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”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende – og 
sandheden skal gøre Jer frie”. (Joh. 8, 31-32). Sådan siger Jesus. Det er et stort løfte at komme 
med. Han påstår, at Han kommer med en sandhed, der kan gøre os frie, - give os frihed, hvis vi 
tror på den. Men hvad er frihed? - Frihed er et stort og meget brugt ord. Der er startet krige, 
lavet revolutioner, udkæmpet kampe i alle sammenhænge, for at vinde frihed. Jeg tror at vi alle 
har nogle indre billeder af, hvad frihed er, hvad det er at være fri. For de fleste handler frihed 
om at være fri FOR noget, fri for undertrykkelse, fri fra snærende bånd og regler, og i stedet at 
have fuld selvbestemmelse over sit eget liv. Vores billede af frihed handler i høj grad om ikke at 
være bundet af noget som helst, men at kunne vælge helt frit.  Hvis det er sandt, så har man 
mest frihed, når man er omkring de 20 år. Der kan man vælge så meget og man har få 
forpligtelser. For allerede når man er i 30´erne så er friheden ved at være sat overstyr. Så er 
valgmulighederne få, hvis man fået arbejde, familie, børn, og en gæld der skal betales.  

Men hvis vi tænker nærmere over det, så frihed noget andet, end at være uforpligtet. Ægte 
frihed findes der, hvor man er bundet af noget. Vi er jo i dag på mange måder meget heldigere 
og friere stillet end, dem, der levede før os. Meget af den frihed, som generationerne før os har 
kæmpet for, den tager vi for givet. På sin vis har vi langt mere frihed, end man havde tidligere. 
Vores valgmuligheder er uendelige. Og har man ikke valgt rigtigt. Så vælger man bare om. Men 
bagsiden ved den uendelige frihed er, at man let mister orienteringen. Friheden, mulighederne 
kan lamme en og ende i ufrihed. Vanskeligheden ved friheden, og ved ikke at være bundet af 
noget er jo, at man bliver bange for at de valg man træffer, netop er bindende. 

Man bliver bange for at gå glip af noget. For kunne helt andre valg ikke let have ført til helt 
andre spændende og nye muligheder…? Faren ved den moderne frihed, ved de mange 
valgmuligheder, er, at den i virkeligheden gør os til UFRIE mennesker. For med de høje krav vi 
stiller til os selv og hinanden, og vores børn, da bliver det svært at leve op til de mange 
muligheder. Den moderne frihed kræver præstation og succes,- for hvad nu hvis man ikke kan 
leve op til det eller har truffet de forkerte valg? 

Kære konfirmander! I kommer fremover til at stå over for disse valg – I skal håndtere den 
vanskelige frihed. Men netop når vi er samlet her til gudstjeneste og konfirmation, så er det jo 
fordi vi også skal høre om en helt anden frihed: den frihed som vi får i dåben, og som er et 
kristenmenneskes frihed.  Et af de centrale ord i kristendommen er ordet ”frelse”. Måske kan I 
fra konfirmationsundervisningen huske, hvad dette gamle ord, egentlig betyder. Vi plejer at 
bruge et billede til at forklare, hvad ”frelse” er. Billedet handler om at forstille en slave eller en  



træl, som er lænket til sit arbejde med en ring omkring halsen. Hvis slaven blev givet fri og 
trælleringen blev taget af, så slavens hals fri. Og disse to ord,- ”fri” og ”hals”, de blev til ordet 
frelse. Frelse eller at være ”frelst” i den oprindelige betydning er altså ikke noget med at være 
hellig og frommere end andre, men at blive sat fri.  At få frihed eller blive befriet fra det som 
har holdt en fanget, - at blive løst fra det som hæmmer og forkrøbler vores tilværelse, og som 
gør, at livet ikke er som det skulle være. 

