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Med Gud får alt det skabte lov at grønnes,
med Gud får glæden ingen stakket frist.
Af Gud skal alle tomme hænder lønnes
med tro og håb og kærlighed til sidst.
- Jørgen Kjærgaard 2004

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag

Danmark atter frit!
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Pastoratsudflugt 2018

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
Ingrid Gramstrup Larsen, tlf: 97 87 80 56

Søndbjerg / Odby
Betty Lauritsen, tlf: 97 87 50 26

Giv mig Gud
”Jeg tror, vi er her for at beundre livet – det er, hvad der allerførst er at sige om mennesket. Det gør fuglen og fisken og stenen og himmelhvælvingen sikkert også, det mener
i det mindste salmelitteraturen. Men mennesket kan gøre det med bevidsthed derom
og har dette som sin fornemste opgave. Der skulle være en bevidst lovpriser i skabningen. Dét er menneskets særstilling! Og af den følger dets etiske ansvarlighed, både
over for medmennesket og over for medskabningen! Dets særstilling giver det ikke
noget ‘herredømmemandat’, den giver det et beundringsmandat – og det er mere end
en pligt, det er en udmærkelse, en ære.”
(Ole Jensen, i: På kant med klodens klima 2011).

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 Juli/August 2018: 24. maj 2018
Foto:
Ole Nielsen, Thomas Buelund, Roberto Fortuna

Af Thomas Buelund

Skabelsesberetningen fra Første Mosebog reflekterer
menneskets position i verden. Vi bliver givet en
særstatus som Gud holder os til regnskab for, idet han
betror os ansvaret til at herske over alt det skabte. Men
hvordan vi så forvalter dette ansvar – ja, det er et
ganske andet spørgsmål. Menneskets tilstedeværelse i
verden har nu gjort et så eftertrykkeligt aftryk, at man
inden for geologien beskriver vores tidsalder som
antropocæn, fordi menneskets spor på kloden er at
sammenligne med vulkanudbrud og meteornedslag.
Det er tragisk, men sandt.

Men hvad mere tragisk er, at det er den vestlige filosofiske udlægning af den
jødisk-kristne herskertænkning, der har været med til at drive det så vidt. For den
har givet mennesket absolut magt, uden at tage hensyn til sine omgivelser. Vi har
i lang tid tænkt at naturen og verden står fuldt ud til fri afbenyttelse for mennesket, ud fra tankegangen om det forvalterskab der følger med vores gudsbilledlighed. Nu kommer konsekvenserne så af denne levemåde, i form af en øget ulighed
i verden. For klimaforandringerne rammer desværre ikke ligeligt. De vil ramme
mange af de lande, der i forvejen har det rigtig svært.
Sikke en dystopi; om det fejlagtige menneske, der stille og roligt, men ganske

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

en salmetunge

sikkert, ødelægger sit eget hjem. Heldigvis er det ikke alt,
der er at sige om os. Forandringen ligger altid lige foran os
som en mulighed. Vi kan ændre vores natursyn. Vi kan indse
at vi langt fra er afsondret fra naturen, men fuldt ud en del af
den – lige såvel som naturen fuldt ud er en del af os. Alt i
Guds skaberværk er forbundet, både på national-, international- og individplan. Det er denne forbundethed som vi
kaldes til at varetage i kristendommen, så at Guds skaberværk kan trives. Kristendommen fordrer os til kærlighed, omsorg og medfølelse - ikke kun for næstens skyld, men også
for vor egen. For vi er gensidigt afhængige af hinanden,
hvilket kun bliver tydeligere og tydeligere i takt med
globaliseringen. Så lad os altid stædigt fastholde det kristne
håb, og troen på forandringens mulighed.
Om end gennem dage hårde,
blomstre skal i dine gårde
hvert et hjerteskud,
bære frugt på gamle dage,
medens bjerg og skov gentage:
Ejegod er Gud!
- DDS: 4,8: Giv mig Gud en salmetunge; Grundtvig 1836, 1868.

Provstiets friluftsgudstjeneste
2. pinsedag, den 21. maj kl. 10.30,
Venø Efterskole - Nørskovvej 8,
Venø.
I kirkens hjerte finder vi pinsen og derfor er det helt
fantastisk at kunne invitere til at fejre 2. pinsedag
sammen med hele provstiet på vores lille charmerende
ø som kaldes for ’Limfjordens hjerte’. Med ansigtet rettet
mod Venø Bugt, forhåbentlig belyst af pinsesol og Ånd,
vil vi afholde årets traditionsrige friluftsgudstjeneste
under lovsang og bøn fra provstiets præster og børnekor. Så kom og ”hør himmelsus i tredje time”, når himlen
møder jorden.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe lidt
mad, vand og kaffe mv. – eller man kan spise sin medbragte mad på plænen.
Der er gratis færgeafgang for fodgængere, så stil bilen
på fastlandet og hop på Venøbussen på Venø færgeleje
som vil transportere dig til din provstigudstjeneste.

