bange for at synge igennem. Hun har en gang 
fortalt, at det var en udfordring at lære nye salmer, for hun er ikke 
så nodestærk. Det har vi nu ikke kunnet høre! Trioen sammen med 
Birgit og Britta var en dejlig nyskabelse. Det vil vi savne sammen med 
dit smilende væsen og dit gode humør. Vi ønsker Ellen held og lykke 
med alle de ting, hun har gang i, og vi håber, vi kommer til at høre 
dig som afløser i Nørre Nissum kirke en gang imellem.

Velkommen til Doris Paluchowski
I Ellens sted har vi ansat Doris Paluchowski fra Lemvig som ny kir-
kesanger, og hun har allerede været i gang i nogen tid. Vi er meget 
glade for, at Doris tog imod opfordringen til at søge stillingen. Doris 
præsenterer sig her i bladet.

Bjarne Knudsen

Præsentation af Doris Paluchowski,  
ny kirkesanger i Nørre Nissum kirke

Kære menighed i Nørre Nissum

Som jeres nye kirkesanger blev jeg bedt om at fortælle lidt om mig 
og min baggrund.

Jeg er født og opvokset i Sydtyskland i nærheden af Freiburg i en 
lille landsby, omgivet af vinbjerge ved kanten af Schwarzwald. Et 
område, som er velsignet med et meget mildt klima. Det er tæt ved 
den franske og schweiziske grænse. I min familie er vi alle katolikker, 
og i vores fritid gik vi enten til kor eller spillede i det lokale orkester. 
Fra jeg var 14, sang jeg i kirkekor med en meget ambitiøs dirigent. 
Da jeg flyttede til København i 1991 og blev gift med en dansker, 
kom jeg lige så jævnligt i folkekirken som i den katolske kirke. I rigtig 
mange år har jeg sunget i forskellige kor i København, bl.a.  9 år i 
Kantori Sankt Petri i den tyske menighed i Folkekirken. Der udvik-
lede jeg min sangstemme og lærte en masse forskelligt repertoire 
at kende, fra Højskolesangbogen over gospelsange til store klassiske 
mesterværker. Jeg tog også sangtræning hos en operasangerinde i et 
år. Jeg er langt fra professionel, men elsker simpelthen bare at synge. 
Udover at være kirkesanger, synger jeg også i Lemvig Kammerkor og 
arbejder som tysktalende kundesupporter på fuldtid i en virksomhed 
i Ringkøbing.

Jeg har en søn på 26 og en datter på 22, som begge læser og bor 
i København. Jeg flyttede til smukke Lemvig for at bosætte mig her 
med min nuværende vestjyske livspartner René, som er født og op-
vokset i Harboøre. Vi bor i Lemvigs vestby. 

Jeg brænder for kirkemusik og synes, det er dejligt, at vi nu alle må 
synge ved gudstjenester igen, efter coronarestriktionerne er bortfal-
det. For mig er at høre Guds ord og at synge salmer lig med balsam 
for sjælen. Salmer kan noget helt særligt, og jeg anser det som en 
gave at måtte lære mange af dem at kende i min nye stilling. At jeg 
føler mig meget heldig at kunne arbejde sammen med Birgit og Inge 
herom, vil jeg så også lige understrege. Jeg glæder mig over hver 
gang, jeg må ledsage jer i sangen og formidle et budskab i musikken, 
der gerne må berøre os. 

Kirkegårdsvandring
Den 22. september 2021 inviterede menighedsrådet til kirkegårds-
vandring med information om helhedsplanen for kirkegården. Som 
næsten-naboer til kirkegården og mangeårige beboere i sognet fandt 
vi dette et interessant emne. Hans Knutsson fra menighedsrådet stod 
for rundvisningen og fortalte interessant og detaljeret om planerne.

Med de ændrede befolkningstal og begravelsesønsker er der tydelig-
vis brug for omlægninger, og med en tidshorisont på op til 40-50 år 
pga. fredningstider mm. er det da også med at komme i gang. Når 
man samtidig ønsker at udjævne nogle af de mange niveauforskelle, 
etablere skovarealer, frugthaver o.l. til gravpladser, plante lætræer, 
udlægge græsarealer samt ændre belægning på de stier, som skal 
bevares til en mere gangvenlig type og meget mere, er det logisk, at 
dette økonomisk ikke kan ske alt sammen på en gang.

