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PRÆSTENS SPALTE

Han gjorde det godt igen, som var gået skævt
i Danmark.
Da kong Skjold døde, var der dyb sorg i landet. Hans mænd bar ham ned til stranden og
lagde ham på det skib, han lå på, da han som
et lille barn var kommet til landet. Skibet blev
smykket så smukt, som et skib nogensinde er
blevet smykket, og den gyldne fane blev hejst
over hans hoved.

Der er noget i luften

At have sine forventninger rettet mod et barn
kendte de gamle profeter også til. Hos profeten Esajas læser vi et sted: For et barn er født
os, en søn er givet os, og herredømmet skal
ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader,
Freds Fyrste.

I vores land har vi fejret advent og jul i mere
end 1000 år. Men det bemærkelsesværdige er,
at før kristendommen kom til Danmark, fortalte de gamle nordboere også om et lille barn,
der skulle komme og gøre alting nyt. Vore
forfædre fortalte om, at engang for meget
længe siden havde Danmark i lang tid været
uden konge. Der var ufred i landet. Svindel og
uret tog til, mens orden og ret blev trådt under
fode. Folk længtes så meget efter bedre tider,
at de fik helt ondt i hjertet af det. Da så man
en dag et skib komme ind mod land. Det var
stort og prægtigt, men der var ingen folk at se
på det. Kun ved masten lå der et lille barn og
sov med et kornneg som hovedpude; omkring
barnet lå der våben og guld, og over barnet
vajede en gylden fane. Danerne, som vi blev
kaldt dengang, forstod, at barnet var sendt fra
himlen, og de kaldte ham Skjold på grund af
hans våben, og fordi han skulle beskytte dem
og være deres konge.

Når den gamle profets ord om barnet læses i
kirken juleaften, taler de til os om Jesusbarnet
og de forventninger, vi har til julens barn.

Skjold blev en god konge, vældig mod landets fjender, mild mod de svage, retfærdig og
gavmild.

Det er blevet december måned, og vi er begyndt på adventstiden. Nu er tiden kommet,
hvor vi kan synge: Der er noget i luften: Det
er en lidt mærkelig sætning. De tre første vers
af sangen, begynder på den måde. Den første
linje i det sidste vers forklarer os, hvad det
hele går ud på: O kom til os alle, du højtidens
drot, som er julens drot eller herre. Vi længes
mod julen. Adventstiden er en tid fyldt med
forventninger. En forventning retter sig altid
mod noget bestemt, og vore adventsforventninger retter sig mod et lille barn, hvis fødsel
vi skal fejre om nogle uger.
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Så lod de havet og bølgerne bære skibet bort.
Ingen mand under himlen kan med vished
sige, hvor skibet blev ført hen, men mange har
tænkt, at han drog derhen, hvor han kom fra.
Der er både noget sandt og smukt ved fortællingen om Kong Skjold, for den fortæller
os, at det er et lille barn, der skal indvarsle
den nye tids komme. Der er tydelige ligheder
mellem det gamle sagn og julens evangelium. Selvom der er ligheder, så er der en stor
væsentlig forskel på Kong Skjold og så Jesus.
Kong Skjold er en sagnkonge, som kun lever i
fortællingen om ham. Jesus har virkelig levet.
Evangelisten Lukas, som har skrevet evangelieteksten til 1. søndag i advent, hvor Jesus i
synagogen i Nazareth bringer godt budskab til
fattige, fortæller os, at det barn, som vore adventsforventninger retter sig mod, blev født,
da Kvirinius var statholder i Syrien og Augustus
kejser over hele Romerriget. Jesu fødsel finder
sted i vores verden, - inden for vores tid og
rum. Guds søn viste sig på jorden som et lille
barn, født af Maria og Josef fra Nazareth. Han
voksede op og forlod sit barndomshjem for at
opsøge og frelse det fortabte og sige, at her er
Gud med sin broderhånd.

