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PRÆSTENS SPALTE

Øst for Paradis
Sommerferien er forbi - for de fleste. Der er 
mange, som benytter en del af ferietiden til 
læsning, og der er nok at vælge imellem. Find 
sommerens nyheder og få inspiration til som-
merlæsningen, hedder det i en reklame hos et 
kendt bogforlag. Den engelske premierminister 
Winston Churchill sagde engang: Hver gang, der 
udkommer en ny bog, læser jeg en gammel.

Nu vil det uden tvivl føre til enøjethed uden vi-
dere at følge Churchills ord, men på den anden 
side så kan der ske det, at vi i det væld af nye bø-
ger, som kommer på markedet, glemmer de sto-
re klassikere. En af dem, der ikke må glemmes, 
er John Steinbecks roman: Øst for Paradis. Bogen 
udkom i USA i 1952, men den er stadigvæk værd 
at læse. Det er den, fordi dens emne, kampen 
mellem det onde og det gode, er eviggyldigt.

Et sted sidder de to venner, smeden Samuel og 
farmeren Adam, og er optaget af at finde nav-
ne til Adams ikke helt nyfødte, men alligevel 
unavngivne tvillingedrenge.

Navnene Kain og Abel kommer naturligt nok på 
tale, og Samuel finder sin mors bibel frem og 
læser fortællingen om Kains vrede og mord på 
sin bror Abel højt. 

De kommer i en samtale om, hvad det er, der 
gør, at fortællingen er blevet husket fra slægt-
led til slægtled, og at den siger ethvert men-
neske noget. Adam har en meget livsklog ki-
nesisk tjener, Lee, og han forsøger sig med et 

svar på spørgsmålet. Jeg tror, det er den bedst 
kendte historie i verden, fordi det er alle men-
neskers historie. Jeg tror, den er symbolsk for 
menneskesjælen. Jeg føler mig frem nu, så I 
må ikke falde over mig, hvis jeg ikke udtryk-
ker mig klart. 

Den største rædsel, et barn kan føle, er angsten 
for ikke at være elsket, og at blive forkastet er 
det helvede, han frygter. Jeg tror, alle har følt 
sig mere eller mindre forkastet, og det skaber 
vrede, og med vrede følger hævn og forbrydel-
se, og med forbrydelse følger skyld, - der har vi 
menneskehedens historie.

Efter min mening når Steinbeck meget dybt 
med de ord, han der lægger tjeneren Lee i mun-
den. Menneskehedens historie, vores historie, 
er netop kendetegnet af, at vi, i lighed med 
Kain, glemte, at vi skal være vores broders vog-
ter. At vi skulle glædes og tilgive hinanden i ste-
det for at misunde hinanden og give hinanden 
skylden. At vi med gode og kærlige ord skulle 
indgyde det menneske, som føler sig forkastet, 
nyt mod, i stedet for med hårde og uforsonlige 
ord at føje spot til skade. 

Kain følte sig forkastet af Gud. Det gjorde ham 
misundelig på broderen Abel, som Gud tilsyne-
ladende foretrak. Misundelsen blev til vrede, og 
vreden blev til vold og mord. Der var og er tale 
om en ond cirkel. Det er den onde cirkel, som er 
årsag til meget af den krig og vold, som vi dag-
ligt ser billeder af i fjernsynet. 

Det er ikke Steinbecks budskab, at vi bare skal 
affinde os med det onde. Tværtimod så går det 
som en rød tråd igennem bogen, at det aldrig er 
for sent at kæmpe mod det onde.

I fortællingen om Kain og Abel siger Gud til Kain: 
Du kan roligt se mig i øjnene, hvis det, du gør, er 
godt. Men hvis du ikke handler rigtigt, så ligger 
det onde på lur og vil altid prøve at få fat i dig. 
Du skal være stærkere end det onde (1.Mos. 
4,7-8 Bibelen 2020). Adams tjener Lee finder 
ud af, ved at studere hebraisk, at det måske er 
mere korrekt at oversætte: men du kan være 
stærkere end det onde. 

