KIRKEBLADENE I DANMARK

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2020

Menighedsrådsvalg
15. september

Høstgudstjeneste

Tapas og højskolesang

PRÆSTENS SPALTE

Årstidernes skiften
Mest af alt holder jeg af hverdagen. Dan Turèll
skrev i 1984 digtet: Hyldest til hverdagen. Fra
trinitatis søndag og til sidste søndag i kirkeåret
befinder vi os i kirkeårets hverdag. Det er i hverdagen, at vi lever størsteparten af vores liv. I
hverdagen ser vi tilbage på begivenheder, fester og mærkedage, ligesom det er i hverdagen,
at vi planlægger kommende mærkedage.
Det er blevet eftersommer, og så kan vi spørge
os selv, om vi fik nydt sommeren og de lyse
nætter, medens tid var. Vi kan håbe, at vi har
samlet kræfter til de aftner og nætter, hvor
mørket lige så stille, men sikkert, vil tage
magten over lyset.
Årstidernes skiften hører med til livet på vores
breddegrader.
Hver årstid har sin charme. I september kan vi
nyde den særlige blå farve, som kun septemberhimlen har, den særlige duft som findes i
skoven, når bladene fra i år falder af og begynder at formulde, de særlige farver i havens sidste blomster og duften af modne æbler.
I Voer kirke i Sydøstvendsyssel er der en smuk
prædikestol fra 1600-tallet, hvor bondens
forskellige gøremål er afbildet i oprindelig 12
relieffer. Der er et felt for hver måned. I august
høster bonden korn med et segl, og i september
plukker han æbler i en kurv. I oktober høster
bonden vin, og i november er han i laden for at
tærske med sin plejl.
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Prædikestolen er fra 1604, og der er meget,
som har forandret sig siden og ikke mindst
landbruget. Men årstidernes skiften er uændret. Derfor synger vi i denne tid salmen: Nu
falmer skoven trindt om land. Det er på denne
årstid, naturen fremkommer med et væld af
gyldne farver. Bøgeskoven, der i maj stod
smuk, spæd, ja nærmest selvlysende grøn, vil
her i efteråret fremstå i et væld af nuancer,
en flammende ild af kulører, der peger både
bagud og fremad. Bagud mod den sommer,
der er forbi med det lager af liv og overskud,
som sommeren gav. Fremad mod den hvile
og dvale der skal til, når sommerens næring
skal finde sin rette form for at kunne genskabes til næste år. Efteråret kan være vemodets
tid, noget godt er forbi, og nu venter den stille
tid, hvor livet tilsyneladende bukker under i
vinterkulde og mørke.
I digtsamlingen ”Årets ring”, som udkom i
1969, digtede Frank Jæger sådan om efteråret: Jo, jeg har længe vidst, at du var nær.
Endnu mens mine Skove stod kompakte i sløvet Grønhed, bredte sig et Skær, som Bud om
dig, o Efteraar, os bragte.

Den mest alene Aarstid. Dette Hegn skal ikke
mere ligne Skov, men lære at staa som Træ
ved Træ. Enhver sin Regn, sin Blæst, sit Nattemørke selv maa bære.
Der kan anes et vist vemod i de to strofer. Et
vemod, som jeg tror, alle kender til.

