K i r k e bl a d f or H v i d bj er g / Ly n g s / Je g i n d ø o g S øn d bj er g / Od by

I nat skal vi tænde decembernatslys
og gyse af glæde og dele det gys.
Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet
af julenatsfryd over det, der er sket!
-“Decembernat”
af Iben Krogsdal 2015

Gensyn med
Taiwan
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Julestue, julegudstjenester,
juletræsfester - se alle juletider
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Syng julen ind syng din yndlingssalme
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
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 februar 2019:
21. december
Foto:
Ellen Aarlit Gade, Rikke Feraru, Christina Toftdal,
Johanne Krogh Nielsen, Morten Krogh Nielsen

Min ønskesedd
Jeg kommer jo ikke uden om det. Og nej, her er det ikke
julen med al dens højtid, alle dens stemninger og følelser
og det glade budskab om Jesusbarnets fødsel, som jeg
tænker på. Alt det glæder jeg mig til. Men ønskesedlen.
Der skal jo også skrives en ønskeseddel. Og jeg synes
faktisk ikke rigtig jeg mangler noget, i hvert fald ikke
Af Morten Krogh
noget, der sådan lige kan sættes på en ønskeseddel og
Nielsen
tages med ud i butikkernes juletravlhed.
Måske er jeg lidt en skeptiker hvad angår ønskesedler.
Det kan selvfølgelig være glimrende nok, men når jeg selv skal formulere
ønskesedler eller ser andres ønsker på formel – om det så er særlige designerting, tøjmærker eller seneste computerspil - eller når jeg registrerer min egen
lettelse over at jeg kunne finde frem til det præcise ønske i butikken eller på
nettet og oplever gavemodtagerens ”Tak, det var lige den jeg ønskede mig”
– så må jeg spørge mig selv: Hvor bliver overraskelsen af? Og uden overraskelse – hvor bliver glæden så af?
Er vores ønskesedler ikke netop lige præcis et billede på hvordan vi ønsker
livet selv skal være? Et billede på vores ønsker til livet? Må vi ikke indrømme, at
vi ofte ser på samme måde på både ønskesedler og livet: At alt det bedste er
det, som vi selv har planlagt, det vi selv har styr på, det vi selv kan kontrollere
ned til mindste detalje. Og det om det så er farven på sokkerne eller mærket
på espressomaskinen under træet.
Og når jeg så tænker efter og i minderne gennemgår familiens mange
stunder omkring juletræet, ja så er det børnenes små gaver, som har glædet
mig allermest. De små ting, som de med koncentration og stort besvær
måske har fremstillet i børnehaven, i skolen eller i fritiden. Perlepladen, formet
som et hjerte, hvor der står: Far. En smuk farvelagt tegning eller et lille maleri.
Der kommer hul i sokkerne og espressomaskinen kalker til, men alle de små
perleplader og tegninger har jeg stadig. Og glæden bliver jo ikke mindre af at
se hvor glade og spændte børnene er for at give gaverne. Det husker jeg. Det
glædes jeg ved, også i dag.
Jeg tror derfor, at jeg i år blot vil skrive to ord og et udråbstegn på min

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

del

Juleafslutninger

Fra samlingen: Dørstopperen, perlepladen, maleriet og
sløjdstjernen.
ønskeseddel: Overrask mig! Og jeg vil sige tak og hurra
– også for alt det skæve og anderledes, som jeg ikke lige
kunne kontrollere gennem en lang liste til både julen og
til livet.
Julens budskab er på samme formel. Ingen havde
forventet, tænkt sig eller skrevet det på ønskesedlen at
Gud skulle blive menneske, at Guds søn skulle fødes af en
fattig jomfru i en stald. Det var en overraskelse. Og
ligesom Bibelen er fuld af personer, hvis liv ændres og
blev en overraskelse for dem i mødet med Gud og i
mødet med Jesus, fordi det kom til at gå dem anderledes, end de ønskede - så er julens budskab også for os en
stor glædelig overraskelse. Et uventet opfyldt ønske om
fred, frelse og evighed, som vi nu for altid i vores enkle,
kontrollerende og beregnende liv må skrive højt på
ønskesedlen.