Det gudskabte hos mennesket består netop i, 
fremfører Lee, at mennesket kan kæmpe imod 
det onde. Steinbeck får her sagt noget meget 
væsentligt. Det er hævet over enhver tvivl, at 
vi mennesker aldrig bliver fuldkomne. Vi har al-
tid brug for at høre evangeliet om tilgivelse ved 
Guds søn Jesus Kristus. Men det er ikke hensig-
ten med evangeliet, at vi efterfølgende skal 
læne os tilbage og bare lade stå til. At modtage 
Guds tilgivelse, er både at gå ind under Guds 
dom over det onde og at være kaldet til et sta-
digt opgør med det onde, som er alt det, der 
står kærligheden imod i vort eget liv. Vi er ikke 
blot genstande for Guds frelse af os, men kal-
det til, ved det evangelium som Gud ved sin søn 
Jesus Kristus har sat ind i verden, at kæmpe for 
kærligheden.

Leo Toftgaard

Syndefaldet.  
Fanefjord kirke, Møn  

(Foto Poul Juul)
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Mit navn er Finn Skovbakke, og jeg er den nye graver ved Nørre Nis-
sum Kirke. Jeg er vældig glad for den positive modtagelse, jeg har 
fået af menigheden, kirkens personale, og for den chance menig-
hedsrådet har givet mig for at lave et stort skifte i mit arbejdsliv.

Jeg er uddannet landinspektør og valgte den uddannelse, fordi der 
var gode muligheder for udendørs arbejde, men med tiden blev mit 
arbejde udelukkende administrativt kontorarbejde. Med tilbuddet om 
at få jobbet som graver åbnede muligheden sig for igen at arbejde 
udendørs og få røde kinder og så ovenikøbet med den flotteste ud-
sigt, man kan tænke sig – Det kunne jeg ikke sige nej til.

Jeg glæder mig til at være med til at føre den helhedsplan for kirke-
gården, som menighedsrådet har besluttet, ud i livet. Mona og jeg er 
allerede begyndt at planlægge og lave nogle af de forandringer, der 
vil komme til at ske på kirkegården igennem de næste mange år. Det 
bliver spændende at se helhedsplanen blive realiseret mere og mere. 

Jeg har boet i Nørre Nissum siden 1996 og kender derfor mange af 
byens borgere, som sikkert også ved hvem jeg er, hvilket jeg opfatter 
som en fordel i arbejdet som graver.

 

En forsinket tak til de afgåede  
menighedsrådsmedlemmer
Det er efterhånden ved at være længe siden, at menighedsrådsval-
get blev afholdt, men det slog mig pludselig, at der her i bladet ikke 
har været bragt en tak til de afgåede menighedsrådsmedlemmer. 
Jeg håber, at I læsere er enige med mig i, at det er ”bedre sent end 
aldrig”, for her kommer den i hvert fald.

En stor tak skal lyde til Linda Hoff Larsen, Sigismund Schulin-Zeuthen 
og Karsten Vinther for et stort og veludført arbejde i den periode, I har 
været med i rådet. Linda har været sekretær, medlem af aktivitetsud-
valget og ansvarlig for kirkehuset. Sigismund har været kasserer og 
har gået til hånde med mange praktiske opgaver, og Karsten Vinther 
kom ind som suppleant det sidste år og gik specielt ind i arbejdet 
med kirkegårdsplanen. I har alle på - hver jeres måde - bidraget til, at 
arbejdet i den forrige periode var en fornøjelse at være med i.

Velkommen tilbage til Birgit Hanghøj
Birgit har holdt nogle måneders orlov i foråret, og i den periode har 
Agnethe Jepsen været vikar. Tak til Agnethe for et rigtig fint indhop. 
Birgits stilling er nu noget større end før, da hun har fået en del af 
organiststillingen. Blandt andet skal Birgit være dirigent for Nørre Nis-
sum kirkekor. Vi håber, at I kormedlemmer er klar til at banke rusten 
af stemmerne, så jeres skønne sang igen kan fylde kirkerummet. Der 
er også plads til nye korsangere.

