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December – januar – februar - marts

Hyrdernes tilbedelse – Mathias Stomer1632

Aftensang i Thorsminde kirke – vi synger julen ind.
Torsdag d.9.december kl.19.00.
En andagt med læsninger, sang og fællessang af kendte
julesalmer.
Alle er velkomne

Nr.1

Menighedsrådets udflugt den 10. september 2021
Endelig lykkedes det igen at få arrangeret en udflugt. Knap 50 havde meldt sig til at
tage med på turen, der startede med opsamling i Thorsminde, Sdr. Nissum og
Husby. Vi var i sikre hænder hos vores ”husbuschauffør”, Aksel, der på vanlig
humoristisk vis guidede os gennem det halve af Jylland. Første stop på turen var i
Vildbjerg, hvor vi på sportscenteret fik vores formiddagskaffe.
Næste stop var ”Den genfundne bro” mellem Østbirk og Vestbirk. Her fik vi en lille
en, før vi gik de tre hundrede meter hen til broen. Vi vidste godt, hvad vi skulle se,
for Henning Frederiksen fortalte om den, mens vi kørte dertil. Det var en storslået
naturoplevelse, som var svær at løsrive sig fra. Vi var nu også velsignet med dejligt
vejr.
Vi nærmede os nu middagstid, så vi kørte videre til Horsens, hvor vi på ”Oasen” fik
en rigtig god middag med efterfølgende kaffe og smørbagte småkager.
Hovedattraktionen var et besøg på Horsens Statsfængsel. Det var bestemt også en
oplevelse, og man kunne i sit eget tempo gå rundt og se de mange forskellige
udstillinger.
Da klokken blev 16 vendte Aksel bussen og kørte hjemover. Vi havde sidste stop på
Trehøje, hvor vi nød udsigten sammen med en øl eller en vand. Også her var det
rigtig godt vejr, og udsigten er jo bare god fra toppen af Trehøje. Derefter gik turen
tilbage til Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde. Vi glæder os allerede til næste år.
På menighedsrådenes vegne, Anette Lillevang

Døbte
Thorsminde kirke:
Agnete Kjærgaard Mathiasen, Holstebro
Vester Moesgaard Brandt Willadsen, Thorsminde
Sønder Nissum kirke:
Nælde Dueholm Fjordside, Sønder Nissum

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 97495108 eller: Jasa@km.dk

Kom og hør – en historie.
Kom og hør en historie, en novelle blive læst op – eller beretning fra
menneskelivet blive fortalt.
Tirsdag d.25.januar – Konfirmandstuen i Husby kl.19.30
Tirsdag d. 29 marts - Den grønne cafe i Multihallen kl.19.30

Studiekreds
Vi fortsætter studiekredsen, hvor vi læser den engelske forfatter, C.S.
Lewis, hvis værker i disse år bliver oversat til dansk. Vi læser ”Om
kærlighed” (The Four Loves, 1960), hvor C.S. Lewis beskriver fire klassiske
former for kærlighed: hengivenhed, venskab, forelskelse og godgørenhed.
Ønsker man at deltage, så kontakt mig på 9749 5108 eller Jasa@km.dk

Lys i mørket
Kyndelmisse-andagt i Thorsminde kirke d.2. februar kl.17.00
D. 2.februar er det Kyndelmisse, - en gammel helligdag, som forsvandt
med helligdagsreformen i 1770. Kyndelmisse er en fordanskning af det
latinske ”Missa Candelarum” – lysmesse. Det var dagen, hvor man fejrede,
at halvdelen af vinteren var gået, da 2.februar ligger midt imellem
1.november og 1.maj. Kyndelmisse er altså en markering af at lyset
fortrænger vinterens mørke.
Kyndelmisse er også dagen, hvor Jomfru Maria 40 dage efter fødslen viser
Jesus frem i templet – og på den måde er det i sidste ende Jesus selv, som
det sande lys i mørket, at vi fejrer d.2.februar.

Menighedsrådsmøder
Torsdag d.27. januar, onsdag d.2.marts
Møderne er fælles for Husby og Sdr.
Nissum/Thorsminde menighedsråd og afholdes i
præsteboligen kl. 19. Møderne er offentlige

GUDSTJENESTER
28.11
05.12
12.12
19.12
24.12
25.12
26.12
01.01
02.01
09.01
16.01
23.01
30.01
06.02
13.02
20.02
27.02
06.03

1. søn. i advent
2. søn. i advent
3. søn. i advent
4. søn. i advent
Juleaften
Juledag
Anden juledag
Nytårsdag
H.3.K. søndag
1. s.e.h.3.k
2. s.e.h.3.k
3. s.e.h.3.k
4. s.e.h.3.k
Sidste s.e.h.3.k
Septuageesima
Seksagesima
Fastelavn
1.s.i.fasten

Husby

Sdr. Nissum

Thorsminde

19.30
10.00
10.30
--16.10
09.00
----19.30
--09.00 JWA
11.00
09.00
10.30
--09.00 JWA
--10.30

17.00
11.00
--09.00
15.00
--09.00 JWA
----10.30
--10.00
--09.00
10.00
--10.30
09.00

14.00
--09.00
10.30
14.00
10.30
--16.00
--09.00
----10.30
--11.00
--09.00
---

D.10. -16.januar, og d.19.-20. februar henvises der til Jesper W. Andersen, Staby, tlf.97491081.
Gudstjenester på Center Vest
Torsdag d.2.december kl.14.30
Juleaftensdag d.24. december kl. 09.30
Tirsdag d.18.januar kl.14.30
Torsdag d.17.februar kl.14.30
Torsdag d.10.marts kl.14.30

Kirkebetjeningen
Husby: Graver/kirketjener Maik Peter Niebel 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

