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Livet rækker sine fremtidshænder
ud mod mig og siger kærligt: kom!
Jeg går ud i det, jeg ikke kender,
det jeg håber på og drømmer om.
Gode Gud, det er så godt at vide,
du er over alt og ved min side.
– Bente Graugaard Nielsen 2015

Sommerkoncert i Hvidbjerg
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Redaktionsudvalget:

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

Lyngs
Ingrid Gramstrup Larsen, tlf: 97 87 80 56

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:
Thomas Buelund, tlf.: 23 23 51 36
E-mail: tbu@km.dk

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for September
2018: 24. juli 2018
Foto:
Ellen Aarlit Gade, Ole Nielsen, Jan Bjerglund

Et åbent liv i
Fyldt af glæde over livets under. Sådan forsamles familier
igen og igen rundt om kirkens døbefont, for offentligt at
delagtiggøre sine børn i den kristne tradition. Samtidig, så
er det titlen på Svein Ellingsens dåbssalme, som efterhånden er blevet standardrepertoire til en gudstjeneste
hvori der er dåb. For der er jo ganske rigtigt mange
ting at glæde sig over, når vi står forsamlet ved
døbefonten om et nyligt tilkomment lille menneske. Af selv samme grund er salmen en af de mest
Af Thomas Buelund
sungne salmer i kirken.
Det kan derfor som præst være svært andet end at
udvikle et ganske nært forhold til denne salme. Den er som en slægtning, der
troligt følger med fra dåb til dåb, og stille og roligt som vi får set hinanden an,
udvikles et venskab.
For tiden har jeg en særlig forkærlighed til det fjerde vers. Før har det været
det andet vers, men for tiden altså det fjerde. Det lyder:
Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.
Der er nu noget smukt over, at betragte dåben som en ny fødsel i Kristus, der
baner vejen for et åbent liv i tro og tillid; at dåben i sin handling opfordrer til
tillid; til det frimodige og åbenhjertige liv, som familien i fællesskab skal til at
udleve. Dåbsritualet kan betragtes som en indøvelse i dette; når vi frembærer
det dyrebareste og samtidig det mest skrøbelige vi har på armene til en
døbefont, for dér at læne os ind i en tradition og en tro på Gud, hvor vi håber
og ønsker, alt hvad vi kan, på at livet må gå godt for vore kære børn, når de på
små barnefødder skal til at bevæge sig ud i den store verden.
Her er tro og tillid afgørende. Vi kan selvfølgelig altid arbejde for så gode rammer som
muligt for livet, men i sidste ende, så handler det så om at turde vedkende sig, at vi i
nogle hensyn er utilstrækkelige; at der er nogle ting som ligger uden for vore hænder
– og så samtidig til trods for denne erkendelse alligevel turde fastholde håbet; turde

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 - 13
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 - 13
Torsdage kl. 15 - 18

Nørregade 19, Hvidbjerg
Kordegn Christen Birkebæk
tlf: 97 87 11 15
E-mail: cbi@km.dk
Fast træffetid:
Tirsdage kl. 10-13
Onsdage kl. 10-13
Torsdage kl. 15-18

tro og tillid
håbe på det bedste; turde håbe på hjælp fra det som er større
end os selv.
Tro og tillid er to helt afgørende størrelser i vores møde med
verden. De er afgørende i vores samfund, både her og hisset, som

Desværre er det nok at love for meget, at tilliden og troen per
automatik vil udspringe af dåben. Det er også derfor at vi
fastholder faddere i vores anordning, skønt deres juridiske rolle
har ændret sig gennem tiden. Ved dåbens tre håndfulde vand i
Faderens, Sønnens, og Helligånden navn, der tilkendegiver vi et
tilhørsforhold til en tradition. Vi viser offentligt, at vi har tillid til
Gud, og at vi ønsker at vores børn også må få del i det kærlighedsbudskab som Jesus kom med. Det er det vi håber på. Og
det håb er så stort, at det kan forene familier fra hele landet og
trække dem tilbage til Thyholm og Jegindøs døbefonte.
Traditionen har en betydning. Handlingen har en betydning.
Troen har en betydning, og alt sammen drejer det rundt om
det løfte vi får givet af Jesus, at han vil være med os alle dage; at
Gudsriget bliver skænket kvit og frit som en gave til os, at livet
bliver skænket som en gave – og at Gud vil være med os i hvert
enkelt levede liv.
Så stort er løftet. Så lad os da håbe og glædes over – ja turde
tro på – at dette bekræftes hver gang vi kærligt ser et lille barn i
øjnene, at Gud da også åbent og umiddelbart ser tilbage i tillid
og tro til os.
En orientering om brug af kapel
på Jegindø, i Lyngs og Hvidbjerg

vi siger i kirken: at vi har tro og tillid i det verdslige samfund vi lever i
– altså det politiske - og så det åndelige samfund – det religiøse
samfund - som udtrykker vores historie, vores kultur og vore
længsler. Troen og tilliden er godt at have med i begge henseender.

