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PRÆSTENS SPALTE

Virkeligheden
Vi har lige afsluttet et kirkeår. Sidste søndag i 
kirkeåret falder i år på den næstsidste søndag 
i november. Den sidste søndag i november er 
1. søndag i advent, og et nyt kirkeår begynder.

Kirkeåret og dets gang gennem store hellig-
dage og almindelige søndage - det kirkeår har 
sin egen alvor, - det rummer alt, hvad der er 
menneskeligt muligt at forestille sig. Fra den 
største fryd og glæde, til den dybeste sorg og 
fortvivlelse. 

Selvom de to helligdage ligger tæt på hinan-
den, så er kirkeåret i virkeligheden spændt ud 
imellem langfredags dybe trøstesløse mørke 
og påskemorgens livsalige morgenrøde. På 
den måde er kirkeåret som et billede af vort 
eget liv. Vores liv er jo også en blanding af 
sorger og glæder. ”Sorrig og glæde de van-
dre til hobe, lykke, ulykke de gange på rad. 
Medgang og modgang hinanden tilråbe, sol-
skin og skyer de følges og ad”, sådan digter 
Kingo meget præcis om den virkelighed, som 
enhver af os kender til. Det er den virkelig-
hed, som evangeliet taler ind i, når det lyder: 
”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og 
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” 
Sådan taler Han, som Gud sendte til verden. 
Den virkelighed som på godt og ondt er vores. 
I menneskers verden blev Han ikke forskånet 
for noget. Hans liv her på jorden var ikke en 
virkelighedsfjern rejse på 1. klasse, men så 
blodig realistisk som det kan tænkes. Der er 
igennem tiderne blevet rejst mange anklager 

mod kristendommen. En af de mest sejlivede 
er mærkelig nok, at kristendommen netop er 
en flugt fra virkeligheden. Karl Marx sagde, at 
religion er opium for folket, og med de ord 
mente han netop, at de religiøse eller kristne, 
i stedet for at tage virkeligheden på sig, flyg-
tede over i en åndelig verden. 

Tilsyneladende så er denne anklage ikke let at 
svare noget imod. For det er jo hævet over 
enhver tvivl, at det er under de tunge byrder 
og i sorgen, at vi som oftest opdager, at vi har 
brug for Gud. ”Tag mit åg på jer”, siger Jesus i 
evangeliet til sidste søndag i kirkeåret. Når Je-
sus taler om et åg, så tænker han på en vand-
ret træstang, der er lagt hen over nakken på 
to trækokser. Da Jesus brugte billedet af et åg, 
talte Han om, at Han trækker sammen med os. 
Han går i spand sammen med os! 

I glædens og medgangens tider har vi uden al 
tvivl langt lettere ved at glemme Ham, der på 
den måde strækker hånden ud til os.

Netop det forhold har været brugt som argu-
ment for påstanden om virkelighedsflugten. 
For når vi er mere tilbøjelige til at søge Gud i 
modgang og sorg, så er det vel netop, fordi vi 
forsøger at flygte fra virkeligheden over i den 
verden, hvor vi hører ordene om, at der er en, 
der vil bære vore byrder. 

Jeg skal indrømme, at sådan ser det umiddel-
bart ud, men hvis vi ser grundigere efter, vil vi 

opdage, at det, vi i første omgang troede, var 
sandt, viser sig at være løgn. 

Det er ikke et ønske om at flygte fra virkelig-
heden, der i modgang og sorg får os til at søge 
Gud. Når mennesker, hævet over enhver tvivl, 
oftere søger Gud i modgang end medgang, i 
sorg end i glæde, har det en helt anden og 
dybere årsag. Årsagen er, at modgang og sorg 
kan sætte os der, hvor vi hører evangeliet.  

I salme 34 i Det gamle Testamente står der: 
”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, 
han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” 

Meningen med de ord må være, at det er først, 
når det er gået op for os, at vi ikke er herre 
over livet, at der er plads til troen på, at Gud er 
vores Herre og Frelser.

