K i r k e bl a d f or H v i d bj er g / Ly n g s / Je g i n d ø o g S øn d bj er g / Od by

Vi kommer til din kirke, Gud,
og finder døren åben.
Det navn blir aldrig slettet ud,
vi fik hos dig i dåben.
“Vi kommer til din kirke, Gud”
af Johannes Johansen 1974

Fra Søndbjerg Kirke

IMpuls: Sangaften med
Svein Ellingsens salmer
n r .

Jørgen Thorgaard
fra Smerup
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Pastoratsudflugt til
Himmelske Dage
å r g a n g

R e d a k t i o n e n

Redaktionsudvalget:
Hvidbjerg
Børge Larsen, tlf: 97 87 15 38
E-mail: riebulig@gmail.com

Lyngs
Jette Wohlfahrt, tlf: 28 89 98 07
E-mail: jette@wohlfahrt.dk

Søndbjerg / Odby
Betty Lauritsen, tlf: 97 87 50 26
E-mail: betty-bent@mail.dk

Jegindø
Ingrid Noer Nielsen, tlf: 97 87 90 28
E-mail: ingrid@kirkebakken6.dk
Præsterne i Thyholm Pastorat deltager i
redaktionsudvalget

Ansvarshavende
redaktør:
Morten Krogh Nielsen, tlf. 97 87 90 03
E-mail: mbn@km.dk

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for
juli-august 2019:
21. maj
Foto:
Tor Tjeransen, Hans B. Henriksen, Lene Vangsgaard
Andersen, Ellen Aarlit Gade og Morten Krogh
Nielsen

Ind i de voksnes r
Forårstiden er konfirmationstid. Endnu en årgang konfirmander afslutter konfirmations-forberedelsen med en
festlig konfirmationsgudstjeneste i kirken og en efterfølgende fest i familiens kreds.
De fleste af os, som for længst har lagt denne dag bag
os, husker sikkert stadig nogle ting fra festdagen. Blandt
disse gode minder er måske også en svag erindring om
velmente ord som lød til os på denne dag. Måske én af
Af Lars Grønbæk
disse taler blev indledt med ordene: ”Nu træder du så
Sandfeld
ind i de voksnes rækker.” Sådan har det i alt fald ofte lydt
i festtaler til konfirmanden. I tidligere tider har denne talemåde jo også i høj
grad været sandheden om denne skelsættende dag. Kort tid efter konfirmationen skulle mange af de unge forlade hjemmets trygge rammer, de skulle
ud at tjene og ud for at lære at stå på egne ben. Men sådan er det jo ikke
længere, så på den måde er konfirmationen ikke på samme måde et overgangsritual, som den tidligere har været.
Men ligegyldigt om ordene om at træde ind i de voksnes rækker har dækning i virkeligheden eller ej, så lyder de nok stadig forjættende i de fleste
konfirmanders ører, for når man er 13 – 14 år gammel kan det vist næsten
kun gå for langsomt med at lægge al barnlighed bag sig. Så: ” Yes, nu træder
jeg ind i de voksnes rækker…”
Derfor kan det måske også føles som det rene lyseslukkeri hvis konfirmationsdagens første festtaler – præsten – i kirken tillader sig at skyde disse
voksendrømme ned og i sin tale til konfirmanderne siger:
” KÆRE KONFIRMANDER.
Nogen af jer vil sikkert i dag få at høre, at nu træder I ind i de voksnes rækker.
Muligvis synes I det lyder fedt, at I nu ikke længere skal betragtes som børn, for
det er måske lige det, I har ventet på skulle ske. Men når vi holder konfirmation
her i kirken i dag, så er det ikke for at fortælle jer, at nu bliver I voksne; nej, i dag
får I noget helt andet at vide her i kirken. I får at vide at: KONFIRMATIONEN SKAL

K o n t a k t
Pr æster Thyholm Pastor at
Morten Bo Krogh Nielsen
Kirkebakken 1
7790 Thyholm
tlf: 97 87 90 03
E-mail: mbn@km.dk
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Tirsdage kl. 10 - 12
Torsdage kl. 15 - 18
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Thyholm Kirkecenter
Lars G. Sandfeld
(konstitueret barselsvikar)
tlf: 40 93 96 64
E-mail: lgsandfeld@gmail.com
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Onsdage kl. 10-12
Torsdage kl. 15-18

Nørregade 19, Hvidbjerg
Kordegn Christen Birkebæk
tlf: 97 87 11 15
E-mail: cbi@km.dk
Fast træffetid:
Tirsdage kl. 10-12
Onsdage kl. 10-12
Torsdage kl. 15-18

rækker … eller hvad?
MINDE JER OM, AT I STADIG ER BØRN! Da I blev døbt, lød det
til jer, at I var Guds Børn. I fik lov til at kalde Gud for jeres Far
og bede til ham som et barn beder til sin Far.
”Vor Far, du som er i Himlen”. Sådan indledes den bøn, som
vi alle har fået i dåbsgave. Ved konfirmationen bekræftes
det, at dét stadig gælder. Det løfte Vor himmelske Far gav os
ved dåben, løber han aldrig fra: ”Du er stadig mit barn”, lyder
det til jer i dag.”

