KIRKEBLADENE I DANMARK

Høstgudstjeneste

Fællesspisning

BUSK gudstjeneste

PRÆSTENS SPALTE

Den fjerne eller den nære Gud
I romanen: Ditte Menneskebarn fortæller
Martin Andersen Nexø om pigen Ditte, der
kommer i pleje hos sine bedsteforældre,
Maren og Søren Mand. De er begge to godt
op i årene, og Søren, som oprindelig var fisker,
har egentlig lagt op. Men barnebarnet giver
nyt liv til de to gamle, og inden længe er det
gået sådan, at Søren dårligt kan undvære den
lille. Når han ikke havde hende ved hånden,
var han til mode som en krøbling, hvis stav
man havde taget.
De to, Ditte og Søren, kan gå og pludre sammen i timevis, og Ditte spørger som ethvert
andet barn om alt mellem Himmel og jord. En
dag spørger hun: Hvordan ser Vorherre ud. Det
spørgsmål kom bag på Søren, men selvom
han altid havde bekendt sig til sin børnelærdom, og også på søen, når det så broget ud,
havde påkaldt Ham, så havde han aldrig rigtig
tænkt over, hvordan den gode Gud egentlig
så ud. Men svaret fik han da: Vorherre, sagde
Søren: Ja, se Han har jo begge hænder fulde,
Han. Og endda kan det vel stundom synes for
vi andre, at Han taget sig mere på, end Han
kan overkomme. Se sådan ser Han ud!
Der er ikke noget at sige til, at netop det sted
i Ditte Menneskebarn er meget berømt og
kendt, for Martin Andersen Nexø viser med de
ord hvilke dybder, der er i hans forfatterskab.
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Nexøs baggrund som grundtvigsk fri- og
højskolelærer kommer også til udtryk i
ovenstående replikskifte, for ethvert kristent
menneske har grundet over, hvordan der kan
findes en Gud, når der findes så megen lidelse
i verden. Det kan godt se ud, som om Gud har
taget sig mere på, end Han kan overkomme.
Hvad er egentlig Guds mening med alle de
forfærdelige ting, der sker i verden?
Vi kommer aldrig til bunds i spørgsmålet om,
hvorfor der er så megen lidelse i verden, men
jeg tror alligevel, at vi er nået et stykke, hvis
vi indser, at vi ikke, nødvendigvis, altid skal se
Guds mening bag ved det. Det er et almindeligt udgangspunkt at ville se Gud udenfor og
på afstand af den lidelse, der findes blandt
mennesker, men jeg kan ikke se rettere, end
at Jesus netop med Sit liv og Sin død forkynder
for os, at sådan forholder det sig ikke. Da
Jesus bliver fristet af Djævelen i ørkenen,
bliver Han fristet til ikke at dele vilkår med
det menneske, som Gud har skabt. Djævelen
frister Jesus til ikke at være både sand Gud og
sandt menneske, men alene Gud, men Jesus
modstår den fristelse. Kristus, Guds egen søn,
lever som et menneske blandt mennesker.
Han græder et menneskes tårer, og Han dør
et menneskes død. Jesus blev ikke skånet for
noget, men dør den mest pinefulde død, som
kan tænkes, og netop derfor tør vi tro på, at

Gud ikke er udenfor vores lidelse. I lidelsen er
Han hos os. Han er hos os som den korsfæstede og opstandne Frelser.
Korset er noget gennemgående i altertavlen
i Nørre Nissum kirke. Den er også med i det
felt, hvor Kristus stiller stormen på søen. Jesus
står oprejst i båden med armene rakt frem
for at beskytte disciplene, men Han har også
en arm, der går den modsatte vej. Den tredje
arm gør, at Jesus ser ud som den korsfæstede.
Kunstneren Peter Brandes understreger på
den måde korsdødens betydning for os. Når
jeg står foran alteret i Nørre Nissum kirke,
falder Stormen på søen mig først i øjnene. Jeg
er taknemlig for, at det er sådan. Netop denne
fortælling i Det nye Testamente forkynder
den nære Gud for os. I Jobs bog i Det gamle
Testamente fortælles der om, hvordan Herren sætter Job på plads ved at tale til ham
inde fra stormen. Den dag på søen, hvor der
rejste sig et mægtigt uvejr, talte Jesus ikke
bydende inde fra stormen, men Han var med
i båden, da de råbte: Herre frels os. Vi går
under. Da rejste Han sig og talte mod stormen
og bølgerne, og søen lå med ét blikstille. Det
er ikke en fjern Gud, som Jesus forkynder for
os her, men en Gud, som er hos os – og ikke
mindst under livets storme.