Første øveaften for kirkekoret er mandag 30. august, kl. 19.30 i 
kirkehuset. Denne første aften vil man tage en snak om, hvilken af-
ten, der passer kormedlemmerne bedst. Hvis man har spørgsmål om 
koret kan Birgit kontaktes på 6179 1889 eller birgit.hanghoej@gmail.
com
 

Velkommen til Finn Skovbakke
Siden 1. maj har Finn Skovbakke været ansat som ny graver ved 
Nørre Nissum kirke. Vi vil her gerne byde et stort og hjerteligt vel-
kommen til Finn, vi glæder os til samarbejdet. I menighedsrådet er vi 
glade for, at Finn tog udfordringen til et jobmæssigt sporskifte op, og 
vi fornemmer, at han allerede er kommet godt ind i opgaverne. Vi er 
også sikre på, at Mona nyder ikke længere at skulle være alene om 
opgaverne. Jeg vil her gerne sige en rigtig stor tak til Mona for det 
kæmpelæs, hun har trukket i den periode, vi var uden graver.

Bjarne Knudsen
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Minikonfirmander 
Minikonfirmandundervisning for 3. klasse på Nørre Nissum skole begyn-
der i september. Undervisningen foregår i Kirkehuset onsdag eftermid-
dage. Den første gang er onsdag 1. september. Søndag 21. november 
kl. 10.30 er der afslutningsgudstjeneste for minikonfirmanderne. 

Konfirmander
I slutningen af august begyndte konfirmanderne på deres undervisning. 
Der er 2 hold konfirmander fra specialklasserne, som bliver undervist 
tirsdag morgen. 7.a bliver undervist onsdag morgen. 

I 2022 er der konfirmation i Nørre Nissum kirke lørdag 30. april og søn-
dag 1. maj 2022.

Bageste række fra venstre: Victor Mølgaard Henriksen, Marius Rask 
Jørgensen, Mads Noermark Hauskov, Noah Elias Korsgaard Kølbæk Wolff Jensen, 
Thomas Grantoft Kristiansen, Christian Emil Nørgaard Nielsen, Jonas Kristiansen, 
Mikkel Højland Nielsen
Forreste række fra venstre: Sidsel Iben Ørom, Josefine Ane Dalgaard Bram-
ming, Sarah Hedegaard, Maria Grantoft Kaae, Cecilie Holbæk Bertelsen, Iben 
Skriver Knudsen, Marie Thusgaard Byskov, Nanna Lea Sølvstrand Bertelsen,  
Sara Kierkegaard Larsen, Mie Underbjerg Terp Sønderriis

Fra venstre: Oliver Jensen, Hannah Grove Christensen, Fredrik Holbæk Bertel-
sen, Lykke Nørby Kristensen, Magnus Eriksen. Sandra Jensen Uth var fraværende, 
da billedet blev taget

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Helhedsplanen
I kirkegårdsudvalget arbejder vi på at få realiseret ”helhedsplanen”, 
planen som blev vedtaget i det tidligere menighedsråd.

Hvert år ønskes mange gamle gravsteder sløjfet, langt flere end det 
behov der er for nye gravsteder, derfor er det besluttet at udlægge 
disse tomme områder som græsarealer, og der vil blive mulighed for 
at tilbyde plænebegravelser. Nogle af grusstierne vil blive udlagt som 
græsgange, men på de grusstier som vil blive bibeholdt, vil perle-
grusbelægningen blive erstattet med slotsgrus. Slotsgrus er en mere 
fast og stabil belægning, som er lettere at færdes på for brugere af 
rollator og kørestole. Stien fra nordlågen til våbenhuset er nu delvis 
belagt med slotsgrus, og stien fra kapellet til kirken vil få ny belæg-
ning efter sommerferien. Sidste efterår fik vi bevilget penge til ny 
belægning på den flisebelagte hovedsti fra kirkehuset op til kirken. 
Projekteringen er i gang hos Skaarup Landskab, og vi forventer, at en-
treprenørerne kan gå i gang med at udskifte de gamle cementsten 
her i efteråret. Medens belægningsarbejdet på hovedstien står på, vil 
kirkegængerne kunne benytte stien fra kapellet op til kirken.