Glædelig advent
Leo Toftgaard

Ny kirkesanger og
nyt medlem af menighedsrådet
Efter sommerferien har Rakel Dalsgaard meddelt, at hun af forskellige årsager har set sig
nødsaget til trække sig fra menighedsrådet.
Det er vi kede af, da Rakel på en god måde
bidrog til arbejdet i rådet – opgaverne blev
løst, og det foregik med godt humør. Rakel var
næstformand, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget og kirkebladsredaktionen. Vi håber,
at Rakel på et senere tidspunkt får mulighed
for at vende tilbage til arbejdet. I Rakels sted
er jeg glad for at kunne byde velkommen til
Alice Kirkeby, som er trådt ind i rådet som suppleant.

Fra 1. oktober har vi ansat Ellen Skytte Lund
fra Resen som ny kirkesanger i stedet for Jens
Bo Kristiansen. Vi har allerede flere gange haft
lejlighed til at høre Ellens smukke sangstemme, og fra menighedsrådet skal der lyde et
velkommen til arbejdet.
Du kan læse præsentationen af Ellen Skytte
Lund på side 6.
Alice vil præsentere sig i næste blad.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Ny højmessetid
Menighedsrådet har på sit seneste møde besluttet, at tidspunktet for højmessen pr. 1. januar 2018 ændres til kl. 10.30. Det sker for at
efterkomme et ønske fra provstiet om, at vi
følger de øvrige kirkers højmessetider.
Det er samtidig mindre stressende for personalet, når de - udover tjenesten i Nørre Nissum kirke - skal afløse i nabosognene. Vi er klar
over, at det vil være en stor ændring for nogle,
men vi håber, at man efter lidt tilvænning vil
tage godt imod det nye højmessetidspunkt.
Bjarne Knudsen

Erling Glad - In Memoriam
”Hvorfor ikke se i øjnene, at en ny generation
stiller nye spørgsmål?” Ordene er Erling Glads.
Han og jeg var på vej hjem fra et konvent i
provstiet. Vi havde drøftet konfirmandundervisningen, og Glad var skuffet over, at flere af
kollegerne ikke havde ment, at konfirmandundervisningen i 80’erne stillede dem over for
nye udfordringer. De underviste, som de altid
havde gjort. Som provst vidste Erling Glad jo
godt, at der var problemer både her og der.
Man ville blot ikke se dem i øjnene!
Jeg lærte Erling Glad at kende, da han blev
præst i Nørre Nissum 1979 og nogle år senere
også provst i Lemvig Provsti. Han kunne
fortælle, at han kom fra en grundtvigsksindet
familie, var som ung blevet engageret i KFUM,
blev teologisk kandidat i 1960, hjælpepræst
ved Jesuskirken i Valby og samtidig sekretær i
Valby KFUM. Det var her, han traf Inge, sin senere kone. Så var han en kort tid kapellan ved
Ålholm Kirke i København, inden han i 1968
blev præst i Karlslunde-Karlstrup med det hurtigt voksende byudviklingsområde Karlslunde

Strand. Undervejs havde han en afstikker til
Tyskland, hvor han studerede gudstjenestens
forskellige led.
Det var en udfordring at komme til Karlslunde.
Det lykkedes at få rejst en vandrekirke, inden
der langt senere blev midler til den nuværende store kirke. Erling Glad var med i hele kampen for vandrekirken og den nye menighed og
samtidig formand for en voksende FDF-kreds.
Han ville knytte kirke og ungdomsarbejdet så
tæt sammen som muligt, og det blev også
en ledetråd i arbejdet i Nørre Nissum, efter at
han og hans kone Inge i 1979 tog springet og
flyttede til Vestjylland. Erling Glad blev sognepræst i Nørre Nissum i 1979 og senere i 1981
provst i Lemvig Provsti. Han kom i bestyrelsen for den hastigt voksende Nørre Nissum
Efterskole, og han fulgte ivrigt med i kampen
for at bevare seminariet, da det en overgang
var truet på livet.
Glad var selv en dygtig underviser og så konfirmandundervisningen som en vigtig del