Vi hører først evangeliet, når det er gået op for 
os, at vi har livet på de umyndiges, på børne-
nes vilkår. At vi intet kan tage af os selv, men 
må modtage, som et barn må det.

Det barn, som sig glæder fromt og kønt, skal 
aldrig den glæde miste.

Med ønsket om en glædelig advents- og ju-
letid.

Leo Toftgaard
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Valgforsamling NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Tirsdag 15. september var der indkaldt til valg-
forsamling over hele landet for at få valgt nye 
menighedsråd for de næste 4 år. I Nørre Nis-
sum blev kirkehuset fyldt til bristepunktet, og 
som noget nyt skulle alle registreres, før man 
fik udleveret stemmesedler.

Som optakt til valget blev menighedsrådets op-
gaver og kompetencer gennemgået. Det skete 
bl.a. af hensyn til dem, der overvejede at stille 
op, så de kunne få et indtryk af, hvad arbejdet 
indebærer. Derefter gik man over til opstilling 
af kandidater. Det lykkedes med hiv og sving 
at få lavet en liste med 6 personer + 1 sted-
fortræder, der var villige til at lade sig opstille. 
Det skete dog kun, fordi der forud var gjort et 
stort benarbejde for at finde kandidaterne. Det 
var dog dejligt, at vi undgik at skulle afholde en 
ekstraordinær valgforsamling.

Forandringer på  
Nørre Nissum kirkegård

Det er sikkert besøgende på Nørre Nissum 
kirkegård bekendt, at der gennem nogen tid 
er foretaget forskellige forandringer, herunder 
placering af nye områder til gravsteder. Store 
områder er nu udlagt med græs. Menigheds-
rådet har i samarbejde med stiftets kirke-
gårdskonsulent udarbejdet en skitse, som skal 
danne ramme for udlæg af nye områder til 
gravsteder. I et område nord for kirken anlæg-
ges et areal med græsplæne, hvor der kan 
etableres urnegravsteder med navneplader i 
plænen. I nærheden, ligeledes i plæne, bliver 
der plads til kistebegravelser med små grav-
sten og uden hækplantning. 

Ved henvendelse til graverne vil man til en-
hver tid blive grundigt informeret om gælden-
de regler med hensyn til placering, anlæg og 

vedligehold af et gravsted. Der er nu områder, 
hvor der ikke længere kan placeres traditionelle 
gravsteder. 

Der vil ske en del forandringer på kirkegården 
den kommende tid. Stien fra lågen mod nord 
vil blive indsnævret og belagt med slotsgrus, 
som er behageligt at gå på. Området omkring 
kirken vil blive anlagt som græsplæne, hvor der 
laves gangsti med slotsgrus. Fra kapellet og til 
våbenhuset etableres en sti belagt med slots-
grus, hvilket gør kørsel med katafalk nemmere. 

Hovedstien fra kirkegårdslågen til kirken bliver 
efter kvalificeret argumentation nyanlagt, idet 
der er bevilget 500.000 kr. hertil. Konsulenten 
er i gang med at udarbejde forslag til materia-
ler, så arbejdet kan gå i gang i det nye år.

Dette er i hovedtræk de planlagte forandringer. 
Der bliver rig lejlighed til at følge arbejdet før 
eller efter kirkegang eller ved anden lejlighed. 

Karsten Vinther/ kirkegårdsudvalget

Da der ved fristens udløb 13. oktober ikke var 
indkommet yderligere lister, er følgende valgt 
til den kommende periode:

Anette Langvad, Hans Knutsson, Henrik Dam-
gren, Bodil Nielsen, Anne Hennig-Olsen og 
Bjarne Knudsen. Jørgen Nørby er valgt som sted-
fortræder.

Kirketjenerafløser
I perioden fra december til marts, hvor gra-
vermedhjælper Mona Nielsen er vinterfyret, 
mangler vi en kirketjenerafløser til at træde til 
3-4 søndage i forbindelse med gudstjenester kl. 
9.00. Hvis nogen har interesse i denne oversku-

elige arbejdsopgave, så kan man henvende sig 
til kontaktperson Bodil Nielsen 5194 7775.