Efter omstrukturering på kirkegårdene er proceduren
denne: Hverdage vil der være personale som nu, der lukker
op, hejser flaget og ringer med klokken. Lørdage, søndage
og helligdage bliver der ikke hejst flag og ringet, men
bedemanden har en nøgle og låser selv op til Kapellet.
- Hvidbjerg-Lyngs og Jegindø menighedsråd

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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Værestedet Nørregade
- Af Randi Strange
Eigil og jeg er blevet en del af Værestedet Nørregade 12 A i
Hvidbjerg. Et alkohol-og rusmiddelfrit omsorgssted for alle,
som har lyst til at møde andre mennesker i et varmt og
rummeligt miljø.
Det hele startede for ca. et år siden hvor vi fik besøg af Sam.
Han fortalte os om projektet og Eigil ville gerne hjælpe med
renoveringen. Jeg ville også rigtig gerne hjælpe lidt til og
blev en af de mange ”kaffepiger”, der sørgede for forplejning
til formiddags og eftermiddagskaffe.
Hver torsdag var fast arbejdsdag, men andre dage i ugen
kunne man også se nogle der lige havde afsat tid til renoveringen. Det har været fantastisk, at se så mange frivillige der
har lagt tid og energi i projektet.
Vi har nydt at være en del af samarbejdet, hvor hygge og det
gode humør altid var med, den positive indstilling -mange
gode snakke og gode grin omkring kaffebordet.
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Det har været fantastisk at se hvordan alle på den ene eller
anden måde nænsomt har lagt deres sjæl i stedet.
D. 3 maj 2018 blev ”Værestedet” indviet og mange kom forbi
for at se og høre om stedet. Det var en stor dag for os alle.
”Værestedet” er åbent tirsdag og torsdag 13-16.30. Og i dag d.
24. maj havde Eigil og jeg vores første dag hvor brugere kom
forbi til en snak og hygge eller bare at ”være”.
Man bliver bare så glad helt ind i hjertet når man kan være
med til at gøre en forskel for et andet menneske. Så jeg håber
at hvis man kender til nogle, der er ensomme eller på anden
vis har behov for socialt samvær, at man vil vise dem vejen til
”Værestedet”; et uforpligtende fristed, hvor vi møder hinanden med respekt og tillid, så der bliver plads til den enkelte.

Vi er alle som engle med kun én vinge,
men sammen k an vi fly ve.

Pilgrimsvandringer 2018
i Struer Provsti

Guldkonfirmander

Pilgrimsvandring fra Humlum Kirke til
Aa Mølle ved Remmerstrand
Søndag d. 1. juli kl. 19.00 til cirka 21.30
Læs mere i kirkebladets juniudgave.
Pilgrimsvandring fra Hjerm
Vestre til Hjerm Østre Kirke
Søndag d. 22. juli.
kl. 13.00 til cirka 16.30
Turen går gennem Hjerm by og over bakken ved
Sofielund med den storslåede udsigt over Venø
bugt og Sallingland. Vi holder hvil ved herregården Volstrup, inden turen går sydpå til Hjerm
Østre Kirke. Startsted ved Hjerm Vestre Kirke
(Kirkevej 9 i Hjerm). Der arrangeres kørsel tilbage
til Hjerm Vestre Kirke.
Vandringen er på ca. 8 km.
Yderligere oplysninger:
Lisbet Jacobsen, 97 13 63 73, Langfrom@mail.dk
Pilgrimsvandring ad Kløverstierne omkring Gudum
Lørdag d. 11. august
kl. 10.00 til ca. 14.30
Vi mødes i Gudum Kirke og derefter går turen ad
Kløverstierne, som byder på både interessant
historie, imponerende istidslandskaber og bronzealderhøje. Kløverstierne er et samarbejde mellem
flere friluftsorganisationer for at udbrede kendskabet til spændende natur og historie i det danske
landskab og samtidig give oplevelser og motion på
den gode måde. På turen holder vi nogle pauser,
hvor vi dels spiser den medbragte mad, dels synger
og får nogle ord med på vejen. Turens længde er
på ca. 13 km. i varieret terræn. Vi begynder og
slutter ved Gudum Kirke, Fabjergvej 174 i Lemvig.
Yderligere oplysninger:
Jan Bjerglund, 97 86 11 22, jabj.@km.dk eller
Lisbet Jacobsen, 97 13 63 73, Langfrom@mail.dk