Egentlig lyder dét til os alle, hver gang vi mødes i Guds
hus, og på den måde er det rigtigt, det som H.C. Andersen skriver i et eventyr, at vi er alle er konfirmander
for Vor Herre. Alle har vi brug for igen og igen at blive
mindet om, at vi er Guds børn, og må stole på, at selv
om vi måske for længst er trådt ind i de voksnes rækker,
så lyder det stadig til os fra vor Far i Himlen: ”Du er mit
barn og intet kan skille dig fra min kærlighed”.

Konfirmation i Hvidbjerg Kirke

For m ænd

Gr avere

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Marianna Brogaard
tlf: 23 34 14 88
E-mail: Fam.Brogaard@mvb.net

Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
Annagrete Nielsen
E-mail:post@hvidbjergkirkegaard.dk
tlf: 97 87 12 83

Søndbjerg – Odby sogne:
Bente Thing
tlf: 22 27 34 26
E-mail: bentething@hotmail.com

Søndbjerg
Hanne Kragh Møller
E-mail: hkmodby@gmail.com
tlf: 61 38 08 87

Odby
Karsten Særkjær Nielsen
E-mail: knudbak@dlgmail.dk
tlf: 27 33 16 76
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Lyngtoppen

Af Formand for FDF Lene Vangsgaard Andersen
og pedel Børge Larsen

Så får Lyngtoppen en tur igen…
Pedel, Børge Larsen, og bestyrelsen i FDF Thyholm er
enige om og prioriterer højt, at kredsens unikke ejendom
i Søndbjerg skal vedligeholdes og holdes ”i god form”.
Holdningen er nemlig, at når vi har fået betroet sådan et
unikt sted som Lyngtoppen jo er, så har vi en forpligtelse
til at give flest mulige en oplevelse af at være der. Derfor
ønsker vi at vedligeholde og følge med tiden, uden at det
går ud over følelsen af at man er på lejr, når man besøger
Lyngtoppen. Og nu får østfløjen så en omgang. De røde
mursten er blevet vandskuret og malet i lyse farver. Gulv
og loft er skiftet ud og de to toiletter har fået nyt inventar.
Nye køjer med nye madrasser er blevet fremstillet, og det
hele står nu klar til at tage imod nye gæster i østfløjen
hvor helheden nu fremstår lys og venlig – fuldstændig
som vestfløjen.

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Bisættelse:
16. marts:
Charlotte Viola Ruseng Thomassen
LYNGS KIRKE
Dåb:
24. marts:
William Stig Sørensen
24. marts:
Oskar Høgfeldt Søndergaard
JEGINDØ KIRKE
Bisættelse:
28. marts:
Anna Elisabeth Pedersen
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Lyngtoppen blev i 1947 oprindeligt bygget som en tyskerbarak. Mulighederne her var utrolig godt set af en flok
fremsynede mænd, som investerede både tid og penge i
projektet. Bygningen ligger ideelt placeret i et enestående
fredet område med lyngklædte bakker nær Søndbjerg
Strand ved Limfjorden. Den 5,7 ha store grund omfatter
rigt varieret natur med lyngbakker, skov, mose, en lille å
samt en stor plan sportsplads og ikke mindst en dejlig
bålhytte.
Efter omfattende om- og tilbygninger i 1973, 1987, 1997
og 2011, hvor også bålhytten blev bygget, fremstår lejren
nu fuldt ud moderne med 37 sovepladser, opholdsrum,
stort velindrettet køkken, med professionelt komfur, opvaskemaskine og komplet service til 60 personer samt en
smuk sal med brændeovn og udsigt over lyngbakkerne
og Limfjorden. I det daglige passes Lyngtoppen af Børge
Larsen, som får hjælp af et par flittige damer som står for
udlejning og rengøring.
Børge Larsen og tidligere kredsleder, John Michaelsen,
kender begge huset og stedet som deres egne bukselommer. Renoveringen har bestyrelsen derfor trygt
kunnet overdrage til et par ildsjæle som selv er vokset
op med uforglemmelige FDF oplevelser på Lyngtoppen.
De brænder for stedet, og vil gøre alt for at Lyngtoppen
også fremover vil komme til at efterlade sig sine spor og
oplevelser til alle dens kommende gæster.