Pladskrav i kirken
Ovenpå den gode sommer havde mange nok 
håbet, at coronaen ville være et overstået kapi-
tel her i efteråret og vinteren. Desværre har det 
vist sig ikke at være tilfældet. I Nørre Nissum 
kirke er der plads til 65 personer, og nogle søn-
dage har der været fyldt op. Vi forventer derfor, 
at alle følger de anvisninger, som kirkens per-
sonale kommer med, så alle kan være trygge 
ved at gå til gudstjeneste i Nørre Nissum. 

 
Bjarne Knudsen
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Onsdag 3. februar, kl. 19.30

Onsdag 20. januar, kl. 19.30Tirsdag 8. december, kl. 19.30

Julekoncert med Lemvig 
Kammerkor under ledelse af 
Finn Nikolai Østergaard.

Koncerten vil blive en god blanding af vel-
kendte julesalmer og mindre kendte kor-
satser af både ældre og nyere dato.

Fællesspisning
fredag 11. december, kl. 18.00
fredag 22. januar, kl. 18.00

Tilmelding til Inga Houkjær 3059 1755  
senest tirsdagen før

De kristne i Mellemøsten 
v. prof. dr.theol. Peter Lodberg,  
Aarhus Universitet.

De kristne i Mellemøsten lever under me-
get vanskelige og forskellige forhold. Man-
ge er flygtet for borgerkrige efter Vestens 
angreb på Irak i 2003 og det såkaldte ara-
biske forår fra slutningen af 2010. Andre 
ønsker at blive i de områder, hvor de er 
vokset op og fortsat bor i. Peter Lodberg 
vil fortælle om de forskellige kristne kirker 
i Mellemøsten, deres historie og fremtids-
udsigter.

Den gode ensomhed…… 
findes den?
v. sognepræst Bettina Reese Tonnesen, 
Nørlem

I en travl hverdag søger mange ensomhe-
den enten ved retræteophold, pilgrimsvan-
dringer eller blot ved at finde en fritidsin-
teresse, 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 en-
somheden noget, der bliver os påtvunget, 
enten når vi mister, eller hvis vi lever iso-
leret? Kan man være alene uden at være 
ensom eller omvendt? Eller som Humori-
sten 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 foredraget vil vi måske få svar på nogle af 
ovenstående spørgsmål og i hvert fald få 
lidt indblik i ensomhedens væsen.

Tirsdag 8. december, kl. 14.30 

Adventsmøde fælles  
med Ældres Venner

Musik, sang, fortælling, tale.

På grund af coronasituationen tages der  
forbehold for eventuelle ændringer/ 
aflysninger af alle omtalte arrangementer  
og gudstjenester i dette blad. 

Følg med på kirkens hjemmeside 
www.noerrenissumkirke.dk
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Minikonfirmander 2020
Fra september til november har der 
været undervisning af minikonfirmander i 
Kirkehuset. Minikonfirmander er børn fra 
3. klasse. Der er otte drenge i 3. klasse, 
og seks af dem havde valgt at gå til 
minikonfirmand. 

Konfirmandlejren:
I september måned var konfirmanderne fra 7. a på Nørre Nissum skole på lejr i Kærnehuset 
i Flynder. Vejret kunne simpelthen ikke være bedre, men det var med en vis betænkelighed, 
at vi tog afsted i en tid med coronasmitte. Men i stedet for at aflyse lejren tog vi de nødven-
dige forholdsregler, og der var et fint samarbejde omkring det. Flere forældre gav udtryk for, 
at de var helt trygge ved, at vi valgte at afholde lejren.     

Konfirmanderne har givet udtryk for deres oplevelse af lejren ved at skrive lidt om lejrens 
indhold og det bedste/sjoveste på lejren. 

På lejren oplevede vi:
Vi lavede mange fede ting, som f.eks. en leg, hvor vi skulle finde ting rundt omkring os og 
være de hurtigste til at komme med den.
Om lørdagen var vi i grupper og lavede forskellige ting til gudstjenesten om eftermiddagen.