Men efteråret er også tiden til at være taknemmelig. Derfor er der en god grund til at holde
gudstjeneste, hvor vi siger tak for årets høst.
Vi har brug for at komme til livets skaber med
vores taknemmelighed, vi har brug for at sige
Gud tak for, at Han endnu et år har ladet vores
hænders arbejde lykkes. Og det er den bedste
indgang til efteråret; at begynde den mørke tid
med at sige Gud tak. At sige tak for at Han er
med os i de mørke dage, der kommer, at Han
ikke lader os gå alene, men er med os, også
i de dage, hvor det ikke kun er mørket udenfor, men hvor også mørket inden i os vokser sig
tæt. Evangeliet giver ikke Frank Jæger ret i: At
Enhver sin Regn, sin Blæst, sit Nattemørke selv
maa bære.
Efteråret igennem vil Gud skænke os dage,
skønne dage hvor solen bryder frem, og hvor
farverne vil være mere glødende end på noget
andet tidspunkt. Dage hvor det dufter af formuldede blade, sensommerblomster og modne
æbler.
Og når mørket bliver allertættest, der hvor
efteråret går over i vinteren, da skal vi høre
ordene om, at Gud sendte lyset til jorden. Jesus
Kristus, Guds egen elskede søn, kom som et lille
barn her til jorden. Her måtte han leve, lide og
dø, for at Guds lys altid må kunne skinne ind i
menneskers tætteste mørke.

Leo Toftgaard

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådsvalg 15. september 2020
Første skridt er nu taget i den nye procedure
frem mod menighedsrådsvalget 15. september
2020, nemlig afholdelse af et Orienteringsmøde.
Trods sommervarme og en konfirmationstæt
juni måned, oplevede vi torsdag 18. juni et
rigtigt fint fremmøde med 30 deltagende fra
sognet. På grund af coronasituationen blev det
afholdt på Nørre Nissum skole, hvor der var
bedre plads end i kirkehuset.
Som en del af aftenens program præsenterede
vi i menighedsrådet de opgaver, tanker og
visioner, vi har arbejdet med gennem de sidste
knap 4 år.
I øjeblikket er det især den nye kirkegårdsplan,
som optager både os og folk fra sognet, så det
gav en fin anledning til at drøfte og svare på
nogle af de spørgsmål, der knytter sig til de nye
planer. Dele af planen er udført, andet er på vej,
og til sidst bliver det rigtig godt.
Ligeledes blev der også tid til at drøfte de
forslag, menighedsrådet i øjeblikket arbejder
med og vigtigst af alt, de tanker man i sognet
gør sig i forhold til vores kirke og menighed i

fremtiden. Her blev talt om samarbejdet på
tværs af de 4 sogne: Fabjerg, Gudum, Nørlem
og Nørre Nissum, det glædelige i at mange nye
unge familier flytter til byen, spisefælleskaber
og fastholdelse af et alsidigt program til vores
sogneaftner.
Alt i alt gav det en god oplevelse af, at der fortsat
er mange relevante og spændende opgaver at
gå i gang med, for at Nørre Nissum Kirke fortsat
kan være med til at gøre Nørre Nissum til et
attraktivt og rigt sogn at bo i.
Menighedsrådet har valgt en valgbestyrelse,
som består af Bjarne Knudsen (formand), Linda
Hoff Larsen og Karsten Vinther. Sidstnævnte blev
af valgbestyrelsen anmodet om at gennemgå
reglerne for valg til menighedsråd. Der er nu faste og landsdækkende regler for, hvordan valget
skal foregå. 15. september skal der over hele
landet afholdes valgforsamling. Dette sker for at
skabe ensartethed og for at demokratiet bedre
kan udfolde sig. Valgforsamlingen skal vælge en
dirigent, som ikke må være en person fra valgbestyrelsen. Valgforsamlingen skal afvikles efter
en fast dagsorden. Dirigent og valgbestyrelse
skal påse, at deltagerne i mødet er medlem-

mer af folkekirken og dermed stemmeberettigede. Såfremt man vil bringe en person i forslag, skal man på forhånd have skriftlig accept
fra vedkommende. Der kan ved valget afgives
indtil 3 stemmer - dog ikke på samme person.
I forbindelse med valgforsamlingen vil der blive
redegjort grundigt for de forskellige regler og
muligheder. Det kan her nævnes, at der stadig
er mulighed for at fremkalde et afstemningsvalg til afholdelse tirsdag 17. november. Nørre
Nissum menighedsråd vil også i de næste 4 år
bestå af 6 valgte medlemmer. 2 personer fra
det nuværende menighedsråd har tilkendegivet
mulighed for at fortsætte i det nye menighedsråd. Det er nu en opgave for menigheden at
undersøge og foreslå kandidater, således at
valgforsamlingen kan afsluttes med valg af nyt
menighedsråd. Det fortjener Nørre Nissum!
Der er som nævnt spændende opgaver i vente,
som vi håber også nye medlemmer har lyst til
at bidrage til.