Der vil blive informeret mere om ”helhedsplanen” på kirkegårdsvan-
dringen onsdag 22. september, kl. 17.30.

Hans Knutsson 

Konfirmander i 7. a Nørre Nissum skole

Konfirmander i specialklasserne  
Nørre Nissum skole
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SOGNEAFTNER
Onsdag 1. sep. kl 18.30
 
Pilgrimsvandring fra  
Møllesøen til Fabjerg kirke 
Mødested: Fabjerg kirke kl. 18.30. Ruten er ca. 
4 km og går fra Møllesøen til Fabjerg Kirke. Husk 
gode sko, da vi går på stier og grusveje. Undervejs på 
vandringen vil der være poster med refleksioner og sang. Vandringen 
afsluttes med andagt i Fabjerg kirke, og derefter serveres hotdogs. Vel-
kommen til både børn, unge og voksne!

Arr.: Menighedsrådene i Fabjerg, Gudum, Nørlem og Nørre Nissum

Onsdag 22. sep. kl. 17.30  
 
Kirkegårdsvandring med traktement i Kirkehuset

Onsdag 13. okt. kl. 19.30
 
De kristne i Mellemøsten  
- med særlig fokus på Palæstina
v. professor dr.theol. Peter Lodberg, Aarhus  
Universitet. De kristne i Mellemøsten lever under  
meget vanskelige og forskellige forhold. Mange er flygtet fra borgerkrige 
efter Vestens angreb på Irak i 2003 og det såkaldte arabiske forår fra slut-
ningen af 2010. Andre ønsker at blive i de områder, hvor de er vokset op 
og fortsat bor. Peter Lodberg vil fortælle om de forskellige kristne kirker i 
Mellemøsten, deres historie og fremtidsudsigter.

Onsdag 3. nov. kl. 19.30 
 
Tapas og sang fra den nye højskolesangbog  
v. højskolelærer Martin Ravn.  

Fællesspisning
Vi glæder os til at arrangere fællesspisning igen, og der er planlagt føl-
gende fredage: 27. august, 24. september, 22. oktober, 19. november. 
Spisningen foregår i kirkehuset kl. 18-20. Tilmelding til Inga Houkjær 
på tlf.: 3059 1755 senest tirsdagen før. Prisen er kr. 110,- for middag, 
kaffe mm.

 
Onsdag 15. sep. kl. 19.30

”Den gode ensomhed  
– findes den?” 
v. sognepræst Bettina Reese Tonnesen, Nørlem.  
I en travl hverdag søger mange ensomheden 
enten ved retræteophold, pilgrimsvandringer 
eller blot ved at finde en fritidsinteresse, der ikke nødvendigvis in-
volverer 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 ensomheden 
noget, der bliver os påtvunget, enten når vi mister eller, hvis vi le-
ver isoleret? Kan man være alene uden at være ensom eller om-
vendt? Eller som Humoristen Storm P. udtrykte det: ”Ensomhed er 
en god ting – hvis man ikke havde sig selv at trækkes med.” En an-
den klog mand har sagt “Ensomhed kan være et godt sted at besø-
ge, men et trist sted at slå sig ned.” Med det in mente vil jeg - med 
god litteraturs hjælp og med udblik til sjælesorgsarbejdet - forsøge 
at finde svar på nogle af ovenstående spørgsmål.