Og vi har i konfirmandundervisningen også talt om et andet menneske, som netop blev befriet 
fra det, som holdt ham fanget og forkrøblede hans tilværelse. Det er jo Martin Luther, som har 
givet navn til vores evangelisk –lutherske kirke, som jeg her taler om. Som medlemmer af 
denne kirke, kan det stadigvæk være nyttigt for os, at høre om hans vej til frihed. Martin Luther 
var i sin ungdom gået i kloster for at leve et liv efter Guds vilje. Men det som skulle have været 
en befrielse fra den ydre verdens fristelser, blev i stedet til et fangeskab. Tilværelsen i klosteret 
blev ikke nogen lykke for ham. Luthers forhold til Gud var nemlig præget af frygt. Hele tiden var 
han bange for ikke at være god nok i Guds øjne, - hele tiden frygtede han, at tilværelsens mørke 
kræfter skulle få magt over ham. Uanset hvor meget han gjorde sig umage for at være en god 
munk, uanset hvor meget han fastede, hvor mange bønner han bad, uanset, hvor meget han 
præsterede, så var han aldrig sikker på, at Gud accepterede ham og holdt af ham i al hans 
ufuldkommenhed. Som vi så i filmen om hans liv, så var han plaget af evig, dårlig samvittighed 
og følelsen af at være utilstrækkelig: han var ganske enkelt bange for ikke at kunne slå til eller 
være god nok. Som mange mennesker både dengang og i dag så kompenserede han ved at fare 
rundt i hektisk aktivitet, for at bevise at han sandelig var et godt menneske, - at han var god nok 
til Gud. 

I filmen ser Luthers skriftefar, hvor forpint Martin Luther er. Han giver ham derfor et kors i 
hænderne, for at vise Luther, at det er Gud, at det er Kristus der skal frelse ham – og ikke ham 
selv. Luther indser efterhånden, at Guds kærlighed er givet til os mennesker på forhånd, og at 
den ikke er afhængig af, hvor fromt man lever, hvor mange bønner med beder, hvor mange 
helligsteder man besøger. Befrielsen for Luther er, da han indser, at den fjerne og 
fordømmende Gud har bøjet sig ned og har gjort sig til et med vort menneskeliv i skikkelse fa 
Jesus Kristus. Da Luther forstod det, så forstod han, at den Gud, som havde forekommet ham 
skjult og urørlig i virkeligheden er en kærlig far, som elsker os på trods af alt, hvad der adskiller 
os fra ham. Denne sandhed var frigørende for Luther og skabte for ham en helt ny situation, 
som han formulerede i sin tanke om, at det kristne menneskes frihed: Det kristne menneske er 
frit i forhold til alle ydre krav om præstationer, fordi det er bundet af Guds kærlighed. 

Kære konfirmander! Denne frihed fik i dengang i blev døbt, for dengang fik I løftet om Guds 
kærlighed. Og det er det løfte og den frihed som bliver bekræftet her i dag. For i forhold til Gud 
er vi altid som det lille vi var dengang vi blev båret til dåben. Og netop derfor er kirken et 
fristed: for alle andre steder skal vi måles og vejes,- ja overalt handler det i dag om 
kompetencer, om ansvar for egen læring, om karakterer, og om man har den ene eller den 
anden intelligens. Men ved dåben modtages vi uden at skulle yde noget som helst. Derfor er 
kirken og troen et fristed, hvor man kan ånde frit, uden at skulle vurderes, uden at skulle bevise 
nogen form for tro.  Ægte frihed består altså altid i at være bundet til noget, i denne 
sammenhæng at være bundet til Kristus, bundet til Gud. Brug derfor denne frihed og lev på de 
ord, i tillid til at de gælder Jer. AMEN. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plejehjemsgudstjenester på 
Center Vest 
Tirsdag d.20.09. kl.14.30 
Tirsdag d.25.10. kl.14.30 
Tirsdag d.29.11. kl.14.30 

Juleaftensdag d.24.12. kl.9.30 
 

 

 

Menighedsrådsmøder: onsdag d.12.oktober og onsdag d.16.november 

kl.19.00. Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde 
menighedsråd og afholdes i præsteboligen. Møderne er offentlige. 

 
 

 

 

Døbte  

Thorsminde kirke: 
 
Phillip Bischoff Olesen, Thorsminde 
Nynne Bagge, Holstebro 

 

 
Koncert med Zenobia d.27.oktober kl.20.00 i Ulfkær Kirke. 
150 –året for Jeppe Aakjærs fødsel fejres med koncert med Zenobia, hvor 

yderst kompetente musikere fortolker de gamle sange og melodier. Der vil 

være indlagt fællessange og et udblik til Carl Nielsen og forskellige 

årstidssange 

Billetpris: 100 kr.- Billetter kan købes ved døren og gennem 
www.billetnet.dkKoncerten er arrangeret i samarbejde med Kulturforeningen 
Tinghuset og Ulfborg menighedsråd.  
 

