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Muren er sin egen skrift,
og træets bark er sprog,
bølgens arabesk i drift
et digt i tidens bog.
Se! – hvert tegns uendelighed,
et nu, som bare er!
Noget er! – Jeg undres ved
alt liv, der råber: Vær!
Skjulte Gud – I Jesu ord
er verden ny og kær!
Bøn er tak, og sang er tro –
Så vær os hjertenær!
“Muren er sin egen skrift”
af Jørgen Gustava Brandt 1986

Foredrag: Et bud på
fornyelse i Folkekirken
n r .

2

En hilsen
fra Midt-Norge
|

f e b r u a r

2 0 19

|

Næstekærlighed
- hvor svært kan det være?
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R e d a k t i o n e n

I Vorherres vingård

Redaktionsudvalget:

I februar måned afslutter vi helligtrekongerstiden i
kirkeåret. Helligtrekonger og de efterfølgende søndage
helt frem til sidste søndag efter Helligtrekonger er fra
gammel tid en åbenbaringstid, en tid hvor tingene skal
forklares. Nu skal alt hvad der er sket i julen, Jesus fødsel,
betydningen af Jesu komme til verden komme til syne.

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 april 2019:
18. februar 2019
Foto:
Aarhus Valgmenighed, Viborg Stift, Niels Viggo
Lynghøj, Ellen Aarlit Gade, Per Toftdahl, Helga
Hugdal og Morten Krogh Nielsen

Åbenbaringstiden slutter sidste søndag efter Helligtre
konger, med forklarelsen på bjerget, hvor Jesus så at sige
så er endeligt forklaret, da der lyder en røst fra skyen:
»Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør
ham!« Herefter går det så nedad mod Jerusalem, når vi i fastetiden skal høre
om den snævre vej mod kors og grav.
Af Morten Krogh
Nielsen

Men før det kommer der i kirkeåret to søndage i februar, Septuagesima og
Sexagesima søndag, der slet og ret betyder, at der nu er er omtrent 70 hhv.
60 dage til påske.
På Septuagesima søndag hører vi i år Jesus fortælle lignelsen om arbejderne i
vingården. ”Himmeriget ligner en vingårdsejer…” starter Jesus ud. En vingårds
ejer lejer arbejdere til sin vingård tidligt om morgen, ved den tredje time, og
ved den sjette, niende og ellevte time. Vingårdsejeren aftaler at lønnen skal
være en denar for alle. Men da de, der har arbejdet helt fra morgenstunden
af, finder ud af at de, der er hyret i ellevte time får den samme løn, så bliver
de sure og misundelige. Men vingårdsejeren siger til de misundelige: ”Har
jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi
jeg er god?”
Søndagens lignelse minder mig altid om en februar-dag i 2014, hvor jeg be
søgte biskoppen i Viborg. Det var altså i den tidligere biskop Karsten Nissens
tid. Jeg ville tale med ham om muligheder for at få ansættelse som præst i

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
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

Viborg Stift. Biskoppen tog venligt imod, men jeg må
indrømme at som jeg husker det, så var jeg ikke særlig
godt tilpas ved situationen, da jeg sad der i den bløde
læderstol, bænket med en varm kop kaffe. Jo, for jeg var
faktisk temmelig usikker på mit ærinde.
Jeg tænkte på alle de andre fra min tid på universitetet.
De sad i gode stillinger, nu med megen erfaring. De
skrev artikler i anerkendte tidsskrifter, ja nogle var sågar
blevet på universitetet og underviste i dag andre teolo
giske kandidater. Enkelte var også blevet provster rundt
omkring i landet. Hvad kunne jeg komme med, hvad
godt kunne jeg bidrage med, var der brug for mig når
jeg, så at sige kom til arbejdet i en sen alder, i den ellevte
time. Efter at have lyttet til mig lænede biskoppen sig
frem og sagde med en godmodig stemme: ”Mon ikke der
også er brug for dig i Vorherres vingård.”
Det gav mig lidt at tænke over, og de tanker kommer til
mig hvert år på denne tid. For hvorfor er det at vore øjne
er ”onde”, når vi kun har al grund til at forvente ”alt godt”?
Hvorfor er det at vi så ofte kun evner at se på os selv
som usikre og i tvivl, og ser på andre med misundelse,
og ikke med mere kærlige, overbærende og gode øjne?
”Misundelse er en grim ting”, kan vi sige i spøg. At misun
de, ikke at unde andre noget. Trangen til at sammenlig
ne os selv med andre ligger dybt i mange af os. Alt hvad
vi gør, er vores stolthed, men samtidig stiller vi vore egne
muligheder, omfanget af vores egen møje og besvær
samt udbyttet af vore anstrengelser op ved siden af
andre og vi fokuserer på dem, der kommer lettere til
tingene end os.
På den måde kalder vores retfærdighedssans ofte
misundelsen frem. I vores egoisme måler vi verden med