Noget af det mest spændende i mine øjne er planerne om at etablere 
et område til de bevaringsværdige gravsten og et andet område til de 
øvrige gravsten, så de bevares for eftertiden og ikke ender som knust 
indhold i en eller anden vejbelægning.

Bente Dalgaard
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Tirsdag 7. dec. kl. 19.30 

Julekoncert i kirken
Kom og syng julen ind sammen med Troubadour
Troubadour er et musikensemble, oprettet af Lise og Erik Sommer, har ek-
sisteret i over 25 år. Vi kalder os et musikensemble, idet vi beskæftiger os 
med både korsang og orkesterspil, og repertoiret omfatter traditionel, fol-
kelig og lettere klassisk musik med hovedvægten på det dansk/nordiske. 
Ensemblet har medvirket ved adskillige kirkekoncerter samt ved mere fol-
kelige arrangementer, hvor der ofte indgår et par fælles danse, idet Trou-
badour også arbejder med danse og optrin fra forskellige lande. Til koncer-
terne indgår der som en helt naturlig ting nogle fællessange, og det bliver 
der naturligvis også til julekoncerten.

Minikonfirmander, efterår 2021
Hver onsdag eftermiddag i efteråret er der liv og glade dage i kirkehuset. 
Med skolebussen kl. 14.15 ankommer 17 glade og forventningsfulde børn 
fra 3.a på Nørre Nissum Skole til minikonfirmandundervisning, hvor Leo 
og undertegnede står klar til at tage imod. 

Efter den nødvendige proviantering af lækre, nybagte boller og saftevand 
synger vi et par salmer, beder Fadervor og siger Trosbekendelsen.

Minikonfirmanderne bliver i løbet af de ti undervisningsgange præsente-
ret for nogle af bibelens grundfortællinger, vi laver forskellige kreative ak-
tiviteter, og vi besøger kirken, så de bliver trygge og glade for at komme 
i kirken. 

Vi har bl.a. hjulpet den gode hyrde med at indfange sine får, der var ble-
vet godt gemt overalt i kirken, vi har gennemgået nadverritualet så mi-
nikonfirmanderne ved, hvordan man går til alters, og vi hørt døbefonten 
fortælle sin historie (spørg I bare én af minikonfirmanderne om, hvorfor 
døbefonten har et ordentligt hak i den ene side!).

Ved familiegudstjenesten søndag 21. november er der afslutning for mini-
konfirmanderne.

Birgit Hanghøj

Pilgrimsvandring
De fire sogne, Nørlem, Gudum, Fabjerg og Nørre Nissum, havde i fælles-
skab planlagt en pilgrimsvandring om aftenen den 01.09.2021.

Vi mødtes ved Fabjerg Kirke, ca. 50-60 personer - pænt repræsenteret fra 
de fire sogne. Vejret var fantastisk, stille, solskin. Vi blev kørt i traktorvogn 
ad grusvejen fra Fabjerg Kirke til Møllesøen. Her fik vi en kort fortælling 
om den kirkesti, vi skulle følge på vandreturen tilbage til Fabjerg kirke. Vi 
startede vandringen med at synge ”Lad din vej gå dig i møde”, og den 
blev gentaget under de tre planlagte ophold, hvor hver af præsterne hav-
de indslag i form af korte fortællinger. Gåturen sluttede efter ca. 4 km ved 
Fabjerg Kirke, hvor der blev holdt en kort gudstjeneste. Bagefter blev der 
serveret velsmagende hotdogs og sodavand hos Anja og Jan Balleby fra 
en rigtig pølsevogn!

Det var en meget veltilrettelagt tur - meget stemningsfyldt, hvor der var 
tid til eftertanke. Dog gik snakken også til tider livligt - måske i lettelse 
over at være fri for coronatidens krav om mundbind og afstand!

Margit Riis

 Onsdag 8. dec. kl. 14.30

Adventsmøde fælles med Ældres Venner
Adventssang og hygge. Forstander Jesper Vinther, Seniorhøjskolen med-
virker.

 Fredag 17. dec., 28. jan., 25. feb. 

Fællesspisning
Tilmelding til Inga Houkjær 3059 1755 tirsdagen før.

