
 

HUSBY – SDR. NISSUM –  

THORSMINDE KIRKEBLAD 
                  

62.årg. 2020           Marts – April – Maj – Juni – Juli – August – September           Nr.2                  

Udsendelse som feltpræst 
 
Fra 1. marts til midten af august 2020 skal jeg udsendes som feltpræst for de danske 
soldater på Al Asad Airbase i Irak. 
 
Siden 2014 har Danmark bidraget til den internationale koalition mod terrorbevægelsen, 
Islamisk Stat. Islamisk Stat erobrede i 2013 store landområder i Syrien og Irak, og begik 
systematiske overgreb og drab mod civilbefolkningen og sendte millioner på flugt. 
Siden 2014 er næsten alle de områder Islamisk Stat tidligere kontrollerede, blevet befriet. 
Men selv om terrorbevægelsen har mistet mange mænd, ledere og ikke behersker noget 
stort område i dag, så findes Islamisk Stat stadig.   
Derfor deltager Danmark i det vi kalder ”kapacitetsopbygning” i Irak – dvs. at danske 
soldater træner, underviser og rådgiver de irakiske sikkerhedsstyrker, så de forhåbentlig 
selv en dag kan opretholde sikkerheden i Irak og landet kan gå en mere stabil fremtid i 
møde. 
 
I efteråret 2018 tilbragte jeg 3 uger på Al Asad Airbase, som ligger i Anbar – provinsen – i 
det store ørkenområde som grænser op til Syrien. På den måde kender jeg forholdene som 
jeg kommer til at leve og arbejde under. 
Som feltpræst holder jeg gudstjeneste en gang om ugen, og så står jeg til rådighed for alle 
danske soldater –for samtaler om stort og småt. Jeg følger soldaterne i deres arbejde, og 
deltager i livet som udsendt på lige fod med dem. 
Det er netop tanken bag Den gejstlige Tjeneste – Feltpræstetjenesten – at Den danske 
Folkekirke skal være overalt, hvor der er danskere. Det er derfor vi har ”De danske 
Sømands – og Udlandskirker” spredt over de fleste kontinenter: fordi enhver dansker skal 
have mulighed for at komme til gudstjeneste, høre Guds Ord til trøst og opbyggelse, og tale 
med en præst og lette sit hjerte, når hverdagen er for tung. Og det er selvfølgelig ikke 
mindre relevant, når man er udsendt gennem længere tid, langt væk fra Danmark. På den 
måde er feltpræsten og gudstjenesten et lille stykke Danmark, som drager med ud i verden 
for soldaternes skyld. 
 
I den periode, hvor jeg har orlov fra embedet, 1.marts – 15.september 2020, er der ansat en 
vikar, Pastor Gitte Ishøy, som præsenterer sig nedenfor i kirkebladet. 
Jeg ønsker alle i sognene og Gitte Ishøy alt godt i den kommende tid, - konfirmanderne og 
deres familier en god konfirmationsdag – og ser frem til at vi ses igen. 

Jakob Sandal 



 

Præstevikar  

”Hvorfor har I valgt at flytte til Staby?” Det spørgsmål har min mand og jeg ofte fået stillet. 
Svaret er ganske enkelt: ”På grund af huset!” Vi bor i den gamle dyrlægebolig i Staby, fyldt 
med sjæl – og trapper! – og en vidunderlig stor have. Så har det så vist sig, at vi er havnet et 
godt sted. Der er højskoleforening, fælles spisning, sammenhold om byens ve og vel og 
udvikling. Solen ringes op og ned efterfulgt af bedeslag. Der lyder flere gange om dagen 
skønne sange/salmer fra kirkens klokketårn. Sammen med vores vovse Dexter finder vi til 
stadig nye og spændende gåture. 
Så vi er havnet et godt sted. Dertil har jeg været så heldig at kunne være vikar et stykke tid i 
Gørding, Vemb, Bur, hvor jeg var rigtig glad for at være. Nu er jeg så heldig at må komme til 
jeres sogne i Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde. Jeg ser frem til at være jeres præst i et 
halvt års tid. 1. januar var vi rundt for at se kirkerne, smukke, spændende.  
 
Jeg har i snart i 34 år været sognepræst i Thisted. Jeg har fået lov til at prøve rigtig mange 
ting: Haft mange gudstjenester, haft mange hold konfirmander, minikonfirmander, rigtig 
mange begravelser. Så har jeg været så heldig at have fået tildelt det område der hedder 
”mennesker med særlige behov.” Jeg har sammen med en specialskole og forskellige 
institutioner fået lavet rigtig gode tilbud til denne gruppe af mennesker. Det har været mit 
hjertebarn, og givet mig så mange ubeskrivelige oplevelser. Jeg har et hjertebarn mere: Jeg 
holder af at undervise konfirmander og minikonfirmander, i det hele taget af være sammen 
med dem. Jeg har haft fantastiske snakker med dem. De suger ens kræfter, men de giver 
også!  
 