det misundelige øje. Vi ser med misundelse på andre
og evner ikke at se den barmhjertighed, den mildhed
og overbærenhed som Gud vil fylde vores liv og verden
med, en fylde, der rækker helt til himlene.
Men når vi er retfærdige, så er vi det altid i forhold til love
og regler. Vi ser på verden og på vores medmennesker
med rettens øjne, vi skelner mellem hvad der er rigtigt
og forkert. Det er, hvad vi forstår ved retfærdighed. Men
Guds retfærdighed er anderledes og på den måde ligner
vores retfærdighedssans slet ikke Guds retfærdighed.
I evangeliets lignelse ”så ligner Himmeriget” en vingårds
ejer, der ser på arbejderne med godhedens, storsin
dets, barmhjertighedens og nådens øjne, og ikke med
rettens øjne.
For i Vorherres vingård er der en anden retfærdighed
end den der hører vores logik og vores verden til.

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Begravelse/bisættelse:
19. december 2018: Britta Anita Vestergaard
22. december 2018: Kurt Thorsen
27. december 2018: Augusta Jensine Johanne
				
Steffensen Sandberg
LYNGS KIRKE
Begravelse:
12. december 2018: Inger Margrethe Villadsen
JEGINDØ KIRKE
Dåb:
26. december 2018: Karl Damgaard Andersen

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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Danske Søren i Rondane, Norge.

Hilsen fra Midt-Norge
til dere på Thyholm
Når dette leses, har det allerede gått et halvt år siden vi
flyttet fra Søndbjerg til Norge. Da vi fikk solgt vårt gamle
hus, satte vi kursen mot Midt-Norge, nærmere bestemt
Agdenes kommune i Trøndelag. Her leier vi et eldre hus,
og har fjord og hav i nærheten – som i Danmark. Her har
vi også elg, hjort, trane, ørn og fjell, og svært svingete/
snoede veier (!). Veistandarden i Norge kan ikke sam
menlignes med Danmark, men så er det også sværere
å holde veiene i stand her, hvor der er meget frost og
fjell. Det var spesielt to grunner til at vi tenkte Norge nå:
Sørens helbred og mine gamle foreldre (født i 1930 og
1932). Vi er veldig takknemlige over å ha kommet nær
mere mor og far (97 km herfra), og dermed ha mulighet
for å hjelpe dem en del. Det er også godt at hovedan
svaret for hus og uteområde tilhører huseier og ikke oss,
selv om vi tar det daglige.
Vi har hele tiden hatt ro for at dette var en riktig avgjø
relse. Livet går i faser, og nå hadde en ny fase begynt for
oss. Men vi er takknemlige for knappe syv år i Ballevej, like
inntil kirkemuren ved Søndbjerg Kirke. Og vi er takknem
lige til bibelkredsen, våre gode prester og andre ansatte,
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naboer, Jette i Lyngs og Hanne ”over muren” og dere
andre. Tre fettere i/ved Thisted betød også mye for oss. På
grunn av Sørens helbred hadde vi et annerledes liv enn
mange av dere. Men sånn var det, og vi forsøkte å få det
beste ut av det. Og vi takker for forståelse og omsorg.
Da vi hadde kommet opp til Trøndelag, og bodde midt
mellom pappkasser og stablede møbler, hadde Søren
et uhell. Han falt ned ei trapp/en hel etasje hos mine
foreldre. To brudd i ryggen og et første møte med norsk
sykehusvesen. Men det gikk bra, etter forholdene, og
ryggen ble langsomt bedre og bedre. Det kom gang i
kædesag og brende-kløver etterhvert. Og det var bare
regnet (det har vi meget av) som kunne stanse Søren
mellom trærne på eiendommen. - Inntil neste møte
med sykehusvesenet: 10 dager på Hjerteavdeling på
grunn av hjerterytmeforstyrrelser, flere besvimelser mm.
Men nå håper vi at legene har fått ryddet i medisinene
og fått orden på noen av plagene.
Jeg har fått mange utfordringer i menighet, politikk og
nærmiljø, men velger å se det litt an. Men redaksjonen
for kirkebladet her, samt formiddagstreff og noen andak

