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Julens gudstjenester: 

D.23.december: kl.19.00 Thorsminde – kl.20.00 Husby 

D.24. december:  kl.10.30 Husby – 13.00 Sdr. Nissum  

- Kl.14.00 Thorsminde – kl.15.00 Sdr. Nissum – kl.16.00 Husby 

NB! Til indendørs gudstjenesterne d.24.december er der 

tilmelding: til Tove Nøddebo Mortensgaard på tlf. 2665 1137  

i perioden d.15.- 22.december. 

 

 



”Og det skete i de dage…” 

Selvom juleaften for mange måske bliver anderledes i år, så er julens indhold, 

det vi fejrer – heldigvis altid det samme: At for 2000 år siden skete der noget 

mærkeligt i en stald – på en mark – uden for Betlehem. De forstod det ikke 

dengang og vi kæmper stadigvæk med det i dag.  

At den Gud som har skabt verden, at Han selv kom til verden som et lille, 

magtesløst spædbarn. ”I krybben lagt, i klude svøbt”. Det havde de svært ved at 

forstå dengang i Israel – skulle det virkeligt være ”himlens kongesøn”? De 

havde forventet en helt anden – en der kom i spidsen for en stor hærskare. Og for 

vore forfædre for 1000 år siden, de gamle nordboer, har det været en helt umulig 

tanke, - at barnet i krybben skulle være Himlens og Jordens skaber. I det gamle 

Norden var små børn ingenting. Den som ikke var stærk nok, havde ikke noget 

krav på at leve. Uønskede børn og handicappede blev sat ud i ødemarken. Vore 

forfædre var vant til at livet var en kamp. At den højeste Gud, skulle vælge en 

fattig ung pige og lade sig føde som et lille barn, - det var det mest tåbelige. 

Men julens budskab er, at sådan gjorde Gud. Han trådte herned. Og det viser os, 

at Gud ser ganske anderledes, på hvad der er stort og småt end vi gør. Vi går så 

meget op i at være rigtige, - at fylde noget, at imponere andre med, hvem vi er, 

hvem vi kender, hvor vi kommer og hvor meget vi tjener. Men hvad gør Gud? 

Han vælger det mindste. Han lader sig føde som en af os for at vise, at Han er os 

nær.  

Jesu fødsel er den vigtigste begivenhed nogensinde. Også for dig i dit lille liv. 

For universets herre, som har skabt dig, Han valgte, at der ikke længere skulle 

være afstand imellem Ham os. Vi skulle ikke længere være alene i mørket. Så 

Han gik fra sin himmel og opsøgte enhver af os, når vi er kommet væk fra vores 

himmelske far og har sat alt til og ligger i svinestien.  

Han var en menneskesøn på Jord, og lod sig vor næste kalde; 

Han gik som synderens ringe bror og gjorde dog vel mod alle. (K.L. Aastrup) 

 

 



Julens gudstjenester. 

Juleaften plejer vi at kunne fylde kirkerne, - men som alle ved, bliver julens 
gudstjenester i år præget af, der fortsat gælder nogle restriktioner for, hvor 
mange, der må være i kirkerummet: 

I Husby kirke må der højest være 41 personer. I Sønder Nissum kirke – 40 
personer. I Thorsminde kirke – 14 personer. Kirkens personale skal ikke 
tælles med. 

For at kunne samles så mange som muligt er der lavet disse tiltag: 

Ekstra julegudstjenester: Der bliver afholdt ekstra julegudstjenester i år: 
Om aftenen d.23.12. – samt d.24.12. kl.10.30 og 13.00, hvor det er Pia 
Lützen, som tidligere har passet embedet, der prædiker. 

NB! - Tilmelding: Der er tilmelding til indendørs gudstjenesterne 
juleaftensdag for at undgå at afvise for mange i døren. 

Højtalere: Til gudstjenesterne d.24.12. – kl.14.00 i Thorsminde og kl.13.00 
og kl.15.00 i Sønder Nissum vil der være stillet højtalere uden for kirken, så 
det er muligt at samles uden for kirkerummet, hvor der vil blive delt 
salmeark rundt.  

 
 
 

 
 

 

Gudstjenester på Center Vest er udsat på ubestemt tid pga. Covid-19 

 

Konfirmation 2021: 

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

Menighedsrådsmøder 

Torsdag d.28.januar og tirsdag d. 16.marts 
Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde 
menighedsråd og afholdes i præsteboligen kl. 19.  
Møderne er offentlige 
 

 

Døbte 
Thorsminde kirke: Peter Werner Kyndi, Thorsminde 
Sønder Nissum kirke: Rosa - Marie Ebba Stigaard Jespersen 
 



GUDSTJENESTER 
   

                                                                     Husby Sdr. Nissum Thorsminde 

29.11 1. søn. i advent 19.30 16.30 14.00 

06.12 2. søn. i advent --- 09.00 JWA  

13.12 3. søn. i advent 10.30 --- 16.00 

20.12 4. søn. i advent 09.00 10.30   

23.12 Lillejuleaften 20.00 --- 19.00 

24.12 Juleaften 10.30 Pia Lützen 13.00 Pia Lützen 14.00 

  16.00 15.00 --- 

25.12 Juledag 09.00 10.30 --- 

26.12 Anden juledag --- --- 09.00 JWA 

27.12 Julesøndag 10.30 9.00  --- 

01.01 Nytårsdag 14.30 --- 16.00 

03.01 Hellig 3. K. søn. 19.30 16.00 --- 

10.01 1. s.e.H.3 K. --- 09.00 10.30 

17.01 2. s.e.H.3 K. 09.00 JWA --- --- 

24.01 Sidste s.e.H.3 K. --- 10.30 09.00 

31.01 Septuagesima 10.30 --- 16.00 

07.02 Seksagesima 09.00 10.30 --- 

14.02 Fastelavn --- 19.30 16.00 

21.02 1. s. i fasten 09.00 JWA --- --- 

28.02 2. s. i fasten --- 10.30 09.00 

07.03 3. s. i fasten 10.30 09.00 --- 

14.03 Midfaste 09.00 --- 10.30  

 
JWA = Jesper Wiborg Andersen 
D.5.-6. december og d.16.-17.januar samt 20.-21. februar henvises der til sognepræst 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: Poul Erik Sig Tlf. 23460947  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 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