Så er jeg så heldig at være gift med Frank Weber. Han har igennem alle årene været 
præstemand, hjulpet mig/menigheden hele vejen igennem. – Bortset fra at bage og den 
slags! – Han har lavet kirkeblad, været søspejder, været med på alle konfirmandture, holdt 
foredrag, lavet PowerPoints til gudstjenester, været med til den ene og anden gudstjeneste. 
Han har levet af at være gymnasielærer på EUC Vest, hvor han har undervist i rigtig mange 
fag. Så har han også haft et tegne/malehold hjemme i vores garage efterår og forår om 
aftenen. Her i Staby underviser han nu over på Staby skole tirsdag aften. 
 
Vi bærer også den stolte titel af forældre. Vi er forældre til tvillingdrenge Jakob og Andreas. 
De er nu 35 år. Jakob er uddannet på kontor, og bor og arbejder i Manila. Han er forlovet 
med Belinda, en skønhed fra Filippinerne. Andreas er kok på kasernen i Fredericia, og bor i 
Vissenbjerg. Han har siddet i forskellige menighedsråd og været lægdommer i mange 
forskellige sager. 
 

Jeg håber, vi mødes i forskellige sammenhænge! Jeg ser frem til at skulle være vikar hos jer! 

 Gitte Ishøy.  

 
 
 



 
Forårsmøde tirsdag d.24.marts kl.19.30 i Husby Sognegård  
 
Genforeningen 1920 – da Sønderjylland blev delt.  
Foredrag ved historiker, Jørn Buch, Haderslev 
Hvorfor blev Sønderjylland delt? Hvorfor kom grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag? 
Kunne grænsen være blevet trukket anderledes? Er den dansk-tyske grænse trukket 
retfærdigt? 
Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret i foredraget om Genforeningen i 1920. 
Da tyskerne i 1914 fejrede 50-året for sejren over Danmark i 1864, var der ikke mange der 
troede, at Genforeningen var så tæt på. Men krigens udvikling gav de dansksindede 
sønderjyder en mulighed for at stemme sig hjem til Danmark den 10.februar 1920. Der var 
to afstemninger, den første i zone I den 10.februar 1920 med et klart dansk flertal, den 
anden i zone II den 14.marts 1920, hvor der overalt var tysk flertal. 
Foredraget vil gøre rede for diskussionen om grænsens forløb, men vil også komme ind på, 
at grænsen ikke er en historisk grænse, men en demokratisk sindelagsgrænse. 
Forårsmødet arrangeres i samarbejde med Staby - Madum sogne.  
Alle er velkomne 
 

Påskekoncert i Husby Kirke d.8.april. kl. 19.00 i Husby Kirke, med Vokal Vest 
 
”Midt i den stille uge synger Vokal Vest salmer og kormusik til Palmesøndag, Skærtorsdag, 
Langfredag og Påskedag. 
Påskens helt centrale rolle i Kristendommen er naturligvis sat i musik op igennem tiden. 
Dette kan tilhørerne opleve, når koret bl.a. synger renæssancemusik af englænderen Byrd, 
musik af Mozart, romantisk musik af Elgar og Gade og opstandelsesmusik af den norske 
Nystedt.  
Derudover synger koret nogle sange af Erling Kullberg med tekst af Kaj Munk. Kaj Munk 
skrev sangene i slutningen af 1940, og de beskriver årets gang i naturen med klare 
kommentarer til tyskernes besættelse af Danmark.  
Vokal Vest er et kammerkor med 12 medlemmer. De fleste af kormedlemmerne har 
baggrund som organister, kirkesangere eller musiklærere. Koret har eksisteret i 18 år og er 
hjemhørende i Ringkøbing. Koret er grundlagt og ledet af organisten ved Ringkøbing Kirke, 
Klaus V. Jensen.  Alle er velkomne 

Sommermøde lørdag d.22.august kl.14.00 Husby præstebolig  
 
Foredrag ved historiker og foredragsholder, Frank Weber, Staby 
Danske frivillige i britisk tjeneste 1945-1949.  
Ca. 2.000 danskere blev indrulleret i den britiske hær efter Befrielsen, hvor de kom til at 
virke i den tids globale brændpunkter. I alt gjorde de danske frivillige tjeneste i 42 
britiske regimenter på 72 forskellige destinationer. Fordi de ikke fik nogen offentlig 
anerkendelse efter deres hjemkomst til Danmark, men derimod mistænkeliggjordes for at 
have været i fremmed krigstjeneste, er de Englandsfrivillige nogle gange blevet kaldt "Den 
Glemte Hær". Man medbringer selv kaffe. 
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. 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                               
Vikar for sognepræsten:  Gitte Ishøy 6168 1131 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gudstjenester på Center Vest 
 

Torsdag d.3.marts kl.14.30  

Torsdag d.2. april kl. 14.30  

Torsdag d.7. maj kl.09.30  

Torsdag d.4. juni kl.14.30  

Torsdag d.2. juli kl.14.30  

Torsdag d.6. august kl.14.30  

Torsdag d.3. september 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. 

Mandag d.9.marts kl.19.30. 

Torsdag d.16.april kl.19.30 

Torsdag d.30.april kl.19.30 

– ALLE er velkomne. 

