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PRÆSTENS SPALTE

Pinse
I begyndelsen af juni måned skal vi fejre pinse. 
Ordet pinse kommer af det græske ord pente-
koste. Det betyder den halvtredsindstyvende. 

Der er altid 50 dage, eller syv uger, mellem 
påskedag og pinsedag. Da påsken falder for-
skelligt år efter år, påvirker det også pinsen, 
der dog altid falder i maj eller juni.

Men hvis vi tænker på det, som pinsen be-
tyder: Hvornår er det så pinse? Er det, når 
skoven står lysegrøn? Er det, når solen danser 
om morgenen? Eller når de danske middelal-
derkirker står nykalkede i al deres pragt?  Er 
det pinse, når vi er færdige i haven, og græs-
plænens kanter er stukket af, og det gamle 
skæve havebord står nymalet? Eller når vi sid-
der omkring et bord, som er dækket med det, 
som, vi synes, hører til en pinsefrokost. 

Jeg kan ligeså godt være ærlig og svare, at 
alle de ting, for mig, også har med pinse at 
gøre. Det kan godt se ud som noget rent ydre, 
men disse traditioner kan alligevel godt sige 
noget vigtigt om pinsen. For pinsen handler 
om fornyelse om end på et andet plan end 
et nymalet havebord og en nykalket kirke. 
Den handler om den fornyelse, som evange-
liet om Jesus Kristus kan tilføre vores liv. Det 
var i hvert fald det evangelium, som fornyede 

apostlenes liv, da de var forsamlet på den før-
ste pinsedag.

I en af teksterne til pinse siger Jesus til apost-
lene: Den dag skal I erkende, at jeg er i min 
fader, og I er i mig og jeg i jer.

Med de ord siges det til os, at det er pinse, når 
vi i Jesu ord kan høre Gud tale til os. 

Når Hans ord bliver levende og vedkommende 
for os, og vi aner, at Han bringer os livet fra 
Gud. Det er pinse, når Gud blæser sin Ånd ind i 
os, så vi ligesom Adam i skabelsesberetningen 
bliver levende og må undres over livet.

Det er pinse, når gudstjenesten lever, og vi ser 
de andre, også dem, vi ikke kender, som no-
gen, vi er forbundet med igennem dåben og 
troen på Vorherre Jesus. 

Pinse betyder på den måde en fornyelse af vort 
liv. Det er ikke kun noget, vi oplever, når sko-
ven står grønnest, og gøgen kukker. Det kan, 
for den sags skyld, godt være pinse en trist 
og mørk januardag. For din og min pinsedag 
er den dag, hvor vi begynder at leve vort liv i 
tillid til Guds hjerte, sådan som det har mødt 
os gennem Jesus Kristus. Det er med andre ord 
pinse, når vi begynder at leve vort liv i tillid til 

Guds kærlighed. Der er måske nogen, der vil 
sige: Jamen, hvilken fornyelse er der i det? I 
en bog med titlen: Den livslange glæde, som 
er skrevet af Henri Nouwen, hedder det sådan 
om følgen af, at vi tror os elsket af Gud: At blive 
den elskede indebærer at lade den sandhed, at 
man er den elskede, tage skikkelse i alt, hvad 
man tænker, siger og gør.    

At tro sig elsket af Gud, er det samme som at 
blive løftet ud af ligegyldigheden. Ligegyldig-
hed er livets værste fjende, og det er den, fordi 
det er den kraft, der bilder os ind, at fem og syv 
er lige, og at det alt sammen er lige godt. Der, 
hvor ligegyldigheden hersker, mister vi respek-
ten for os selv og dermed også for hinanden. 

Men hvis vores udgangspunkt er Guds kærlig-
hed, som den har mødt os i Kristus, kan vi ikke 
være ligegyldige for hinanden. 

For så er enhver, som vi møder, et menneske, 
for hvem Kristus har givet sit liv. Den dag, det 
sker, er det virkelig blevet pinse.

Leo Toftgaard
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Kirkegården nu og i den kommende tid

Allétræerne fra våbenhuset og ud mod Hovedgaden, samt de to 
træer ved hovedstien op til kirken er fældet, og der står nu kun stub 
og rod tilbage, men de vil også blive fjernet, lige som flere træstubbe 
med rod vil blive fjernet ved samme lejlighed. 