Det bedste på lejren var:
At være sammen med klassen og lære nye sange og lege
At vi sang meget, og det var rart, når vi ikke kan synge morgensang på skolen
At vi lavede og så den sjoveste/bedste gudstjeneste
PS: Alting var faktisk godt

Det sjoveste på lejren var:
Natløbet var helt klart det sjoveste
Det var sjovt at lave vores egen gudstjeneste
Bare at være sammen med min klasse, for mine venner betyder rigtig meget for mig.
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INDRE MISSION

Kontakt: Christian Nielsen. T: 4151 3428

Tirsdag 8. december kl. 14.30
Adventsfest i kirkehuset.

11. – 14. januar.   
Evangelisk Alliances bedeuge.  
Kirkehuset kl. 19.30 (Tirsdag kl. 16.00)

Tirsdag 19. januar kl. 19.30
Pakkefest i kirkehuset.

Tirsdag 9. februar kl. 19.30
Bibeltime hos Bente og Karsten Serup, 
 Tvedvej 79.  Peters 2. brev kp. 1.

Mandag 15. februar kl. 19.30 
Møde i kirkehuset ved pastor  
Carsten Riis Jensen, Struer

Tirsdag 16. februar kl. 19.30
Møde i kirkehuset ved pastor  
Thorkild Lundberg, Struer

Onsdag 17. februar kl. 19.30
Møde i kirkehuset ved missionær  
Martin Gydesen Faldt, Hvide Sande.

SOGNEAFTNER

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

Tirsdag 8. december, kl. 19.30. 
Julekoncert i kirken med Lemvig Kammerkor 

Onsdag 20. januar, kl. 19.30. 
Den gode ensomhed… findes den?  
V. sognepræst Bettina Reese Tonnesen

Onsdag 3. februar, kl. 19.30. 
De kristne i Mellemøsten v. prof. dr. 
theol Peter Lodberg, Aarhus Universitet. 
 

MENIGHEDSRÅDET

Det nye menighedsråd har endnu ikke 
konstitueret sig, og derfor er mødedato-
erne heller 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 8. januar, kl. 18.00. Nytårskur i Lemvig Roklub 
Onsdag 10. februar, kl. 19.30

AKTIVITETSKALENDER

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
 
M: mette.dalgard7@skolekom.dkSENIORKREDSEN

Kontakt: Anne og Per Harslund, 9789 1492

Tirsdag 8. december
Julekoncert med Lemvig Kammerkor
Juleafslutning hos Grete og Verner Dahl

Tirsdag 12. januar
Samtaler om sognepræst Sørine Godtfredsens 
bog, ”Tidsånd”

Torsdag 4. februar.
Kyndelmisse, aftengudstjeneste

Tirsdag 2. marts 
Bibeltime om påsken

Høstoffer ved høstgudstjenesten

Høstofferet, som indkom ved høstgudstjenesten søndag 20. september, var i alt på 4.090 kr. 
Der er blevet sendt 681,66 kr. til hvert af de 6 formål, som blev nævnt i forrige kirkeblad.
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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.) 
Leo Toftgaard 
Design: Complot 
Foto: Complot, Bjarne Knudsen,  
Per Harslund.

Stof til næste nummer bedes indleve-
ret senest mandag 11. januar 2021 
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

12.07.2020 Amalie Østervemb Gjøl Jensen, Nørre Nissum 

26.07.2020 Sigga Boas Bakke, Nørre Nissum 

15.08.2020 Elina Grøn Lillelund, Troldhede 

23.08.2020 Petrine Trillingsgaard Wilche, Aalborg 

29.08.2020 Marius Düring Olesen, Nørre Nissum 

30.08.2020 Valentin Toftgaard, Nørresundby

Døde og begravede

01.08.2020 Emil Bartholin Ørgaard, Nørre Nissum 

27.08.2020  Jens Christian Gjøl Jensen, Nørre Nissum

FE
R
IE

Fra mandag 4.1. til søndag 17.1. og fra mandag 15.2. til søndag 21.2.  
holder sognepræsten ferie. 

