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Enden er (altid) n
Af sognepræst Thomas Buelund
I sommers var jeg på ferie rundt i Skotland sammen med min familie.
Turen tog os til det summende og tumultariske Glasgow, som efter en
lang og rolig rejse ned langs den vejrbidte, men utrolig smukke, vestkyst
til forveksling lignede en hvilken som helst anden storby, konstant under
ombygning med byggepladsers larmende piloteringer, trafikpropper, evige
ambulanceudrykninger og gadesangeres standardrepertoire, bestående af
lige dele Bob Dylan og Bob Marley. Og midt i alt rodet stod han som fuldendte
billedet: Den altid aparte og usoignerede dommedagsprofet med sit lange
tjavsede hår, rødsprængte øjne efter utallige nætters dårlig søvn, en hæs
mumlen og et skilt højt hævet over hovedet skrevet med tusch: ”end times
are here” (dansk: enden er nær). Med dette budskab mødte han os alle, unge
som gamle, alle de velklædte forretningsmænd og forretningskvinder i deres
hastige passage på vej væk fra dommen i færd med mindst lige så målsikre
samtaler ind gennem deres iPhones og videre ud et andet sted i verden på
deres evige jagt efter vækst – og så selvfølgelig alle os turister.
Jeg mødte dommen, alt imens jeg traskede rundt i et par afslappede
Adidas med kameraet henslængt over skulderen, en sandwich i hånden
og betragtede det hele på behørig afstand. Man skulle jo nødig komme for
tæt på, hvilket i sandhed gælder, når det drejer sig om dommedagsprofeter.
Men alligevel skete det. Ganske uventet blev jeg overvældet af dystopien.
Budskabet trængte på en mærkværdig måde ind gennem al larmen.
Pludselig stod jeg dér og følte mig som den eneste, der kunne tyde de
dårligt optegnede blokbogstaver, mens resten af verden gik videre i lykkelig
uvidenhed.
”ENDEN ER NÆR. JORDEN GÅR UNDER.”
Men jeg var langt fra alene. På en måde kunne mit feriebillede passende
være et sindbillede på den danske folkestemning 2019, hvis vi lader
dommedagsprofetien komme til udtryk i polers smelten, husvilde isbjørne og
nedsavede regnskove. For vi er mange, der har set skriften på væggen - i et år,
hvor den politiske dagsorden næsten entydigt har været præget af klimakrise –
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nær
og det til tider i en retorik, der har været lige så patosfyldt,
som kom den fra en dommedagsprofet. Mon ikke mange
af os til tider har følt os lige så distancerede som en turist
i træningssko, der helst vil kunne betragte det hele på
behørig afstand uden at involvere sig for meget? For hvor
ville det dog være rart, hvis krisen blot kunne løse sig selv,
men det virker desværre ikke til at være tilfældet.
Dommen er over os, og den har sat sit præg, både i
samtalerne hen over middagsbordene, hvor globale og
lokale forandringer vendes, mens vores indkøbskurve taler
sit tydelige sprog og bliver mindre og mindre kødfulde.
Dommen tvinger os - om vi vil det eller ej - til at tænke
nyt. Men det er ikke en dårlig ting, snarere er det som et
beredskab, der opdrager os til ny tænkning.
På samme måde er det med Guds dom. For heller ikke i
troen kan vi gå dommen forbi. Livet leves under dommen
som en konstant påpegning af det ansvar, der er os givet,
og som vi livet igennem skal bestræbe os på at leve op
til. Derved tvinger dommen os altid til at tænke nyt – for

livet må aldrig reduceres til faste leveregler, men må altid
lade sig udforme i nutiden i ansvaret for ens næste og sig
selv. Ansvaret har altså noget at gøre med livssyn. Det har
noget at gøre med at bevare håb og optimisme – selv
under dom.
Derfor hænger tro og klimakrise på sin vis også sammen,
for langt den største udfordring for menneskeheden og
for kloden er vores ligegyldighed og passivitet. Det er
ligegyldigheden, der får os til at tro, man overhovedet kan
holde sig på behørig afstand. Man skulle jo nødig komme
for tæt på. Men man kan ikke være på afstand af Guds
dom. Den står vi alle under – og der er ikke noget sted
at skjule sig. Heldigvis står vi aldrig alene, for håbets Gud,
Menneskesønnen, står ved vores side og tager os i forsvar.
Selv på dommens dag står vi altså aldrig uden håb.
Jeg hilser derfor endnu et Herrens år hjerteligt
velkommen - og håber, det vil formane os alle til fornuft,
omsorg og kærlighed for den verden, vi er en del af.