Torsdag 2. dec. kl. 19.30

”Herreværelset”  
i Gudum sognehus
Det fælles aktivitetsudvalg for Fabjerg, Gudum, 
Nørlem og Nørre Nissum sogne indbyder til en 
aften med trioen Herreværelset, som er en trio 
bestående af Villy Søvndal og brødrene Jens og Niels Hjort-Petersen. 
Sammen håndterer de sang, guitar, violin og kontrabas. Trioen spil-
ler underfundige sange og har desuden en kærlighed for musik fra 
30’erne. De enkelte sange bliver kærligt præsenteret af Villy Søvndal, 
som elegant kæder det hele sammen med sfæren fra Herreværelset.

Tirsdag 7. december, kl. 19.30
 
Julekoncert med Troubadour
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         INDRE MISSION

Kontakt: Christian Nielsen. T: 4151 3428

Tirsdag 14. september kl. 19.30 
Bibeltime hos Mariane og Robert Jakobsen 
Grummesgårdparken 26.  
2. Peters brev kp. 3.

Tirsdag 28. september kl. 19.30 
Høstfest i kirkehuset ved pastor Flemming 
Harpøth Møller, Videbæk.

Tirsdag 12. oktober kl. 19.30 
Bibeltime hos Lilly Frandsen Borumvej 9.  
1. Johs. Brev kp. 1.

Tirsdag 26. oktober kl. 19.30 
Møde i kirkehuset ved fritidsmissionær  
Martin Faldt, Hvide Sande.

Tirsdag 9. november kl. 18.00 
Hyggeaften i kirkehuset med spisning. 
Tilmelding til Erna eller Anna senest den  
4. nov.

Tirsdag 23. november kl. 19.30 
Generalforsamling i kirkehuset. Tale ved  
Bodil Nielsen.

AKTIVITETSKALENDER

SENIORKREDSEN
 
Kontakt: Grete og Verner Dahl, 5137 0569              

Tirsdag 7. september
Markus evangeliet Kap. 1,1-45
Vi lader os inspirere ud fra hæftet 
”Forklaringer til Markusevangeliet” af Morten 
Hørning Jensen ”Møder med Jesus”

Tirsdag 5. oktober
Filmaften ”90 Minutes in Heaven” 

Tirsdag 2. november
Sognepræst Leo Toftgaard genfortæller  
Pär Lagerkvists roman ”Barabbas”
 

hos Mariane og Robert Jacobsen
MENIGHEDSRÅDET

Onsdag 29. september, kl. 18.30
Se kirkens hjemmeside for resten af periodens 
menighedsrådsmøder

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

Torsdag 16. september 
Tur til Klosterheden for at høre krondyrbrøl. 
Fælles afgang fra kirken kl. 19.15

Tirsdag 30. november, kl. 19.30 
Samtale om tro hos Elin og Bjarne Knudsen, 
Sejbjerg 37

SOGNEAFTENER
Onsdag 1. september. 
Pilgrimsvandring  
Mødested: Fabjerg kirke kl. 18.30

Onsdag 15. september, kl. 19.30
”Den gode ensomhed – findes den?” sogne-
præst Bettina Reese Tonnesen, Nørlem

Onsdag 22. september, kl. 17.30  
Kirkegårdsvandring

Onsdag 13. oktober, kl. 19.30
De kristne i Mellemøsten. v. professor dr.theol. 
Peter Lodberg, Aarhus Universitet

Onsdag 3. november, kl. 19.30 
Tapas og sang fra den nye højskolesangbog v. 
højskolelærer Martin Ravn.  

