HUSBY – SDR. NISSUM –
THORSMINDE KIRKEBLAD
61.årg. 2019

November – December – Januar – Februar

Nr.1

Besøg Sdr. Nissum kirke og kirkegård
Danmarks kirker og kirkegårde er velbesøgte. Dette gælder bestemt også for Sdr. Nissum
kirke og kirkegård. Sognet har en dejlig kirkegård og et meget flot kirkerum. Mange, især
turister, lægger vejen forbi kirken og udtrykker taknemlighed over, at den er åben. Det kan
være en hel anderledes oplevelse at se kirkerummet, når det er mennesketomt. Prøv at
være ”turist” i eget sogn og gå på opdagelse i kirken. Det er en anden god måde at opleve
kirken på, end i situationer som fx til gudstjenester, bryllupper og begravelser. Kig ind og
nyd det vidunderlige kirkerum med dets smukke inventar. Kirken er åben alle dage mellem
kl. 8 og kl. 16. Kirketårnet og loftrummet kan også besøges, men er på eget ansvar.
Begravelsesmønstret har de senere år været under forandring og dermed er også mange
kirkegårde under forandring. På Sdr. Nissum kirkegård er meget også ændret de senere år.
Vi har udskiftet de gamle forhutlede og forblæste hække med mere hårdføre arter takshække mellem gravstederne og kantsten af granit foran gravene. I takt med det
ændrede begravelsesmønster er der opstået mange tomme gravpladser.
En del af de tomme gravpladser er blevet ændret til større flader med græsarealer. Andre
tomme gravpladser er vi i fuld gang med at tilplante med forskellig dekorativ vegetation.
Der er opstillet flere bænke og dermed endnu flere muligheder for at sætte sig og nyde den
stilhed og ro der ofte er på en kirkegård.
Der er et væld af forskellige planter på gravene og i områderne omkring kirken. Om foråret
er der masser af løgplanter. Her skal særligt nævnes de mange forskellige påskeliljer – både
nye og ældre sorter der især findes rundt omkring i ældgamle diger. Lidt senere på foråret
er der et væld af nyplantede paradisæble-træer, hvis blomstring emmer af sommerens
komme. Disse efterfølges af de mange rododendroner der blomstrer i de dejligste farver.
Sådan går det slag i slag gennem året, inden de mange georginer afløses af kreative
udsmykninger i gran.
Både syd og vest for kirkegården er der bevoksning som mest består af egetræer. Mellem
egetræerne, som har relativ stort lysgennemfald, er der et idyllisk stisystem som er anlagt
med henblik på fri afbenyttelse. Flere steder undervejs på stierne er der mulighed for at
komme ind på kirkegården, ligesom man kan komme ud på både Klitvej og på Kirkebyvej.
Som graver oplever jeg, at der kommer mange besøgende på kirkegården. Jeg vil gerne
opfordre endnu flere til at lægge en tur omkring både kirken, kirkegården og udenoms
arealerne. Nyde den fantastiske gamle bygning og dets indre. Nyde de mange forskellige

træer, buske og planter og deres dufte. Mindes de afdøde. Nyde stierne under egetræerne.
Det er turen værd. Tag derfor hunden i snoren (husk posen), partneren under armen og
nyd det hele. Bemærk freden og roen som jo oftest er der. Lad gerne hvilen falde over jer på
en af de dertil opstillede bænke.
Tove Nøddebo Mortensgaard, graver ved Sdr.Nissum Kirke

Forårsmøde
Tirsdag d.24.marts kl.19.30 i Husby sognegård
100 –året for Genforeningen 1920 - Foredrag ved historiker, Jørn Buch
Foredraget arrangeres i samarbejde med Staby – Madum sogne.

Menighedsrådsmøder
Torsdag den 21. november 2019 - Tirsdag den 28. januar 2020
Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde menighedsråd og
afholdes i præsteboligen kl. 19. Møderne er offentlige

Efterårsmøde
Tirsdag d.12.november kl.19.30 i præsteboligens konfirmandstue.
Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark
v. museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum
Når man flyver lavt hen over landskabet, kan man se en masse spor af vore forfædres
virke i de gule kornmarker – bebyggelser, grave, marksystemer, forsvarsanlæg og
meget mere. Kom og hør Lis Helles Olesen fortælle om, hvordan det kan lade sig gøre.
Et forskningsprojekt på Holstebro Museum afdækker mulighederne i
luftfotoarkæologien i Danmark. Der fremlægges resultater fra flyvninger med vægt på
området omkring Nissum Fjord, brug af droner, laserscanninger m.m. Foredraget
ledsages af luftfotos fra flyvninger med masser af spor af menneskers aktiviteter fra
stenalder til nutid. Alle er velkomne.
Julekoncert i Husby Kirke d. 24. november kl. 19.00 i Husby Kirke, med koret
”Gesta Danorum”.
Gesta Danorum er et kammerkor, som hører hjemme i Holstebro. Koret blev
startet i 1989 af Ole Brinth, som på det tidspunkt var organist ved Viborg
Domkirke. Oprindeligt arbejdede koret udelukkende med dansk kormusik – heraf
navnet, som betyder ”Danernes Gerninger”, jf. titlen på Saxos Danmarkskrønike.
Efter nogle år udvidedes repertoiret, og i dag synger koret en bred vifte af såvel
kirkelig som verdslig klassisk kormusik fra renæssancen og frem til i dag.
Koret dirigent, Jesper Fjord, er cand.mag i musik og dramaturgi, og siden 2002
lærer på Holstebro Gymnasium. Jesper Fjord har sunget i forskellige klassiske kor,
og tidligere dirigeret Gesta Danorum fra 2003-07 og igen fra 2016.
Ved koncerten vil der blive sunget advents- og julesange og også være fælles
salmer.