Ikke vinter, men september,
norske fjell og varm påkledning.

En ny provst og
to vikarer
Sognepræst Birgitte Krøyer
er ved kgl. resolution af 11.
december 2018 udnævnt
som ny provst for Struer
Provsti og sognepræst i
Vejrum-Ølby-Asp-Fousing
Pastorat i Viborg Stift fra
den 15. januar 2019. Birgitte Krøyer er allerede et
kendt ansigt i vores område, idet hun kommer
fra en stilling som sognepræst i Lemvig-Heldum
Pastorat, Lemvig Provsti. Velkommen til Birgitte.

ter sier jeg ja til. Og jeg bidrar diakonalt etter beste evne.
Min sjette bok kom ut i november: ”Hverdager med
Gledens Herre. Ukentlige lysstreif. 52 andakter” (Lunde
Forlag). Ellers skriver jeg fortsatt fast i en lokalavis.
Mine fire søsken og en av mine døtre bor alle ca.1,5
times kørsel herfra. Og mange venner, som jeg ikke har
kunnet besøke på mange år, bor enda nærmere. I tillegg
har jeg hatt treff med flere tidligere klassevenninner som
jeg ikke har sett siden vi var 12-13 år! Min far var lærer og
rektor, så vi flyttet flere ganger i min barndom. Jeg gikk
hele barneskolen bare 45 km herfra.
Det er veldig spesielt å bo i et område hvor de fleste
snakker omtrent samme dialekt som meg, etter totalt
nærmere 13 år i utlandet (Kenya, Spania og Danmark).
Søren sier også noen ord på trøndersk nå, bl.a. ”æ kjæm!”
(”jeg kommer!”).
Til slutt vil vi minne om multikunstner og fysiker Peter
Bastians (1943-2017) siste hilsen: ”Alltid allerede elsket”.
Uansett hvordan vi mennesker har det, uansett status
og økonomi, helse og utfordringer, alder, selvfølelse og
andres aksept: Vi er alle elsket. Alltid. Vi er alle velkomne
til en nådig Gud. Der ligger vår hvile og fortrøstning.

Vores egen sognepræst Thomas Buelund er i den
heldige situation, at han sammen med Mette
i september måned blev forælder til en dreng.
Derfor er Thomas bevilget barselsorlov i perio
den fra den 27. februar til og med den 28. maj
2019, for at kunne fokusere på lidt far-søn-tid.
I denne periode vil tidlige
re sognepræst Lars Sand
feld indtræde som vikar
for Thomas. Thomas har
dog fået tilladelse af stiftet
til at lave et lille ophold i
barslen, så han kan forestå
konfirmationen i Odby Kirke i år.
Sognepræst Bettina Franch er sygemeldt i sin
stilling som sognepræst i Struer, Resen, Humlum
og 10 % præst her i vore sogne.
Tidligere sognepræst i Tim
ring-Tiphede Per Toftdahl vil
passe Bettinas stilling indtil
videre.
Både Lars Sandfeld og Per
Toftdahl er også kendte
ansigter i vore sogne, da de
begge stadig vikarierer en gang imellem, men nu
i en periode som faste vikarer i vore kirker.

Varme hilsener fra Helga Hugdal Ødum og Søren Ødum
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Læs mere på www.thyholmkirker.dk

Refleks
Mandag d. 25. februar kl. 19.30: Refleksmøde hos Bodil og
Niels Damsgård, Hellerødvej 7.