Torsdag 2. december. kl. 19.30
”Herreværelset” i Gudum sognehus

SOGNEAFTNER

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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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

Graver 
Finn Skovbakke

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

Stof til næste nummer bedes indleve-
ret senest mandag 4. oktober 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
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Vielser
02.06.21 Anne Katrine Berwald Lier Pedersen og Jonas   
              Hartmann Lier Langston Pedersen, Nørre Nissum 

Dåb
17.04.21 Hannah Grove Christensen, Lemvig
29.05.21 Freja Marie Nygaard Thomsen, Nørre Nissum
05.06.21 Molly Carmen Møldrup Christensen, Nørre Nissum
25.06.21 Jackie Hansen, Nørre Nissum
25.06.21 Nickie Hansen, Nørre Nissum
27.06.21 Mikkel Byskov i Dali, Nørre Nissum
10.07.21 Emma Ørum Villadsen, Nørre Nissum
11.07.21 Laura Elisabeth Paarup Bentsen, Nørre Nissum

Døde og begravede
25.04.21 Jenny Marie Balleby Møldambjærg, Lemvig 
01.05.21 Inger Marie Kobberholm, Thyborøn 
29.06.21 Albert Krogsgård Sørensen, Bøvlingbjerg 
04.07.21 Gerda Rams Øland, Lemvig

FE
R
IE

Fra mandag 18. oktober til søndag 24. oktober holder sog-
nepræsten ferie. I denne uge er Ole Vinther, tlf. 9786 3008, 
ov@km.dk 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, tele-
fon 9789 5300. Man 
skal senest lørdag kl. 
18 have tilmeldt sig 
til kørsel. Taxaen af-
henter 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.

Mobilepay
151830 (kollekt)
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Søndag 5. september - 14. s. e. trin
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 17, 11 – 19                                                                    

Søndag 12. september - 15. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 6, 24 – 34                                                                            

Søndag 19. september - 16. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 7, 11 – 17 

Søndag 26. september - 17. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk 14, 1 – 11 
Høstgudstjeneste med kirkefrokost

Torsdag 30. september
Kl. 17.30 Leo Toftgaard  
Spaghettigudstjeneste

                                                 
Søndag 3. oktober - 18. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 22, 34 – 46                                                                  

Søndag 10. oktober - 19. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Mark. 2, 1 – 12
Kirkekaffe

Søndag 17. oktober - 20. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 22, 1-14

Søndag 24. oktober - 21. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 4, 46 - 53

Søndag 31. oktober - 22. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 18, 21 – 35
BUSK-gudstjeneste

Søndag 7. november - Alle helgens dag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Kollekt: KFUM’s Soldatermission
Matt. 5,1-12
Kirkekaffe

Torsdag 11. november
Kl. 17.30 Leo Toftgaard
Spaghettigudstjeneste

Søndag 14. november - 24. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 9, 18-26

Søndag 21. november - Sidste s. i kirkeåret
Kl. 10. 30 Leo Toftgaard
Matt. 25, 31 – 46
Afslutning med minikonfirmanderne

Søndag 28. november - 1. s. i advent
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 4, 16 – 30           
                                       
        

Søndag 5. december - 2. s. i advent
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 25,1-13
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HØSTGUDSTJENESTE
Søndag 26. september kl. 10.30 holder vi 
høstgudstjeneste 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 vå-
benhuset 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 føl-
gende formål: KFUM´s sociale arbejde, KFUK´s 
sociale arbejde, Optagelseshjemmet Møltrup, 
Kirkens Korshær i Danmark, Børn og Unge i 
sorg, og Danmarks Kristelige Gymnasiastbe-
vægelse. Efter gudstjenesten indbydes der til 
en let frokost i Kirkehuset.

BUSK 2021
Buskgudstjenesten er en landsdækkende 
gudstjeneste, hvor Børn, Unge, Sogn og Kirke 
er i centrum. Denne gudstjeneste ligger fast 
sidste søndag i oktober, som i år er 22. søndag 
efter trinitatis, søndag 31. oktober kl. 10.30.   
Ved gudstjenesten medvirker minikonfirman-
derne og konfirmanderne. Velkommen til en 
noget anderledes gudstjeneste.

GUDSTJENESTER PÅ ØSTCENTRET KL. 10.00:
Torsdag 9. september ved Leo Toftgaard
Torsdag 14. oktober ved Leo Toftgaard
Torsdag 11. november ved Leo Toftgaard


