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Jesu død på korset 

Jesus dør på korset med ordene ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? ”  Og på 
den måde tager Han al vor skyld, alle vor synder, alt det vi gør mod hinanden og Gud med 
sig op på korset. Han træder i vores sted og tager vor straf. Det kan godt være, at vi synes, 
at vi ikke fortjener nogen straf. Men ethvert menneske ved, hvad en tynget samvittighed er, 
kender skyldfølelsen som presser i brystet, så man ikke kan få luft. Det er et helvede at 
være i. Og derfor har Kristus været i Helvede. Derfor råber Han efter den Gud, Hans far, 
som har forladt Ham, for helvede er for mennesket at være uden Gud – at være forladt af 
Gud. Og her ligger den inderste, den dybeste sandhed og trøst for os. Det at Jesus blev pint 
af Pontius Pilatus, forhånet, latterliggjort, at Han dør i smerte som den ensomste, fordi selv 
Hans himmelske far i det øjeblik lukkede himlen til for Ham, - det betyder, at intet 
menneske kan komme et sted hen – at intet mørke, ingen død, ingen ensomhed, kan omgive 
dig, - hvor Kristus ikke har været. 
Og det er en trøst, at vide for den som ligger syg, ene, eller som ikke kan mere, - at på 
sengekanten sidder usynligt, Den opstandne Frelser, som selv har lidt, og viger ikke fra din 
side, men passer på dig selv i døden. 

”For min skyld blev du så forladt, 
og af Guds vrede taget fat, 
at aldrig jeg forlades skal 
i dødens grumme, dybe dal”.  

(Den danske salmebog 191 v.10) 
Langfredag handler trods ondskaben og mørket, trods Jesu lidelse og afmægtige død, i 
sidste ende, ikke om en vred, streng, straffende Gud. Langfredag handler derimod om en 
Gud, som elsker os. Og som derfor tager ondskab, mørket og lidelsen så alvorligt, at Han 
selv lader sig sænke ned i den. Du har i Kristus en Gud, som ikke sover, en Gud som ikke er 
som nogen af de guder og store visdomslærere, som andre religioner kommer med. Han 
nøjedes jo ikke med at blive i sin himmel, som en Zeus, der sidder på Olympens top højt 
over skyen. Han er ikke som en Dalai Lama eller andre livskunstnere, som på tryg afstand 
nøjes med give dig nogle råd om, hvorledes du lykkes i dit liv. Han giver sig selv.  

Alle de store film og historier - også fra virkeligheden, om, hvordan der er en, som ofrer sig 
for andre, - hvordan en soldat kaster sig oven på håndgranaten og dør, men på den måde 
redder sine kammeraters liv, - alle de historie peger hen på Langfredag – på Jesu offer på 
korset.  

 



 
”Frels dig selv, stig ned fra korset”, hånede de Ham. Men Han blev på korset. For kun den 
som ikke ville redde eller frelse sig selv kunne frelse alle andre. Og er du frelst af en anden, 
så er du fri for at frelse dig selv. Kristus har ofret sig for din skyld, - elsket dig som den du 
er, - ikke som den du burde være, - men som du er. Jesus blev tilintetgjort. Han oplevede 
vores dommedag.  
For din – min - for vores skyld, blev Han forladt af Gud, så vi aldrig behøver at blive det. 
Det er langfredags evangelium. AMEN. 

(Uddrag af prædiken Langfredag 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Plejehjemsgudstjenester på Center Vest 
 
Tirsdag d.09.05. - Tirsdag d.20.06. - Tirsdag d.25.07. - Tirsdag d.29.08.  

Alle dage kl. 14.30 Alle er velkomne 

Døbte  

Husby kirke: 

Conrad Aagaard Thaysen, Husby 
Lauge Aagaard Thaysen, Husby 
Elise Wedel Dideriksen, Husby  
Sdr. Nissum kirke: 
Emilie Bitsch Lønbjerg, Ulfborg 
Thorsminde kirke: 
Majse Krog Kromann Kristensen, Staby 

 

 

Menighedsrådsmøder 
Onsdag den 14. juni 
Torsdag den 17. august 
 
Møderne er fælles for Husby og Sdr. 
Nissum/Thorsminde menighedsråd og 
afholdes i præsteboligen. Møderne er 
offentlige 
 

Konfirmander 2017 
Thorsminde kirke d.7.maj kl.10.00 
Jamie Poulsen, Vibevej 1, Thorsminde 
Jakob Nygaard Sørensen, Vibevej 4, Thorsminde 