Leo Toftgaard

Elsebeth Dam
Simonsen udtrådt
af menighedsrådet
Jeg må med stor beklagelse fortælle, at
Elsebeth Dam Simonsen har set sig nødsaget til at træde ud af menighedsrådet.
Elsebeths sygdom brød ud igen i starten
af året, og den har medført nyresvigt, så
hun nu er i dialyse 3-4 gange om ugen.
I menighedsrådet har vi nydt godt af Elsebeths kompetencer indenfor personaleledelse, idet hun har været en meget
synlig og vellidt kontaktperson. På menighedsrådsmøderne vil vi savne Elsebeth for hendes humør, hendes indspil
og evne til at melde klart ud. Stor tak til
Elsebeth for den tid hun var med i menighedsrådet.
I Elsebeths sted vil jeg byde velkommen
til Bodil Nielsen, som er trådt ind som 2.
suppleant. Bodil præsenterer sig andetsteds i bladet.

Bjarne Knudsen

Velkommen til
Bodil Nielsen
Som 2. suppleant er der blevet brug for, at
jeg, Bodil Nielsen, har måttet indtræde som
medlem af menighedsrådet.
Jeg er 72 år, er født og opvokset i Østjylland,
gift med Christian Nielsen, har 4 børn og 8
børnebørn. Jeg er uddannet sygehjælper fra
Give Sygehus, samt lærer fra Nørre Nissum
Seminarium med tysk og kristendom som
linjefag.
Jeg har hele mit liv færdedes og været aktiv som leder og medlem af bestyrelser i
det folkekirkelige miljø: Søndagsskole, KFUK
Spejder, KFUM & KFUK og Indre Mission.
Yderligere erfaring som leder og koordinator
har jeg bl. a, gennem 18 års arbejde, sammen med min mand, som leder af KFUMs
Soldaterhjem ved Flyvestation Værløse,
samt udsendt til Kosovo og Libanon, - 10
års arbejde som sognemedhjælper i Lemvig og Heldum sogne og 10 år som leder af
Nørre Nissum Genbrug.

Selvom jeg føler mig velbevandret i det kirkelige miljø, er jeg forberedt på, at jeg som
medlem af menighedsrådet vil møde nye
udfordringer, specielt administrative.
Jeg vil tage disse udfordringerne op og ønsker og håber, at jeg kan være med til at
skabe de bedste rammer for menighedslivet
i sognet og et godt og trygt arbejdsmiljø for
de ansatte ved kirken.

Bodil Nielsen

Opsigelse – Kirsten Kristensen

Tak – Grete Tidemann Dahl
Selvom Grete Tidemann Dahl trådte ud af
menighedsrådet ved sidste valg, er hun fortsat i jobbet som regnskabsfører – et job hun
har bestridt i mere end 20 år, og som med
årene ikke er blevet mindre kompliceret eller tidskrævende! Som nyt menighedsråd
har det været en uvurderlig støtte, at vi på
den måde fortsat har kunnet trække på Gretes store erfaring indenfor alt, der har med
kirkens økonomi at gøre. Spørgsmålene har
været mange, og Grete har beredvilligt og
tålmodigt svaret på dem alle. Det skylder vi
hende en kæmpestor tak for.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Hun har dog det seneste år tilkendegivet, at
hun gerne ville afløses, når vi fandt en anden løsning. Den løsning er fundet nu, idet
vi har truffet aftale med Lemvig menighedsråd om, at Mia Mikkelsen, som er assistent på Lemvig kirkegårdskontor, overtager
jobbet. Mia har stor erfaring med regnskabsførelse, da hun også er kasserer og
regnskabsfører for Houe-Hygum-Tørring menighedsråd. Mia er startet i jobbet 1/8 2018,
og vi ser frem til et godt samarbejde.

Bjarne Knudsen

Kirkesanger Kirsten Kristensen har efter
19 års ansættelse ved Nørre Nissum kirke ønsket at fratræde. Det sker med udgangen af september 2018. Vi vil gerne
fra menighedsrådet sige Kirsten en stor
tak for de mange års tro tjeneste. Kirsten
har i det seneste år også været medarbejderrepræsentant i menighedsrådet.
Som afløser for hende har medarbejderne valgt graver Yvonne Toxvig Jensen.
Stillingen som kirkesanger har allerede
været opslået.

