
 
 

HUSBY – SDR. NISSUM –  

THORSMINDE KIRKEBLAD 
                        

60.årg. 2019                             Marts – April – Maj – Juni - Juli                                Nr.1 

For 150 år siden lavede man udgravninger på et 
sted i Rom, der hedder Palatinerhøjen.  I oldtiden lå 
kejserens paladser her.  Under udgravningen af det 
hus, hvor kejserens tjenestefolk havde boet, stødte 
man på en mur, hvor der var indridset en graffiti fra 
d.3.århundrede. Den graffiti er det ældste billede vi 
har af korsfæstelsen. Det viser en mand der 
hænger på et kors. Men han har ikke et 
menneskehoved, men et æselhoved. Og 
nedenunder ser man en anden mand, der løfter 
den ene arm i tilbedelse for skikkelsen på korset. 
Og nederst, står der skrevet med store bogstaver 
på græsk: "ALEXAMENOS SEBETE TEON" - på 
dansk: ”Alexamenos tilbeder sin Gud”.  

Der kan være flere forklaringer på denne graffiti, 
men baggrunden er sandsynligvis denne: Muren 

har som sagt været omkring det hus, hvor kejserens tjenestefolk boede. En af de tjenestefolk 
hed Alexamenos. Han var blevet kristen og var blevet døbt. Så graffitien er altså ikke pænt 
ment. Det er en karikatur tegning, det er en hån, en spot.  Vi skal huske på, at kristendommen 
dengang i Romerriget var en forfulgt religion. De andre tjenere ved kejserens hof har på den 
måde ville gøre grin med den kristne tro. Hånen handlede om, at det var latterligt, at 
Alexamenos troede på denne mand på korset. For manden på korset var jo latterlig, mente de 
andre tjenere. Jesus sagde godt nok, at Han var konge. Men han var da ikke en rigtig konge, det 
kunne enhver jo se. Han var en æselkonge. Han kom jo ridende på et æsel. Noget mere 
latterligt kunne man ikke forstille sig i det gamle Rom. Og senere døde æselkongen mellem to 
røvere. Forladt af sine tilhængere, som der heller ikke var meget med, - nogle fattige jødiske 
fiskere og toldere. At tilbede en korsfæstet kriminel, ja at han skulle være Gud, - det var så 
latterligt, at de andre tjenere morede sig og ridsede en tegning ind i husmuren. 
Nej, havde Jesus nu redet ind i Jerusalem på en stridshest, med sværd i hånden, i spidsen for en 
rigtig hær,  i stedet for sådan en flok forhutlede landsbyboere fra Galilæa. Det havde man da 
kunnet forstå i Rom. Det havde gjort indtryk. Det havde været en konge værdigt. Men Jesus, 
som kaldte sig selv Kristus, den salvede, og som hans tilhængere, - de kristne - havde taget navn 
efter, - Han var ikke mere værd end det æsel han sad på. En latterlig æselkonge. 



 
Men der var noget som dem der hånede Alexamenos for hans Gud, ikke havde forstået.  
Nemlig, at det var meningen, at Jesus skulle ride ind på denne måde. Det var ikke en fejl.  Det 
var ikke fordi Jesus ikke kunne andet. Ikke fordi Han var et skvat. I det Gamle Testamente var 
det forudsagt. Evangelisten Mattæus forklarer selv, at ”det skete for at det skulle opfyldes, 
som er talt ved profeten, der siger: ”Se din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et 
æsel og på et trækdyrs føl”. Jesus ved altså præcis, hvad Han gør, da Han beder sine disciple 
om at finde et æsel og komme med det, og da Han sætter sig på det og rider ind i byen, og 
folkeskaren breder deres kapper ud foran Ham og vifter med palmegrene. 
 
Den konge som rider ind i Jerusalem palmesøndag, - og som rider ind til os, og begynder vort 
kirkeår, - den konge behøver ikke ride ind på en krigshest, eller ride ind i forvejen for den 
største hær, for at vise sin magt. Hvorfor skulle Han det? Han er jo Guds søn. Han er Gud selv. 
Ham, der sidder på æslet, - det er Ham der har skabt himlen og jorden, sol, måne og stjerner. 
Det er Ham som skaber selv den mindste lille blomst, - som skabte alle dem, der tager imod 
Ham, - og også alle dem, som afviser Ham og senere korsfæster Ham. Havde Jesus ønsket at 
demonstrere sin magt, så kunne Han have gjort det. - Men Han ville vise os en anden magt. Den 
magt som ligger i - ikke bare at være den mægtige frelser og befrier som med store ord lover os 
en anden og bedre verden. Det er der så mange, der gør. Men i stedet være den frelser vi alle 
inderst inde har brug for: En, der vil være hos os, når vort liv ikke er nemt og let, når vi føler os 
låst, bundet af vort eget sind og mørke, glemt, uden mening, intet værd. 

For vi vil alle helst lade som om vi er store mennesker, der ikke bukker under for noget. Men 
bag ved al vores stolthed er der en anden sandhed om os. Som er, at vi alle er bange for at blive 
forladt og være ene i liv og død. Da er det godt at vide, at den Jesus, der fødtes i en fugtig 
klippehule, - Han, der red på et lille æsel, - Han som døde forladt af alle på et kors – at Han er 
Gud selv. Din konge, din skaber, din Gud, - en Gud som ikke er hævet over os og vores 
elendighed, men som har gjort sig til et med den. Gud ved åbenbart godt, at hvis det var op til 
os at finde frem til Ham, så ville vi aldrig kunne mødes. Derfor rider Han ind os, ikke kun denne 
1.søndag i advent, men hver søndag, i sit ord, sin dåb, i brødet og vinen. 