Om Jørgen Thorgaard fra Smerup

På opfordring vil jeg gerne berette
om en spændende personlighed,
nemlig Jørgen Thorgaard, som vil
være kendt af mange af kirkebladets
læsere, da han har trådt sine barnesko på Thyholm.
Da vi flyttede til Thyholm i 70´erne,
fandt jeg ud af, at han stammer
Af Steen Torstensen
herfra. Dette gjorde ikke min interesse for ham mindre. Jørgen Thorgaard var teolog, forfatter
og tv-vært. Han ”kom til verden i et sovekammer på et
lille husmandssted neden for Smerup Fattiggaard” i 1939,
hvilket fremgår af en selvbiografisk artikel i
”Barndommens land” i Jul i Thy 1981.
Jørgen Thorgaard levede således hele sin barndom og
tidlige ungdom på Thyholm. Han var elev på Hvidbjerg
Centralskole og senere Hvidbjerg Kost- og Realskole,
hvorfra han tog præliminæreksamen i 1955. Derefter student fra Tarm og cand. theol. fra København. Siden præst i
Osted Valgmenighed. Fra 1969 ansat ved Danmarks Radio
som kirkemedarbejder, kulturredaktør mv. og fra 1976
tv-producer.
Hans liv fik ende allerede i 1992, hvor han effektuerede en
beslutning om ikke at leve længere. Han blev altså kun 53
år gammel.
Med stor interesse har jeg lige genlæst hans selvbiografiske roman ”En god dag” (Centrum Forlag). Jeg kan kun
anbefale alle - og især lokalhistorisk interesserede - at læse
denne bog. Hvis I ikke kan skaffe bogen, kan I låne den af
mig. I sagens natur indeholder bogen mange interessante
beskrivelser af mere eller mindre gæve thyholmboere
og deres gøren og laden set gennem Jørgen Thorgaards
briller. F.eks. omtales præsten, skolebestyreren, lærere,
naboer, daglejere, skolekammerater m. fl. Den slags er jo
højst interessant – selv for en tilflytter som jeg, der har
kendt flere af de omtalte personer!
Bogen om Jørgen Thorgaards barndom er dog samtidig
rystende læsning og indeholder mange psykologiske
dramaer. Kort fortalt handler den om et barn, der blev
gjort fortræd. Faderen var en fattig husmand, der til tider
var hårdt ramt af sygdom både fysisk og psykisk. Sønnen
beskriver sin far som lunefuld, opfarende og følelseskold.

Jørgen Thorgaard, 1939-1992
Det skete mange gange, at Jørgen som lyn fra en klar
himmel blev ”tugtet” af faderen på uhyggelig vis. Han fik
af rebet i laden, så han var både gul og grøn over hele
kroppen!
Moderen stod ved siden af og vred sine hænder, men
kunne – eller turde – ikke forhindre den uhyggelige
afstraffelse. Dog sker der noget gennemgribende til sidst i
bogen, som jeg ikke vil røbe her…!
Der er således ingen tvivl om, at Jørgen Thorgaards barndom langt fra var nogen dans på roser! Ikke desto mindre
arbejdede han tit med sig selv og sin egen selvmedlidenhed og forsøgte som soluret kun at tælle de lyse timer.
Et sted filosoferer han selvbebrejdende: ”Hvorfor indstillede jeg mig ikke på de gode dage i mit hjem?”.
Når man betænker Jørgen Thorgaards barske opvækst
og hans sørgelige udgang på livet, giver det uvægerligt
stof til eftertanke, når man læser, hvad han skrev i 1981:
”Jeg tænker, at vi alle kan nå at lære. Hver ny dag er stadig
den første af dem, du har tilbage”. Ved en senere lejlighed
skrev han: ”Jeg glemmer dagene med blæst og regn og
fyldes med taknemlighed”. Jeg vil lade disse ord og tanker
af Jørgen Thorgaard stå til fælles inspiration.
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P a s t o r a t e t

