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Morten Præst på sin sidste arbejdsdag som
sognepræst i Thyholm Pastorat

Hva’ laver man i
Menighedsrådet?
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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

Afsked
Af Svende Grøn
Der noget så genstridigt og umenneskeligt ved afsked, at vi helst viger
udenom; vi trækker tiden ud og bliver stående i entreen med overtøjet i
favnen unaturligt længe, for vi ved godt, at lige om lidt skal vi åbne døren og
lukke den igen bag os, så vi står på hver vores side. Måske bliver man stående lidt og lytter intenst efter, om gruset knaser mindre og mindre tydeligt for
hvert skridt, vi fjerner os fra hinanden. Ethvert møde mellem mennesker bærer kimen til afsked i sig, og vi lærer det allerede fra vores tidligste barndom.
Disse næsten hvide håndflader af en drengehånd presset mod daginstitutionsruden, fordi vi voksne altid skal videre, og afsked er en genstridig og
umenneskelig realitet, vi forsøger at skjule, mens vi går med målrettede og
tonstunge skridt væk fra dem, vi allerhelst vil være sammen med altid. ”Jeg
henter dig klokken tre, skat!” siger vi, velvidende at knægtens tidsfornemmel-

Poul Michelsen, tlf: 42 43 63 52
E-mail: poulmichelsen@hotmail.com
Præsterne i Thyholm Pastorat deltager i
redaktionsudvalget

Ansvarshavende
redaktør:
Svende Grøn, tlf. 23 43 23 37
E-mail: sg@km.dk

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for
december 2019:
den 7. november 2019
Foto:
Kristoffer Juel, Ellen Aarlit Gade, Svende Grøn

K o n t a k t
Pr æster Thyholm Pastor at
Lars G. Sandfeld
(konstitueret vikar)
tlf: 40 93 96 64
E-mail: lgsandfeld@gmail.com
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Tirsdage kl. 10 - 12
Torsdage kl. 15 - 18
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Thyholm Kirkecenter
Thomas Buelund
Aggerholmsvej 2
7790 Thyholm
tlf: 97 87 51 36
E-mail: tbu@km.dk
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

se er helt fraværende og kl. 15:00 er om en evighed.
Eller vi ruller rebene sammen, der har sænket de døde i
graven, som har taget deres stemme, deres duft, deres hænder og smil med sig, og klynger os til håb og
evangelium om gensyn og ”med venner i lys vi tale”. Vi
tåler dårligt afsked, og alligevel skal vi adskilles; af tid,
af omstændigheder, af nødvendighed, og til sidst af
død og intethed. Vi hænger uløseligt sammen, siger
vi, selvom vi godt ved, at de ubrydelige bånd brydes
en skønne dag, og vi står forladte tilbage. Vi vænner os
aldrig til afsked.
At tage afsked med Morten Krogh Nielsen, som har
været præst for os i næsten fem år, er ikke let. Ordentlighed, omhyggelighed, nærvær og arbejdsomhed hænger ikke på træerne og kommer ikke af sig selv og er slet
ingen selvfølge, men kræver mod og mandshjerte. At
være fuldt ud tilstede, når livet går godt, eller når livet
gør ondt, er ikke selvfølgelige kvaliteter, men Morten
har gang på gang vist os, at han magter at gå med os
på vejen; hele vejen.
Mortens evne til på en helt naturlig måde at være alles
præst, er nok et studie værd. I en tid, hvor det er attråværdigt at være sær og særlig, er det en helt særlig
kvalitet at kunne forstå og færdes mellem folk, som de
er flest. Fra urolige babyer over døbefonten, som han
beroliger med en åben varm hånd, eller blandt rastløse konfirmander, der får foræret et sted at stoppe op
og være til, uden at skulle være andet end netop det,
til hans helt særlige evne til at dele ord, tanker, tro og
blomster ud. Og lave stempelkaffe.
Jeg trykker gerne hånden mod ruden og lytter efter
Mortens sidste skridt i gruset ved præstegården på
Jegindø. Selvfølgelig vænner vi os til at tale om Morten
i datid, ligesom vi altid gør, og han bliver endnu en
jegindpræst i rækken, som inddeler kirkelivet i portioner.