Nyt og gammelt mødes i Skotland

For m ænd
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La Città Eterna - Den Evige Stad
Af Martin Raabjerg Vestergaard
Onsdag den 16. oktober 2019 var tiden oprundet, da vi far Leif og jeg - skulle afsted på vor længe ventede rejse
til Rom! Selv har jeg været der en gang før, for far var det
første gang, men jeg tror da, vi glædede os lige meget til
alt det, vi skulle se og opleve.
Inden det kunne komme så vidt, måtte vi selvfølgelig
have overstået selve turen derned. Den startede kl.
10.30 med fem timers togtur fra Hvidbjerg Station til
Kastrup Lufthavn, hvorfra vi skulle flyve. Kl. ca. 23 nåede
vi til vort hotel i centrum af Rom. Det er indrettet i et
gammelt kloster med en stadig fungerende kirke i
centrum. Kirkens navn er intet mindre end Basilica di
Santa Croce in Gerusalemme, altså Kirken for det Hellige
Kors i Jerusalem, og den huser da også en imponerende
relikviesamling, som efter sigende omfatter bl.a. to torne
fra Jesu tornekrone og tre splinter af Jesu kors.

Vi havde fem hele dage i byen, før vi tirsdag den 22.
oktober igen vendte snuden hjemad, og i løbet af den
tid nåede vi alt det, vi gerne ville. Vi var omkring det
antikke Rom med bygninger fra Romerrigets storhedstid:
Pantheon, Engelsborg, Colosseum og Forum Romanum.
Her kunne vi virkelig mærke historiens vingesus, og
i Colosseum kunne vi nærmest se for os, hvordan
gladiatorer har kæmpet blodige kampe til døden for
underholdningens skyld.
Naturligvis besøgte vi også mange kirker, når vi gik rundt
i byen. I starten gik vi ind i hver eneste, vi kom forbi, men
det måtte vi til sidst opgive, for der er virkelig mange
- bare i centrum skulle der være omkring 900! Jeg vil
desuden også sige, at jeg blev mættet - der er trods alt
grænser for, hvor meget guld og hvor mange malerier
jeg kan kapere på få dage. For det er jo netop det, der
kendetegner de katolske kirker; de er udsmykket, som
Peterskirken
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om den ene prøver at overgå den anden, og det har
sikkert også været intentionen hos bygherrerne i sin tid.
Det er bestemt smukt og fascinerende, men man kan til
sidst godt komme til at længes efter vore egne simple,
hvidkalkede kirker.
Den sidste kirke, vi besøgte, er den største og mest
berømte af dem alle: Peterskirken i Vatikanet, hvor
Sankt Peter og flere paver er begravet. Denne er også
overdådig, flot og imponerende, og den huser bl.a. et
gravmonument over pave Pius 7, som er udført af den
danske billedhugger Bertel Thorvaldsen.
Inden Peterskirken havde vi været inde på
Vatikanmuseerne og i Det Sixtinske Kapel, hvor valg
af nye paver foregår, og hvor man på loftet bl.a. kan se
Michelangelos berømte maleri af Adams skabelse.
Søndag var vi til stede under pavens ugentlige Angelus,
hvor han viser sig i et vindue og velsigner de fremmødte.
Det var en lidt spøjs oplevelse, for da han dukkede op
i vinduet, hujede og klappede folk på Peterspladsen,
som var han en rockstjerne eller håndboldlandsholdet
på Københavns Rådhus efter VM-sejren. Det var i hvert
fald tydeligt, at han af katolikker anses for at være Kristi
stedfortræder og dermed er deres store (lede)stjerne.
En sidste stor oplevelse, jeg vil dele med jer, er
rundvisningen i Calixtus-katakomberne, hvor omkring
en halv million af Roms første kristne har ligget begravet.
Det er et imponerende stykke gravearbejde, som gik hele
fire etager ned under jorden. Vi havde dog kun adgang
til anden etage, og herfra har de for nogle år siden følt sig
nødsaget til at fjerne alle jordiske rester af de begravede,
fordi knogler og kranier simpelthen blev stjålet af
besøgende. Alligevel var det også her fascinerende at
gå rundt og forestille sig, hvordan der var for ca. 2000
år siden. Mange af gravene er udsmykket med nogle
af de første kristne symboler, såsom fisken og ankeret
(symboliserende Peter, der blev korsfæstet med hovedet
nedad).
Efter fem dage og over 100 kilometers vandren rundt
må vi bare erklære, at Rom er meget storslået og
gennemsyret af historiens vingesus. Det er i sandhed Den
Evige Stad!