Døbte –
Husby Kirke:
Freja Kronbak Nielsen, Husby
Luna Vang Follesen, Holstebro
Sdr. Nissum kirke:
Storm Aaberg Petersen, Sønder Nissum
Oliver Bitsch Lønbjerg, Ulfborg

Gudstjenester på Center Vest
Torsdag d.21.november kl.14.30
Torsdag d.5. december. kl. 14.30
Juleaftensdag d.24. december
kl.09.30
Torsdag d.16. januar kl.14.30
Alle er velkomne

Kom og hør - en historie
Kom og hør en historie, en novelle, - en fortælling læst op. 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
Tirsdag d 26. november kl.19.30. – ALLE er velkomne.

Kirkehøjskole i Ølstrup den 18. januar 2020:
”Der holdes gudstjenester som aldrig før i Danmark. Ikke kun om søndagen, men
også mange af ugens andre dage. Med udgangspunkt i den rapport om
gudstjenesten, som er kommet i sommer, vil valgmenighedspræst Margrethe Koch
lægge op til debat:
Er nogle gudstjenester »vigtigere« end andre? Hvorfor holder vi spaghettigudstjenester? Skal man have altergang hver søndag? Hvad synes vi om brug af
skærme i gudstjenesten? Hvordan kan man føle sig velkommen i kirken – og er det
vigtigt, eller kan det blive for hyggeligt? Fylder prædikenen for meget – eller for
lidt? Hvad skal ændres, og hvad skal bevares? Og ved vi egentlig, hvad er der regler
for? - Margrethe Koch er valgmenighedspræst i Holstebro og har været medlem af
den arbejdsgruppe, som biskopperne nedsatte i 2016 til at forberede en bred
debat om folkekirkens gudstjeneste.
Dagens program:
09:30 Morgenandagt i Ølstrup kirke v. Margrethe Koch.
10:00 Fortælling om Nolde altertavlen.
10:20 Formiddagskaffe i Kernen (Hallen i Ølstrup).
10:45 Oplæg ved Margrethe Koch.
12.15 Frokost.
13:00 Samtalesalon over dagens emne.
14:00 Opsamling – Kaffe og afslutning.
Pris & tilmelding: senest 10. januar ved betaling af 100 kr. pr person.
Mærket »Kirkehøjskole« – til bankkonto 7650 2504111 eller MobilePay 41557
Arr. Torsted, Hover, Ølstrup menighedsråd.
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Ringkøbing provstis nordvestligste sogne.

GUDSTJENESTER

17.11
24.11
01.12
08.12
15.12
22.12
24.12
25.12
26.12
29.12
01.01
05.01
12.01
19.01
26.01
02.02
09.02
16.02
23.02
01.03
08.03
15.03

22. søn. e. trin.
Sidste søndag i kirkeåret
1. søn. i advent
2. søn. i advent
3. søn. i advent
4. søn. i advent
Juleaftensdag
Juledag
Anden juledag
Julesøndag
Nytårsdag
Hellig 3 k. søn.
1. søn. e. H.3. k
2. søn. e. H.3. k.
3. søn. e. H.3. k
Sidste s.s.H.3.k
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. søn. i fasten
2. søn. i fasten
3. søn. i fasten

Husby

Sdr. Nissum

Thorsminde

10.30
09.00
19.30
--10.30
--14.00
09.00
--10.30
--10.30
--09.00 JWA
--10.30
--09.00
10.30
--09.00 JWA
---

--10.30
16.30
10.30
09.00
--15.00
--09.00 JWA
----09.00
10.30
--09.00
--10.30
--09.00
10.30
--10.30

09.00
--13.30
09.00
--09.00 JWA
16.10
10.30
----16.00
--09.00
--10.30
16.00
09.00
10.30
--09.00
-----

D. 7.-10.november, d.21.-22.december, d.18.-19.januar samt 7.-8.marts henvises der til
sognepræst Jesper Wiborg Andersen, 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. 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