”Det var i Mortens tid”, vil vi sige, ”at vi fik Golgata nede
mod fjorden”. ”Kan I huske, hvordan Morten gjorde?” vil
vi spørge hinanden og nok savne ham lidt. Sådan er det!
Der er noget umenneskeligt ved afsked, men vi forstår
godt, at andre skal have glæde af Morten og hans
særlige evner for tilstedeværelse og kommunikation.
Og derfor er det tid til at sige Tak for, at Morten ville
være vores præst og ønske ham Guds rige velsignelse
derovre på den anden side af Jylland.

En BUSK-gudstjeneste
for hele pastoratet

Hvert år er der BUSK-gudstjenester over hele landet,
hvor vi fejrer sammenhængen mellem Børn, Unge,
Sogn og Kirke. Vi fejrer altså, at kirken er et sted for
alle, der bor i sognene på Thyholm og Jegindø, og
denne søndag sætter vi især fokus på børn og unge.
Børn og unge fra hele pastoratet opfordres til at tage
deres forældre og bedsteforældre i hænderne og gå
i kirke sammen til en lidt særlig gudstjeneste søndag
den 27. oktober 2019 kl. 10.30 i Jegindø Kirke. Årets
tema er: ”Stjerne for hinanden!”

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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Kirkelig vejviser
Fælles
Grundtvigsk Forum

Lasse Kamstrup, Sundsvej 3,
Tlf. 21 25 28 72 – lillelasse@sol.dk

Anne Mette Vestergaard, Rosenvænget 17
Tlf. 97 87 24 48 – oluf7790@mail.dk

Thyholm FDF

Soldatervennekredsen

Kim Langgaard, Hindselsvej 6,
Tlf. 26 20 51 31 – kimlanggaard@hotmail.com

Jens Kr. Bach-Mose, Hovedvejen 54,
Tlf. 97 87 11 65 – jkbachmose@gmail.com

Thyholm Genbrug – Danmission

KLF – Kirke og Medier

Else Toftdal, Fasanvej 25,
Tlf. 97 87 18 75 – Seet25@mvb.net

Børge Larsen, Munkevej 7,
Tlf. 97 87 15 38 – riebulig@gmail.com

Cafeeftermiddage

Hvidbjerg – Lyngs

Anne Mette Vestergaard, Rosenvænget 17,
Tlf. 97 87 24 48 – oluf7790@mail.dk

Impuls

Værestedet Nørregade 12a

Elly Christensen, Skærshøjvej 6,
Tlf. 40 89 65 79 – ellyogna@gmail.com

Svend Bach-Mose, Hovedvejen 88,
Tlf. 97 87 20 55 – mail@flovlev.dk

Alle Hjem

Jegindø

Ester Hebsgaard Jensen, Kløvervænget 9,
Tlf. 29 93 13 79 – esterogvilly@gmail.com

Jegindø Indre Mission

Refleks

Kirsten Graversgård, Kongevejen 1
Tlf: 97 87 92 18 - kirsten.graversgaard@gmail.com

Else og Svend Bach-Mose, Hovedvejen 88,
Tlf. 97 87 20 55 – mail@flovlev.dk

FDF Jegindø

KFUM og KFUK

Kjeld Gravergård, Kongevejen 1
Tlf: 97 87 92 18 – kjeld.graversgaard@gmail.com

Flemming Leegaard, Graugårdsvej 6,
Tlf. 22 35 68 18 – 5xleegaard@mail.dk
Karin Therkildsen, Munkevej 16,
Tlf. 30 28 55 40 – karinth@ofir.dk

Søndbjerg-Odby
Indre Mission

Ungdomsklubben

Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tlf. 97 87 52 28 – chr.erik@mail.tele.dk

Jens Kr. Møller, Skærshøjvej 3
Tlf. 20 29 63 44.

Bibelkredsen

MOK

Betty Lauritsen, Saturnvej 8,
Tlf. 97 87 50 26 – betty-bent@mail.dk

Jacob Gade, Kappelvej 16,
Tlf. 27 62 35 16 – jacobaag@icloud.com
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Mini-MOK

Menighedsrådet? Hva’ er det lige,
man laver dér?