Torsdag 2. dec. kl. 19.30

”Herreværelset” i Gudum sognehus
Det fælles aktivitetsudvalg for Fabjerg, Gudum, Nørlem og Nørre Nissum 
sogne indbyder til en aften med duoen Herreværelset, som er en trio be-
stående af Villy Søvndal og brødrene Jens og Niels Hjort-Petersen. Sam-
men håndterer de sang, guitar, violin og kontrabas. Trioen spiller underfun-
dige sange og har desuden en kærlighed for musik fra 30’erne. De enkelte 
sange bliver kærligt præsenteret af Villy Søvndal, som elegant kæder det 
hele sammen med sfæren fra Herreværelset. I forbindelse med arrange-
mentet serveres gløgg og æbleskiver. Billetprisen er 100 kr. Der sælges 
billetter fra Lemvig Boghandel og købmanden i Fabjerg og Nørre Nissum. Onsdag 9. feb. kl. 19.30

Marimba Solo
Koncert ved Kai Stensgaard, Odense. Se kaistensgaard.com 

Onsdag 19. jan. kl. 19.30

Shatha (Sjadda) Zeki Mahdi 
fortæller om sit liv i Irak og i Danmark. 
Shatha er fra Irak, gift og har 2 voksne drenge. Kom til Danmark efter fa-
miliesammenføring for ca. 20 år siden. Hun arbejdede som lærer i Bag-
hdad - uddannet på universitetet der i matematik og fysik. Senere uddan-
net på Nørre Nissum Seminarium som lærer i 4 fag. Hun har arbejdet som 
lærer i Struer og Holstebro siden 2009.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Bjarne takker af
Så er tiden kommet, hvor jeg takker af i Nørre Nissum menighedsråd 
efter 13 år. Det var aftalen ved sidste års valgforsamling, at jeg skulle 
tage ét år mere, så det nye menighedsråd kunne komme planmæssigt 
i gang. Det håber jeg, er lykkedes. Hvis ikke, er det i hvert fald ikke de 
nye menighedsrådsmedlemmers skyld! De har hængt i med opgaverne 
fra første møde.

Arbejdet i menighedsrådet er utrolig alsidigt, og man får lov at sætte sit 
præg både på rammerne i form af bygninger og kirkegården og i form 
af indholdet i både gudstjenester og den brede vifte af arrangemen-
ter, som foregår ud fra Nørre Nissum kirke. Derudover har man også 
ansvaret for at ansætte kirkens personale og sikre gode arbejdsforhold 
for medarbejderne.

Nørre Nissum kirke er et aktivt sted med mange aktiviteter og mange 
frivillige hjælpere. Der er en god tilslutning til gudstjenesterne – både 
søndag formiddag og til spaghettigudstjenester, fastelavnsgudstjene-
sten mm., men det skal ikke være nogen hemmelighed, at medlems-
tallet af folkekirken er under pres. Som konsekvens af dette har vi ikke 
længere en præst på fuld tid, da 15 % af Leos stilling ligger i Gudum-
Fabjerg. Det er derfor vigtigt, at hele sognet i de kommende år står 
sammen om kirken i bred forstand. Det er ikke nogen naturlov, at vi 
i fremtiden kan opretholde en 85 % præstestilling her, eller at vores 
præst bor i sognet.

Det har langt overvejende været en fornøjelse af være en del af me-
nighedsrådet. Dog følte jeg mig lidt presset i 2016, da resten af det 
daværende menighedsråd valgte at stoppe samtidig, så jeg var eneste 
menighedsrådsmedlem tilbage! Heldigvis var der gode folk, som stil-
lede op, så arbejdet kunne fortsætte.

Som afslutning vil jeg gerne rette en stor tak til alle de mange gode 
menighedsrådskolleger, der har været gennem årene. I har alle sam-
men gjort en stor indsats. Tak også til de dedikerede medarbejdere, 
som får tingene til at ske i det daglige.

Jeg er sikker på, at Nørre Nissum sogn er godt rustet til fremtiden.

Bjarne Knudsen

SOGNEAFTNER
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         INDRE MISSION

Kontakt: Christian Nielsen. T. 4151 3428

Tirsdag 14. december kl. 19.30
Adventsfest i kirkehuset.

Mandag – tirsdag – onsdag – torsdag 10.- 
13. januar kl. 19.30
Bedemøder i kirkehuset.

Lørdag 15. januar kl. 10.00
Lemvigkredsens Bibelkursus. Humlum kirkehus

Tirsdag 25. januar kl. 19.30
Pakkefest i kirkehuset. Andagt ved Karin 
Høgsgaard.

