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PRÆSTENS SPALTE

Sammenhængen
Vi er lige begyndt på trinitatistiden, som stræk-
ker sig indtil sidste søndag i kirkeåret. Hvor den 
første halvdel af kirkeåret lægger vægten på 
fortællingerne om Guds handlinger, så giver den 
sidste halvdel plads til eftertanke og tilegnelse 
af disse fortællinger. Trinitatistiden bliver ofte 
kaldt for væksttiden, og vækst er det, at noget 
gror på givne betingelser. De betingelser, vi gror 
på, er det, som Jesus Kristus har givet os. 

Hvis det skal siges med et ord, så må det være 
tilgivelse. Jesus tilgiver på Guds vegne. 

Han er Guds egen tilgivelse blandt mennesker. 

Tilgiv, så skal I få tilgivelse, siger Jesus i den så-
kaldte Sletteprædiken, som står i Lukasevange-
liet. Skal vi forstå de ord sådan, at det ene er for-
udsætningen for det andet? At vores tilgivelse 
er forudsætningen for Guds tilgivelse. Hvis det 
hænger sådan sammen, bliver evangeliet så 
ikke til noget for noget i stedet for alt for intet?   

I Henrik Pontoppidans romanværk: De dødes 
rige, er der et sted, hvor en pastor Gårdbo be-
søger den syge Hr. Søholm, som har sendt bud 
efter ham, fordi han er så edderspændt rasen-
de på distriktslægen, og han vil gerne over for 
præsten have lov til at give luft for sin vrede. 
Det får han lov til. Pastor Gårdbo sidder tålmo-
digt og lytter til den vrede mand. Efter vredes-

udbruddet tager præsten manden til alters. Det 
har ikke formildet Hr. Søholm. Hans vrede ta-
ger til, og præsten gør mine til at rejse sig for 
at gå. Men han bliver alligevel siddende, og 
mens han stirrer ned mod gulvet, siger han til 
manden, som sendte bud efter ham: Vi bad 
i vor bøn: Forlad os vor skyld, som vi forlade 
vore skyldnere. Det løfte, De her gav Gud, kan 
De dog ikke allerede havde glemt. Jeg forsik-
rer Dem, at Gud i hvert fald ikke har glemt det. 
Hvad uret der end kan være begået mod Dem, 
så er det Deres pligt at tilgive. I et øjeblik som 
dette, må De ikke tænke på at bringe et men-
neske i ulykke.

For mig at se, så siger Pontoppidan her ikke no-
get om, at vores tilgivelse er en forudsætning 
for Guds tilgivelse, men han peger på, at der er 
en sammenhæng. 

Gud har forladt vor skyld. Det er der, det hele 
begynder. Det begynder med, at Gud helt uden 
betingelser har tilgivet os. Den fortabte søn har 
absolut intet at sige til sit forsvar, da han vender 
hjem. Alligevel falder faderen, som er et billede 
på Gud, ham om halsen, og giver ham festdrag-
ten på som et tegn på ubetinget tilgivelse.

Da Jesus blev korsfæstet, bad Han om sine bød-
ler: Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de 
gør. Der er virkelig tale om: Alt for intet!

Ud af evangeliet om Guds tilgivelse fremstår 
så fordringen om, at vi skal tilgive. Sætningen: 
Tilgiv, så skal I få tilgivelse – skal høres som en 
sætning, som kommer efter evangeliet, men 
den er også en understregning af, at det fort-
sætter med vores tilgivelse. Søren Kierkega-
ard siger et sted: Hvordan skulle et menneske 
i sandhed tro på tilgivelse, hvis hans eget liv 
er en indvending imod, at Guds tilgivelse er til. 
For det er ved at tilgive sin næste, at et men-
neske tror på Guds tilgivelse. 

Vi skal ikke tilgive, for at Gud kan komme til at 
tilgive, men fordi Gud har tilgivet. Paulus ud-
trykker sammenhængen sådan i Kolossenser-
brevet: Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. 
Guds tilgivelse gør os i stand til at tilgive. Når 
vi tilgiver, er det egentlig Guds tilgivelse, vi til-
giver med, for al tilgivelse har sin rod i Gud. I 
tilgivelsen giver vi et andet menneske mulig-
heden for at begynde på en frisk. Vi kan ikke 
være menneske uden at være menneske for et 
andet menneske, og Jesus giver os en helt ny 
mulighed for at være menneske. Vi kan spejle 
os i Guds tilgivelse, som er givet os før mødet 
med det andet menneske. I lyset af Guds tilgi-
velse kan vi leve vort liv i en bevidsthed om, at 
vi altid er til sammen med andre. 