”Se don konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl”. 
Vi skal høre denne historie på kirkeårets første søndag, fordi vi hver eneste søndag året rundt 
her brug for at blive mindet om, hvem Gud er: Gud er himlens og jordens skaber, som kommer 
til os, og ønsker at ride ind til os – ind i vort hjerte, - ikke for at herske over os og styre os vha. af 
trusler og åg, men for at være vores bror, vores lidelsesfælle, som ikke lader sig standse af 
noget, for at være nær ved os. 
Dem, der tegnede det første billede af Jesus på korset, de troede at de spottede Alexamenos og 
hans gud. Men i virkeligheden tegnede de, - nok mod deres vilje,  - et sandt og ægte billede af 
æselkongen, vores Gud. Tænk på et æsel. Det er et lastdyr, der bære tunge byrder. Æslet er et 
billede på tålmodighed, ydmyghed og udholdenhed. Ikke noget dårligt billede på Ham, der bar 
hele verdens synd med op på korset. 
Amen.   (Uddrag af prædiken 1.søn i advent 2018) 



Menighedsrådsmøder 
Tirsdag den 19. marts – onsdag den 24. april – torsdag den 13. juni 

Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde menighedsråd og 

afholdes i præsteboligen. Møderne er offentlige 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Konfirmander 2019 
Thorsminde kirke d.12.maj 2019 kl.10.00 
Emilie Lea Jensen, Fjordvænget 10, Thorsminde 
Josefine Krog Kristensen, Violvej 10, Thorsminde 
Rune Kroman, Fjordvænget 12, Thorsminde 

Sønder Nissum kirke d.19.maj. kl.09.30 
Tommy Emil Christensen, Kirkebyvej 29, Sønder Nissum 
Jane Hage Jacobsen, Nørhedevej 11, Sønder Nissum 
Peter Broe Jensen, Nr. Fjandvej 11, Nr. Fjand 
Patrick Engelbrecht Kørvel, Smedevej 13, Sønder Nissum 
Line Katrine Madsen, Smedevej 5, Sønder Nissum 
Nikolaj Møller Poulsen, Fjandgårdevej 3, Fjand 
Søren Smedsgaard Sinkjær, Krogsgårdvej 2, Sønder Nissum 

Husby kirke d.19.maj 2019 kl.11.00 
Magnus Egedal Andersen, Svalevej 10, Husby 
 

Kom og hør - en historie 
Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op. 
Tre aftener i løbet af vinteren og foråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person 
fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg. 
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over 
en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne. 
Onsdag d.10. april kl.19.30. 

Døbte - Sdr. Nissum kirke: Dagmar Kjærgård Madsen, Århus 

 

Gudstjenester på Center Vest 
Torsdag d.21.marts kl.14.30 
Tirsdag d.23. april kl. 14.30 
Tirsdag d.14. maj kl.09.30 
Tirsdag d.25. juni kl.14.30 
Alle er velkomne 

 

Sommermøde Lørdag d.31.august kl.14.00 - Biskop Elof Westergaard taler. 

 



GUDSTJENESTER 
   

                                                                     Husby Sdr. Nissum Thorsminde 

17.03 2. søn. i fasten 10.30  --- 09.00 

24.03 3. søn. i fasten 09.00 10.30 --- 

31.03 Midfaste søndag --- --- 16.00 JWA 

07.04 Mariæ Bebudelse 10.30 --- --- 

14.04 Palmesøndag 09.00 10.30 --- 

18.04 Skærtorsdag --- 09.00  10.30 

19.04 Langfredag 10.30 --- 09.00 

21.04 Påskedag 09.00 10.00 11.00 

22.04 Anden påskedag --- 10.30 --- 

28.04 1. s.e.påske    --- ---  09.00 JWA 

05.05 2. s.e. påske    10.30 09.00 --- 

12.05  3. s.e. påske    ---  ---                        10.00 Konfirmation 

17.05 St.Bededag    09.00 10.30  --- 

19.05 4 s.e.påske    11.00 Konfirmation 09.30 Konfirmation --- 

26.05 5. s.e påske --- --- 10.30 NN 

30.05 Kristi himmelfart 09.00 NN  --- --- 

02.06 6. s.e påske --- 10.30 NN --- 

09.06 Pinsedag 11.00 NN 10.00 NN 09.00 NN 

10.06 Anden pinsedag --- --- 10.30 NN 

16.06 Trinitatis 10.30 NN --- --- 

23.06 1. s.e.trin --- 10.30  09.00 

30.06 2. s.e.trin 09.00 --- 10.30 

07.07 3. s.e.trin --- 10.30 NN --- 

 
D. 25. -31. marts -d.25. -28. april samt d.17.-19.juni henvises der til sognepræst Jesper Wiborg Andersen, 
Staby, 9749 1081 
D. 21.maj – 16. juni samt d.1-7. juli er jeg udsendt med Forsvaret. Der henvises til Jesper Wiborg Andersen. 
Staby, 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. 2114 5626. Formand Anette Lillevang Tlf. 29285383 

    Thorsminde: Graver/kirketjener Janne Kristensen Tlf. 21429110 

          Kirkeværge: Stinne Sørensen. Tlf. 30134782 Formand Anette Lillevang Tlf. 29285383 

  Kirkesanger: Anette Yde. Tlf. 97141319 – 23632364 
     Organist: Hanne Ørnbjerg. Tlf. 97492141 og Ole Toft 40454003                               

Sognepræst: Jakob Sandal tlf. 97495108 



 

 

 