Stendiget ved flagstangen vil blive ryddet væk, så der kun er græs 
tilbage. De sten som har dannet terrasser i plænen mod vest vil også 
blive kørt væk - graverne vil selv fjerne dem, som ikke er for tunge. 
Resten vil blive bortskaffet ved hjælp af en større maskine på et 
senere tidspunkt, og det betyder, at der i en periode kan virke lidt 
rodet på denne del af kirkegården. Der vil ske terrænændringer og 
udjævninger, og senere bliver der sået græs, så kirken på bakken vil 
danne rammen om det nye begravelsesområde.

Efter besøg af arbejdstilsynet er det meddelt, at der ikke må køres 
med den store græsplæneklipper på skråningen fra p-pladsen og ud 
mod Hovedgaden. Det er ikke endelig besluttet, hvordan området 
fremover skal holdes - men foreløbig er det besluttet at lade græsset 
gro, og se hvordan det tager sig ud evt. med et par slåninger hen 
over året.

Til sidst vil jeg lige gøre opmærksom på, at de hjemfaldne gravsten 
vil blive fjernet efter 1. juli 2019. Ønsker pårørende at få sten udle-
veret, kan der tages kontakt til graverne. Se i øvrigt indlægget på 
kirkens hjemmeside www.noerrenissumkirke.dk

Alice Kirkeby

Fra menighedsrådet

Som resultat af fællesmødet mellem Nørre Nissum, Gudum og Fa-
bjerg menighedsråd blev der nedsat et udvalg, som skal kigge på 
muligheder for fælles arrangementer de tre sogne imellem. Dette 
udvalg består af Ole Vinther, Lis Nørby, Hans Peder Krogsgaard, Bente 
Tang, Anne Hennig-Olsen og Leo Toftgaard. Af ideer til arrangemen-
ter kan nævnes en fælles foredragsaften med et navn, som vi hver 
især ikke kan trække tilhørere nok til. Fælles pilgrimsvandringer blev 
også nævnt som en mulighed, men udvalget har haft møde i starten 
af maj, så herefter vil vi høre mere.

Provst Ole Rasmussen har også været forbi til et menighedsråds-
møde, hvor han ønskede at drøfte fremtidsmulighederne med os. I 
Nørre Nissum har der i de senere år været en tydelig tilbagegang i 
antallet af folkekirkemedlemmer – primært som følge af, at en del 
familier fra Øst- og Centraleuropa har slået sig ned her, hvilket vi i øv-
rigt er glade for. Hvordan kan vi som folkekirke komme i dialog med 
disse familier, som jo i udgangspunktet også er kristne?

Bjarne Knudsen
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SOGNEAFTNER

Lørdag 10. august med afgang i bus fra Kirkehuset kl. 11.00.

Hovedbegivenheden bliver brunkulslejerne ved Søby. Her spiser vi fro-
kost. Derefter har vi en guidet rundtur i området et par timer.

På vejen hjem vil der være et kirkebesøg, og vi slutter af med middag 
på Kongenshus Kro.

Der vil selvfølgelig være kaffe og godt samvær undervejs. Tilmelding 
til Inga Houkjær 3059 1755 senest onsdag 10. juli.Pris ca. 590 kr. for 
hele dagen. 

Bodil Mikkelsen, Thea Meldgaard, Inga Houkjær

Lise Rokkjær, Lemvig. Cand. mag i litteratur og kommunikation. Tidligere 
gymnasielærer og journalist - nu højskolelærer på Seniorhøjskolen. 

Foredrag om en blændende poetisk prosaist forfatter Christina Hesselholdt, 
der har skrevet særprægede og eksperimenterende fortællinger. Foredra-
get vil bl.a. kaste lys over de seneste værker: F.eks. romanen ”Vivian” fra 
2017. Christina Hesselholdt bryder med de selviscenesatte romanforfattere 
- idet hun på egen vis skaber fiktionsfortællinger ud fra autentiske personer 
og begivenheder.  Her er tale om interessante nybrud.