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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Løbeseddel:
Danmark
atter frit!
Dybt i folkets bevidsthed ligger erindringen om – eller generationernes overlevering af samme – Tysklands besættelse af Danmark, der som bekendt
trådte i kraft i den årle morgenstund 9. april 1940. I
de efterfølgende krigsår skete så mange brutale
hændelser som led i Anden Verdenskrig, at lettelsen
og den helt spontane glæde var overvældende, da
frihedsbudskabet lød om aftenen 4. maj 1945 via
radio i de danske hjem; officielt kapitulerede værnemagten 5. maj 1945. Det kan virke som meget længe
siden, fordi vi i dag lever i et fredeligt og privilegeret
lille hjørne af verden, hvor kun de færreste husker, at
prisen for frihed kan være lig med spørgsmålet om
liv eller død. I kirken har vi muligheden for at sætte
en ramme for den kollektive, danmarkshistoriske
erindring, som rummer både sorg, tab, længsel og
glæde. Som mennesker har vi behov for at give
udtryk for taknemmelighed for enhver form for fred
og frihed. Både til Gud og over for vore medmennesker.

I kirkens dyb
”Jeg går i kirke for at tanke op” læste
jeg at Peter AG havde skrevet et sted.
Af Sigrid Tarp

Mandag 9. april kl. 19.30: BESÆTTELSE
(allerede afholdt)
Fredag 4. maj kl. 20.36: BUDSKAB
Lørdag 5. maj kl. 10.00: BEFRIELSE
– Umiddelbart efter sceancen 5. maj er der sammenkomst på Stationen v. Søndersognenes Borgerforening.
Alle tre seancer finder sted i Odby Kirke. Hver seance
får en varighed af ca. 35 minutter og vil rumme
salmesang, sange med appel til hændelserne
dengang, fortælling, digtoplæsning, meditative
stunder og bøn. Så kom endelig til Odby Kirke til
glædestimer og frimandskår.
- Organist Chr Birkebæk og Søndbjerg-Odby Menighedsråd
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Det passer så godt på mig. Jeg holder meget af søndag
formiddags gudstjenester, og jeg holder meget af kirken om
aftenen, hvor der er en helt særlig atmosfære.
Det lå ikke lige i kortene, at jeg skulle komme i kirken, og da
slet ikke at jeg skulle være medlem af menighedsrådet. Jeg
blev opfordret til det og var ikke i tvivl om, at det ville jeg
gerne. Jeg bor nu på det skønne Thyholm og vil rigtig gerne
gøre noget i lokalsamfundet. Jeg oplever ikke mig selv som
værende religiøs, - men som troende. Det passer godt med
mit arbejde, som drejer sig om at gøre noget for andre, men
her kunne jeg gøre noget for mig selv. Og så havde jeg
opdaget, at kirken er et sted, hvor jeg kunne sidde stille og
nyde at synge og lytte. I kirken er der plads til rummelighed.
Jeg har mødt så mange forskellige mennesker der, og har
oplevet at der er plads og rum til at bede på den måde, alle

race; de er glade for børn og andre dyr, og skulle på sigt blive
rolige hunde. Det er de ikke endnu. Det er et helt særligt
kapitel af mit liv og på det sidste befinder jeg mig stort set
altid på gulvet hos dem eller sammen med mine to katte
eller vores 3 islandske heste. Søndersognenes Borgerforening
er jeg også med i bestyrelsen for. Det er en anden måde at
gøre noget i lokalsamfundet og der sker faktisk meget her i
søndersognene. Inspireret af de 2 hvalpe har jeg arbejdet på
at få en hundeskov til området. Det var nu ikke så let.
Det er ikke så let at præsentere sig selv, og slet ikke når
solen skinner og haven også venter.

be, stille ro
har lyst til. Og at høre Kafka nævnt fra prædikestolen tale
direkte til mig.
Det gør det også på en sangaften, samt ved musikalsk
tankerums-aftener. Den ro, der er i kirken, er livgivende oven
på min arbejdsdag som akutsygeplejerske, hvor der sjældent
er tid til andet end at køre videre til den næste opgave.
Hver anden tirsdag aften strikkes der bl.a. dåbsklude i konfirmandstuen. Rigtig hyggeligt samvær med plads til en masse
snak.
Jeg er som medlem af menighedsrådet også medlem af
menighedsplejen i Struer Provsti. Menighedsplejen er
besøgstjeneste, aflastning og sorgarbejde. Selv har jeg slet
ikke mulighed for at være aktiv, men er i stedet med omkring
dem der er. De udfører et fantastisk arbejde for dem der har
brug for det.
Min mand Karsten og jeg flyttede til Thyholm fra Holstebro i
for 12 år siden. Vi er stadig meget glade for at bo ’her på
landet’, hvor det bælgragende mørke så småt ændrede sig til
nattehimlen som dækker os i en stjerneklar dyne. Og så har
vi fået 2 hundehvalpe. Dansk spids er en gammel gårdhunde-