Af Jette Wohlfahrt
Nu er det snart 1 år siden, jeg blev ringet op af Ingrid
Gramstrup. Hun spurgte, om jeg kendte til nogen, som
kunne tænke sig at komme med i menighedsrådet, da
hun gerne ville holde efter mange års tro tjeneste og
frivilligt arbejde. Jeg havde længe tænkt på at prøve at
komme med i noget nyt her på Thyholm, så jeg sagde
ja! Det var dog først bagefter, at jeg tænkte: Hva’ ville det
sige at være med i menighedsrådet?
Jeg tænkte, at det nok var et møde hvert halve år og
ellers ikke det store i det arbejde. Jeg tænkte slet ikke på,
hvad man ellers kunne arbejde med ud over at være behjælpelig ved spaghettigudstjenester og ved 1. søndag i
advent, hvor kirken er vært med æbleskiver og tilbehør.
Jeg var med til mødet, hvor der blev fortalt om menighedsrådets arbejde, og det afskrækkede mig ikke. Så
jeg stillede op og blev valgt ind i Lyngs, Hvidbjerg og
Jegindø menighedsråd. Så kom dagen til mødet med
de andre i menighedsrådet, og hvor vi skulle planlægge
alle møder resten af 2018/2019.
Så var der også lige de udvalg, som man kunne komme
med i. Jeg blev valgt til 2 af dem, og det var kirkegårdsudvalget og kirkebladsredaktionen.

At der så var møde næsten hver måned i menighedsrådet og møder i de andre udvalg, havde jeg ikke set
komme. Jeg tænkte: Hvad kan man dog mødes så tit
om? Og hvad skal der bruges af tid på dette? Jeg har nu
erfaret, at der er masser at snakke om, og tiden bliver
udfyldt med mange punkter, så tiden flyver afsted til
disse møder.
Jeg tænkte slet ikke på hvor stort et arbejde, der ligger
i at være med i menighedsrådet. Ting man skal tage
stilling til, som man ikke aner noget om; meninger om
ting man heller ikke ved, hvad er. Så jeg har brugt det 1.
år på at være tilstede og suge til mig af viden, da næsten
alle de andre har været med i mange år og har en stor
erfaring på alle områderne.
Jeg ser frem til at være med i mange år og håber, at
andre også har lyst til at komme og være med, så vi kan
tage vare på vores kirker og kirkemedlemmer i mange
år fremover.

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Dåb:
Begravelse/bisættelse:
31. juli: Kennet Hedegaard Thorsted
JEGINDØ KIRKE
Dåb:
4. august: Sigurd Holm Kjeldgaard Jacobsen
4. august: Frida Bossow Vangsgaard
18. august: Dana Lykke Fomsgaard Madsen
18. august: Luna Liv Fomsgaard Madsen
Vielse:
10. august: Sarah Rostved til Tobias Lund Petersen
10. august: Mette Berg Kristensen til Peter
Kjeldbjerg
Begravelse/bisættelse:
27. juli: Ruth Agnete Bjerregaard
8. august: Nanny Sørensen
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Fælles program
Spaghettigudstjeneste
Torsdag den 3. oktober kl. 17.00 i Søndbjerg Kirke
Koncert
Torsdag den 24. oktober kl. 19.30 i Hvidbjerg Kirke: Ensemble
MidtVest. Arrangeres i samarbejde med Musikkens Venner.
MandagsMusik

Mandag den 28. oktober kl. 19.00 i Odby Kirke: ”Komponistens
egne værker” med Janne Mark.
Cafeeftermiddage
Onsdag den 9. oktober kl. 14.30 i Thyholm Kirkecenter: ”Om
B.S. Ingemann – hans liv og digtning” med Lene Bach-Mose.
Onsdag den 23. oktober kl. 14.30 i Thyholm Kirkecenter: ”At
leve med sig selv i medgang og i modgang” med Birgitte
Thinggaard.
Onsdag den 6. november kl. 14.30 i Thyholm Kirkecenter: ”Æ’,
- en Tambohus-knægt” med Jens Rysgaard.
Foredr agsaften
Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
”Danskernes Tro gennem 1000 år” med Peter Lodberg,
professor MSO i teologi ved Aarhus Universitet. Foredraget
tager udgangspunkt i Peter Lodbergs meget roste bog med
samme titel. Aftenen arrangeres af Refleks, Impuls, Indre
Mission på Jegindø, Grundtvigsk Forum og KFUM og KFUK.

Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag den 30. oktober kl. 19.00 i Søndbjerg Konfirmandstue:
Menighedsrådsmøde.
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Dåbskludestrik
Tirsdag den 8. oktober kl. 14 - 16 i Thyholm Kirkecenter:
Dåbskludestrik. Medbring strikkepinde. Vi ses. Gunhild
Sandfeld og Ingrid Noer Nielsen.
Grundtvigsk Forum
Tirsdag den 29. oktober: Se fælles program.
Søndagstr æf
Søndag den 27. oktober 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.
Indre Mission
Temaundervisningsaftener/oktobermøder i Søndbjerg:
Tirsdag den 1. oktober kl. 19.00: Skriftemåls- og nadvergudstjeneste i Søndbjerg Kirke ved pastor Christian Poulsen,
Herning. Efterfølgende bibelforedrag i konfirmandstuen over
emnet ”De ti bud”. Kaffebord. Kredsarrangement.
Onsdag den 2. oktober kl. 19.30. Kredsmøde (temaundervisningsaften) i konfirmandstuen. Taler missionær Bent Kjær
Andersen, Tjørring, over emnet ”Bjergprædikenen”. Kaffebord.
Lørdag den 5. oktober: Bustur til ”Syng den igen” i Skjern.
Onsdag den 6. november kl. 19.30: Kredsmøde i Harring-Stagstrup Kirkecenter med sognepræst Peter Krabbe Larsen,
Struer.
KFUMs Soldatermission
Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Soldatervennefest. Kan man tro på en kærlig Gud, når man er
soldat i krigszonen? Generalsekretær Per Møller Henriksen,
Fredericia, vil tale om det at stå ved sine værdier og bekende
sin tro og vil desuden fortælle om arbejdet blandt danske
soldater i ind- og udland gennem mere end 40 år.

Allehelgen
Søndag den 3. november kl. 10.30 i Lyngs Kirke og kl. 14 i Hvidbjerg
Kirke: Allehelgens-gudstjeneste, hvor vi mindes vore døde.
Solvang
Tirsdag den 8. oktober kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 22. oktober kl. 15.00: Andagt.

Impuls
Onsdag den 2. oktober kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Jens Kr.
Brander Hurup taler om demens. Når det bedste man har langsomt,
men sikkert forsvinder.
Tirsdag den 29. oktober: Se fælles program
Refleks
Tirsdag den 29. oktober: Se fælles program
Alle Hjem
Mandag den 28. oktober kl. 19.30: Bibeltime hos Dorit og Vagn
Olesen, Valmuevej 20.
Thyholm KFUM og KFUK
Tirsdag den 29. oktober: Se fælles program
Se desuden: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: https://fdf.dk/thyholm/
Jegindø
Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag den 30. oktober kl. 19.00 i Søndbjerg Konfrimandstue:
Menighedsrådsmøde.
BUSK-gudstjeneste
Søndag den 27. oktober kl. 10.30 i Jegindø Kirke, hvor der er fokus på
Børn, Unge, Sogn og Kirke.
Allehelgen
Søndag den 3. november kl. 19 i Jegindø Kirke: Allehelgensgudstjeneste, hvor vi mindes vore døde.
Indre Mission
Tirsdag den 1. oktober kl. 19.00 Se fælles.
Onsdag den 2. oktober kl. 19.30. Se fælles.
Lørdag den 5. oktober Bustur til ”Syng den igen” i Skjern.
Onsdag den 9. oktober kl. 19.30 i Jegindø Missionshus taler
missionær Henrik S. Jørgensen, Mors. Kaffebord.
Tirsdag den 29. oktober: Se fælles program.
ALLE er meget VELKOMMEN
Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til Kirsten
Graversgård på tlf. 97 87 92 18.
FDF
Fredag den 11. - søndag den 13. oktober: Weekendtur for puslinge,
tumlinge og pilte til Jesperhus.
Mandag den 21. oktober kl. 20.00: Ledermøde.
Lørdag den 26. -søndag den 27. oktober: Overnatning i kredshuset
for hele kredsen.