af kirkens arbejde. Der blev dog også plads til
at fortsætte det teologiske arbejde, og Erling
Glad blev i mange år en skattet anmelder af
kirkelig litteratur ved Kristeligt Dagblad. Efter
pensioneringen i 1999 flyttede ægteparret til
Hvidbjerg på Thyholm, og man kunne også
i årene derefter møde Glad som afløser for
flere af egnens præster, når der var brug for
det. De seneste år har helbredet været svigtende. Erling Glad efterlader sig hustruen Inge,
tre børn samt svigerbørn og børnebørn.
I Nørre Nissum husker vi ham ikke mindst
for engagementet i at knytte menighedsliv og gudstjenesteliv stærkt sammen. Et
synligt minde er det store gotiske krucifiks
på nordvæggen i kirken. Det havde i flere
hundrede år haft sin selvfølgelige plads i
kirken, men var så blevet stuvet af vejen i
Nationalmuseets gemmer. Her fandt Erling
Glad det, og det lykkedes ham at få det
tilbage til kirken i restaureret stand.

Henning Fogde, tidl. seminarierektor
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SOGNEAFTNER

Tirsdag 5. december kl. 19.30

Onsdag 17. januar kl. 19.30

Julekoncert 2017 med Lemvig Kammerkor
– Nørre Nissum Kirke

”Kirken på landet”
v. sognepræst Vita Andreasen, Nr. Aaby

På programmet – der også indeholder lidt orgelmusik og et par fællessalmer – står bl.a. Heinrich Schütz’s flotte 6-stemmige sats til
Davidsalme 19, Søren Birch’s ”Vi venter på det lys”, Michael Bojesen’s ”Luk julefreden ind” og Bernhard Lewkovitch’s ”Mariavise”. Koret synger også et par af de mest kendte og elskede julesalmer –
”Dejlig er jorden” og ”Barn Jesus i en krybbe lå”.

Livet på landet og “kirken på landet” er vævet ind i manges livshistorier. Kirkerne på landet ligger smukt i landskabet som perler på
en snor. Ofte er de områdets smukkeste bygninger. Forfatteren Ida
Jessen fortæller i romanen “Det første jeg tænker på” om den unge
præstefamilie i sognet. Det er en roman om kærlighed og sorg, liv
og død. Vita Andreasen er sognepræst i Føns, Ørslev, Udby og Husby
kirker (“De 4 kirker”) på Vestfyn, og samtidigt skal hun være med til
at udvikle kirken på landet på Fyn. I foredraget vil hun komme med
sit bud på, hvilken rolle kirken på landet kan få i vores livshistorier
nu og i fremtiden.

Kammerkoret – der blev dannet i 1995 af Erling Lindgren – dirigeres
i dag af Niels Bitsch Nielsen, organist ved Holstebro kirke.

Tirsdag 12. december kl. 14.30

Torsdag 1. februar kl. 18.30

Adventsmøde – julehygge m. julesange,
æbleskiver og gløgg

Kyndelmissegudstjeneste

Hovedemnet vil være lokalhistorisk fortælling ved Henning Fogde
bl.a. om Ad. L. Hansen. Leo Toftgaard vil som sædvanlig slutte eftermiddagen for os. Vi glæder os til den hygge, der plejer at være
til dette møde.
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I år fejrer vi kyndelmisse på en ny måde, idet vi begynder med
et fakkeloptog fra pladsen ved Toelberg. Når vi kommer til
Kirkehuset, serveres der noget varmt at drikke, og kl. 19.15 er
der gudstjeneste i kirken.
Velkommen til en hyggelig og lysfyldt aften midt i vinterens
kulde og mørke.

Tirsdag 6. februar kl. 19.30
Kirkehøjskolen i Lemvig Provsti
– i Bøvling Valgmenighedskirke
”Midt i et præstationssamfund: Om skam og utilstrækkelighed” ved ph.d. og højskolelærer på Silkeborg Højskole, Christian Hjortkjær.