Leo Toftgaard

Niels Larsen Stevns, 
Den fortabte søn, 1919, 

Bredstrup Kirke.
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Ny organist

Mit navn er Inge Bendixen Andersen, og jeg har 
den fornøjelse at være den nye organist i Nørre 
Nissum kirke. Udover organistjobbet, er jeg også 
lærer på Nørre Nissum Efterskole i dansk, tysk, 
engelsk og musik/sang, og det fortsætter jeg 
med sideløbende. Jeg er 41 år og bor her i Nør-
re Nissum sammen med mine to børn, Nicoline 
på 15 og Simon på 11. Oprindeligt er jeg cand.
mag. i musikvidenskab og fransk, men har også 
taget 2/3 organistuddannelse, som jeg gerne 
vil fuldføre på et tidspunkt, og en meritlærer-
uddannelse. 

Jeg er opvokset i Agger i Thy og har haft min 
ugentlige gang på kirkemusikskolen i Vestervig 
i kirkekoret, så jeg har fået salmer og orgelmu-
sik med mig helt fra barnsben, og derfor bety-
der mange af de gamle salmer også meget for 
mig. Gennem mit job på efterskolen har jeg ef-

terfølgende stiftet bekendtskab med flere af de 
nye salmedigtere og er især begejstret for bl.a. 
Janne Mark og Iben Krogsdal. Det er godt med 
fornyelse sammen med det gamle, synes jeg, 
og jeg er glad for at opleve, at Nørre Nissum 
kirke både bruger den gamle salmebog og sal-
mebogstillægget.

En af grundene til, at jeg søgte stillingen, var, at 
jeg savnede orgelmusik og det at spille til me-
nighedssang – og det savner jeg stadig væk. 
Selvom de to fantastiske kirkesangere gør det 
godt, glæder jeg mig meget til at få lov til at bli-
ve en del af menighedssangen i kirken, når re-
striktionerne ophæves på et tidspunkt, og jeg vil 
gerne sige tak for den varme velkomst, jeg har 
fået af menighed, menighedsråd og medarbej-
dere ved kirken. 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Velkommen til Inge Bendixen

Som I alle ved, valgte Britta Kristensen at søge nye udfordringer ved 
starten af 2021. Derfor er jeg meget glad for her at kunne byde vel-
kommen til vores nye organist Inge Bendixen, som startede i jobbet 
1. marts. Så ny er Inge nu heller ikke, da hun har fungeret som af-
løser fra tid til anden. Vi kender Inge som en meget positiv person, 
hun er sikker ved orgelet og med hele gudstjenestens forløb. Hun 
bringer nye toner ind – specielt i forbindelse med altergangen, og så 
bor hun i sognet – det er heller ingen ulempe!

Inge savnede at spille orgel mere fast, men hun ville også gerne 
holde fast i sit lærerjob på Nørre Nissum efterskole. Derfor har vi 
delt stillingen op, så Inge spiller i kirken, mens Birgit Hanghøj tager 
babysalmesang, minikonfirmandundervisning og Nørre Nissum kir-
kekor. Vi tror, det er en god løsning for alle.

Hjertelig velkommen Inge til arbejdet ved Nørre Nissum kirke. Vi 
glæder os til samarbejdet.

Bjarne Knudsen

 

Mindeord

I starten af februar mistede vi Alice Kirkeby efter et års kræftsyg-
dom. Alice indtrådte som suppleant i menighedsrådet i 2018, og i 
de 2 år, hun nåede at være med, satte hun et stort præg på arbej-
det. Alice var formand for kirkegårdsudvalget, og hun var derfor pri-
mus motor i gennemførelsen af de store forandringer, der sker på 
kirkegården i disse år. Hun var meget engageret i dette arbejde, og 
det skinnede tydeligt igennem, når hun var guide på kirkegårds-
vandringerne, der blev startet som en ny aktivitet for menigheden 
i den periode. På menighedsrådsmøderne kom hun med mange 
konstruktive indspil, og vi var aldrig i tvivl om Alices holdninger til 
tingene. Alice var en hyppig deltager i både søndags- og spaghet-
tigudstjenesterne.