 
Menighedsrådsmøder 
 
Onsdag den 12. marts  
Torsdag den 23. april  
Tirsdag den 12. maj  
Onsdag den 17. juni 
Onsdag den 19. august 
Tirsdag den 15. september  

Møderne er fælles for Husby og Sdr. 

Nissum/Thorsminde menighedsråd og 

afholdes i præsteboligen kl. 19. 

Møderne er offentlige 

 

 

Udflugt 
Menighedsrådene arrangerer som sædvanlig en udflugt i sensommeren. 
Arrangementet bliver annonceret i Torsdagsavisen i juli måned.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmander 2020 
 

Thorsminde kirke d.3.maj 2020 kl.10.00  
 
Malou Damgaard Hounisen, Fjordvænget 28, Thorsminde  

Liv Krog Bro, Mågevej 9, Thorsminde  

Anna Sofie Schmidt Nielsen, Fuglevænget 44, Thorsminde  

Josefine Birch Nygaard, Fuglevænget 40, Thorsminde 

Marcus Meier Kjærgaard Jensen, Fjordvænget 7, Thorsminde 

Andreas Nicolaisen Kjærgaard, Fjordvænget 11, Thorsminde 

 
Sønder Nissum kirke d.10.maj. kl.10.30  
 
Jan-Magnus Bundgaard, Klitvej 33, Sønder Nissum 

Morten Løster Madsen, Smedevej 5, Sønder Nissum 

Sasja Stigaard Jespersen, Bymarken 8, Sønder Nissum 

Victoria Guss Thomsen, Klemvej 2, Sønder Nissum  

Amalie Guss Thomsen, Klemvej 2, Sønder Nissum 

Zejr Lehmann, Præstegårdsvej 1, Sønder Nissum  

Lucas Husted Paakjær, Hulvej 11, Husby 

 

Landskabets øjne – d.10.juni kl.15 -18 i Thorsminde. 
I forbindelse med Holstebro Festuge opfører Odin Teatret forestillingen 
”Landskabets øjne” – en poetisk hyldest til naturen med digte af Knud 
Sørensen. Kl.17.00 spilles en koncert- forestilling i Thorsminde kirke. 
Forestillingen sker i samarbejde med Strandingsmuseet og Thorsminde by. 
Se nærmere omtale i dagspressen. 

Konfirmationer 2021 

Thorsminde kirke søndag den 25. april 
Husby og Sdr. Nissum kirke søndag den 2. maj 



GUDSTJENESTER 
   

                                                                     Husby Sdr. Nissum Thorsminde 

01.03 1.s.i fasten --- 10.30 09.00 

08.03 2.s.i fasten 09.00 JWA --- --- 

15.03 3.s.i fasten --- 10.30 ---  

22.03 Midfaste 10.30 --- 09.00 

29.03 Mariæ bebudelse --- 09.00 10.30 

05.04 Palmesøndag 10.30 ---  --- 

09.04 Skærtorsdag --- 10.30 09.00 

10.04 Langfredag 09.00 --- 10.30 

12.04 Påskedag 11.00 10.00 09.00 

13.04 2. påskedag --- 10.30  --- 

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

26.04  2. s.e.påske --- ---                            16.00 

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

08.05 Bededag    10.30 9.00 --- 

10.05 4. s.e.påske --- 10.30 Konfirmation --- 

17.05 5. s.e.påske ---   --- 09.00 JWA 

21.05 Kr. himmelfart 09.00 --- 10.30 

24.05 6. s.e.påske 10.30 09.00 ---  

31.05 Pinsedag 09.00 10.00 11.00 

01.06 2. pinsedag *Friluftsgudstjeneste 

07.06           Trinitatis 09.00 10.30  --- 
14.06           1.s.e.trin 10.30 --- --- 
21.06           2.s.e.trin --- ---                                       10.30 
28.06           3.s.e.trin --- 09.00 JWA --- 
05.07           4.s.e.trin 10.30 --- 09.00 
12.07           5.s.e.trin --- 10.30 --- 
19.07           6.s.e.trin --- --- 10.30 
26.07           7.s.e.trin 10.30  --- --- 
02.08           8.s.e.trin --- 09.00 JWA --- 
09.08           9.s.e.trin --- --- 09.00 JWA 
16.08           10.s.e.trin 09.00 JWA --- --- 
23.08           11.s.e.trin --- 10.30 09.00 
30.08           12.s.e.trin 09.00 --- 10.30 
06.09           13.s.e.trin 10.30 09.00 --- 
13.09           14.s.e.trin --- 10.30 09.00 
 

*2.pinsedag d.1.juni: friluftsgudstjeneste hos Inger og Knud Jacobsen, Skorkærvej 2, Staby 
 
Frem til medio september gør jeg tjeneste hos Forsvaret.  
Gitte Ishøy passer embedet i denne periode – Gitte Ishøy træffes på tlf.6168 1131 
Gitte Ishøy har ferie eller fri i flg. perioder:  
d.7. -8.marts, d.13.-19.april, d.16.-17.maj, d.27.-28.juni, d.27.juli – 16.august 
I disse perioder passes embeder af Jesper Wiborg Andersen, Staby 9749 



 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