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

Onsdag 7. februar kl. 19.30
”Far, tjekker du nu Facebook igen?”
v. sognepræst Kristian Bøcker, Jelling
De fleste af os – både børn, unge og voksne – bruger tid på de sociale medier. Måske meget tid. Men hvorfor gør vi det? Og hvad er
godt ved det, og hvad skal vi passe på?
Foredraget vil handle om nærvær og om at se hinanden og være
til stede.
Aftenen henvender sig også til konfirmandforældre.

Søndag 11. marts
Sogneindsamling
... til Folkekirkens Nødhjælp.

Konfirmanderne fortæller:
Fredag aften så vi filmen ”Bruce den Almægtige”, som er en både
god og sjov film. Senere var vi på natløb, som vi alle havde glædet
os til. Nogen var mere bange for ulve end andre. Omkring midnat
var vi alle samlet ved bålet, hvor vi sang og hyggede os.
Lørdag morgen var vi til morgensamling i Flynder kirke. På vejen
dertil snakkede vi med nogle søde heste. Da vi kom tilbage til
lejren, arrangerede vi gudstjeneste i tre forskellige grupper.
Temaet for gudstjenesten var ”Bekymringer ”. Vi lavede vores eget
kirkerum og holdt gudstjenesten på lejren. Forældrene var inviterede til at deltage i gudstjenesten. Lejren sluttede med kirkekaffe.
Det bedste ved lejren var…
• Den måde vi hyggede os på sammen
• Fællesskabet og fordi vi lavede alting sammen
• At se filmen: Bruce den Almægtige
• Natløbet
• Hyggen ved bålet fredag aften.
• Da vi på vej hjem fra Flynder kirke var henne ved hestene
• Grupperne til gudstjenesten
• At lave vores egen gudstjeneste
• At lave indgangs- og udgangsbøn
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AKTIVITETSKALENDER

MENIGHEDSRÅDET

SENIORKREDSEN
Kontakt: Anne Maria & Erik Høgsgaard
T: 9789 1099 / 5174 0072

Tirsdag 9. januar, kl. 16.30
Tirsdag 20. februar 16.30

Tirsdag 5. december kl. 19.30
Julekoncert i kirken derefter julehygge hos
Agnete Lynge

SOGNEAFTNER
Tirsdag 5. december kl. 19.30
Julekoncert i kirken med Lemvig Kammerkor
Tirsdag 12. december kl. 14.30
Adventsmøde
Onsdag 17. januar, kl. 19.30
”Kirken på Landet” v. sognepræst Vita
Andreasen, Nr. Aaby
Onsdag 7. Februar kl. 19.30
”Far – tjekker du nu Facebook igen?” v. sognepræst Kristian Bøcker, Jelling

Tirsdag 2. januar kl. 19.30
Bibeltime. ”Min nåde er dig nok”
Ezekiels Bog 36, 26-27.
2. Korintherbrev 12, 6-10
Torsdag 1. februar, kl. 18.30
Vi deltager i kyndelmissegudstjenesten

KFUM-SPEJDERNE
Kontakt: Majbrit Bertelsen, T: 9789 1994.
Ulve: Torsdag kl. 18.00-19.30.
Mona B. Nielsen, M: 2493 4724
Spejdere: Tirsdag kl. 18.00-20.00
Frederik Andersen, M: 6174 9715

Ny kirkesanger

Jeg hedder Ellen og er ny kirkesanger ved
Nørre Nissum Kirke.

Ellen Skytte Lund
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Min mand Henrik og jeg bor i Resen sammen
med vores 4 børn. Vi bor på en gård, som min
mand driver med grise og lidt ammekøer.
Vores ældste går på tømrerlinjen på UCH i Holstebro, de 2 mellemste går på Lomborg Efterskole, og den yngste går på Resen Friskole.
Jeg selv har været frisør i 20 år, de 12 år som
selvstændig. Belastningen af arme og skuldre
har dog gjort, at jeg i sommeren 2016 lukkede
min forretning.