Bjarne Knudsen
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SOGNEAFTNER

Fredag 5. okt., kl. 18.00
Velkommen til fællesspisning for alle generationer

Onsdag 12. sept., kl. 19.30
Når ”bedre” er muligt og
”godt” ikke godt nok
V. Christian Hjortkjær, ph.d. og
højskolelærer på Silkeborg Højskole
Førhen var ungdommen skamløs og
udannet. I dag er den sygeligt seriøs.
Ungdommen både frygter verdens straf
og straffer sig selv. 500 år efter Luther er
vi tilbage, hvor han startede. I præstationssamfundet og angstens tidsalder.
Vi maksimerer som munke og fortaber os
selv til et ideal, der ikke kan opfyldes.
Hvad skal vi gøre for ikke at miste en hel
generation? For at den ikke mister sig
selv?

Vi indbyder alle til en uhøjtidelig fredag
aften med fællesspisning, en kop kaffe
og sang undervejs. Fællesspisning er
til glæde for fællesskabet og en fin
mulighed for at nyde samvær med både
venner, og dem fra sognet man endnu
ikke kender. Vi forestiller os, vi mødes
et par timer, og da det er første gang,
håber vi mange har lyst til at deltage og
bl.a. drøfte muligheden for, hvordan fællesspisning kan gøres til en tradition ved
Nørre Nissum Kirke.
Tilmelding senest tirsdag 2. oktober til
Anne Henning Olesen
tlf.: 2484 2692 eller på
mail: annehennigolsen@gmail.com

Kom til en hyggelig og uforpligtende
aften!

Onsdag 24. okt., kl. 19.30
Karen Blixen
og kristendommen
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Karen Blixens forhold til kristendommen er
præget af en mærkelig dobbelthed. Store
dele af hendes forfatterskab kan læses som
ét langt opgør med kristendommen, sådan
som hun mente at finde den repræsenteret
hos Martin A. Hansen og kredsen omkring
tidsskriftet Heretica. Det interessante er

Kirkehøjskolen i Lemvig
Provsti. ”Sorg & glæde”
”… de vandre til hobe”. Det er et menneskeligt vilkår, at vi mister og oplever sorg
igennem vores liv. ”Sorgen er kærlighedens
pris”, som en kendt dansker et sted har sagt.
Det har vi altid vidst, men er vi i stigende
grad blevet dårlige til at tåle modgang og
tab i vores moderne velfærdstid? Har vi fået
det så godt, at vi ikke vil acceptere, at livet
også kan gøre ondt? Fra 2018 er vedvarende
sorg blevet en diagnose: ”Prolonged Grief
Disorder” (PGD). Men er det ikke at sygeliggøre noget, der er ganske naturligt? I
Kirkehøjskolen 2018/19 stiller vi skarpt på,
hvilken forbindelse der er mellem glæden

imidlertid, at vi i andre fortællinger af Blixen
finder en positiv fremstilling af netop tanken
om den uendelige, betingelsesløse nåde,
der intet forlanger af os, men ”deklarerer
almindelig amnesti”.
Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig
form og forudsætter ikke, at man har læst
Blixen.
David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus
Universitet, hvor han bl.a. arbejder med
forholdet mellem litteratur og kristendom.

Årets konfirmander

og sorgen; hvordan de uløseligt hænger
sammen og måske slet ikke kan leve uden
hinanden. Og måske vil det vise sig, at årets
overskrift ikke er tilfældig: at det er glæden
og ikke sorgen, der får lov til at få det
sidste ord.
1. oktober, kl. 19.00
Biohuset, Lemvig
Shadowlands
Efter en kort introduktion ser vi filmen, som
er baseret på C.S. Lewis’ liv.

Bagerste række fra venstre:
Emil Overby, Niklas Thinggaard Schou, Aske
Kjær Schmidt, Mads Kæmpe Jørgensen,
Thomas Andersen, Cyrill Roger Benjamin
Lyhne Mossefinn, Markus Nørby Sønderskov
Olesen.

Forreste række fra venstre:
Daniel Brask Sørensen, Rebecca Nødskov
Nielsen, Cecilie Waldhauer Hansen, Maja
Baden Andreasen, Ciliane Kirstine Brun
Gadeberg, Karoline Thagaard Jakobsen,
Jeannie Birkkjær Christensen, Josefine
Horsted Thorsen.

14. november, kl. 19.30
Lemvig Valgmenighedskirke
”Endnu i dag – tilværelsen mellem lidelse og
håb” v. psykolog Cathrine Kingo

Minikonfirmander

Konfirmander

Minikonfirmandundervisning for 3.
klasse på Nørre Nissum skole begynder
i september. Undervisningen foregår i
Kirkehuset torsdag eftermiddage. Den
første gang er torsdag 6. september. Der
er tale om i alt 11 undervisningsgange.
Søndag 25. november kl. 10.30 er der
afslutningsgudstjeneste for minikonfirmanderne.