Guldkonfirmander i Jegindø Kirke den 12. maj 2018 ledsaget af
Morten Krogh Nielsen. Bagerst fra venstre Benny Vester Olesen,
Aksel Laurberg, Ove Knorborg, Bjarne Grud Bjerregaard, John
Odgaard, Steen Godsk. Forrest fra venstre Inger Krogsgaard (Dahl),
Kirsten Graversgård (Mølgaard) Else Marie Sveigaard, Bodil
Sørensen (Flyvholm) og Annette Dahl.
En stor tak til Morten Krogh Nielsen, som stod for en andagt i
kirken på 50 års dagen for vores konfirmation den 12. maj
1968. Tak også for musik og kirkebetjening.

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Dåb:
19. maj:
Carla Gry Møllebæk Pedersen
Vielse:
19. maj:
Vibeke Jørgensen til
			
Michael Axel Honoré
Bisættelse:
11. maj:
Henning Toft
18. maj:
Peter Bach Jensen
18. maj:
Elly Lykke Larsen

JEGINDØ KIRKE
Dåb:
20. maj:
William Vestergaard Hounisen
Vielse:
12. maj:
Dinah Lind Christensen til
			
Allan René Stephensen
LYNGS KIRKE
Begravelse:
1. maj:
Inger Marie Jørgensen

5

Søndagstræf på Thyholm
Søndag d. 29. april var der Søndagstræf for 4. gang i år i
Kirkecentret på Thyholm, hvilket foregår sidste søndag i
hver måned. Der var ca. 20 gæster og frivillige, som var
mødt op til en hyggelig eftermiddag.
Der hygges, drikkes kaffe og te med hjemmebag, snakkes,
synges i Højskolesangbogen og evt. fortælles eller
oplæses en lille historie, oplevelse, digt eller lign. af de
frivillige eller gæsterne, som har lyst at dele en oplevelse
med os alle.
Dørene åbnes lidt før kl. 14.30, hvor alle, som synes
søndagen er lidt stille, lang, eller bare har lyst at hygge
med andre et par timer, er velkomne.
Nogle kommer alene, andre tager en ven/veninde eller et
familiemedlem med, alle er velkomne.

Denne søndag stod i forårets og majmåneds tegn med en
del dejlige forårssange, lidt fortælling og snak om traditioner og oplevelser i forbindelse med 1. maj, skiftedag på
landet, og om Valborgsdag, som også er d. 1. maj.
En af gæsterne forsøder eftermiddagen med klaverspil til
sangene, så alle kan synge eller nynne med på sangene.
Det er frivillige, der skiftes til at stå for eftermiddagens
program og bager til kaffen, så ikke to søndage er ens.
Hvis man har spørgsmål til arrangementet og kørsel er
man velkommen til at kontakte Hanne Christensen mobil
40 18 73 04 eller Irma Hedevang mobil 21 43 33 43.
Kirkecentret er åben for Søndagstræf den sidste søndag i
hver måned.
Næste gang er søndag d. 29. juli kl. 14.30 til 16.30.

sommerkoncert
Tirsdag d. 10. juli kl.19.30 i Hvidbjerg Kirke: Kom til
sommerkoncert med et 25-årigt langt bekendtskab mellem lærer og elev fra Vostrup Efterskole;
Lise Schøler Kjær og Mads Mouritz. Sammen og
hver for sig udfolder de sig musikalsk, men altid
med det folkelige for øje. Aftenen bliver en god
blanding af koncert og fællessang.
Få mere information i koncertfolderen.
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Hvidbjerg/Lyngs
Læs mere på www.thyholmkirker.dk

Jegindø
Læs mere på: www.thyholmkirker.dk

Menighedsr ådet
Torsdag d. 16. august kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.

Friluftsgudstjeneste i Udgr avningen
Søndag d. 1. juli kl. 10.30 er der friluftsgudstjeneste i
Udgravningen. Der er opstillet bænke i begrænset antal,
så tag gerne selv tæppe eller stol med.
I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i Jegindø
Kirke.