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Dåb:
10. marts:
Caroline Marie Nørgaard Poulsen
25. marts:
Rasmus Kjøbeløv Langgaard
1. april:
Peter Lyngs Holst
Vielse:
10. marts:
			

Rikke Marie Nørgaard
til Mads Poulsen

Bisættelse:
16. marts:
28. marts:

Lars Christian Nielsen Riis
Kaj Jensen

SØNDBJERG KIRKE
Dåb:
25. marts:
Maja Gisselbæk Leutenberger
LYNGS KIRKE
Dåb:
11. marts:
Aya Dorscheus Vangsgaard Hvass
1. april:
Emilie Kongsgaard Ottesen
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P a s t o r a t e t

Hvidbjerg/Lyngs
Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 17. maj kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.
Solvang
Tirsdag d. 8. maj kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 22. maj kl. 25.00: Andagt.
Refleks
Mandag den 14. maj kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Oplæg
ved Karen og Steen Torstensen. Alle er velkomne.
Indre Mission
Onsdag den 16. maj kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Pastor
Thomas Buelund. En aften om pinse. Alle er velkomne.
Onsdag den 6. juni kl. 19.30 I Thyholm Kirkecenter:
Ekstraordinær generalforsamling.
Desværre har der ikke har været nogle, der har været
villige til at stille op til bestyrelsen. Derfor ser bestyrelsen
sig nødsaget til, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med almindelig dagsorden, hvor et af punkterne
er nedlæggelse af Hvidbjerg IM. Alle er velkomne.
Alle Hjem
Mandag den 28. maj kl. 19.30: Bibeltime hos Elly og Niels
Anton Christensen, Skærshøjvej 6.
KFUM og KFUK
se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk
FDF
se: www.fdfthyholm.dk
Jegindø
Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Indre Mission
Onsdag den 2. maj: Se fælles.
Tirsdag den 8. maj: Betty Lauritsen, Uglev, viser billeder fra
”Befrielsen” 5. maj 1945 og dagene der omkring. Kaffebord.
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Onsdag den 16. maj: Se fælles.
Onsdag den 23. maj Forårsfest med foredrag af Poul
Michelsen, Jegindø, over emnet ”De indre linjer” (Tanker
om tro og forestilling fra udkanter). Kaffebord.
Møderne starter kl. 19.30 i Jegindø Missionshus med
mindre andet er anført.
Yderligere oplysninger gives gerne på tlf. 97 87 92 18,
Kirsten Graversgård.
FDF
Lørdag d. 5. maj kl. 15.00: Planlægningsdag for sommerlejren med efterfølgende lederhygge.
Mandag d. 21. maj (2. pinsedag) kl. 10.30: Provstigudstjeneste.
Mandag d. 28. maj kl. 20.00: Ledermøde.
Klassemøde hver mandag for:
Puslinge: kl. 18.30-20.00.
Tumlinge: kl. 18.30-20.00.
Pilte: kl. 18.30-20.00.
Søndbjerg/Odby
Læs mere på: www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 31. maj kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musik alsk tankerum
Tirsdag d. 22. maj kl. 19.00-21.00: Find roen i dig selv og i
musikken, når Christen Birkebæk improviserer i Søndbjerg
Kirke. Kom og gå som du vil inden for den afsatte tid.
Søndersognenes Strikkecafé
Tirsdag d. 8. maj fra kl. 19.00 i Søndbjerg Konfirmandstue.
Tirsdag d. 22. maj kl. 19.00 i Søndbjerg Konfirmandstue.
Bibelkredsen
Mandag d. 7. maj kl. 19.00 hos Ellen og Per Toftdahl,
Birkevej 4. Tekst: Johs. 17,1-26.

Fælles program
Indvielse af ”Værestedet” Nørregade 12A
Torsdag d. 3. maj kl. 13.00: Dørene åbnes til det nye
værested på Nørregade 12 A, Hvidbjerg, Thyholm. Alle
er velkomne.
Spaghettigudstjeneste
Torsdag d. 17. maj kl. 17.00 i Søndbjerg: Spaghettigudstjeneste i det fri med efterfølgende spisning.
Provstigudstjeneste i det fri
Mandag d. 21. maj kl. 10.30 v. Venø Efterskole: Kom til
årets provstigudstjeneste. Se nærmere i annoncen, s. 3.