Igen i år mødes områdets skoler til juleafslutninger,
der indleder julens højtid:
Torsdag d. 20. december kl. 8.15 i Hvidbjerg Kirke:
Thyholm skole
Torsdag d. 20. december kl. 10.00 i Hvidbjerg Kirke:
Thyholm Børnehus og områdets dagplejere
Fredag d. 21. december kl. 13.00 i Lyngs Kirke:
Lyngs Idrætsefterskole

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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Indsamling til
julehjælpen
i Struer Provsti

På de fire adventssøndage i kirkerne i år er der
indsamling til Julehjælpen i Struer Provsti. Alle
sogne i provstiet er gået sammen om denne
indsamling, der har til formål at hjælpe økonomisk trængte familier til at kunne holde en
værdig juleaften. Julehjælpen er ikke en pengegave, men en gave med alt hvad der hører sig til
juleaften lige fra flæskesteg til småkager og
kaffe.
Derudover uddeles gavekort til indkøb af gaver
til børn.
Ud over indsamlingen i kirkerne er der også
indsamling på gågaden i Struer.
Endelig forsøger flere kendte også at få et
pengebeløb til at yngle, hvor overskuddet fra
deres investeringer går direkte til julehjælpen.
Julehjælpen får også støtte fra en lang række
sponsorer, der bl.a. bidrager med hvad der
kommer i poserne.
Støt op om Julehjælpen - vær med til at sikre en
værdig og glædelig jul for alle.
Du kan støtte Julehjælpen ved indsamlingerne
på adventssøndagene i pastoratets kirker.
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Et gensyn med b

Af Christina Greve Toftdal
Det er en del af min families dna, at vi har boet på Taiwan i
seks år. I fotoalbummerne fra min tidligste barndom er der
billeder af vandbøfler på rismarker, storslåede templer og en
slange, som min far slog ihjel i vores køkken. Vores hjem lå
på gader, hvor herreløse hunde løb ind og ud mellem et
hav af scootere, hvorpå der sagtens kunne sidde hele
familier klemt sammen. Selvom mine egne erindringer om
tiden på Taiwan er begrænsede, så er jeg alligevel rundet af
tiden og historierne om øen ud for Kinas kyst, hvor kakerlakker på størrelse med tændstikæsker var en integreret del af
vores husstand. Derfor var det også med en spænding ud
over det sædvanlige, at jeg i oktober satte mig i en flyver
med mine forældre, søskende og deres familier for at
returnere til Taiwan for første gang, siden vi forlod det i 1986.

barndommens gader på Taiwan
børnehaveklassen lå. Det var som at lirke en dør op til et
rum af glemsel, hvor der dukkede minder op om de
uforlignelige burgere i kantinen og dengang jeg var
vismand i skolens krybbespil.

Der kan ske meget på 32 år – både med et land og med
erindringer. Derfor havde jeg ikke forventet ret mange
øjeblikke af genkendelse. Jeg havde nærmere forestillet
mig, at jeg skulle opleve Taiwan som var det første gang,
jeg var der. Jeg havde ikke regnet med, at jeg gentagne
gange skulle opleve, hvor stærk en hukommelse mine
smagsløg åbenbart har. Det kom fuldstændig bag på
mig hvor intenst, det var at opleve, hvordan synet, duften
og smagen af lokal mad kunne fylde mig med gensmagsglæde og kaste mig mere end 30 år tilbage i tiden.
En ekspedition tilbage til det sted, hvor vores skole lå,
blev på samme måde en vild oplevelse af at være fem år
igen. Jeg var ikke klar over, at jeg kunne huske stedet.
Men min krop vidste, at den havde været der før, og
vidste intuitivt, hvor legepladsen havde ligget og hvor

