HUSBY – SDR. NISSUM –
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63.årg. 2021

Marts – April – Maj – Juni – Juli

Nr.2

”For din skyld, lod Kristus sig korsfæste, for at lære dig ydmyghed. Han var i live og
du var død. Han døde, for at du kunne leve. Han besejrede Døden, for at Døden ikke
skulle overvinde menneskene”.
Bøn: ”Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? Herre, Du blev slået, såret og
ydmyget; men du blev såret for mig. Du, som skabte mig.
Død, O Død, Han som skabte mig, blev såret for min skyld, og ved sin egen død
besejrede Han dig”. Augustin
Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og
ved den niende time råbte Jesus med høj røst: `Eloi, Eloi! Lema sabaktani? – det
betyder: `Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?`` (Mark 15, 33-34)
”Da Jesus begyndte at råbe på korset, henvendte Han sig ikke til sine venner, og
Han klagede ikke over sine smerter. Han råbte: ”Min Gud, min Gud!” Jesus blev
forladt af Gud.
”Min Gud”. Det er den fortrolige, intime tiltaleform. At kalde en person ´min ven´
eller `min skat´ er kærligt. Og bibelsk er `min Gud´ pagtens sprog. Det var den
måde, Gud sagde, at man kunne tiltale ham på, hvis man havde et personligt
forhold til Ham. ”I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud”.
`Min Gud, du har forladt mig´. Hvis et menneske efter en gudstjeneste søndag
formiddag kommer hen til mig og siger: ”Jeg ønske ikke at se dig mere eller at tale
med dig igen,” vil jeg blive temmelig ked af det. Men hvis min hustru kommer hen
til mig og siger: ”Jeg ønsker ikke at se dig mere eller at tale med dig igen”, så er det
meget værre. Jo længere kærligheden har varet, jo dybere kærligheden har været,
desto større vil smerten over tabet være.
Men denne forladthed, det tab var mellem Faderen og Sønnen, der havde elsket
hinanden fra al evighed. Denne kærlighed var uendelig lang, den var absolut
fuldkommen og Jesus var ved at miste den. Jesus, verdens skaber, blev tilintetgjort.
Hvorfor? Jesus oplevede vores dommedag. ”Min Gud, min Gud. Hvorfor har du
forladt mig?” Det var ikke et retorisk spørgsmål. Og svaret er: For din skyld, for
min skyld, for vores skyld. Jesus blev forladt af Gud, så vi aldrig behøver at blive
det. Den dom, der skulle være faldet på os, faldt i stedet for på Jesus”.
Timothy Keller i ”Kongen”.
Menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 16.marts – Onsdag d. 21. april – Tirsdag d. 15. juni
Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde menighedsråd og
afholdes i præsteboligen kl. 19. Møderne er offentlige

Covid – 19.
Vi holder gudstjenester hver søndag. Under de nuværende coronarestriktioner må
gudstjenesterne varer 30 min, og er uden fællessang, men med altergang kl.10.30.
På nuværende tidspunkt må der være 9 kirkegængere i Thorsminde kirke, 21 i Sdr.
Nissum kirke og 22 i Husby kirke. Man skal bære mundbind undtagen, når man
sidder ned.
Ved begravelser må der være det samme antal i kirken som til almindelige
gudstjenester, og samtidigt må der udenfor stå dem, der ikke er plads til i
kirkerummet, dog således, at det samlede antal deltagere ude og inde ikke
overstiger 50 personer.
Alt er foranderligt i øjeblikket og derfor må oplysningerne her tages med
forbehold, da reglerne ændres med kort varsel.
Samtale med præsten:
Netop fordi vi stadigvæk lever i en form for nedlukning, vil jeg gøre opmærksom
på, at jeg som præst står til rådighed for personlige samtaler, og at jeg har
tavshedspligt.
Ønsker man en samtale skal man bare henvende sig. Samtalen kan både finde sted
hos mig i præsteboligen og hjemme hos den, der vil tale med præsten. Det er op til
den, der henvender sig. Der er ikke noget krav til hvad en samtale med præsten
skal dreje sig om.
Jeg kan kontaktes på 97495108 eller: Jasa@km.dk

Konfirmation 2021:
Thorsminde Kirke: lørdag d.26.juni kl.10.00
Hannah Krejberg Poulsen, Hjelmevej 10, Thorsminde
Rasmus Kromann, Fjordvænget 12, Thorsminde
Simon Julsgaard Kroman, Grønnevej 1, Thorsminde
Sønder Nissum Kirke: søndag d.4.juli kl.10.00
Didde-Marie Bundgaard, Klitvej 33, Sønder Nissum
Lucas Broe Jensen, Nr. Fjandvej 11, Nr. Fjand
Johanne Holmgaard Thomsen, Torupvej 4, Sønder Nissum
Husby Kirke: lørdag d.17.juli kl.11.00
Amalie Egedal Andersen, Svalevej 10, Husby
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JWA = Jesper Wiborg Andersen
D.13. - 18.april, d.12.-13.juni samt d.10 -11. juli 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