Menighedsr ådet
Onsdag d. 20. februar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thy
holm Kirkecenter.

Alle Hjem
Mandag d. 25. februar kl. 19.30: Bibeltime hos Ellen og Peter
Gade, Vitasvej 6.

Solvang
Tirsdag d. 12. februar kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 26. februar kl. 15.00: Andagt.

Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 14. februar kl. 19.30: Bibeltime hos Addy Gravesen,
Kirkegade 4.

IMpuls
Onsdag d. 20. februar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Møde
ved fhv. socialrådgiver Jens Kr. Brander, Hurup. Der er kaffe
bord. Alle er velkomne.

Thyholm KFUM og KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.

Hvidbjerg/Lyngs

Thyholm FDF
Se: https://fdf.dk/thyholm/

Fælles program
Spaghettigudstjeneste
Torsdag d. 21. februar kl. 17.00 i Lyngs Kirke med efterfølgende spisning i Kulturen, Møllegade 2.

Indre Mission
Onsdag d. 6. februar kl. 19.30: Kredsmøde i Vestervig
Missionshus. Taler: Pastor Brian Christensen, Holstebro.

Café-eftermiddage
Onsdag d. 13. februar: Bent Jensen, Uglev: Operacafe, med
musikstykker sat sammen og inspireret af "De 10 Bud".

Dåbsklude-strikke-klub
Tirsdag d. 5. februar kl. 14.00 i Thyholm Kirkecenter.

Onsdag d. 27. februar: Niels Viggo Lynghøj: "Et indlæg
om dette og hint".
Café-eftermiddage starter sædvanen tro kl. 14.30 og
slutter senest kl. 16.30. Deltagelse: 20 kr.
Hjertelig velkommen til såvel gamle som nye cafégæster
til et par fornøjelige og indholdsrige timer.
Arrangør: Hvidbjerg-Lyngs og Jegindø Menighedsråd.
KFUMs Soldatermission
Torsdag d. 14. februar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Generalforsamling. Tale og afslutning ved Lars Sandfeld.
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Søndagstr æf
Søndag d. 24. februar kl. 14.30 – 16.30 i Thyholm Kirkecenter
“Søndagstræf” i Kirkecentret er altid den sidste søndag i
måneden. Hver gang med et pænt antal deltagere – enlige
såvel som ægtepar - som samles til et par hyggelige timer
med hjemmebag, snak, små indslag, salmer, sange og
musik relateret til årstiden. Alt kan samles under titlen
samvær og hygge.
Mar atonsang
Søndag d. 24. februar kl.
9-17 i Midtpunktet Thyholm: Succesen fra 2017
gentages. En hel dag med
sange fra Højskolesangbogen. Skiftende værter og
pianister guider os gennem dagen.
Arrangør: Musikkens Venner

Jegindø

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 20. februar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thy
holm Kirkecenter.
Indre Mission
Onsdag d. 6. februar kl. 19.30: Kredsmøde i Vestervig (Se under
fælles).
Onsdag d. 20. februar kl. 19.30: Mannakorn i Missionshuset.
Kaffebord.
Tirsdag d. 26. - torsdag d. 28. februar, hver aften kl. 19.30: Missi
onsuge i Missionshuset:
Tirsdag d. 26. februar taler pastor Brian Christensen, Lemvig.
Onsdag d. 27. februar taler missionær i Thy-Mors Kredsen
Henrik Søgaard Jørgensen.
Torsdag d. 28. februar taler børne- og ungdomspræst Peter
Krabbe-Larsen, Struer.
Der er kaffebord hver aften.
ALLE er meget VELKOMNE.
Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til Kirsten
Graversgård på tlf. 97879218.
FDF
Mandag d. 18. februar kl. 19.00: Ledermøde.
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. 20. februar kl. 16.00: Menighedsrådsmøde i Thy
holm Kirkecenter.
Musik alsk tankerum
Torsdag d. 21. februar 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.
Bibelkredsen
Mandag d. 4. februar kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik Christen
sen, Aggerholmsvej 25. Tekst: Matt. 17,1-9.

