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Hvor er Gud henne, når livet gør ondt? 

Studiekreds om ”En sorgens dagbog” af C.S. 

Lewis. 

Hvor er Gud henne, når livet gør ondt, når vi 

mister andre mennesker– når tilværelsen 

bryder sammen? Hvor er Gud henne i 

lidelsen?  

I Bibelen stilles spørgsmålet bl.a. i Jobs bog i 

Det Gamle Testamente: Job mister alt – hans 

børn dør, hans afgrøder og kvæg tilintetgøres. 

Job sidder i askedyngen, ramt af bylder og 

skraber sig med potteskår. Jobs kone 

opfordrer ham derfor til at forbande den Gud, 

som helt åbenlyst har vendt sig fra ham.  

Det nægter Job at gøre – han klager i stedet 

sin sorg og smerte til sine venner – og derpå taler han til sin Gud: ”Jeg råber til dig 

om hjælp, men du svarer ikke; her står jeg, men du giver ikke agt på mig”.  

En af dem, der i nyere tid har kæmpet med spørgsmålet om, hvor Gud er, når et 

menneske rammes af den dybeste ulykke og sorg, er den engelske forfatter, C.S. 

Lewis (1898-1963). 

C.S. Lewis er mest kendt for Narnia-bøgerne, men han har også skrevet en lang 

række værker inden for teologi, filosofi, science –fiction, og om Middelalderens og 

Renæssancens litteratur, som hans speciale. 



C.S. Lewis var ungkarl i det meste af sit voksenliv. Sent i livet mødte han den 

amerikanske forfatterinde, Helen Joy Davidman, som havde læst Lewis´ bøger og 

der udviklede sig et tæt venskab imellem dem. Da de britiske myndigheder ikke 

ville forlænge hendes ophold i England, giftede Lewis sig med hende i 1956. Men i 

1957 bliver Joy Davidman ramt af knoglekræft, og da viser det sig, at det, der 

begyndte som et venskab og et professionelt forhold, havde udviklet sig til en stor 

kærlighed. De bliver kirkeligt viet og Lewis tager Joy og hendes to sønner hjem til 

sig for at passe hende.  

Mirakuløst overlever Joy kræften og de oplever nu nogle års lykkeligt ægteskab, -

noget C.S. Lewis slet ikke havde forstillet sig, skulle ske for ham. Men i 1960 vender 

kræften tilbage og Joy Davidman dør samme år. Tabet af hustruen slår Lewis 

fuldstændigt til jorden. Alt, hvad han troede stod fast, vakler nu. I sin desperation 

tager Lewis fire kladdehæfter, som han har liggende og i dem fører han en dagbog i 

ugerne og månederne efter hendes død. I disse kladdehæfter skriver Lewis om, 

hvordan han oplever tabet, og hvordan Joys død, fundamentalt har ændret hans liv.  

Fordi disse optegnelser er meget personlige udgav C.S. Lewis dem oprindeligt 

under pseudonym, men senere under sit eget navn, og ”En sorgens dagbog” er 

netop blevet genoversat til dansk.  

I denne lille bog møder vi altså et menneske som kæmper for at finde mening i 

sorgen, - som skriver om, hvad sorg gør ved et menneske. Han udtrykker sine 

dybeste følelser og tvivl. Lewis tvivler ikke på at Gud findes, men hans kamp drejer 

sig om, hvad det er for en Gud, som lader et menneske gennemleve dette. Er Gud en 

kosmisk sadist? Hvor er Gud henne, når man mest behøver Guds nærhed og trøst? 

Han skriver: ”Når du (...) søger ham, fordi du har desperat brug for ham, og fordi 

han er din sidste udvej, hvad sker der så? Så oplever du at døren smækkes i for 

næsen af dig, og du synes at høre, hvordan den boltes grundigt indefra”. 

”En sorgens dagbog” er en hudløst ærlig og gribende bog, som kan læses med 

udbytte af alle, også selv man ikke har mistet et nært menneske eller en ægtefælle. 

For vi kommer alle til at miste på et tidspunkt. Men Lewis optegnelser kan også 

være udgangspunkt for en samtale om, hvad den kristne tro kan betyde i et 

menneskes liv, når vi går gennem modgang og mørke. 



I løbet af efteråret vil der derfor blive afholdt en studiekreds over ”En sorgens 

dagbog”. Det foregår ved at jeg holder en lille introduktion til C.S. Lewis og 

baggrunden for bogen, og der på et oplæg om det, der er læst. 

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, udover lyst til at lytte og drøfte 

bogens indhold. Alle er velkomne. 

Historien om C.S. Lewis ægteskab med Joy Davidman blev senere filmatiseret i 
”Shadowlands” med Anthony Hopkins og Debra Winger. Derfor er det oplagt at se 
filmen sammen på et tidspunkt. 
 
C.S. Lewis: En sorgens dagbog. Forlaget ProRex 2020 
 
Første gang: torsdag d.23.september kl.19.30 i præsteboligens konfirmandstue. 
Derpå tirsdag d.26.oktober og torsdag d.18.november. 