På mange måder har de uventede oplevelser af genkendelse fungeret som en bekræftelse af min tilknytning til
både Taiwan og til min families historie. Genkendelsen
overbeviser og virkeliggør, at jeg rent faktisk har boet der.
Jeg var med dengang. Men tilknytningen rækker også
fremad. Vi har som familie fået nye fælles byggesten til
historierne om Taiwan. Vi skal til at dyrke minderne om
den dag, vi var tilbage i kirken i Kaohsiung, hvor vi blev
modtaget med en overstrømmende varme som hjemvendte helte. Vi vil alle huske, hvor rørende det var at se
mine forældre møde kollegaer og venner fra dengang,
og hvordan der blev grædt, grinet og danset af gensynsglæde. Forhåbentlig vil vi lade os inspirere af hende den
lille taiwanesiske kok, der sprang op på sin scooter og
kørte ud på øde, mørke og våde veje for at finde os i
vores vildfarne bus, og køre foran os som en materialiseret gps for at vise os vej til hendes restaurant. Vi kan alle
tage del i de nye historier, som vil skabe større sammenhængskraft i vores familie og endnu engang styrke vores
fælles identitet som ”dem, der har været på Taiwan”.

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Begravelse/bisættelse:
20. oktober:
Wilfred Zakis
27. oktober:
Inge Jytte Marie Vesti
ODBY KIRKE
Begravelse/bisættelse:
12. oktober:
Martin Skovsted
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P a s t o r a t e t

Hvidbjerg/Lyngs
Læs mere på www.thyholmkirker.dk

Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 6. december kl. 19.30: Bibeltime hos Gitte og
Reinhard Lyngs, Rosenvænget 2.

Julestue i Thyholm Kirkecenter
Søndag d. 2. december kl. 14-17: Julestue i Thyholm Kirkecenter 1. søndag i advent. Vi glæder os til at slå dørene op, så kom
og vind i tombolaen, eller i terningespillet specielt for børn.
Du kan også købe din adventskrans, juledekoration eller andre
juleting, og du kan sætte dig i cafeteriet og nyde varm kakao,
kaffe, hjemmebag, pølser, brød og en god snak.
Eftermiddagen afsluttes kl. 17 med et stemningsfuldt
Luciaoptog.
Arrangør: KFUM og KFUK, Refleks og Impuls i Hvidbjerg.

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

Syng julen ind i Hvidbjerg Kirke
Onsdag d. 5. december kl. 19.00: Vil man være sikker på at få
sunget julens yndlingssalmer, så er der mulighed for det til
”Syng julen ind” i Hvidbjerg Kirke. Ønsker fra menigheden
skrives på en tavle, og der synges så mange, der kan nås på en
time.

Dåbsjubilæum
Søndag d. 2. december kl. 10.30: Alle børn, der er blevet døbt i
2013 inviteres til 5- års dåbsjubilæum i Jegindø Kirke.

Store Juledag med gudstjeneste i Lyngs
Kirke
Søndag d. 9. december kl. 11.00: Store Juledag i Lyngs starter
med en gudstjeneste i Lyngs Kirke. Menighedsrådet er vært
ved en lille anretning efter gudstjenesten.
Solvang
Tirsdag d. 11. december kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Juleaftensdag d. 24. december kl. 10.30: Julegudstjeneste.

MENIGHEDSPLEJEN
Vil du melde dig som besøgsven eller blot vide
mere om menighedsplejens arbejde,
så kontakt koordinator:
Hvidbjerg,Lyngs og Jegindø: Tove Busk på email:
jtbusk@gmail.com eller på tlf. 97 87 15 75.
Søndbjerg og Odby: Ellen Pedersen på email:
e.pedersen@hotmail.com eller på tlf. 23 46 90 47.
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Thyholm FDF
Se: fdf.dk/thyholm/

Jegindø
Læs mere på: www.thyholmkirker.dk

Indre Mission
Onsdag d. 5. december kl. 19.30 i Jegindø Missionhus: Adventsfest med kort adventstale af Kirsten Graversgård. Vi synger
advents- og julesalmer fra Salmer og Sange med Christen
Birkebæk ved klaveret. Kaffe med risalamande og småkager.
Fredag d. 28. december kl. 19.30 i Jegindø Missionshus:
Juletræsfest. Tale af Chr. Erik Christensen. Vi synger julens
salmer omkring juletræet. Kaffebord.
FDF
Fredag d. 30. november-søndag d. 2. december: Tur til
København for væbnerelever.
Tirsdag d. 4. december og onsdag d. 5. december kl. 18.30:
Lederne laver juledekorationer.
Lørdag d. 8. december fra kl.10: Piltene og lederne sælger
juledekorationer. Vi kommer rundt på hele øen.
Mandag d. 10. december 18.30 – 20.00. Juleafslutning for hele
kredsen. Derefter julehygge for lederne.
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
Torsdag d. 13. december kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.