Fælles program
Spaghettigudstjeneste
Fredag d. 24. maj kl. 17.00: Friluftsspaghettigudstjeneste ved Thyholm Kirkecenter i Hvidbjerg med efterfølgende spisning.
Indre Mission
Onsdag d. 1. maj kl. 19.30: Kredsmøde i HarringStagstrup Kirkecenter. Præsteparret Irene og Peter
Bjerre, Stenum fortæller ”Missionær blandt Rockere”.
Onsdag d. 15. maj kl. 19.30: ”Tabor-mødet 2019” i Indre
Missions egnsmuseum i det gamle missionshus
”Tabor” i Harring. Medvirkende: Sognepræst Peter
Østerby-Jørgensen, Galtrup og provst emeritus Jens
Munksgaard, Boddum.
Lørdag d. 25. maj: Indre Missions årsmøde i
Kulturcenter Limfjord, Skive.
Søndagstr æf
Søndag d. 26. maj kl. 14.30 – 16.30 i Thyholm
Kirkecenter
“Søndagstræf” i Kirkecentret er altid den sidste søndag
i måneden. Velkommen til et par hyggelige timer med
hjemmebag, snak, små indslag, salmer, sange og musik
relateret til årstiden. Kaffebord for 20 kr.

Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 15. maj kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Solvang
Tirsdag d. 14. maj kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 28. maj kl. 15.00: Andagt.
IMpuls
Onsdag d. 22. maj kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Sangaften
med Svein Ellingsens salmer ved pastor Per Toftdahl, Vildbjerg.
Alle er velkomne.
Refleks
Mandag d. 20. maj kl. 19.30: Møde hos Else og Svend
Bach-Mose, Hovedvejen 88.
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Alle Hjem
Mandag d. 20. maj kl. 19.30: Bibeltime hos Dorrit og Vagn
Olesen, Valmuevej 20.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: https://fdf.dk/thyholm/
Jegindø

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 15. maj kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Indre Mission
Onsdag d. 1. maj: Kredsmøde Harring-Stagstrup Kirkecenter. Vi
kører fra Missionshuset kl. 18.40. (Se fælles).
Onsdag d. 8. maj kl. 19.30 i Jegindø Missionshus: Den nye
missionær i Region Nord Moses Sloth (opvokset på Thyholm)
taler. Kaffebord.
Onsdag d. 15. maj kl. 19.30: Tabor-møde i Harring gamle missionshus. Kaffebord. (Se fælles).
Onsdag d. 22. maj kl. 19.30 i Jegindø Missionshus: Mannakorn.
Kaffebord.
ALLE er meget VELKOMNE.
Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til Kirsten
Graversgård på tlf. 97 87 92 18.
FDF
Lørdag d. 4. maj kl. 14.00: Planlægningsdag for sommerlejren
og efterfølgende lederhygge.
Mandag d. 6. maj kl. 20.00: Ledermøde.
Lørdag d. 11. maj: Puslinge- og tumlingestævne i netværk
Limfjord Vest.
Torsdag d. 30. - fredag d. 31. maj: Overlevelses-weekendtur for
pilte og væbnerelever til Klosterheden.
Klassemøder for puslinger/tumlinger (0.-2. kl.) mandage fra kl.
18.30 – 20.00.
Klassemøder for pilte/væbnerelever (3.-5. kl.) mandage fra kl.
18.30 – 20.00.
Søndbjerg/Odby

Læs mere på: www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 15. maj kl. 16.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.

Jegindø Kirkes
100-års
jubilæum

Pastoratsudflugt til
Himmelske Dage
på Heden

Lørdag d. 22. juni 2019

Kr. Himmelfartsdag, d. 30. maj 2019

Jegindø Kirke har ikke altid været synlig en tidlig morgen set fra Tambohus.
Men i juni 2019 er det 100 år siden den kraftigt udvidede udgave af Jegindø Kirke blev genindviet; og det skal
naturligvis fejres.
Menighedsrådet har nedsat et jubilæumsudvalg, som
i disse måneder arbejder for at skabe rammerne om et
folkeligt arrangement.
Der bliver festgudstjeneste i kirken, hvor biskop Henrik
Stubkjær vil prædike. Der bliver frokost og taler i præstegårdshaven. Der bliver nyheder og afsløringer. Der
bliver temakoncert i kirken senere samme eftermiddag.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved hele dagen lørdag d. 22. juni 2019.