 
 

Bøvlingkoret synger julen ind 
Torsdag d.8.december. kl.19.00 synger Bøvlingkoret julen ind i Thorsminde 

kirke. Koret ledes af Olav Buch. 

Efterfølgende er der kaffe i Mindbocenteret, hvor Bøvlingkoret også 

medvirker. 

 

Advents-koncert med Erik Sommer og Musikensemblet Troubadour 
d.29.november kl.19.30 i Husby kirke. 
Troubadour blev dannet for snart 25 år siden af Lise og Erik Sommer og 
beskæftiger sig både med korsang og orkesterspil, ligesom repertoiret 
omfatter traditionel, folkelig og lettere klassisk musik. Koncerten er 
arrangeret i samarbejde med Ulfborg menighedsråd. Gratis entre 

 

”Feltpræst i Afghanistan” 
Foredrag v. Jakob Sandal 
Husby sognegård, lille sal onsdag d.23.november kl.19.30. 
Foredraget vil handle om de 6 måneder i 2015-16, hvor jeg var udsendt som 
feltpræst for de danske soldater i Kabul.  
Jeg vil fortælle om feltpræstens arbejde og hverdag og komme ind på 
Afghanistans historie og landets nuværende situation. Jakob Sandal 
 

http://www.billetnet.dk/


 

GUDSTJENESTER 
   

                                                                     Husby Sdr. Nissum Thorsminde 

04.09 15. søn. e. trin. 10.30 Høstgudst 09.00 --- 

11.09 16. søn. e. trin. ---  10.30 Høstgudstj 09.00 

18.09 17. søn. e. trin. 09.00 JWA --- --- 

25.09 18, søn. e. trin. --- 09.00 10.30 

02.10 19. søn. e. trin. 10.30  --- 09.00 

09.10 20. søn. e. trin. 09.00 16.00 --- 

16.10 21.søn. e. trin. --- 09.00 10.30 Høstgudstj 

23.10 22. søn. e. trin. 09.00 Arne Aa --- --- 

30.10 23. søn. e. trin. --- 09.00  16.00 

06.11 Alle helgen 09.00 16.00 10.30  

13.11 25. søn. e. trin. 10.30 ---  09.00 

20.11 Sidste søn. e. trin. --- 09.00 Arne Aa --- 

27.11 1. søn i advent 10.30 17.00  13.30 

04.12 2. søn i advent 19.30 10.30  --- 

11.12 3. søn i advent 09.00 --- 10.30 

18.12           4. søn i advent. --- 09.00 JWA --- 

24.12           Juleaften  16.10 15.00 14.00  

25.12           Juledag 09.00 --- 10.30 

26.12           2. juledag --- 10.30 --- 

01.01           Nytårsdag --- --- 16.00 

  
1.søn. i advent – konfirmander medvirker ved gudstjenesterne i Thorsminde og Sdr.Nissum 

D.17.-18.september henvises der til sognepræst Jesper Wiborg Andersen (JWA), Staby, 9749 1081 

D.1.oktober, d.17.-23.oktober samt 20.november, henvises der til pastor Arne Aa, tlf. 5950 4081/ 5150 
4081 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Kirkebetjeningen 

Husby: Graver/kirketjener Niels Jørn Sandholm. Tlf. 97495633 - 40177997 

Kirkeværge: Thorkil Sohn 97495407. Formand Tage Andersen Tlf. 97495220 

          Sdr. Nissum: Graver/kirketjener Tove Nøddebo Mortensgaard Tlf. 26651137 

          Kirkeværge Kirsten Bendtsen Tlf. 97496720. Formand Anette Lillevang Tlf. 97495657 

    Thorsminde: Graver/kirketjener Janne Kristensen Tlf. 21429110 

          Kirkeværge: Stinne Sørensen. Tlf. 30134782 Formand Anette Lillevang Tlf. 97495657 

  Kirkesanger: Anette Yde. Tlf. 97141319 – 23632364 

     Organist: Hanne Ørnbjerg. Tlf. 97492141 og Ole Toft 40454003                               
Sognepræst: Jakob Sandal tlf. 97495108  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