Søndag den 27. oktober kl. 10.30 i Jegindø Kirke: BUSKgudstjeneste for hele kredsen .
Søndag den 3. november: Seniorer og ledere står med
flagermuslygter til gudstjenesten kl. 19.00. Seniorer og ledere
mødes ved kirken kl. 18.30.
Klassemøder for puslinge/tumlinge (0.-2. kl.) mandage fra kl. 18.30
– 20.00.
Klassemøder for pilte/væbnerelever (4.-6. kl.) mandage fra kl. 18.30
– 20.00.
Søndbjerg / Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Onsdag den 30. oktober kl. 16.00: Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Allehelgen
Søndag den 3. november kl. 10.30 i Søndbjerg Kirke: Allehelgensgudstjeneste, hvor vi mindes vore døde.
Musik alsk Tankerum
Tirsdag den 22. oktober kl. 19 - 21 i Søndbjerg Kirke: Organist
Christen Birkebæk spiller kendte salmer og musikstykker på orgel.
Du kan komme og gå, som det passer dig inden for det afsatte
tidsrum.
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen ved Søndbjerg
Præstegård.
Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen ved Søndbjerg
Præstegård.
Bibelkredsen
Mandag den 7. oktober kl. 19.00 hos Karen Margrethe og Knud
Christiansen, Lavbjergvej 6. Tekst: Luk. 14,1-11.
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Gudstjenester | oktober 2019

		

6. oktober
16. s.e. Trinitatis
13. oktober
17. s.e. Trinitatis
20. oktober
18. s.e. Trinitatis
27. oktober
19. s.e. Trinitatis
3. November
Allehelgen

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

9.00 TB

9.00 LS

10.30 TB

-

10.30 LS

10.30 LS

-

-

9.00 LS

-

9.00 TB

-

-

-

10.30 TB

-

9.00 TB

10.30 LS *

10.30 TB

-

14.00 LS**

10.30 LS**

19.00 TB**

10.30 TB**

TB: Thomas Buelund - LS: Lars G. Sandfeld
* BUSK-gudstjeneste ** Allehelgensgudstjeneste, hvor vi mindes vore døde.

Kirkekaffe

Kirkeglimt

Allehelgen: De levendes land
Af Svende Grøn
Det var Annegrete, kirkegårds-bossen,
som en dag gjorde mig opmærksom
på det. Jeg gik rundt og faldt i staver
på kirkegården på Jegindø og fik nok
sagt et-eller-andet ubetydeligt om
død og tristhed, som fik Annegrete til
at udbryde: ”Jamen, kirkegården er da
de levendes sted!”
Mellem sporene af levet liv, som efterladte har forsøgt at strække ind i evigheden ved at sætte ord og tegn på
gravminderne, kan man opdage det
sælsomme fænomen, at livet synes
stærkere og lyset mere klart på en kirkegård. Man kan følge forandringerne i
folks tro og håb, og glæde sig over forskelle og personligheder.
På en gammel gravsten står Bibelstedet fra Salmernes Bog kap. 116 vers 15
citeret: ”Kostbar i Herrens Øjne er hans

Helliges død”. Hvem var den unge
mand, der knap blev 18 år? Fandt de
efterladte mening i hans alt for tidlige
død ved at knytte ham tæt til Herren
og hans vilje? Det knager unægtelig i
en moderne sjæl, og jeg er glad for, at
nutidens oversættelse af bibelverset er
blevet til: ”Dyrebart i Herrens øjne er
hans frommes liv.”
Ikke langt derfra ligger en næsten ny
gravsten med en stump tekst fra en
salme af Johannes Møllehave: ”Nåden
er, når alt er tabt, at få alt tilbage!” Det er modige folk,
som har fået det skrevet på
en gravsten. Alt er jo tabt,
tænker vi ofte ved gravens
kant, for vi kan intet stille op
med sorgen og savnet. Vi er
magtesløse og trætte. Indtil
det tabte spirer frem på ny,

og en tålmodig taknemmelighed over
at have mødt og elsket giver mod til at
nynne med på Grundtvigs salme:
”O vidunder-tro!
Du slår over dybet din gyngende bro,
som isgangen trodser i brusende
strand,
fra dødningehjem til de levendes land;
bo lavere hos os, det huer dig bedst,
du højbårne gæst!”
Måske har Annegrethe ret; kirkegården
er de levendes land!