I slutningen af august begyndte konfirmanderne på deres undervisning. Der
er et hold konfirmander fra specialklasserne, som bliver undervist tirsdag morgen. 7.a bliver undervist onsdag morgen.
I 2019 er der konfirmation lørdag 4. maj
og søndag 5. maj.

Onsdag 21. nov., kl. 19.30
Tapas & fælles højskolesang
Vi gentager en succes! Og inviterer derfor
igen i år til en hyggelig sangaften, hvor
Højskolelærer Martin Ravn Jensen ved
klaveret vil omgive os med ord og toner
fra Højskolesangbogen. Undervejs vil der
blive serveret tapas og rødvin med god
tid til hygge og samvær.

Vel mødt til alle!
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AKTIVITETSKALENDER

MENIGHEDSRÅDET

SENIORKREDSEN

Onsdag 19. september kl. 18.30
Onsdag 10. oktober kl. 18.30
Onsdag 14. november kl. 18.30

Kontakt: Else & Gunnar Kloster,
tlf.: 6135 8232

SOGNEAFTNER
Menighedsrådets aktivitetsudvalg
Anne Hennig-Olsen 2484 2692
annehennigolsen@gmail.com

KFUM OG KFUK
Kontakt: Anne Østergaard Mosekjær
T: 2040 9295 M: oek@nissum.dk
FREDAGSFAMILIEN
Arrangementer for hele familien fredag aften
i Østhallens cafeteria.
Kontakt: Mette Dalgaard T: 3069 7460
M: mette.dalgaard7@skolekom.dk

Kontakt: Kristian Nielsen, T: 9789 1117

Første tirsdag i måneden kl. 19.30 i kirkehuset
(hvis ikke andet er nævnt)

Torsdag 6. septeber kl. 19.30
”Jesus i kunsten” ved lærer Ketty Dahl, Thyholm

Tirsdag 4. september kl. 19.00
Seniorhøjskolen
Kunst i Nørre Nissum sammen med Borgerforeningen

Torsdag 20. september, kl. 19.30
Høstfest. Tale ved sognepræst Ole Vinther,
Gudum. Efter kaffen vil Ole fortælle om familiens tid i Norge.

Tirsdag 2. oktober
Galaterbrevet 1: Apostlen og hans evangelium

Torsdag 4. oktober, kl. 19.30
Gideonitternes arbejde ved Dan Myhre, Tarm

Tirsdag 6. november
Galaterbrevet 2: Frihedskæmperen Paulus

Torsdag 18. oktober, kl. 19.30
Bibeltime hos Erna & Hans Sønderriis Seminarievej 69. Rom 13

Mandag 26. november
Julekoncert kl. 19.30, Lemvig Idræts- & Kulturcenter

DANMISSION
Tirsdag 18. september kl. 13.30 – 16.30
Danmission-stævne – fælles for Holstebro og
Lemvig distrikter – i Lemvig Kirkehus, Torvet
10. Sognepræst Iben Tolstrup, Houe fortæller
om oplevelser fra en tur til Tanzania i foråret
2018.

GUDSTJENESTER PÅ ØSTCENTRET
Torsdag 13. september, kl. 10.00
v/ Leo Toftgaard
Torsdag 11. oktober, kl. 10.00
v/Leo Toftgaard
Torsdag 08. november, kl. 10.00
v/Leo Toftgaard
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INDRE MISSION

Torsdag 1. november kl. 18.00
Hyggeaften med spisning – Pernille Nørby
kommer og sælger bøger
Torsdag 22. november, kl. 19.30
Generalforsamling i kirkehuset. Tale ved
Kirsten Christensen, Ramme

KFUM-SPEJDERNE
Kontakt: Majbrit Bertelsen, tlf.: 2752 6123
Bæver og ulve: Torsdag kl. 18.00 – 19.30
Morten Josefsen, tlf.: 5193 1613
Spejdere: Torsdag kl. 18.00 – 20.00
Frederik Andersen, tlf.: 6174 9715

HØSTGUDSTJENESTE – SØNDAG 16. SEPTEMBER KL. 10.30

Døbte:
17.05.2018 Natalia Sofia Vezure, Nørre Nissum
02.06.2018 Mathilde Vendelbo Lynge, Fousing
Viede:
19.05.2018 Anita Tønnesen
& Paw Tønnesen, Nørre Nissum

KONTAKT

Døde og begravede:
10.05.2018 Niels Kristian Nyholm, Holstebro
16.05.2018 Vagn Gohr Lauridsen, Nørre Nissum
19.06.2018 Erik Steen Jensen, Nørre Nissum

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

Kirkesanger
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.