Fornyelse
i Folkekirken
Menighedsrådenes Fællesudvalg inviterer til den første
aften i en række med temaet: Fornyelse i Folkekirken.
Første aften taler sognepræst Poul Nyborg.

Dato: Torsdag d. 21. februar kl. 19.30
i Thyholm Kirkecenter.
Hvorfor er fornyelse nødvendigt?
Hvordan kan tradition og fornyelse gå op i en højere
enhed?
Hvad er det præcis, vi gerne vil have fornyet?
Det er nogle af de spørgsmål, som Poul Nyborg vil tage
op i sit foredrag og forsøge at give sit svar på. Poul er
tidligere præst i Aarhus Valgmenighed og siden 2016
sognepræst i Dejbjerg og Skjern. Han har i sit teologiske
speciale og i de otte år, han var ansat som præst i Aarhus Valgmenighed arbejdet både teoretisk og praktisk
med kirkelig fornyelse - primært inden for Folkekirken.
Det er denne erfaring - i spændet fra valgmenighed i
Aarhus til traditionel sognekirke, som Poul vil trække på
i sit foredrag.
Poul er cand. theol fra Aarhus Universitet 2007 med
tilknytning til Menighedsfakultetet. Han er 41 år og gift
med Majbrit, som han har tre børn sammen med. Han
er opvokset på Thyholm.
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdagene d. 12. og d. 26. februar kl. 19.00 i Søndbjerg Præste
gård.
Har du problemer med transport ringer du til Grethe Ebdrup
51 20 74 28, så arrangerer vi samkørsel.
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3. februar
4. s. e. H.3 K.
10. februar
S. s. e. H.3 K.
17. februar
Septuagesima
24. februar
Seksagesima
3. marts
Fastelavnssøndag

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

9.00 MKN

-

-

-

10.30 MKN

-

9.00 TB

10.30 TB

9.00 PT

-

10.30 TB

-

-

-

9.00 TB

10.30 MKN

-

9.00 MKN

10.30 TB

-

10.30 MKN

-

-

14.00 MKN

-

TB: Thomas Buelund – MKN: Morten Krogh Nielsen – PT: Per Toftdahl
: Fastelavnsgudstjeneste; : Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler;

: Kirkekaffe

Kirkeglimt

Næstekærlighed
Af Karl Meldgaard

Næstekærlighed – ja umiddelbart
kan det synes enkelt.
Du skal elske din næste, hvor svært
kan det være? - ja meget svært, når
man dykker ned i det.
Næstekærlighed bringer mange
spørgsmål frem. For hvem er min
næste egentlig? Det er jo let nok at
elske dem der er tæt på, dem vi har
en nær relation til: børn, ægtefæller,
kærester, søskende, gode venner,
dem der ligner os selv.
Men hvad med dem, som vi ikke bry

der os om, dem vi ikke kan holde ud.
Dem, hvis verden er så fjern fra vo
res, dem der er anderledes - socialt,
politisk, religiøst - dem som vi ikke
deler værdier med?
Kræver Gud virkelig, at vi skal elske dem?
Folkekirken har ikke monopol på
næstekærligheden. Næstekærlighed
er omsorg for andre mennesker, der
krydser vores vej.
Et bud på hvad næstekærlighed er
og hvordan den kan praktiseres, er
et spændende emne. For næstekær
lighed er altid en udfordring. Men vi
skal ikke drage ud i verden og finde

”næster”, for næstekærlighed er en
enkel handling, der skal plejes.
Martin Luther stod fadder til Re
formationen og oversættelsen
af Bibelen fokuserede meget på
næstekærlighed: ”Du skal elske din
næste som dig selv”.
Så bliver livet privilegeret. Så man fø
ler livet er godt, for næstekærlighed
er her og allevegne.
I modsætning til næstekærlighed
er f.eks. begrebet misundelse - en
filosofisk betragtning, som kan
ødelægge kærligheden til næsten
og kærligheden til livet, følelsen af at
andre har det bedre. Misundelse kan
forgifte ethvert liv og enhver god
familie med hadefulde følelser.

Sandelig siger jeg jer:
Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre,
det har I gjort mod mig.
- Matthæus-evangeliet, kp. 25, v. 40