I år går pastoratsudflugten til Himmelske Dage på
Heden. Menighedsrådenes Fællesudvalg har sammen
med sidste års udflugtsudvalg arrangeret en tur hvor vi
sammen kan opleve kirkedagene i Herning.
Der bliver busafgang fra Thyholm Kirkecenter kl. 12.00
med efterfølgende opsamling ved Odby Kirke.
Vi starter ud med at deltage i den store fælles åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning og den efterfølgende
officielle åbning. Herefter er der stort kaffebord.
Det videre program vil så dele sig ud på forskellige
spor. Et børne-spor og et eller flere voksen-spor, hvor vi
vil deltage i de arrangementer der er omkring Torvet,
Midtbyen og Mulighedernes Marked. Ønsker man
at opleve kirkedagen på egen hånd er det også en
mulighed.
Kl. 20.15 mødes vi for at køre sammen hjem igen, så
hjemkomst senest kl. ca. 22.
Turen er helt uden forplejning, så man skal have spist
hjemmefra når vi tager afsted, og selv vælge forplejning
i Herning, når vi er der. Men der er heldigvis masser af
muligheder.
Det er en familievenlig tur og det er prisen også. Pris: 50
kr. for voksne og 25 kr. for børn (maks. 15 år).
Tilmelding kan ske til sognepræst: Morten Krogh Nielsen på mail: mbn@km.dk eller på telefon: 97 87 90 03.
Sidste tilmeldingsdag er onsdag d. 22. maj.

Musik alsk tankerum
Onsdag d. 22. maj kl. 19.00-21.00 i Søndbjerg Kirke: Musikalsk
tankerum i Søndbjerg Kirke. Find roen i dig selv og i musikken.
Kom og gå som du vil inden for den afsatte tid.
Bibelkredsen
Mandag d. 13. maj hos Betty Lauritsen og Bent Ingemann,
Saturnvej 8. Tekst: Matt. 3,1-10.
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdagene d. 7. og d. 21. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen ved
Søndbjerg Præstegård.
Har du problemer med transport ringer du til Grethe Ebdrup
på tlf. 51 20 74 28, så arrangerer vi samkørsel.
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Gudstjenester | maj 2019

		

Hvidbjerg

5. maj
2. s.e. Påske
12. maj
3. s.e. Påske
17. maj
Bededag
19. maj
4. s.e. Påske
26. maj
5. s.e. Påske
30. maj
Kristi Himmelfart

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

10.30 LS

9.00 LS

10.30 MKN *

-

10.30 TB *

9.00 LS

-

10.30 LS

10.30 MKN

-

10.30 MKN / LS * 9.00 LS

-

-

9.00 PT

-

10.30 MKN *

9.00 PT

10.30 PT

-

10.30 LS

-

-

9.00 LS

-

Pastoratsudflugt til Himmelske Dage i Herning

LS: Lars Sandfeld - MKN: Morten Krogh Nielsen – PT: Per Toftdahl – TB: Thomas Buelund
*: Konfirmation; : Indsamling til Åbne Døre / Open Doors Danmark; : Kirkekaffe
Kirkeglimt

I hælene på Paulus på Hardsyssel
En torsdag i marts måned var alle
provstiets konfirmander samlet til det
årlige Konfirmand Event på Hardsyssel
Efterskole.
I år skulle konfirmanderne lære apostlen
Paulus bedre at kende.
Dagen startede med en gudstjeneste i
Vejrum Kirke, hvor en af provstiets præster introducerede konfirmander lidt til
Paulus. Hvad var det han gjorde? Hvorfor
forfulgte han de første kristne for senere
at blive den unge kristendoms ivrigste
missionær? Hvordan kom han rundt til
alle menighederne? Og hvad handler
alle hans breve om?
Efter gudstjenesten blev konfirmanderne sendt ud på et løb omkring efterskolen. Her var forskellige poster med

opgaver. Nogle af efterskolens elever stod
poster, så det var troværdigt for konfirmanderne, at det næsten
var nogen på deres
egen alder, der fortalte
om Paulus.
På en post skulle de
tegne hvad tro var for
dem på et lille spejl. På
en anden post handlede det om at lave
symbolerne for tro, håb og kærlighed
med store tovværk og ja, som det ses på
billedet, så skulle der også lidt lækkerier
til for at udstå de lange rejse rundt i “Romerriget”. Der var næsten 20 forskellige
poster, så vi nåede ikke rundt på dem

alle sammen.
Efter en lækker gang mad på efterskolen
kom stand-up´er Anders Kofoed Pedersen og fortalte lidt om unges selvbillede
og hvilke værdier og holdninger, som
man som ung skal møde livet med.
En rigtig god dag med konfirmanderne.

På sit legeme bar Kristus selv vore synder op på korset, for at vi, døde fr a synden, sk al leve for
retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. For I fór vild som får, men er nu vendt om til
jeres sjæles hyrde og tilsynsmand.
- 1. Peters Brev kp. 2, v.24-25.