Graver og kirketjener
Yvonne Toxvig Jensen

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

Gravermedhjælper
Mona B. Nielsen
Kirkegårdens personale
T: 9789 1738 - 2361 9338
E: kirkenoggraveren@pc.dk

FERIE

KIRKEBOGEN

Høstgudstjeneste er tilrettelagt både for børn
og voksne. Der er en særlig stemning i kirken
den dag, hvor der er smukt pyntet med korn
og efterårets blomster, og der opfordres
til at medbringe frugter og grøntsager og
lignende. Børnene samles forud for gudstjenesten i våbenhuset, og går ind i kirken i procession med noget af årets høst. Frugterne
bliver lagt i en kurv, og efter gudstjenesten
afholdes der auktion over de frugter mv.,
som børnene har båret ind. De indkomne
penge bliver lagt til høstofret.

Menighedsrådet har besluttet, at høstofret
i år skal fordeles ligeligt mellem følgende
formål:
KFUM´s sociale Arbejde, KFUK´s sociale Arbejde, Optagelseshjemmet Møltrup, Kirkens
Korshær, WeShelter (Missionen blandt hjemløse), og Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse.
Efter gudstjenesten indbydes der til en let
frokost i Kirkehuset.

Sognepræstens ferie
Fra mandag 15. oktober til
og med søndag 21. oktober
holder sognepræsten efterårsferie.
Det er Ole Vinther, Gudum
som afløser.
Tlf.nr.: 9786 3008
Mail: ov@km.dk

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

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

Menighedsrådets kasserer
Sigismund Schulin-Zeuthen
Remmerstrandvej 40,
T: 9789 1807
E: sschulin@outlook.dk

Stof til næste nummer bedes
indleveret senest 8. oktober 2018
til Bjarne Knudsen, T: 2033 1110,
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk

Kirkeværge
Anne Hennig-Olsen
Portvænget 10
T: 2484 2692
E: annehennigolsen@gmail.com

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
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Søndag 2. september 14. s.e.trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 5, 1 – 15
Kollekt: Danmission

Søndag 7. oktober 19. s. e. trin.
Kl. 10. 30 Leo Toftgaard
Joh. 1. 35 - 51
Kirkekaffe

Søndag 9. september 15.s.e.trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 10, 38 – 42

Søndag 14. oktober 20. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 21, 28 - 44

Søndag 4. november Alle helgens dag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 5,13-16 el. Matt. 5,1-12
Kirkekoret medvirker
Kollekt: KFUM’s Soldatermission
Kirkekaffe

Søndag 16. september 16. s.e.trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 11, 19 – 45
Høstgudstjeneste med kirkefrokost
Kirkekoret medvirker

Søndag 21. oktober 21. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Luk. 13, 1 - 9
Kirkekoret medvirker

Torsdag 27. september
Kl. 17.30 Leo Toftgaard
Spaghettigudstjeneste
Søndag 30. september 18. s.e.trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 15, 1 - 11
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Søndag 28. oktober 22. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 18, 1 - 14
Buskgudstjeneste

Søndag 28. okt. kl. 10.30
Buskgudstjenesten er en landsdækkende gudstjeneste, hvor Børn, Unge,
Sogn og Kirke er i centrum. Den ligger
fast sidste søndag i oktober, som i år
er 20. søndag efter trinitatis.

Søndag 11. november 24. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 5, 17 – 29
Søndag 18. november 25. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Luk. 17, 20 – 33
Søndag 25. november
Sidste søndag i kirkeåret
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 11, 25 - 30
Minikonfirmandafslutning med kirkefrokost

DECEMBER

Ved gudstjenesten medvirker spejderne og konfirmanderne, og vi får
besøg af Lemvig Provstis Børnekor

Søndag 2. december 1. s. advent
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 21,1-9

Velkommen til en noget anderledes
gudstjeneste.

Tirsdag 4. december kl. 19.30
Julekoncert
Gesta Danorum Koret

COMPLOT.DK 18253.168

Søndag 23. september 17.s.e.trin
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Markus 2, 14 - 22

Torsdag 8. november
Kl. 17.30 Leo Toftgaard
Spaghettigudstjeneste