Tirsdag 8. februar kl. 19.30
Bibeltime hos Bente og Karsten Serup, 
Tvedvej 79.  1. Johs. Brev kp. 2

Mandag 14. februar kl. 19. 30
Møde i kirkehuset ved pastor Thorkild 
Lundberg, Struer.

Tirsdag 15. februar kl 19.30
Møde i kirkehuset ved missionær Heri Elttør 
Aulum.

Onsdag 16. februar kl. 19.30
Møde i kirkehuset ved pastor Simon 
Damgaard Bakbo, Bækmarksbro

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 
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 
- 
 
 
 
 

Menighedsrådets kasserer 
Henrik Breinholt Damgren 
Byskovvej 11 
T: 2046 5928 
M: henrik.damgren@mail.dk

Regnskabsfører  
Hanne K. Rank, Landsforeningen 
af Menighedsråd  
Fakturaer kan sendes til 
E: nr.nissum.mr@outlook.dk

Kirkeværge 
Hans Knutsson 
Pilgårdvej 32 
T: 2949 6981 
M: hans.knutsson@post.tele.dk

Kirkebladets redaktion 
Bjarne Knudsen (ansv.),  
Hans Knutsson, Leo Toftgaard 
Design: Complot 
Foto: Complot, Per Harslund

Stof til næste nummer bedes indleve-
ret senest Mandag 17. januar til Leo 
Toftgaard, lto@km.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 og YouTube 
Nørre Nissum kirke
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Vielser

07.08.2021 Agnete Havkær Rosengaard Tang og    
 Morten Rosengaard Tang, Odense C

21.08.2021 Mia Vad Hove og Martin Vad Hove, Holstebro

11.09.2021 Sofie Jensen og Dennis Jensen, Nørre Nissum

09.10.2021 Hanne Stokkendahl Stenum og    
 Søren Stokkendahl Stenum, Aarhus 

Dåb

15.08.2021 Moses David Biel Tulieth, Nørre Nissum

15.08.2021 Elly-Sofie Rosenkrantz Povlsgaard, Nørre Nissum 

18.09.2021 Tiiu Nette Naasunnguaq Hangaard, Nørre Nissum

Døde og begravede

09.08.2021 Kurt Lyhne, Nørre Nissum 

13.08.2021  Jørgen Henriksen, Nørre Nissum 

03.09.2021 Maja Krarup Andersen, Nørre Nissum

FE
R
IE

Fra mandag 10. januar til søndag 16. januar og fredag 4. 
februar til tirsdag 8. februar holder sognepræsten ferie. 
Sognepræst Ole Vinther afløser. Tlf. 9786 3008 og  
E-mail: ov@km.dk

Sognepræstens ferie

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

SENIORKREDSEN
 
Kontakt: Grete og Verner Dahl, 5137 0569              

7. december
Adventskoncert i kirken kl.19.30
Efterfølgende juleafslutning hos Grete og 
Verner Dahl, Remmerstrandvej 42

4. januar
Markus Evangeliet kap. 2 og 3. Afsnit 2.

3. februar, kl. 19.00 
Kyndelmisse, aftengudstjeneste
Arrangementet begynder i Kirkehuset

1. marts 
Samtaler om sognepræst Sørine Godtfredsens 
bog: ”Som Sørine læser bibelen”

 

hos Mariane og Robert Jacobsen
MENIGHEDSRÅDET

De kommende møder er endnu ikke fastlagt

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 21. januar.  
Nytårskur afholdes i Lemvig Roklub

Torsdag 24. februar.  
Besøg på Klimatoriet

SOGNEAFTENER
Torsdag 2. december, kl. 19.30. 
”Herreværelset” i Gudum sognehus.

Tirsdag 7. december, kl. 19.30.  
Julekoncert i kirken

Onsdag 8. december, kl. 14.30. 
Adventsmøde fælles med Ældres Venner

Onsdag 19. januar, kl. 19.30.  
Shatha Zeki Mahdi fortæller om sit liv i Irak og 
i Danmark. 

Onsdag 9. februar, kl. 19.30.  
Marimba Solo. Koncert ved Kai Stensgaard, 
Odense. 

Mobilepay
151830 (kollekt)

SOGNEAFTNER

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

VI HAR ET DEJLIGT KOR!!!!         
Hver mandag kl. 19.30 - 21.30 
kirkehuset i Nørre Nissum.

Vi synger dansk, det kan vi bedst lide.  
Vi griner også meget, det er godt til det 
hele.