 
Sønder Nissum kirke d.14. maj kl. 10.00 
Janick Leander Bendtsen, Nørhedevej 23, Sønder Nissum 
Frederik Filholm Bjerresgård, Buen 4, Sønder Nissum 
Marius Smedsgaard Sinkjær, Krogsgårdvej 2, Sønder Nissum 
Zarina Bendtsen Lehmann, Præstegårdvej 1, Sønder Nissum 
Laura Siig Thede, Ryttergårdsvej 4, Husby 

 

Konfirmationer 2018 
Thorsminde kirke 22.april 2018 

Sønder Nissum kirke 29.april 2018 
Husby kirke 29.april 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ældreudflugt 

Menighedsrådets ældreudflugt finder sted tirsdag d.1.august og går til Fur. 

Se nærmere i Torsdagsavisen 

 

Salmer langs vestkysten – fra Vadehav til Norskehav 

I anledning af 500 – året for reformation er en række menigheder fra 
Vadehavet til Norskehavet gået sammen om at skabe en kæde af 
fællessang, møder og bogudgivelse, hvor der sættes fokus på en række 
lutherske salmedigtere, som har haft deres virke langs Vestkysten. 

Salmesangen blev det mest markante og succesfulde fænomen i den 
lutherske reformation. 
Alle – kvinder, mænd, børn, høj og lav skulle synge i samme menighed på 
samme vilkår. Salmebøger og salmer lært udenad blev hver mands eje. 
Derfor har den lutherske salmesang betydet noget afgørende for vor 
kirkes og samfunds udvikling. 

Møderne finder sted d. 6.maj i Højer, d. 30 august i Thorsminde og 
Vedersø, og d.14.oktober i Ribe. 

Thorsminde og Vedersø 

K.L. Aastrup (1899-1980) og Kaj Munk (1898 -1944) virkede begge som 
præster, forfattere og salmedigtere, ved Vestkysten i den samme periode 
i forrige århundrede. 

Det er udgangspunktet for møder i Thorsminde og Vedersø: 

Onsdag d.30. august kl.15.00 – på havnen i Thorsminde,   
Salmesang under ledelse af sangpædagog Jon Hollesen. 

- Og samme dag om aftenen: 

Onsdag d.30 august kl.19.30 – Kaj Munks præstegård i Vedersø 

Foredrag ved biskop Elof Westergaard om Kaj Munk og K.L. Aastrup. 

Alle er velkomne. Kontakt: Jakob Sandal 

 



 

GUDSTJENESTER 
   

                                                                     Husby Sdr. Nissum Thorsminde 

07.05 3. søn.e.påske --- ---                                 10.00Konfirmation 

12.05 Bededag 10.30 Kurt L. Nielsen  --- --- 

14.05 4. søn.e.påske --- 10.00 Konfirmation --- 

21.05 5. søn.e.påske 09.00 --- 10.30 

25.05 Kristi himmelfart 09.00  10.30 --- 

28.05 6. søn.e.påske --- --- 09.00 JWA 

04.06 Pinsedag 09.00 10.00 11.00 

05.06 2. pinsedag 10.30 --- --- 

11.06 Trinitatis søndag --- 10.30 16.00 

18.06 1. søn.e.trin 10.30 09.00 --- 

25.06 2. søn.e.trin 09.00 ---  10.30 

02.07 3. søn.e.trin --- 10.30 16.00 

09.07 4. søn.e.trin 09.00 JWA ---                             --- 

16.07 5. søn.e.trin --- 16.00 JWA ---  

23.07 6. søn.e.trin --- ---  09.00 JWA 

30.07           7. søn.e.trin 10.30 16.00 --- 

06.08           8. søn.e.trin  09.00 --- 10.30 

13.08           9. søn.e.trin --- 10.30 09.00 

20.08           10. søn.e.trin 10.30 09.00 --- 

27.08           11. søn.e.trin 09.00 --- 10.30 

 

D.1.-3. maj, d.27.-28.maj, d.3.juli – 23.juli henvises der til Jesper Wiborg Andersen (JWA), Staby,  

tlf. 9749 1081 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kirkebetjeningen 

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

Kirkeværge: Henning Frederiksen Tlf: 97495451. Formand Tage Andersen Tlf. 20330629 

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

          Kirkeværge Benny Petersen Tlf. 97495626. 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  

 

Besøg af præsten 
Ønsker du besøg af præsten eller kender du til nogen som ønsker eller har behov for 

besøg, er du/I velkomne til at ringe til mig.  Jakob Sandal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