For valgbestyrelsen
Linda Hoff Larsen og Karsten Vinther
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Onsdag 9. september, kl. 19.30

Tirsdag 15. september, kl. 19.30

Torsdag 5. november, kl. 19.30

”Det kristne håb”

Menighedsrådvalg
– Valgforsamling

”Herreværelset”
i Gudum sognehus

Dagsorden:

Det fælles aktivitetsudvalg for Fabjerg,
Gudum, Nørlem og Nørre Nissum sogne
indbyder til en aften med ”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 spiller 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.

Professor Helge Kjær Nielsen
Håbet er noget af det allervigtigste i et
menneskeliv, og det gælder i første række
det kristne håb, som vi kunne kalde det
grænseløse håb. Det er dette håb, Helge
Kjær Nielsen ud fra de bibelske skrifter vil
forsøge at beskrive og herunder inddrage
nogle salmer, hvori vi synger om dette
håb.

1. Velkomst ved formanden for
valgbestyrelsen
2. Valg af dirigent
3. Formanden for menighedsrådet
beskriver menighedsrådets opgaver,
kompetencer og hidtidige arbejde
4. Opstilling af kandidater til
menighedsrådet (Kandidaterne skal på
forhånd skriftligt have tilkendegivet
villighed til at stille op. Blanket fås ved
henvendelse til valgbestyrelsen)
5. Kandidaternes egen præsentation

Onsdag 21. oktober, kl. 19.30
”Nora smækkede med
døren, nu går hun igen”
Højskolelærer Lise Rokkjær
Om revideret Ibsen-biografi og
nyskrivning af det klassiske drama:
”Et dukkehjem.” Lise Rokkjær er cand.
mag i litteraturvidenskab, BA i visuel
kommunikation og journalist. Hun brænder
for den gode historie/litteratur og er en
dygtig fortæller og formidler.
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6. Debat og mulighed for spørgsmål til
kandidaterne
7. Gennemgang af afstemningsreglerne
ved valgbestyrelsen
8. Skriftlig og hemmelig afstemning
9. Optælling af stemmer og annoncering
af afstemningsresultatet ved
valgbestyrelsen
10. Valg af stedfortrædere efter samme
procedure
11. Valgbestyrelsen orienterer om
resultatet af valgforsamlingen samt om
muligheden for afstemningsvalg og
fristen for at indlevere en kandidatliste
12. Evt.

Onsdag 25. november, kl. 19.30
Tapas og højskolesang
Højskolelærer Martin Ravn
Aftenen er efterhånden blevet en rigtig god
tradition! Og vi inviterer derfor igen i år til
en hyggelig sangaften, hvor højskolelærer
Martin Ravn 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.

På grund af coronasituationen tages der
forbehold for eventuelle ændringer/
aflysninger af alle omtalte arrangementer
og gudstjenester i dette blad.
Følg med på kirkens hjemmeside
www.noerrenissumkirke.dk

Fællesspisning
Efterårets fællesspisninger foregår
følgende fredag aftner kl. 18.00-20.00:
21. august
25. september
30. oktober                
20. november
Vel mødt til alle.

Konfirmander juni 2020
Konfirmander i specialklasserne:
Fra venstre: Benjamin David Schmidt Kristensen, Liam Knudsen, Noah Valdemar Dokkedahl
og Sebastian Frederiksen

Kirkehøjskolen
i Lemvig provsti
På grund af covid-19 er der ikke noget
program i kirkehøjskolen dette efterår.