Efteråret 2019
25. september, kl. 19.30. Korshærspræst Morten Aagaard
23. oktober, kl. 19.30. Præst Ivar Brændgaard
20. november, kl. 19.30. Tapas og højskolesang v. højskolelærer Martin Ravn
4. december, kl. 19.30. Julekoncert i kirken
10. december, kl. 14.30. Adventsmøde Jan Bjerglund 

Fra kirkebladet har vi spurgt, hvad fællesspisningen betyder for én af 
deltagerne, nemlig Anne Lise Andersen:

”Ja, først vil jeg sige tak til dem, der tog initiativet til det. Jeg nyder 
samværet og fællesskabet i Kirkehuset sammen med glade, forvent-
ningsfulde ligesindede, der spændte venter på at få at vide, hvad vi 
skal have at spise denne gang. Jeg ved også, at det er et sted, hvor 
man gerne synger sammen, hvilket er vigtigt for mig. Det er også 
hyggeligt at mærke, hvordan snakken går ved bordene, og for den 
hjælpsomhed der er, så aftenen bliver god for alle”.

Vi gør opmærksom på, at fællesspisningen er for hele sognet, så hvis 
du har lyst, så meld dig til Inga Houkjær på tlf: 3059 1755. Prisen er 
kr. 100,- for middag, kaffe mm.

Nu holder vi en sommerpause, men vi ses igen 16. august og føl-
gende datoer i efteråret: 13. september, 11. oktober, 15. november 
og 13. december

Søndag 10. marts var der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Der 
blev indsamlet 4.258 kr. i kontanter, mens det er ukendt hvor mange 
penge, der blev indsamlet via mobilepay. 

Vi siger en stor tak til bidragyderne og til indsamlerne, som primært 
var elever fra Nørre Nissum Efterskole.

Lørdag 10. august, kl. 11.00

Onsdag 21. august, kl. 19.30

Fredag 16. august, kl. 18.00

Sogneudflugt 

Sogneaften

Fællesspisning

Indsamlingsresultat 
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Konfirmation i Nørre Nissum kirke 
søndag 5. maj 2019

F. v.:
Rasmus Hegelund Kristensen
Mathias Jellesmark Fiskbæk
Simone Lilleøre Filsø
Konrad Holm Buchhave
Philip Forsom Jensen

Konfirmation i 2020
Konfirmation i Nørre Nissum kirke i 2020 bliver lørdag 2. maj og søn-
dag 3. maj. Forældrene kan selv vælge, hvilken dag de ønsker kon-
firmation på.

Nørre Nissum menighedsråd

Konfirmation i Nørre Nissum kirke 
lørdag 4. maj 2019 

Bagerste række f. v.:
Silas Grotkjær
Max Dahl Jacobsen
Gustav Guldberg Olesen
Damien Knudsen
Victor Dalgaard Bramming Jørgensen
Oliver Ribberholt Madsen
Mads Underbjerg Terp Sønderriis
Mikkel Hartvig Clausen Adamsen
Konrad Holm Buchhave

Forreste række f. v.:
Nicoline Bendixen
Kathrine Bjorholm Damgaard
Tilde Klitgaard Jepsen
Maria Olesdatter Sandgrav
Stine Klitgaard Jepsen
Tilde Bjorholm Damgaard
Maja Ilsø Sørensen
Laura Højland Nielsen

5



KFUM-SPEJDERNE

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

INDRE MISSION
 

Kontakt: Christian Nielsen, T: 4151 3428 

Tirsdag 11. juni kl. 19.30 
Bibeltime hos Jenny og Hans Balleby, 
Thøger Larsens Vej 17, Lemvig.  

Tirsdag 25. juni kl. 18.30 
Aftentur. Program senere.

Juli, ferie

Tirsdag 13. august kl. 19.30 
Møde i kirkehuset ved missionær Simon 
Overgård Pedersen Holstebro.

Tirsdag 27. august kl. 19.30 
Bibeltime hos Lilly Frandsen Borumvej 9.

SOGNEAFTNER

Lørdag 10. august, kl. 11.00 
Sogneudflugt

Fredag 16. august, kl. 18.00 
Fællesspisning

Onsdag 21. august, kl. 19.30 
Sogneaften med Lise Rokkjær, Lemvig

MENIGHEDSRÅDET

Onsdag 12. juni, kl. 18.30

Torsdag 29. august, kl. 18.30

AKTIVITETSKALENDER

M: mette.dalgaard7@skolekom.dkSENIORKREDSEN

Tirsdag 4. juni
Afslutning på sæson m. grill hos
hos Anne og Per Harslund, Nørbysvej 4.

Første møde i efterårssæsonen er tirsdag 3. 
september.