Ønsker man at deltage i studiekredsen, så kontakt mig på 9749 5108 eller 
Jasa@km.dk. 
      

             William Blake: Job irettesættes af sine venner (1825) 

 



 

Menighedsrådsmøder 
Se Torsdagsavisen 
Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde 
menighedsråd og afholdes i præsteboligen kl. 19. Møderne er offentlige 
 

 

Aftensang i Thorsminde kirke 

Alle er velkomne til den korte andagt fra 19.30 – 20.00,  

hvor der synges 4 salmer. 

Onsdag d.4. august kl.19.30 

Onsdag d.8.september kl.19.30 

 

Kom og hør – en historie. 
Kom og hør en historie, en novelle blive læst op – eller beretning fra 
menneskelivet blive fortalt. 
Vi genoptager rækken af aftner, hvor en person fra lokalområdet 
fortæller 
Tirsdag d.14. september – Konfirmandstuen i Husby kl.19.30 
Tirsdag d.2.november - Konfirmandstuen i Husby kl.19.30 
Tirsdag d. 30.november – Konfirmandstuen i Husby eller Den grønne 
cafe i Multihallen 

 

Gudstjenester på Center Vest  
Vi kan igen holde gudstjenester – korte andagter – på Center Vest. 
Tirsdag d.10.august kl.14.30 
Torsdag d.16.september kl.14.30 
Torsdag d.21.oktober kl.14.30 
Torsdag d.11.november kl.14.30 
 

Konfirmation 2022 

Thorsminde Kirke: søndag den 8. maj 

Sdr. Nissum og Husby Kirker: søndag d.15. maj 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Jørn Sandholm - 37 år som graver. 

Fra 1.august går Niels Jørn Sandholm på efterløn og dermed slutter 37 

års arbejde som graver og kirketjener ved Husby kirke. 

I 1983 begyndte Niels Jørn som graver, - han overtog dengang 

stillingen efter Frede Korsgaard. Igennem de mange år har Niels Jørn 

gjort klar til gudstjenester og han har passet kirkegården, som fremstår 

flot.  

Ikke mindst har Niels Jørn talt med familier, der skulle vælge gravsted 

til deres kære og han været den person, som mange har kunnet få en 

lille snak med, når de besøgte kirkegården eller skulle se til et gravsted. 

Og den del af graverens arbejde kan ikke undervurderes. 

At Niels Jørn selv er fra Husby og bosat her, og at han derfor har kendt 

mange af dem, der ligger begravet på kirkegården eller deres familier, 

har også haft betydning.  

Niels Jørn har på den måde brugt en stor del af sit liv på kirkegården og 

i kirken – under skiftende præster, organister, kirkesangere og 

menighedsråd.  

37 år – det er der noget flot og imponerende ved i en tid, hvor 

tålmodigheden ikke er stor og mange derfor ikke bliver længe det 

samme sted.   

På vegne af det øvrige personale, menighedsrådet, og ikke mindst 

sognets beboere, skal der lyde en stor tak til Niels Jørn, og et ønske om 

en fortsat god tilværelse her i Husby. 

 

 

Samtale med præsten: Som præst står jeg til rådighed for personlige 

samtaler, for enhver der måtte ønske det. 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 

9749 5108 eller: Jasa@km.dk 

 



GUDSTJENESTER 

  Husby Sdr. Nissum Thorsminde 

01.08 9. s.e.trin. --- 10.30 16.00 

08.08 10. s.e.trin. 09.00 JWA --- --- 

15.08 11. s.e.trin. 10.30 --- 09.00 

22.08 12. s.e.trin. --- 09.00 JWA --- 

29.08 13. s.e.trin. --- --- 10.30 JWA 

05.09 14. s.e.trin. 09.00 JWA --- --- 

12.09 15. s.e.trin. --- 10.30 Høst 16.00 

19.09 16. s.e.trin. 10.30 Høst 09.00  --- 

26.09 17. s.e.trin. 09.00 --- 10.30 Høst 

03.10 18. s.e.trin. --- 10.30   09.00 

10.10 19. s.e.trin. 19.30 JWA --- --- 

17.10 20. s.e.trin. --- 09.00 JWA --- 

24.10 21. s.e.trin. 10.30 --- 16.00 

31.10 22. s.e.trin. 09.00 10.30 --- 

07.11 Alle helgensdag 10.30 09.00 16.00 

14.11 24. s.e.trin. 09.00 JM --- --- 

21.11 Sidste s. i kirkeåret --- 10.30 09.00 

 
JWA = Jesper W. Andersen, Staby – Madum Pastorat  
JM = Jørgen Moeslund, Ringkøbing Pastorat  
I perioden 7.-8.august, 16.-29.august, 4. – 17.oktober henvises der til Jesper W. Andersen, 
Staby tlf.9749 1081 
D.13.-14. november henvises der til Margrethe D. Koch, . tlf: 4013 6432 

 

 

Kirkebetjeningen 

Husby: Graver/kirketjener Maik Peter Nibel Tlf. 53927814 

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 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


