
Orientering til menighedsrådene 27.01.15 

Der var konfirmandlejr på Nr. Nissum Efterskole den 10. – 11. januar. Ca. 60 konfirmander, Elsebeth var 

frivillig. Evaluering 23/1. Vi vil gerne holde konfirmandlejr på efterskolen igen næste år, men vi vil stramme 

op på det faglige indhold 

’Konfirmandundervisning for voksne’ – har mellem 22 og 25 deltagere pr. gang. 

Når menighedsrådsmødet holdes er de to første fortællegudstjenester løbet af stablen. Knud Jacobsen har 

fortalt fra Biblen, Niels Henrik har holdt en ’minprædiken. Lejlighedskoret medvirker. Bagefter er der 

kirkekaffe. 2 gudstjenester mere i februar. 

Konfirmand-aktion – ’global fortæller’ fra Cameroun medvirker 20/2. 

Sigurd 8. marts – omfattende samarbejde med Staby skole, hvor skolen indøver sangene, og ’vores’ 

skolebørn får hele den første koncert. 

Der kommer to filmaftner, den 3. marts: ’Verden Udenfor’ og den 26. marts ’Stille hjerte’. 

Litteraturgruppe fortsætter med 3 aftner i marts-april med ’Øst for Paradis’ af John Steinback. Åben for 

flere deltagere. 

Tirsdag den 14. april er der Luthers Nøgle på Nr. Vosborg. Frivillige kan henvende sig til Niels Henrik. 

Friluftsgudstjeneste anden pinsedag hos Knud og Inger. 

Fredag den 5. juni 2015 Grundlovsdag: Maratonsang (og grundlovsjubilæum). Planlægning går i gang 25. 

februar. Alle omkringliggende sogne er med. Kl. 13:30 – 20:30. (Derefter sommergudstjeneste) 

Jeg vil gerne gøre gudstjenesten 5. juli til en gudstjeneste, hvor jeg fortæller om reformatoren Jan Hus, som 

netop den dag for 600 år siden blev brændt. Luther anså ham for sin nærmeste forgænger-inspiration. 

Markedsgudstjeneste: Gitte og jeg foreslår, at markedsgudstjenesten stadig holdes som fællesgudstjeneste 

mellem de to pastorater, men ikke i teltet, derimod skiftevis mellem Ulfkær og Staby kirke. Og at vi kalder 

den gøglergudstjeneste (og hvert år indlægger et ’gøgler-indslag’) 

--------------- 

 

Til overvejelse: 

Skal vi holde dansk-tysk aftengudstjeneste til sommer? 

Aftensang på Madum kirkes loft – skal vi prøve en tredje gang, eller skal vi standse mens legen var god? 

Hvad siger I til 1-2 billedgudstjenester til efteråret? 

30. august er Nissum Fjorddag – gode ideer til, hvordan vi markerer det? (Nørregaard-Nielsen er ikke rask 

nok til at kunne prædike) 

2015 er udnævnt til SLÆGTENS ÅR   - skal vi lave et arrangement i sognegården til efteråret i den anledning 

(f.eks. med nogle lokale slægtshistorier) ? 

 