Fungerende sognepræst i de to perioder er sognepræst Ole Vinther Gudum,  
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, telefon 
9789 5300. Man skal 
senest lørdag kl. 18 
have tilmeldt sig til 
kørsel. Taxaen afhen-
ter 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 borgmesterkontoret 
og anmoder om en prøvelsesattest. Denne samt 
dåbsattester medbringes til præsten til bryllups-
samtalen.

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.
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Søndag 6. december - 2. søndag i advent
Kl. 9.00 Ole Vinther 
Luk. 21, 25 – 36

Tirsdag 8. december
Kl. 19.30 - julekoncert med Lemvig Kammerkor

Søndag 13. december - 3. s. i advent
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 11, 2 – 10

Søndag 20. december - 4. s. i advent
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 1, 19 – 28

Torsdag 24. december - juleaften i Østhallen
Kl. 11.00 Leo Toftgaard - specielt for børne-
familier
Kl. 14.00 Leo Toftgaard
Luk. 2,1-14 eller Matt. 1,18-25
Kollekt: Børnesagens Fællesråd

Fredag 25. december - juledag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 2,1-14

Lørdag 26. december - 2. juledag
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 23,34-39

Søndag 27. december - julesøndag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 2,25-40

Fredag 1. januar 2021 - nytårsdag
Kl. 16.00 Leo Toftgaard
Luk. 2,21
Kollekt: Bibelselskabet

Søndag 3. januar - Helligtrekongers søndag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 2,1-12

 
 

Søndag 10. januar - 1. s.e. h.3 k.
Kl. 9.00 Erik Bitsch 
Luk. 2,41-52 eller Mark. 10,13-16

Søndag 17. januar - 2. s.e. h. 3 k.
Kl. 9.00 Erik Bitsch
Joh. 2,1-11

Søndag 24. januar - Sidste s.e. h. 3 k.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 17,1-9

Søndag 31. januar - Septuagesima
kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 20,1-16

Torsdag 4. februar
Kl. 19.15 Leo Toftgaard 
Kyndelmissegudstjeneste

Søndag 7. februar - Seksagesima
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Mark. 4,1-20

Søndag 14. februar - Fastelavn
Kl. 11.00 Leo Toftgaard
Matt. 3,13-17 
Familiegudstjeneste Nørre Nissum skole
Kollekt: Danmarks folkekirkelige Søndags-
skoler

Søndag 21. februar - 1.s. i fasten
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt.4,1-11

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

Søndag 7. marts - 3.s. i fasten
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 11,14-28

GUDSTJENESTER – DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR
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Juleaftensgudstjenester
På grund af restriktionerne i forbindelse med 
COVID-19 er gudstjenesterne juleaften flyttet til 
Østhallen. Kl. 11.00 er der en gudstjeneste, der 
især henvender sig til børnefamilier. 
Der er også gudstjeneste kl. 14.00. Det bliver 
helt sikkert meget anderledes end de traditionelle 
julegudstjenester i kirken, men vi vil sætte alt ind 
på, at det bliver en god oplevelse.

Kyndelmissegudstjeneste
Vi fejrer kyndelmisse torsdag 4. 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.

Fastelavnsgudstjeneste - familiegudstjeneste
Søndag 14. februar kl. 11.00 er der fastelavns-
gudstjeneste på Nytorv, Nørre Nissum skole. 
Børnene må meget gerne møde udklædte til 
gudstjenesten. Der er frokost (hotdogs) i hallen. 
Tøndeslagning med kåring af kattedronninger og 
kattekonger foregår også i hallen. Alle - både børn 
og ældre - er velkomne. Fredagsfamilien, GNIF, 
Menighedsrådet og KFUM-spejderne.

Gudstjenester på Østcentret:

Torsdag 10. december kl. 10.00 ved Leo Toftgaard

Torsdag 17. december kl. 10.00 julegudstjeneste 
ved Leo Toftgaard

Torsdag 14. januar kl. 10.00 ved Ole Vinther

Torsdag 11. februar kl. 10.00 ved Leo Toftgaard


