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”Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: ”Dette bæger er den nye
pagt ved med blod; gør dette hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!”
1.Korintherbrev 11, 25

For år tilbage blev en pengegave testamenteret til Sønder Nissum kirke.
Menighedsrådet besluttede, at gaven skulle bruges til en ny alterkalk og et nyt
dåbsfad.
Både alterkalk og dåbsfad udføres af guldsmed, Andreas Exner, Ringkøbing.
Alterkalken er nu færdig og vil fremover blive brugt ved altergangen.
Om sit arbejde med den nye alterkalk til Sønder Nissum Kirke, skriver Andreas
Exner:
”Alterkalkens linier er meget inspireret af døbefontens form. Døbefonten har
øverst den runde, skålformede, del, som har næsten lodrette sider. Den er lidt brat
afrundet ned mod en næsten flad underside, hvilket er ret usædvanligt; de fleste
døbefonte plejer at være mere afrundede, mere ”pokal-agtige”.
Allernederst under den runde overdel på alterkalken er der en sol, som hér er med
11 spidser. (Kalkens sol er godt nok med 12 spidser)
Fontens sider står lidt råt udhugget, mens solen er næsten blank. Dén detalje har
jeg med i kalken, hvor solen hér er i blankt sølv, mens resten af skålen (kaldet
cuppa) står råt smedet.
Kalken har fået et godt ”solidt” skaft, godt at holde på, midterdelen har form som et
gammeldags lommeur, som ligger godt i hånden (og også har blanke sider), og den
nederste del af skaftet vider så ud for neden som en kegle og allernederst
har kalken fået en solid ”ståflade”, som ligger helt fladt ned mod alterbordet. Det er
meningen, at skaftet rent grafisk ”fortsætter” op gennem midterdelen og videre op
til cuppa. Kalken er galvanisk forgyldt indvendigt.
Det har været meget spændende at arbejde med denne kalk og kunne inddrage
døbefontens former i den, og jeg takker menighedsrådet for opgaven.”
Venlig hilsen Andreas Exner
-Ved en senere lejlighed vil Andreas Exner, efter en gudstjeneste i Sønder Nissum
kirke vise alterkalken frem og fortælle om tilblivelsen.
Udsendelse til Letland
Fra slutningen af juli og indtil begyndelsen af november skal jeg udsendes til
Letland som feltpræst for de danske soldater. Siden begyndelsen af maj har
Forsvaret udsendt en bataljonskampgruppe på ca.750 soldater for at styrke Natos
tilstedeværelse i Baltikum. Det er naturligvis et svar på Ruslands invasion af
Ukraine i februar.
Det er en kompleks og vanskelig situation, som nødigt skulle blive mere alvorlig,
end den allerede er. Men det er også afgørende, at Danmark i denne situation yder
sit bidrag til den sikkerhed vi selv i mange år har nydt godt af.

I mit fravær varetages embedet af pastor Pia Gjervig Lützen, som præsenterer sig
selv nedenfor. Jeg beder alle tage lige så godt imod hende, som man gjorde sidst
hun vikarierede for mig.
I ønskes alle en god sommer.
Jakob Sandal
Præstevikar
Da Jakob skal udsendes til Letland, er det blevet min opgave at vikariere for ham.
Det er jeg rigtig glad for. Mit navn er Pia Gjervig Lützen, og jeg bor i No sammen
med min mand. Jeg har tidligere været vikar hos Jer, og jeg har været så glad for
det. Jeres gode humør, sjove bemærkninger, og store venlighed gjorde, at min tid
hos Jer sidste gang glædede mig i den grad. Vi var sammen både i sorger og glæder,
men altid mødte I mig med stor imødekommenhed, gæstfrihed og hjælpsomhed.
Jeg har ofte tænkt tilbage på den tid, ligesom jeg (ja, sig det ikke til nogen udenfor
sognene) havde de absolut bedste konfirmander, jeg nogensinde har haft. De var
nogle skønne mennesker. Jeg glæder mig til at møde de nye konfirmander. Jeg
glæder mig i den grad også til igen at samarbejde med Jeres fantastiske
kirkepersonale, de har hjulpet mig med mangt og meget, og det håber jeg også, de
vil gøre fremover. På gensyn og genhør.
Pia Lützen
Gudstjenester på Center Vest
Onsdag d.8.juni. kl.14.30
Torsdag d.21.juli kl.14.30
Torsdag d.18.august kl.14.30
Torsdag d.15.september kl.14.30
Torsdag d.10.november kl.14.30

Døbte
Thorsminde Kirke:
Luca Cornelius Arthur Ariën Horden, Vandborg
Esther Hedegård Willadsen, Vildbjerg

Samtale med præsten: Præsten står til rådighed for personlige samtaler, for
enhver der måtte ønske det. Præsten har tavshedspligt. Ønsker man en samtale
skal man bare henvende sig. Der er ikke noget krav til, hvad en samtale med
præsten skal dreje sig om. Jakob Sandal træffes på 9749 5008 eller Jasa@km.dk –
fra d.15.juli kan Pastor Pia Lützen kontaktes på 6145 7308 eller: Piaglz@gmail.com
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M. Koch = Provst Margrethe Dahlerup Koch, JWA = Sognepræst Jesper W. Andersen, Staby,
Fra d. 15.juli – 15.nov. passer Pastor Pia Lützen, embedet
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
Vikar for sognepræsten: Pastor Pia Lützen 61457308

Menighedsrådets udflugt
Tirsdag d. 23. august inviterer menighedsrådene i Husby og Sdr.
Nissum/Thorsminde til udflugt.
Turen foregår med bus og temaet bliver – ud over hygge og samvær- gamle danske
klostre.
Program:
8.00 afgang Thorsminde (P-plads ved ankeret), 8.15 afgang Sdr. Nissum (ved
kirken), 8.25 afgang Husby (ved kirken)
Morgenkaffe
Besøg i Ørslevkloster kirke
Middag
13.30-16 Besøg på Vitskøl kloster med klosterruin, klosterhave med lægeplanter
og rundvisning i klosterbygningerne. Kaffe.
Hjemtur via Struer og Lemvig
Ca. 18 Hjemkomst Thorsminde, 18.15 Sdr. Nissum og 18.25 Husby
Pris for turen er 200 kr. pr person, der betales i bussen.
Tilmelding til turen inden 15.8. til Anette Lillevang, 29285383 eller Jette
Aamann 20875134
Mvh. menighedsrådene i Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde
Kom og hør – en historie.

Kom og hør en historie, en novelle blive læst op – eller beretning fra
menneskelivet blive fortalt.
Tirsdag d. 11. oktober - Den grønne cafe i Multihallen kl.19.30
Alle er velkomne
Aftensang Thorsminde kirke.
Tir.d.21.6. kl.19.30
Ons. d.13.7. kl.19.30
Ons. d.10.08. kl.19.30
Ons. d.31.8. kl.19.30
Alle er velkomne

Menighedsrådsmøder

Onsdag d.22. juni, tirsdag d.16. august, onsdag d. 28.
september, torsdag d. 27. oktober og tirsdag den 22.
november
Møderne er fælles for Husby og Sdr.
Nissum/Thorsminde menighedsråd og afholdes i
præsteboligen kl. 19. Møderne er offentlige