Minikonfirmander
Minikonfirmandundervisning for 3. klasse
på Nørre Nissum skole begynder i september. Undervisningen foregår i Kirkehuset
torsdag eftermiddage. Den første gang er
torsdag 3. september. Der er tale om i alt
11 undervisningsgange. Søndag 22. november kl. 10.30 er der afslutningsgudstjeneste
for minikonfirmanderne.

Konfirmander i 7. a Nørre Nissum skole:
Konfirmander
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 2021 er der konfirmation i Nørre Nissum kirke lørdag 1. maj og søndag 2. maj.

Bageste række fra venstre: Kasper Trabjerg Nielsen, Simon Grantoft Kristiansen, Johan Skov
Nees og Malthe Thusgaard Byskov
Næstbageste række fra venstre: Simon Lyng Jakobsen, Nicolaj Korsgaard Antvorskov,
Sebastian Schmidt Jepsen, Andreas Overby Kloster og Anders Ilsø Sørensen
Næstforreste række fra venstre: Kristiane Vinther, Tilde Bjertrup Kloster, Thilde Kristiansen,
Nicoline Wibe og Anne Balleby Møldambjærg.
Forreste række fra venstre: Line Lund Nielsen og Astrid Klint Busk
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AKTIVITETSKALENDER

SOGNEAFTNER
Onsdag 9. september, kl. 19.30:
Professor Helge Kjær Nielsen
”Det kristne håb”
Tirsdag 15. september, kl. 19.30:
Menighedsrådvalg – Valgforsamling
Onsdag 21. oktober, kl. 19.30:
”Nora smækkede med døren, nu går hun
igen.” Højskolelærer Lise Rokkjær
Torsdag 5. november, kl. 19.30:
”Herreværelset” i Gudum sognehus
Onsdag 25. november, kl. 19.30:
Tapas og højskolesang. Højskolelærer Martin Ravn

MENIGHEDSRÅDET
Tirsdag 8. september, kl. 16.30
Onsdag 7. oktober, kl. 16.30
Onsdag 11. november, kl. 16.30
Onsdag
7. september,
kl. 16.30
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
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KFUM-SPEJDERNE

INDRE MISSION

Kontakt: Maria D. Bjerg, T: 2876 4647

Kontakt: Christian Nielsen. T: 4151 3428

Bævere og ulve: Torsdag kl. 18.00 - 19.30
Kontakt: Ole Vinther, T: 4041 0008

Tirsdag 8. september Kl. 19.30
Bibeltime hos Lilly Frandsen, Borumvej 9.
1. Peters brev 4.

Spejdere: Torsdag kl. 18.00 - 20.00:
Frederik Andersen, T: 6174 9715
M: mette.dalgard7@skolekom.dk

SENIORKREDSEN

Kontakt: Anne & Per Harslund T: 9789 1492
Mødested og –tid: Kirkehuset.
Første tirsdag i måneden kl. 19.30.
Tirsdag 1. september:
Film: ”Kapernaum” (tager hele aftenen)
Se evt. https://filmogtro.dk/anmeldelse/
kapernaum
Tirsdag 6. oktober
Om SAT-7 ved Hanne Myrfeld.
Formand for SAT-7 projektgruppen.
Tirsdag 3. november
Efterarbejde af filmen ”Kapernaum”. Se igen:
https://filmogtro.dk/anmeldelse/kapernaum
Tirsdag 8. december
Julekoncert i kirken derefter juleafslutning hos
Grete og Verner Dahl

Tirsdag 22. september Kl. 19.30
Høstfest i Kirkehuset ved sognepræst Leo
Toftgaard.
Tirsdag 13. oktober Kl. 19.30
Bibeltime hos Ingrid og Christen Kristiansen,
Krogsgårdsvej 4. 1. Peters Brev kp. 5.
Tirsdag 27. oktober Kl. 19.30
Sangaften i Kirkehuset ved kirkesanger Tina
Lynderup, Videbæk.
Tirsdag 10. november Kl. 18.00
Hyggeaften med spisning. Tilmelding til Erna
eller Anna senest 5. nov. Pernille Nørby sælger bøger og holder andagt.
Tirsdag 24. november Kl. 19.30 Generalforsamling i Kirkehuset.