Paven kan skimtes i det
øverste vindue i midten

Kunstudstilling

Mandag den 13. januar åbner en kunstudstilling i
Thyholm Kirkecenter med værker af Arne Haugen
Sørensen. Man vil kunne se både akvareller og grafiske arbejder. Billederne vises indtil mandag 23.
marts.
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P a s t o r a t e t
Hvidbjerg/Lyngs

Menighedsplejen
Besøgstjenesten under menighedsplejen i
Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne formidler
kontakt mellem besøgsvenner. At få et besøg kan
have stor betydning i kampen mod ensomhed
og tristhed, så derfor er man velkommen til at
kontakte Kirsten Aalund, Jegindø, hvis man gerne
vil have besøg. Skulle nogen ønske at indgå i
korpset af besøgsvenner, kan man kontakte Kirsten
på tlf: 51 22 23 01.

Kirkehøjskole

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådsmøde
Mandag den 20. januar kl. 18.00 i konfirmandstuen ved Søndbjerg
Præstegård.
Solvang
Tirsdag den 14. januar kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 28. januar kl. 15.00: Andagt.
Impuls
Evangelisk Alliances Bedeuge i Thyholm Kirkecenter:
Mandag den 6. januar kl. 19.30: Indledning ved Lars Sandfeld.
Tirsdag den 7. januar kl. 19.30: Indledning ved Ulrik Jensen.
Onsdag den 8. januar kl. 19.30: Indledning ved Bent Fodgaard.
Alle Hjem
Mandag den 27. januar kl. 19.30: Bibeltime hos Else og Svend Erik
Toftdal, Fasanvej 25, Hvidbjerg.
Refleks
Mandag den 13. januar kl. 19.30: Møde hos Birthe og Kristen Villadsen
(Pus og Sam), Skærshøjvej 9, Floulev.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: fdf.dk/thyholm/

Årets tema i kirkehøjskolen er ”Jesus”. Vi har inviteret en
præst, en forsker, en underviser og en kunstner til at komme med hvert deres bud på, hvad de tænker om Jesus. Vi
håber, at mange vil tage imod indbydelsen til at fordybe
os sammen i kernen af kristendommen, som har og har
haft enorm betydning for vores kirke, kultur og samfund.
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.30: Jesus i kunsten, med
sogne- og korshærspræst Søren Nielsen, Holstebro.
Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30: Markus, med skuespiller Caspar Koch, Aarhus.
Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30: Jesus set fra en
forskers perspektiv, med lektor René Falkenberg, Aarhus
Universitet.
Torsdag den 23. april 2020 kl. 19.30: Jesus i salmer og
musik, med sognepræst Mads Djernes, Nørremarkskirken
i Vejle
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Kirkekorene gør sig klar til Lucia-optog ved
Julestue i Thyholm Kirkecenter

Jegindø
Menighedsr ådsmøde
Mandag den 20. januar kl. 18.00 i Søndbjerg Konfirmandstue
Indre Mission
Evangelisk Alliances Bedeuge, mandag - onsdag den 6. - 8. januar
kl. 19.30 og torsdag den 9. januar kl. 18.00 med fællesspisning.
Pjecer ligger i våbenhuset i Jegindø Kirke.
Fredag - lørdag den 17. - 18. januar i Bedsted Missionshus:
Mandsstævne, se fælles.
Onsdag den 22. januar kl. 19.30: Filmaften om Paulus. Kaffebord.
Onsdag den 5. februar kl. 19.30 i Bedsted Missionshus: Kredsmøde,
se fælles. Kørsel fra missionshuset kl. 18.45.
FDF
Tirsdag den 7. januar: Kredsmøde Vi tager alle i Hurup Svømmehal
kl. 17.30 – 20.45.
Onsdag den 8.. januar: Ledermøde kl. 19.00.
Klassemøde hver mandag: Puslinge/tumlinge kl. 18.30 – 20.00.
Pilte/væbnerelever/væbnere kl. 18.30 – 20.00.
Søndbjerg/Odby
Menighedsr ådsmøde
Mandag den 20. januar kl. 16.00 i konfirmandstuen ved Søndbjerg
Præstegård.
Musik alsk tankerum
Onsdag den 22. januar kl. 19.00 - 21.00 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.
Kyndelmissegudstjeneste
Efter gudstjenesten i Odby Kirke søndag den 2. februar kl. 17.00 er
der spisning.
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdagene den 14. og den 28. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen
ved Søndbjerg Præstegård. Har du problemer med transport,
ringer du til Grethe Ebdrup 51 20 74 28, så arrangerer vi samkørsel.
Bibelkredsen
Mandag d. 20. januar kl. 19.00 hos Ellen og Per Toftdahl, Birkevej 4.
Tekst: Luk. 17,5-10.

