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Reformationen 1517 -2017 

Særligt i sensommeren og i efteråret vil 500 - året for 
reformationens begyndelse i 1517 blive markeret 
overalt i Danmark. 

Her i sognene markerer vi jubilæet med foredrag ved 
sommermødet d.13.august af Torben Bramming om 
feltherren Johan Rantzau, og ved arrangementet 
”Salmer ved Vestkysten” d. 30.august, hvor der i 
samarbejde med Vedersø sogn er salmesang på 
havnen i Thorsminde og foredrag om aftenen ved Elof 
Westergaard om Kaj Munk og K.L. Aastrup som 
salmedigtere. 

Sommermøde søndag d.13.august.k.14.30 i Husby præstebolig 

Foredrag ved sognepræst Torben Bramming:              
”Johan Rantzau og Reformationen”. 

Torben Bramming udgav tidligere i år bogen, 
”Rantzau – den hellige kriger”, om adelsmanden, 
landsknægten og hærføreren Johan Rantzau (1492 -
1565), der som Chr. III feltherre fik stor betydning for 
Danmarks overgang til lutherdommen: ”Johan 
Rantzau var den tysker, som gennemførte 
reformationen i Danmark. Gennem rejser, krige og 
byggerier kom han til at betyde meget for det nye 
lutherske land. Men på grund af sin blodige 
fremfærd gennem tre krige har man ikke villet huske 
ham. Foredraget vil drage hans eventyrlige og 
afgørende liv og indsats frem igen ” 

Mødet er åbent for alle. Man medbringer selv kaffe og brød. 



Onsdag d.30. august: Salmer langs vestkysten.  
Salmesang på havnen i Thorsminde kl.15 og foredrag i Kaj Munks præstegård i 
Vedersø kl.19.30 v. Elof Westergaard 
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. 
 
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 arrangementerne i Thorsminde og Vedersø: 

Program: 
kl.15.00 Salmesang på havnen i Thorsminde. 
Alle som har lyst til at synge salmer i fællesskab med andre, under ledelse af 
sangpædagog, Jon Hollesen er velkomne. Mødested: Thorsminde kirke, Kirkevej 3 
 
Kl.17.00. Ankomst til Kaj Munks Præstegård, Vesterhavsvej 7, 6990 Ulfborg 
kl.17.30: Jon Høgh fortæller om Kaj Munk og præstegården. 
kl.18.00: Let traktement: Tre snitter med kaffe 55 kr. /person. Drikkevarer kan købes. 
Tilmelding til spisning: Vedersø Kulturcenter - anita.a@live.dk eller 61 85 14 43, - 
senest d.24. august. 

kl.19.30: Foredrag ved biskop Elof Westergaard: ”Lyng og anemoner. K.L. Aastrup og 
Kaj Munk som salmedigtere i den lutherske tradition”   

Alle er velkomne. Kontakt: Jakob Sandal 

 

 

 

 

 

Folkemøde i Ribe 
I Ribe afholdes torsdag d.12.oktober – søndag d.15.oktober et stort folkemøde 

om reformation med mere end 100 gratis arrangementer  

se www.folkemødeiribe.dk 

Reformationsfejring i Ringprovsti 
31. OKTOBER KL. 19.30: Reformationsgudstjeneste i Staby Kirke v. Eberhard 

Harbsmeier. For øvrige arrangementer, se folder i kirkernes våbenhus 

 

 

http://www.folkemødeiribe.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

  

  

Døbte  

Thorsminde kirke: 
Kastanje Agnete Vorm Dejligbjerg, 
Holstebro 
 
Oscar Schmidt Nielsen, Thorsminde 

 

 

Menighedsrådsmøder 
Torsdag den 17. august og mandag den 
9. oktober. Møderne er fælles for Husby 

og Sdr. Nissum/Thorsminde 
menighedsråd og afholdes i 
præsteboligen. Møderne er offentlige 
 

Ældreudflugt 
Husby-Sdr.Nissum-Thorsminde Menighedsråd inviterer til udflugt 
tirsdag den 1. august. 
Vi har været så heldige at Thorkil Sohn vil guide en tur til Fur. 
I Selde har vi bestilt formiddagskaffe og på Fur Bryghus er der rundvisning og 
derefter middag. Eftermiddagskaffe på hjemvejen på Sevel kro. 
Afgang Thorminde kl. 8.00 - Sdr.Nissum kl. 8.10 - Husby kl. 8.15 
Hjemkomst ca. kl. 18. Pris pr person 150 kr. 
Tilmelding senest den 24. juli ved: Hanne Lerager 40717304, Stinne Sørensen 
97497173 eller Kirsten Bendtsen 22734114 
 

Den nødvendige samtale  

Foredrag ved Herdis Hansen, Hospicechef, Anker Fjord Hospice 
Torsdag d.12.oktober kl.19.30, Husby præstebolig 
”Førstehjælp kender de fleste af os. Men hvordan forholder det sig, når det 
handler om hjælp ved livets afslutning? 

Undersøgelser viser, at vi danskere helst ikke vil tænke på alvorlig sygdom og 
død. Og vi vil allerhelst slet ikke beskæftige os med det, når det ikke er aktuelt 
for en af vores allernærmeste.  
Derfor er det meget svært at få erfaringer omkring livets afslutning, fordi det på 
mange måder er skubbet langt væk fra os. Vi kender mest døden fra film og tv, 
og det er måske ikke der, vi kan hente de mest virkelighedsnære skildringer.   

Foredraget vil give svar på og ikke mindst mulighed for at diskutere nogle af 
mange spørgsmål, der er forbundet med den sidste tid: 

- ønsker for den sidste tid – herunder palliation i Danmark 

- hvad kan jeg træffe beslutning om på forhånd 

- juridiske emner (digitale koder, arv, pensioner mm) 

- eksistentielle og åndelige emner 

Herefter er der tid til spørgsmål og diskussion. 

 



 

GUDSTJENESTER 
   

                                                                     Husby Sdr. Nissum Thorsminde 

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 

03.09 12.søn.e.trin --- 09.00 16.00 

10.09 13. søn.e.trin 09.00 10.30 --- 

17.09 14. søn.e.trin --- --- 09.00 JWA 

24.09 15. søn.e.trin 10.30 09.00 --- 

01.10 16. søn.e.trin 09.00 --- 16.00 

08.10 17. søn.e.trin --- 09.00 10.30 

15.10 18. søn.e.trin 16.00 10.30 --- 

22.10 19. søn.e.trin --- --- 09.00 JWA 

29.10 20. søn.e.trin 10.30 09.00 --- 

05.11 Allehelgen dag 09.00 16.00 10.30 

 
D.3.juli – 23.juli, 11.-17.september samt 21.-22. oktober henvises der til sognepræst Jesper 
Wiborg Andersen, (JWA) Staby, 9749 1081 
D.24.-25.juli henvises der til sognepræst Søren Wogensen, Vemb, 97481019 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

HUSBY – SDR. NISSUM –  
 

Plejehjemsgudstjenester på Center Vest 
Tirsdag d. 08.08. - Tirsdag d 29.08. - Tirsdag d.19.09. - Tirsdag d.24.10.  

Alle dage kl. 14.30 Alle er velkomne 

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  
 