Der er bare én ting, vi mangler…DIG!!

VI SES!!

korleder Birgit Hanghøj, 
mobil: 6179 1889

HØSTOFFER VED  
HØSTGUDSTJENESTEN

Høstofferet, som indkom ved høstgudstje-
nesten søndag 26. september, var i alt på 
6.121 kr. 

Der er blevet sendt 1020.16 kr. til hver 
af de 6 formål, som er nævnt i forrige 
kirkeblad.
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Fredag 3. december
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Julegudstjeneste for dagpleje og børnehave 

Lørdag 4. december
Kl. 14.00 Leo Toftgaard
International gudstjeneste

Søndag 5. december - 2. s. i advent
Kl.10.30 Leo Toftgaard
Matt. 25, 1 – 13. Kirkekaffe

Tirsdag 7. december
Kl. 19.30 Julekoncert med Troubadour
Kollekt: Indre Mission i Danmark

Søndag 12. december - 3. s. i advent
Kl. 10.30 Ole Vinther
Luk. 1,67-80

Søndag 19. december - 4. s. i advent
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 3,25-36

Fredag 24. december - Juleaften
Kl. 11.00 Leo Toftgaard - specielt for børne-
familier
Kl. 14.00 Leo Toftgaard
Kl. 15.30 Leo Toftgaard
Luk. 2,1-14 el. Matt. 1,18-25
Kollekt: Børnesagens Fællesråd

Lørdag 25. december - Juledag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 1,1-14

Søndag 26. december - Anden juledag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt.10,32-42

Lørdag 1. januar - Nytårsdag
Kl. 16.00 Leo Toftgaard
Matt.6,5-13
Kollekt: Bibelselskabet 

Søndag 2. januar – Helligtrekongers søndag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 2,1–12 eller Joh. 8,12-20

Søndag 9. januar - 1.s.e.h.3 k. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Mark. 10,13-16. Kirkekaffe

Søndag 16. januar - 2.s.e.h.3 k. 
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 4,5-26

Søndag 23. januar - 3.s.e.h.3 k. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Luk. 17,5-10

Søndag 30. januar - 4.s.e.h.3 k. 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 14,22-33

Torsdag 3. februar 
Kl. 19.00 Kyndelmissegudstjeneste
Leo Toftgaard

Søndag 6. februar - s.s.e.h.3 k. 
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 12,23-33

Onsdag 9. februar 
Kl. 19.30 Marimbakoncert med Kai Stensgaard

Søndag 13. februar - Septuagesima 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Matt. 25,14-30
Kirkekaffe

Søndag 20. februar - Seksagesima 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard 
Mark. 4,26-32 

Søndag 27. februar - Fastelavn 
Kl. 11.00 Leo Toftgaard
Luk. 18,31-43
Familiegudstjeneste Nørre Nissum skole
Kollekt: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
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Søndag 6. marts - 1.s.i fasten 
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk.22,24-32

Gudstjenester på Østcentret:
Torsdag 9. december kl. 10.00 ved Leo Toftgaard
Torsdag 16. december kl. 10.00 julegudstjeneste 
ved Leo Toftgaard
Torsdag 13. januar kl. 10.00 ved Ole Vinther 
Torsdag 10. februar kl. 10.00 ved Leo Toftgaard

Nørre Nissum Kirke inviterer til international 
gudstjeneste
Lørdag 4. december kl. 14.00. Vi er alle lige for 
Gud. Tekstlæsning på engelsk, russisk og dansk
Kort prædiken på engelsk ved sognepræst Leo 
Toftgaard. Efter gudstjenesten er der fælles kaffe-
og kagebord i Kirkehuset. Tag lidt med fra dit 
hjemland!

Kyndelmissegudstjeneste
Vi fejrer kyndelmisse torsdag 3. februar kl. 18.30 
og begynder ved Kirkehuset, hvor der serveres 
en varm drik. Derefter går vi med lygter over i 
kirken, hvor der er gudstjeneste kl. 19.00. 
Velkommen til en hyggelig og lysfyldt aften midt 
i vinterens kulde og mørke.

Fastelavnsgudstjeneste - familiegudstjeneste
Søndag 27. februar kl. 11.00 er der fastelavns-
gudstjeneste på Nytorv, Nørre Nissum skole. 
Børnene må meget gerne møde udklædte til 
gudstjenesten. Der er frokost (hotdog) 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.