Menighedsråd og menigheden vil savne Alices tilstedeværelse i vo-
res kirke, såvel hendes person som hendes arbejdsindsats. Vores 
tanker går til Kurt og resten af familien. Æret være Alice Kirkebys 
minde!

Bjarne Knudsen
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På grund af den fortsatte pandemi tages der forbehold for, om 
arrangementerne gennemføres. Vi håber dog, at vi snart går 
mod mere normale tilstande. Følg med på kirkens hjemmeside 
www.noerrenissumkirke.dk

NY I MENIGHEDSRÅDET

Anette Langvad

Jeg blev født i Vejle i februar 1960. Efter endt eksamen fra Den kgl. 
Veterinær og Landbohøjskole kom jeg til Struer Hurup Andels-Svine-
slagteri som timelønnet dyrlæge i 1986. Arbejde var der rigeligt af 
- ofte 55 timer ugentligt. Jeg faldt for egnen og blev i området. Efter 
nogle år som assistent ved Gudum dyrlægerne blev jeg i 1990 fast-
ansat ved det, der i dag hedder Fødevarestyrelsen under kødkontrol-
len, og startede i Lemvig. Nu har jeg min daglige gang på fjerkræ-
slagteriet HKScan i Vinderup. 

I 1989 købte min mand og jeg en lille ejendom i Nørre Nissum, hvor 
vi har opfostret vore 3 børn. Nu er de 2 største fløjet fra reden, og 
den sidste følger formodentligt snart efter. Vores datter var i mange 
år aktiv KFUM-spejder, og vi støttede i den tid aktivt op om spejderli-
vet i Nørre Nissum. I min fritid tilbringer jeg meget tid i min have og 
i kajak omkring Struer Kajakklub.

Vores samfund er langt hen ad vejen bygget op på kristne værdier, der-
for er det vigtigt at værne om vor folkekirke. Derfor fandt jeg det naturligt 
at takke ja, da jeg blev spurgt, om menighedsrådsarbejde var noget for 
mig. Jeg repræsenterer nærmest den almindelige dansker, der benytter 
kirken til at markere livets store begivenheder så som dåb, konfirmatio-
ner, bryllup og ikke mindst begravelser, hvor det er vigtigt, at have en 
ordentligt ramme til at tage afsked med sine kære. 

Jeg er ydmyg og har respekt for de dybe rødder som kirken har i lokal-
samfundet omkring Nørre Nissum og føler samtidig, at jeg har bevæget 
mig ind på fremmed grund, da jeg ikke er vokset op med kirkegang som 
en naturlig del af livet. Derfor glæder jeg mig til at få en dybere indsigt 
i, hvordan folkekirken hænger sammen. I mit arbejdsliv sidder jeg i for-
skellige samarbejdsorganer og ser derfor frem til arbejdet som kontakt-
person til personalet.

Tak til Yvonne Toxvig Jensen
I løbet af januar måned modtog vi en opsigelse fra graver Yvonne 
Toxvig Jensen. Yvonne har fået en stilling som gartner på Skive Kir-
kegård fra 1. marts. Denne stilling er fuldtidsarbejde på kirkegården, 
som Yvonne virkelig brænder for. 

Vi vil her sige Yvonne en stor tak for hendes indsats i de knap 3 år, 
hun var ansat hos os i Nørre Nissum. Hun havde mange kreative 
løsninger på kirkegården og ved pyntning af kirken. Der har også 
været et godt samarbejde ved kirken i perioden, hvilket Yvonne har 
en stor andel i. Hun var bl.a. valgt som medarbejderrepræsentant i 
menighedsrådet.

Vi ønsker Yvonne al mulig held og lykke med det nye job.
 

Nyt omkring kirkegården
Her i det tidlige forår har der været rigeligt at se til for vores graver. Da 
Yvonne valgte et arbejde tættere på sin hjemmeadresse og fratrådte 
sin stilling medio februar, var vi så heldige, at Mona var klar til at 
overtage graverjobbet, indtil en ny graver bliver ansat. Påsken faldt 
tidligt i år, granafdækningen skulle fjernes, og forårsblomsterne plan-
tes. Det lykkedes med kun lidt vikarhjælp, og kirkegården var forår-
sklar inden palmesøndag – vi skylder derfor Mona en stor tak for, at 
hun var klar til at påtage sig den store opgave!