Solvang
Tirsdag d. 10. juli kl. 15.00: Gudstjeneste.
Tirsdag d. 24. juli kl. 15.00: Andagt.
Tirsdag d. 7. august kl. 15.00: Gudstjeneste.
Tirsdag d. 28. august kl. 15.00: Andagt.
Møllegudstjeneste
Søndag d. 19. august kl. 10.30 flyttes Lyngs-gudstjenesten
ned til Lyngs Mølle, så kom endelig og vær med til en lidt
anderledes gudstjeneste.
Refleks
Mandag den 13. august kl 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Oplæg ved Mona og Leif Vestergaard.
Søndbjerg/Odby
Læs mere på: www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 23. august kl. 19.00. Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Str andgudstjeneste
Søndag d. 26. august kl. 10.30 flyttes Søndbjerg-Odbys
gudstjeneste til Søndbjerg Strand.
Efter gudstjenesten serveres der pølser med brød samt
kolde og varme drikke.
Medbring stol eller tæppe.
I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i Søndbjerg Kirke.
Bibelkredsen
Mandag d. 27. august kl. 19.00 hos Karen Margrethe og
Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Tekst: Johs. 5,1-15.

Indre Mission
Onsdag d. 22. august kl.18.00. Høst- og grillfest. Tonny
Jeppesen er grillmester. Erik Jensen, Uglev fortæller
historier. Tilmelding senest søndag d. 19. august til Tonny
Jeppesen, tlf. 97 87 90 52.
- Ønskes yderligere oplysninger kontakt gerne Kirsten
Graversgård, tlf. 97 87 92 18
FDF
Lørdag d. 7. til fredag d. 13. juli: Sommerlejr for pilte og
væbnerelever. Sejltur på Silkeborg-søerne.
Tirsdag d. 10. til fredag d. 13. juli: Sommerlejr for puslinger
og tumlinger i Ilskov.
Mandag d. 6. august: Ledermøde kl. 19.00.
Mandag d. 20. august: Opstart FDF. Der uddeles indbydelse til børn på Jegindø og andre nuværende medlemmer.

Fælles program

Solnedgangsgudstjenester
Jf. bagsiden
Indre Mission
Fredag d.20. til fredag d. 27. juli. Bibelcamping på
dyrskuepladsen i Hurup.
Onsdag d. 8. august kl. 19.30. Kredsmøde i Hørdum
Missionshus. Taler: Pensioneret rejsesekretær Arne
Olesen, Fredericia.
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Gudstjenester | Juli-August 2018

Hvidbjerg

		

1. juli
5. s. e. Trinitatis
8. juli
6. s. e. Trinitatis
15. juli
7. s. e. Trinitatis
22. juli
8. s. e. Trinitatis
29. juli
9. s. e. Trinitatis
5. august
10. s. e. Trinitatis
12. august
11. s. e. Trinitatis
19. august
12. s. e. Trinitatis
26. august
13. s. e. Trinitatis

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

-

-

10.30 MKN

-

9.00 MKN

9.00 TB

-

-

10.30 TB

-

-

10.30 TB

9.00 TB

-

9.00 JB

10.30 TB

-

-

9.00 TB

-

9.00 LS

-

10.30 LS

-

10.30 BF

10.30 MKN

-

-

9.00 MKN

-

10.30 BF

9.00 BF

-

-

9.00 JB

10.30 SS

10.30 TB

10.30 MKN

9.00 TB

-

10.30 TB

-

9.00 TB

10.30 MKN

-

MKN: Morten Krogh Nielsen - TB: Thomas Buelund - LS: Lars Sandfeld - SS: Steen Sunesen - BF: Bettina Franch
Kirkekaffe;
Friluftsgudstjeneste;
Veteranbiltræf; Møllegudstjeneste
Kirkeglimt

Sommerens Solnedgangsgudstjenester
Solnedgangsgudstjenester har gennem flere år været en sommertradition i Søndbjerg og Odby
Kirker. De afholdes seks onsdage i træk kl. 21.00 og varer en lille times tid. Musik, sang, tekstlæsning og bøn er de bærende elementer. Du skal være hjerteligt velkommen!
4. JULI KL. 21.00 I ODBY KIRKE:
Suite ved sangkoret Håbet dirigeret af Chr. Birkebæk.
11. JULI KL. 21.00 I SØNDBJERG KIRKE:
Guitar og sang ved Thomas Buelund.
18. JULI KL. 21.00 I ODBY KIRKE:
Harmonikabandet SilverLight spiller op.

25. JULI KL. 21.00 I SØNDBJERG KIRKE:
Sangerinde Anja Lauridsen synger akkompagneret af
Chr. Birkebæk.
1. AUGUST KL. 21.00 I ODBY KIRKE: Familien Gade.
8. AUGUST KL. 21.00 I SØNDBJERG KIRKE:
Friskolens Voksenkor dirigeret af Rikke Feraru.

Vel mødt! Søndbjerg-Odby Menighedsråd
Nu vajer korset højt i folkets banner, og by ved by en korsets kirke stander,
mod gyldne kors sig aftensolen bryder, og korsets ord fra tusind tunger lyder.
- DDS 209; Christian Richardt