INDRE MISSION
Torsdag 14. december kl.19.30
Adventshygge hos Mary og Rudolf Olesen
Nygårdsvej 5
Mandag 8. januar til torsdag 11. januar
Evangelisk Alliances bedeuge i kirkehuset
Hver aften kl. 19.30
Torsdag 18. januar kl.19.30
Pakkefest i kirkehuset. Tale ved Christian
Nielsen
Torsdag 8. februar kl. 19.30
Bibeltime hos Bodil og Christian Nielsen
Østerled 5. Rom. 7
Mandag 19. februar kl. 19.30
Møde i kirkehuset ved missionær Hans Jørgen
Hedegaard, Blåhøj
Tirsdag 20. februar kl. 19.30
Møde i kirkehuset ved missionær Heri Elttør,
Aulum
Onsdag 21. februar kl. 19.30
Møde i kirkehuset ved pastor Karsten
Christensen, Harboøre

Nu arbejder jeg som vikar i en vuggestue i
Struer og på Fenskær Efterskole. Ja og så som
kirkesanger her ved Nørre Nissum Kirke. Min
mor har været graver i mange år, så jeg har
mit kendskab til de kirkelige handlinger derfra, da jeg ofte var med hende på arbejde. Det
er nu noget andet, når man selv skal stå med
ansvaret for det og ikke bare kan kigge efter,
hvad de andre gør, men jeg glæder mig til det,
og jeg elsker at synge! Fritiden går med børn,
plejebarn, gården, heste, foreningsarbejde og
friskolen. Jeg glæder mig til at synge sammen
med jer. Håber vi ses.

KIRKEBOGEN
AVISINDSAMLING
KONTAKT

Døbte:
22.10.2017

Victoria Uglebjerg Kirkeby, Gimsing

Viede:
09.09.2017

Camilla Basland R. Kristiansen
& Jakob Basland R. Kristainsen, Struer

Døde og begravede:
10.08.2017 Kaj Jensen, Nørre Nissum
20.08.2017 Kristian Hald Christensen, Nørre Nissum

FERIE OG KURSUS

HVAD GØR MAN VED

Leo Toftgaard holder ferie fra
tirsdag 2. januar til søndag
7. januar og fra mandag 12.
februar til søndag 18. februar.
I uge 3 er Leo Toftgaard på
kursus. Fungerende sognepræst er Margit Bæk Danielsen, Gudum, mobil 2346 6153
margitbaekdanielsen@
gmail.com

Fødsel? Forældre skal kun anmelde fødsel,
hvis der ikke har medvirket en jordemoder
ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen afleveres eller sendes til Lemvig kirkekontor, så
den er fremme senest 14 dage efter fødslen.

HØSTOFFER

Spejderne har tidligere indsamlet aviser ca. én gang
i måneden. Vi vil nu prøve med en anden model,
hvor man kan ringe til Michael Bertelsen,
tlf.: 2320 0301, når man har en bunke aviser, man
gerne vil af med. Der kan laves aftale om afhentning, eller man kan selv aflevere aviserne. Det
er fortsat en god indtægt for spejderne, så derfor
opfordres alle til at benytte sig af denne mulighed
for at støtte spejderarbejdet.

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 bryllupssamtalen.
Dødsfald? Man henvender sig til sognepræsten, der skal foretage begravelsen og aftaler
begravelsestidspunktet samt tidspunkt for en
samtale forud for begravelsen.

Høstofferet, som indkom ved
høstgudstjenesten søndag 17.
sept., var i alt på kr. 5.288,-.
Der er blevet sendt kr. 661,til hver af de 8 formål, som er
nævnt i forrige kirkeblad.

Sognepræst
Leo Toftgaard
Ringvej 79, Nørre Nissum
T: 9789 1201 - E: lto@km.dk

Kirkesangere
Ellen Skytte Lund
T: 3058 3452
E: nr.hede@mail.dk

Sognepræsten har fri om mandagen. Præstens telefonsvarer vil
henvise til vagthavende præst i
provstiet.

Kirsten Kristensen
T: 9785 0820
E: khyldgaard@gmail.com

Organist
Britta Kristensen
T: 9786 5263
E: britta-kristensen@live.dk

Dåb? Dåb anmeldes til sognepræsten helst 14
dage før den ønskede dåbsdag. Ved anmeldelse af dåb aftales tid for en samtale om dåben.