FERIE

HVAD GØR MAN VED

Fra mandag 5. oktober til søndag 11. oktober
holder sognepræsten ferie og er på kursus fra
mandag 26. oktober til fredag 30.oktober. I de
to uger er det Ole Vinther, tlf. 9786 3008, der er
fungerende sognepræst i Nørre Nissum sogn.

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.

Døbte
14.06.2020 Nicolaj Korsgaard Antvorskov, Nørlem
14.06.2020 Anton Bøtker Hestbech, Nørre Nissum

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 bryllupssamtalen.

KIRKEBIL

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

Bestil kirkebil

KONTAKT

KIRKEBOGEN

Sognepræstens kursus og ferie

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

Kirkegængere, som ikke selv kan eller har mulighed for at
transportere sig til kirke, kan rekvirere taxa fra Bæks Busser,
telefon 9789 5300. Man skal senest lørdag 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.

Sognepræsten har fri om mandagen. 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

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 kasserer
Sigismund Schulin-Zeuthen
Remmerstrandvej 40,
T: 9789 1807
E: sschulin@outlook.dk
Regnskabsfører
Hanne K. Rank, Landsforeningen
af Menighedsråd
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.)
Leo Toftgaard
Design: Complot
Foto: Complot, Bjarne Knudsen, Elin
Knudsen, Per Harslund, Karsten Poulsen
Stof til næste nummer bedes
indleveret senest mandag 5. oktober
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
Facebook
Nørre Nissum kirke
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GUDSTJENESTER – SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER

Søndag 13. september - 14. s.e.trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 5, 1 - 15
Søndag 20. september - 15.s.e.trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 10, 38 – 42
Høstgudstjeneste
Søndag 27. september - 16. s.e.trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 11, 19 – 45
Tirsdag 29. september
Kl. 17.30 Leo Toftgaard
Spaghettigudstjeneste
Søndag 4. oktober - 17.s.e.trin
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Markus 2, 14 - 22
Kirkekaffe
Søndag 11. oktober - 18. s.e.trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 15, 1 - 11
Søndag 18. oktober - 19. s. e. trin.
Kl. 10. 30 Leo Toftgaard
Joh. 1. 35 - 51
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Søndag 25. oktober - 20. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 21, 28 - 44
BUSK-gudstjeneste
Søndag 1. november - Alle helgens dag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 5,13-16 el. Matt. 5,1-12
Kollekt: KFUM’s soldatermission
Søndag 8. november - 22. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 18, 1 - 14
Kirkekaffe
Søndag 15. november - 23. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Mark. 12,38-44
Tirsdag 17. november
kl. 17.30 Leo Toftgaard
Spaghettigudstjeneste
Søndag 22. november - Sidste søndag i kirkeåret
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 11, 25 - 30
Minikonfirmandafslutning
Søndag 29. november - 1. s. i advent
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 21,1-9
Søndag 6. december – 2. s i advent
kl. 9.00 Ole Vinther
Luk. 21, 25-36

Høstgudstjeneste
Søndag 20. 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
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 i Danmark, Børn og Unge i sorg,
og Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse.
Efter gudstjenesten indbydes der til en let frokost
i Kirkehuset.
BUSK 2020
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 19. søndag efter
trinitatis, søndag 25. oktober kl. 10.30.
Ved gudstjenesten medvirker minikonfirmanderne
og konfirmanderne. Velkommen til en noget
anderledes gudstjeneste.
Gudstjenester på Østcentret kl. 10.00:
Torsdag 10. september ved Leo Toftgaard
Torsdag 8. oktober ved Ole Vinther
Torsdag 12. november ved Leo Toftgaard

COMPLOT.DK 20272.168

Søndag 6. september - 13. s.e.trin.
kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 20,20-28

