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Kristus bærer korset – Martin Schongauer ca.1475-80

Det hellige kors

Påskekoncert og andagt
Onsdag d.13.april kl.19.00 i Husby kirke, med Vokal Vest
Påskens helt centrale rolle i Kristendommen er naturligvis sat i musik op igennem
tiden.
Dette kan tilhørerne opleve, når Vokal Vest bl.a. synger renæssancemusik af
franskmanden, Goudimel, musik af Schubert og Carl Nielsen, og nyere kormusik af
Arvo Pärt, Gunnar De Frumerie og Bjarne Hersbo.
Vokal Vest er et velsyngende kammerkor med 12-15 medlemmer, som har
eksisteret siden 2000 og ledes af organisten ved Ringkøbing kirke, Klaus V. Jensen.

De fleste af kormedlemmerne har baggrund som organister, kirkesangere eller
musiklærere.
En stor del af korets repertoire er kirkemusik, da koret ofte holder kirkekoncerter,
og fungere som Ringkøbing kirkes faste kor til påske og jul.
Påskekoncerten med Vokal Vest er tænkt som en indledning til påskens helligdage,
hvor vi gennem kormusik, læsninger og fællesalmer kan åbne sindet for hvad Jesu
død og opstandelse kan betyde for os.
Alle er velkomne.
At høre til i fællesskabet.
Indsats til People out of Place på Værestedet i Ulfborg
”Gruppen af mennesker, der føler sig socialt udsatte stiger i Danmark. Gruppen
forandrer sig i disse år i takt med at samfundet forandrer sig.
De fleste kender nogle, der ikke rigtigt hører til i fællesskabet. Det er mennesker,
der har komplekse problemer, der ofte isolerer sig i hjemmet, og som sjældent
deltager i de aktiviteter, der foregår i lokalsamfundene.
Alle har brug for et sted at komme, hvor de hører til, hvor de kan føle sig helt
almindelige og tale om hverdagsting ligesom alle andre – et sted, hvor de har værdi
og kan indgå i meningsfulde fællesskaber.
Derfor er der udviklet et tilbud – med udgangspunkt i Værestedet i Ulfborg, hvor
ildsjæle fra lokalsamfundene i det gamle Ulfborg – Vemb kommune tager initiativ
til at besøge borgere og informere dem om tilbuddene på Værestedet – og også
tilbyde følgeskab til Værestedet ind man selv føler sig tryg ved at komme.
Kender I nogle, som I er bekymrede for, og som måske kan have glæde af at blive
kontaktet – er I meget velkomne til at henvende jer til Anette eller Inga”.
Med venlige hilsner
Anette Nielsen – Leder af Værestedet - Vaerestedet.Ulfborg@kfumsoc.dk –
pptlf. 9749 1313
Inga Bøge – Projektleder – inga.boge@holstebro.dk – tlf. 9611 4859

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. 29 marts - Den grønne cafe i Multihallen kl.19.30

Menighedsrådsmøder
Onsdag d.20. april, tirsdag d.10. maj og onsdag
d.22.juni
Møderne er fælles for Husby og Sdr.
Nissum/Thorsminde menighedsråd og afholdes i
præsteboligen kl. 19. Møderne er offentlige
p

Døbte
Sønder Nissum kirke:
Nicklas von Essen, Sønder Nissum
Storm von Essen Wingard, Sønder Nissum

Gudstjenester på Center Vest
Torsdag d.10.marts kl.14.30
Tirsdag d.19.april kl.14.30
Tirsdag d.17.maj kl.14.30
Tirsdag d.14.juni kl.14.30

Konfirmationer 2022
Thorsminde kirke lørdag d.7.maj kl.11.00:
Anna Sønderby, Vibevej 3, Thorsminde
Sønder Nissum kirke søndag d.15.maj kl.10.00
Benjamin Møller Poulsen, Fjandgårdevej 3, Sønder Nissum
Mathilde Engholm Vang, Bymarken 5, Sønder Nissum
Nicklas von Essen, Kirkebyvej 12, Sønder Nissum
Oliver Lago Rogowski Andersen, Sønderbyvej 8, Sønder Nissum
Julie Hage Jacobsen, Nørhedevej 11, Sønder Nissum
Noah Husted Paakjær, Hulvej 11, Husby
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D. 26. marts – 9. april samt d. 20. – 23. maj, henvises der til Jesper W. Andersen, Staby,
tlf: 5150 4081

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. 21145626. 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