Graver og kirketjener
Martin Helligsø
Gravermedhjælper
Mona B. Nielsen
Kirkegårdens personale
T: 9789 1738 - 2361 9338
E: kirkenoggraveren@pc.dk

Ønske om samtale med præsten? Enhver
kan henvende sig til sognepræsten og anmode om en samtale. Præsten modtager også
gerne henvendelse om besøg i hjemmet eller
på sygehuset og angående hjemmealtergang,
hvis man er ude af stand til at komme i kirke.
Præsten har tavshedspligt.

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: hmsz@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: Complot, Per Harslund, Bjarne
Knudsen
Stof til næste nummer bedes
indleveret senest 26. januar 2018
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
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GUDSTJENESTER
DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

Søndag 3. december - 1.s.i advent
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Luk. 4,16-30
Kirkekaffe
Tirsdag 5. december
Kl. 19.30 Julekoncert
m. Lemvig Kammerkor
Søndag 10. december - 2. s. i advent
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Matt. 25, 1 – 13
Fredag 15. december
Kl. 10.15 Leo Toftgaard
Julegudstjeneste for dagpleje og børnehave
Søndag 17. december - 3. s. i advent
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Luk. 1,67-80
Søndag 24. december - juleaften
Kl. 11.00 Leo Toftgaard
- specielt for børnefamilier
Kl. 14.00 Leo Toftgaard
Kl. 15.30 Leo Toftgaard
Luk. 2,1-14 el. Mat. 1,18-25
Kollekt: Børnesagens Fællesråd
Mandag 25. december - juledag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Joh. 1,1-14
Tirsdag 26. december - 2. juledag
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Matt.10,32-42
Søndag 31. december - julesøndag
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Matt. 2,13-23
Kollekt: KFUK’ s sociale arbejde

Mandag 1. januar - nytårsdag
Kl. 14.00 Leo Toftgaard
Kollekt: Bibelselskabet
Matt.6,5-13
Søndag 7. januar - 1.s.e. h. 3 k.
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Mark. 10,13-16
Søndag 14. januar - 2.s.e.h.3 k.
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Joh. 4,5-26
Søndag 21. januar – sidste s.e.h.3 k.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 12,23-33
Søndag 28. januar - Septuagesima
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 25,14-30
Kirkekaffe

Torsdag 1. februar
Kl. 19.15 Leo Toftgaard
Kyndelmisse (se omtale i bladet)
Søndag 4. februar - Seksagesima
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Mark. 4,26-32
Søndag 11. februar - Fastelavn
Kl. 11.00 Leo Toftgaard
Luk. 18,31-43
Familiegudstjeneste Nørre Nissum skole
Kollekt: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Søndag 18. februar- 1.s.i fasten
Kl. 9.00 Margit Bæk Danielsen
Luk.22,24-32
Søndag 25. februar - 2.s. i fasten
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Mark. 9,14-29
Kirkekaffe og menighedsmøde
Søndag 4. marts - 3.s. i fasten
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 8,42-51

Gudstjenester på Østcentret
Torsdag 14. december ved Leo Toftgaard
Onsdag 20. december julegudstjeneste
v. Leo Toftgaard
Torsdag 11. januar ved Leo Toftgaard
Torsdag 8. februar ved Leo Toftgaard

Alle dage kl. 10.00

Julegudstjeneste for
daginstitutioner og dagplejen.
Fredag 15. december kl. 10.15
Alle er velkomne til at deltage.
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.

Fastelavns- og familiegudstjeneste
Søndag 11. februar 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 med kåring af kattedronninger
og kattekonger foregår også i hallen. Alle både børn og ældre - er velkomne.
Arr. Fredagsfamilien, GNIF, Menighedsrådet og
KFUM-spejderne.

KIRKEBIL: Kirkegængere, som ikke selv kan eller har mulighed for at transportere sig til kirke, kan rekvirere taxa fra Nørre Nissum Turist, telefon 9789 1145. Man skal senest
8 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.
lørdag