Det er desværre ikke kun de besøgende på kirkegården, der holder 
af de smukke stedmoderblomster, der blev plantet på gravstederne. 
Rådyrene har også fundet vej ind på kirkegården, hvor de har fun-
det stort velbehag i de nyplantede blomster. Vi har desværre ikke 
mulighed for at holde dyrene ude, men vi vil forsøge at plante an-
dre blomsterarter til næste forår - blomsterarter som ikke falder i 
dyrenes smag.

Hans Knutsson

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
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Onsdag 25. august, kl. 19.30

Sogneaften. Klokkenist Erik Kure holder 
foredrag om Nørre Nissum Kirkes klokker

Program for resten af efteråret:

Onsdag 8. september kl. 17.30   
Kirkegårdsvandring med efterfølgende 
samvær i Kirkehuset.

Onsdag 15. september 
Sogneaften ved Bettina Reese Tonnesen

Onsdag 13. oktober 
Sogneaften ved Peter Lodberg

Onsdag 3. november 
Sogneaften ved Martin Ravn. Den nye Høj-
skolesangbog

Tirsdag 7. december 
Julekoncert Troubadour

Onsdag 8. december 
Adventsmøde fælles med Ældres Venner

Konfirmation
På grund af coronasmitten er konfirmationen i Nørre Nissum kirke indtil videre flyttet fra den før-
ste weekend i maj til lørdag 19. juni og søndag 20. juni. 

Følgende konfirmeres i Nørre Nissum kirke lørdag 19. juni
Christian Emil Nørgaard Nielsen, Fabjergvej 141, Gudum, 7620 Lemvig
Iben Skriver Knudsen, Borumvej 15, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Jonas Kristiansen, Krogsgårdvej 26, Gudum, 7620 Lemvig
Josefine Ane Dalgaard Bramming, Hovedgaden 8, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Lykke Nørby Kristensen, Normarkvej 11, Vejlby, 7673 Harboøre
Mads Noermark Hauskov, Højbjergvej 28, Gudum, 7620 Lemvig
Magnus Eriksen, Ringkøbingvej 58, Rom, 7620 Lemvig
Maria Grantoft Kaae, Borumvej 31, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Marie Thusgaard Byskov, Gudumvej 55, Gudum, 7620 Lemvig
Marius Rask Jørgensen, Ringvej 43, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Mie Underbjerg Terp Sønderriis, Tangvej 9, Gudum, 7620 Lemvig
Mikkel Højland Nielsen, Borumvej 24, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Nanna Lea Sølvstrand Bertelsen, Seminarievej 50 B, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Noah Elias Korsgaard Kølbæk Wolff Jensen, Remmerstrandvej 39, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Sandra Jensen Uth, Agergårdvej 7, Flynder, 7660 Bækmarksbro
Sarah Hedegaard, Nørbysvej 5, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Sara Kierkegaard Larsen, Tvedvej 65, Fabjerg, 7620 Lemvig
Sidsel Iben Ørom, Søndermarken 24, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Thomas Grantoft Kristiansen, Kongensgårdparken 1, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Victor Mølgaard Henriksen, Skovlundvej 9, Gudum, 7620 Lemvig

Følgende konfirmeres i Nørre Nissum kirke søndag 20. juni
Cecilie Holbæk Bertelsen, Ringvej 13, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Fredrik Holbæk Bertelsen, Ringvej 13, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Hannah Grove Christensen, Jevnakervej 13, 7620 Lemvig
Oliver Jensen, Hellasvej 13,1, Nørre Nissum, 7620 Lemvig

Alle konfirmander og deres familie ønskes hjertelig tillykke med konfirmationen.

SOGNEAFTNER
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INDRE MISSION

Kontakt: Christian Nielsen. T: 4151 3428
 
Tirsdag 8. juni kl. 19.30 
Bibeltime hos Erna og Hans Sønderriis 
Hovedgaden 66 F.  Peters 2. brev kp. 1.

Tirsdag 22. juni. Aftentur. 
Program senere.

Juli  
Ferie.

Tirsdag 10. august kl. 19.30 
Sangaften i kirkehuset.