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Dåb:
17. november: Thea Støttrup Østergaard
24. november: Leonora Steensen Sandfeld
Vielse:
17. november Louise Kirstine Østergaard til
			
Jeppe Støttrup Østergaard
Begravelse/bisættelse:
16. november: Ane Marie Madsen
22. november: Erling Christensen
LYNGS KIRKE
Dåb:
16. november: Emil Gutzke Pallisgaard
ODBY KIRKE
Begravelse/bisættelse:
28. november: Søren Christian
			
Hedegaard Stokholm
JEGINDØ KIRKE
Begravelse/bisættelse:
29. november: Gerda Kristine Vollesen
30. november: Bjarne Hald Olesen

Fælles program
Spaghettigudstjeneste
Torsdag den 9. januar kl. 17 i Jegindø Kirke om De hellige
tre konger.
Torsdag den 30. januar kl. 17 i Odby Kirke:Kyndelmissegudstjeneste.
Søndagstr æf
Søndag den 26. januar kl. 14.30 – 16.30 i Thyholm Kirkecenter.
Indre Mission
Fredag - lørdag den 17. - 18. januar i Bedsted Missionshus:
Mandsstævne. Missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring,
medvirker.
Onsdag den 5. februar kl. 19.30 i Bedsted Missionshus:
Kredsmøde. Taler missionær Hans Jørgen Hedegaard,
Blåhøj. Kørsel fra missionshuset kl. 18.45.
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1. januar
Nytårsdag
5. januar
Hellig 3 Konger
12. januar
1. s. e. H3K
19. januar
2. s. e. H3K
26. januar
3. s. e. H3K

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

-

-

16.00 LS

-

14.00 LS

10.30 LS

9.00 LS

9.00 TB

10.30 TB

-

9.00 TB

-

10.30 EB

-

10.30 TB

10.30 LS/TB

-

-

10.30

-

-

10.30 LS

-

-

9.00 LS

TB: Thomas Buelund - LS: Lars G. Sandfeld - EB: Erik Bitsch - HV: Hans Vestergaard
Vin og kransekage
Kirkekaffe
Konfirmandgudstjeneste Spaghettigudstjeneste om kyndelmisse

Kirkeglimt

Forrygende debut
Af Svende Grøn
1 810 var er tung og mørk tid for
salmedigteren Grundtvig. Han havde
ikke rigtig fundet sin plads i livet og
den ulykkelige og lange forelskelse
i adelsfruen Constance de Steensen
Leth sad stadig som en mørk skygge
i ham. Hans bedste venner havde en
nat på Vindbyholt Kro oplevet vanviddet og galskaben i fuld lue, da Grundtvig hele natten igennem kæmpede
med djævelen i skikkelse af en slange,
og nu havde vennerne kun ét at gøre:
Få Grundtvig hjem til Udby, hvor faren
havde brug for en kapellan for at klare
præstekaldet, og hvor Grundtvig måske kunne finde fred og tro igen.
Den 2. december 1810 sætter Grundtvig sig ved bordet og begynder at

skrive sin første salme. Han skriver
på den i ti dage, før han kan læne sig
tilbage i stolen og måske stirre lidt ud
på den vintermørke nattehimmel, som
gavmildt inspirerede ham.
”Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig.”
N. F. S. Grundtvig 1810 og 1853
Nummer 136 i Den danske salmebog
I 19 strofer fortalte Grundtvig så
fortællingen om de tre vise mænd fra
Østerland, som ved Guds og stjerners
hjælp fandt vej til det lille Jesusbarn
i krybberummet. Han genkendte fra

sit eget liv at skulle finde vej i mørket,
og hvert eneste år til Hellig Tre Konger
synger vi igen og igen Grundtvigs forrygende flotte debut som salmedigter.