Indre Mission
Onsdag d. 2. maj kl. 19.30: Kredsmøde i Hurup Missionshus. Taler: Sognepræst Morten Mouritzen, Vinding.
Onsdag d. 16. maj kl. 19.30: ”Tabor-mødet 2018” i Indre
Missions egnsmuseum i det gamle missionshus ”Tabor”
i Harring. Medvirkende: Provst Line Skovgaard Pedersen,
Hurup og provst emeritus Jens Munksgaard, Boddum.
Søndagstr æf
Søndag d. 27. maj i Thyholm Kirkecenter kl. 14.30-16.30:
Kom til kaffe, snak og hyggeligt samvær. Her er plads til
alle som skulle have lyst til at være med. Pris 20 kr.

Pastor atsudflugt

Søndag d. 10. juni er
der pastoratsudflugt for
hele familien. Der er
afgang i bus fra Thyholm kirkecenter kl.
10.00 med opsamling ved Odby Kirke.
I år går turen til Kongernes Jelling. Vi skal se Gorm
den Gamles mindesmærke, Jellingestenen, og dykke
ned i alle de spændende historier der gemmer sig
dér om kristendommens indførelse hos danerne. Vi
får en guidet rundvisning på museet for børn og
voksne, så at historien kan blive levende for os alle.
På busturen ud og hjem vil der være aktiviteter for
børn og voksne, sange, fortællinger, hygge og
selvfølgelig tiltrængte kaffestop. Aftensmaden spiser
vi på vejen hjem fri i det fri i Hastrup Plantage.
Forventet hjemkomst ca. kl. 20.00. Pris for turen ”all
inclusive”, dvs. rundstykker, frokost, øl/vand, kaffe, kage/
the og aftensmad: 150 kr. og 75 kr. for børn (maks. 15 år)
Tilmelding senest d. 1. juni til Morten Krogh Nielsen
tlf.: 97 87 90 03 eller mail: mbn@km.dk
Alle er velkomne.
Hilsen fra udvalget: Per, Holger, Else, Elly, Thomas og
Morten

Dåbs-kludestrikke-klubben
Dåbsklude er små, strikkede klude som bliver brugt
til at tørre barnets hoved med ved dåb. Barnet får
den med hjem efterfølgende. Der kan syes navn og
dato på kludene.
Vi er nogle damer, der strikker kludene og vi mødes
en tirsdag i hver måned i Thyholm Kirkecenter. Lige
nu holder vi sommerfri, men fra september er vi klar
igen - og vil gerne have flere med. I septembernummeret af kirkebladet vil være en dato for opstart. I
mellemtiden kan interesserede henvende sig til:
Gunhild Sandfeld, Hvidbjerg tlf. 30 74 96 64 - Ingrid
Noer Nielsen, Jegindø tlf. 20 86 90 28.
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Gudstjenester | Maj 2018

Hvidbjerg

		

Lyngs

6. maj
9.00 PT
5. s. e. påske			
10. maj
10.30 MKN
Kristi Himmelfart

1

Odby

10.30 MKN
Konfirmation

-

10.30 LS

-

9.00 MKN

-

9.00 MKN

-

10.30 MKN

9.00 MKN

14.00 MKN

10.30
Provsti-gudstj.

10.30
Provsti-gudstj.

10.30
Provsti-gudstj.

10.30
Provsti-gudstj.

-

9.00 VOH

-

10.30 TB

9.00 LS

10.30 MKN

-

20. maj
Pinsedag

9.00 TB

10.30 TB

21. maj
2. Pinsedag

10.30
Provsti-gudstj.

27. maj
9.00 TB
Trinitatis Søndag

Søndbjerg

10.30 TB
Konfirmation

13. maj
6. s. e. påske

2

Jegindø

1

2

1

TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen - LS: Lars Sandfeld - PT: Per Toftdahl - VOH: Vagn Ove Høgild
: Kirkekaffe; 1: Folkekirkens Mission (Åbne Døre); 2: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælps Kirkehjælp.

Kirkeglimt

Her er så
stille nu
Der er blevet noget så underligt
stille i kirkecenteret.
Hvor er alle de ødelagte plastickopper? Hvor er kiksekrummer og
alle skoletaskerne?
Endnu et hold herlige konfirmander er nået til vejs ende. De kan nu
deres trosbekendelse og er i disse
dage ved at fremmane et højt og
tydeligt ja i kirken.
Vi sender dem trygt videre i deres
liv og siger tak for at vi måtte
vandre sammen med dem for en
stund.
Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, sk al blive frelst; han sk al gå ind og gå ud og finde gr æsgange.
- Johannes 10,9