Tirsdag 24. august kl. 19.30 
Bibeltime hos Anna Holm Christensen,  
Hovedgaden 17.  
Peters 2. brev kp. 2. 

AKTIVITETSKALENDER

M: mette.dalgard7@skolekom.dkSENIORKREDSEN

Kontakt: Anne og Per Harslund, 9789 1492
 
Tirsdag 1. juni
Afslutning på sæson m. grill hos
hos Mariane og Robert Jacobsen 
     

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

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
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Konfirmationen 2022

Konfirmationen i Nørre Nissum kirke i 2022 bliver lørdag 30. april eller søndag 1. maj. 
Forældrene kan selv vælge hvilken dag, de ønsker konfirmationen. I 2020 og 2021 var det 
også fastsat til første weekend i maj, men datoen blev som bekendt flyttet på grund af 
Covid-19. Vi håber ikke, at det gentager sig i 2022. 

Nørre Nissum menighedsråd

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

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

Gravermedhjælper 
Mona B. Nielsen

Menighedsrådets formand 
Bjarne Knudsen 
Sejbjerg 37, 
T: 2033 1110 
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk 
 
 

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,  
Elin Knudsen

Stof til næste nummer bedes indleve-
ret senest mandag 5. 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 og YouTube 
Nørre Nissum kirke

K
O

N
TA

K
T

K
IR

K
EB

O
G

EN

Døde og begravede

01.02.2021 Alice Kirkeby, Nørre Nissum

18.02.2021 Ove Ellebæk, Lemvig 

21.02.2021 Ole Bjerre Jensen, Nørre Nissum 

26.03.2021 Pia Lene Kjeldahl, Nørre Nissum

Dåb

07.03.2021 Asta Marie Smedegaard Michno, Bøvlingbjerg

27.02.2021 Alba Marie Ravnsbæk, Nørre Nissum

21.03.2021 Anna Marie Boskov Ramsgaard, Nørre Nissum

FE
R
IE

Fra mandag 19. juli til søndag 8. august holder sognepræ-
sten sommerferie. 

I disse uger er det Ole Vinther, Gudum tlf. 97863008, OV@
km.dk, der er fungerende sognepræst i Nørre Nissum sogn.

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. juni - 1. søndag e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Luk. 16,19-31

Søndag 13. juni - 2. s. e. trin.
Kl. 11.00 Leo Toftgaard
Friluftsgudstjeneste i Midtpunktet
Luk. 14,16-24
Kollekt: Tværkulturelt Center

Lørdag 19. juni
kl. 8.30, kl. 10.00, kl. 11.30 Leo Toftgaard  
Konfirmation

Søndag 20. juni - 3. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leo Toftgaard
Konfirmation
Luk. 15,1-10

Søndag 27. juni - 4. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 6,36-42

 
Søndag 4. juli - 5. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 5,1-11

Søndag 11. juli - 6. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 5,20-26

Søndag 18. juli - 7. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 19,1-10

Søndag 25. juli - 8. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther 
Matt. 7,15-21

Søndag 1. august - 9. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Luk. 16,1-9

Søndag 8. august - 10. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Luk. 19,41-48

Søndag 15. august - 11. s. e. trin.
Kl.  10.30 Leo Toftgaard
Luk. 18,9-14
Kollekt: Danmission

Søndag 22. august - 12. s. e. trin.
Konfirmandvelkomst
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Mark. 7,31-37

Søndag 29. august - 13. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Luk. 10,23-37

Søndag 5. september - 14. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 17,11-19
 

GUDSTJENESTER PÅ ØSTCENTRET KL. 10.00 
Hvis Østcentret er færdigrenoveret, vil der 
blive gudstjeneste:

Torsdag 10. juni Leo Toftgaard

Torsdag 1. juli Leo Toftgaard

Torsdag 12. august Leo Toftgaard
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SOMMERGUDSTJENESTE I MIDTPUNKTET

Søndag 13. juni kl. 11.00

Nørre Nissum menighedsråd indbyder også i 
år til friluftsgudstjeneste for alle, børn, unge 
og ældre 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 guds-
tjenesten på Nørre Nissum skole. Efter gudstje-
nesten serveres der pølser.

Kom og vær med til en festlig sommerople-
velse!

Friluftsgudstjenesten gennemføres kun, 
hvis forsamlingsforbuddet til den tid er 
lempet yderligere.