Udvalget
Agnete Lynge 2639 2613
Anna Holm Christensen, 97891391
Anne og Per Harslund, 9789 1492
Grete og Verner Dahl, 2174 0596

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 

VOKSENAFTNER 
Kontakt: Elin Knudsen, T: 3029 5372

Mandag 17. juni, kl. 19.30.  
Hos Alice og Kurt Kirkeby, Sejbjerg 10

Tirsdag 20. august, kl. 19.30 
i Gitte og Per Kristiansens sommerhus  
på Gjellerodde. 

       Se også app’en ”Min landsby”
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Fra den fantastiske koncert med Willy Egmose

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  
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, Complot

Stof til næste nummer bedes  
indleveret senest mandag 15. juli 
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: 
24.02.2019 Emmelie Seidelin Antoniak, Nørre Nissum 

17.03.2019 William Krogshede Mortensen, Møborg

Døde og begravede: 
29.01.2019 Jane Weibel Aamund, Nørre Nissum

11.02.2019  Inger Lillian Holm Tangsig-Christensen, Lemvig 

FE
R
IE

Fra mandag 22. juli til og med søndag 11. august holder sogne-
præsten sommerferie. 

I disse uger er det Ole Vinther T: 9786 3008, M: ov@km.dk der 
er fungerende sognepræst i Nørre Nissum sogn.

Sognepræstens ferie

Kirkegængere, som ikke selv kan eller har mulighed for at transpor-
tere sig til kirke, kan rekvirere taxa fra Bæks Busser, telefon 9789 
5300. Man skal senest lørdag kl. 18 have tilmeldt sig til kørsel. Ta-
xaen afhenter 20-30 min. før gudstjenestens start. Man skal være 
klar på dette tidspunkt, idet flere måske skal med samme taxa.

Kirkebil
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Søndag 2. juni - 6.s.e.påske
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 15,26-16,4
Kirkekaffe

Søndag 9. juni - Pinsedag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 14,22-31
Kollekt: Danske Sømands- og Udlandskirker

Mandag 10. juni - Anden pinsedag
Kl. 4.44 Fælles gudstjeneste i Lemvig
Joh.3,16-21

Søndag 16. juni - Trinitatis søndag
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 3,1-15

Søndag 23. juni - 1. søndag e. trin.
Kl. 11.00 Leo Toftgaard
Friluftsgudstjeneste i Midtpunktet
Luk. 16,19-31

Søndag 30. juni - 2. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 14,16-24
Kollekt: Tværkulturelt Center

Søndag 7. juli - 3. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 15,1-10

Søndag 14. juli - 4. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 6,36-42

Søndag 21. juli - 5. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 5,1-11

Søndag 28. juli - 6. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 5,20-26 

 
Søndag 4. august - 7. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Luk. 19,1-10

Søndag 11. august - 8. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther 
Matt. 7,15-21

Søndag 18. august - 9. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 16,1-9
Kirkekaffe

Søndag 25. august - 10. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 19,41-48
Konfirmandvelkomst

Søndag 1. september - 11. s. e. trin.
Kl.  10.30 Leo Toftgaard
Luk. 18,9-14

Gudstjenester på Østcentret kl. 10.00
Torsdag 13. juni ved Leo Toftgaard 
Torsdag 4. juli ved Leo Toftgaard
Torsdag 8. august ved Ole Vinther

Friluftsgudstjeneste - Anden pinsedag 
Mandag 10. juni 2019
Friluftsgudstjeneste ved Pavillonen på Strandve-
jen i Lemvig. Vi står op med solen, og klokken 
vil kalde til gudstjeneste kl. 4.44. Gudstjenesten 
vil markere 800-året for Dannebrog. Årets 
tema er derfor: Korset – i det tegn skal du sejre. 
Sognepræst Ole Vinther er prædikant. Efter 
gudstjenesten er der morgenkaffe på Museet 
for Religiøs Kunst.

Sommergudstjeneste i Midtpunktet
Søndag 23. juni kl. 11.00
Nørre Nissum menighedsråd indbyder også i år 
til friluftsgudstjeneste for alle, børn, unge og æl-
dre i Midtpunktet. Vi håber på godt vejr, for der 
er noget særligt ved en gudstjeneste i det fri. 
Husk at medbringe noget at sidde på. I tilfælde 
af vedholdende regnvejr holdes gudstjenesten 
på Nørre Nissum skole. Efter gudstjenesten ser-
veres der pølser. Kom og vær med til en festlig 
sommeroplevelse!

GUDSTJENESTER – JUNI - JULI - AUGUST
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