Syng julen ind i Søndbjerg
Torsdag d. 6. december kl. 19.30 i Søndbjerg Kirke. Vi begynder med en kort andagt i Søndbjerg Kirke, hvorefter der
synges gamle og nye julesalmer og hygges i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård. Fællessangen vil blive
suppleret med et lettere traktement. Vel mødt til en hyggelig
aften på vers!

Søndersognenes strikkecafé
Tirsdag d. 4. december kl. 19.00 i Søndbjerg Præstegård.
Har du problemer med transport ringer du til Grethe Ebdrup
51 20 74 28, så arrangerer vi samkørsel.
Bibelkredsen
Mandag d.10. december kl. 19.00 hos Karen Margrethe og
Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Vælg din yndlings jule- og/eller adventssalme.

Fælles program

Filmstudiekreds
Onsdag d. 12. december kl. 19.00: Vi ser den tysk/
østrigske film ”Das Weiße Band”. Filmen skildrer hvordan
der i et lille nordtysk samfund i 1913 pludselig sker en
masse uheld, som ikke lige lader sig forklare. Hvide
armbånd sættes på landsbyens børn for at minde dem
om deres uskyld og renhed. Men er de nu også det?
Filmen begynder kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter og
kaffen koster 20 kr.

Indre Mission
Fredag d. 28. december kl. 19.30: Juletræsfest i Jegindø
Missionshus. Tale af Chr. Erik Christensen. Vi synger julens
salmer omkring juletræet. Kaffebord. Alle er meget
velkomne.
Yderligere oplysninger gives gerne hos Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18

REDAKTIONEN ØNSKER:
GLÆDELIG JUL
OG GODT NYTÅR

De ni læsninger
Søndag d. 16. december kl. 16.00 i Hvidbjerg Kirke: De ni
læsninger er en musik-gudstjeneste, hvor der gennem ni
bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse
og frelse.
På Thyholm er De ni læsninger en af adventstidens store
højdepunkter, og mange lokale kor, musikgrupper,
solister og oplæsere er med til at gøre gudstjenesten
festlig og stemningsfuld.

Søndagstr æf
Søndag d. 30. december kl. 14.30-16.30 i Thyholm
Kirkecenter: Nytåret fejres med god kaffe og lidt
”bobler”. Gennem næsten et år har der været indbudt til
“Søndagstræf” i Kirkecentret 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. Kom alle der har lyst
også i 2019.
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Gudstjenester | December 2018

Hvidbjerg

		

2. december
1. s. i Advent
9. december
2. s. i Advent
16. december
3. s. i Advent
23. december
4. s. i Advent
24. december
Juleaften
25. december
Juledag
26. december
2. juledag
30. december
Julesøndag
31. december
Nytårsaftensdag
1. januar
Nytårsdag

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby
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TB: Thomas Buelund ; MKN: Morten Krogh Nielsen ;
Indsamling til Julehjælpen i Struer Provsti ;
til Folkekirkens Nødhjælp ;
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp og Børnesagens Fællesråd ;
ling til Bibelselskabet ;
Kirkekaffe ;
Dåbsjubilæum ;
Familiegudstjeneste

Indsamling
Indsam-

Kirkeglimt

Fra gammelt til nyt - fra
missionshus til kirkecenter
Af Tove Busk
For nogen tid siden blev jeg spurgt, om
jeg ikke ville skrive om, hvad jeg synes om
kirkecenteret, og det kommer så her.
I har jo alle sikkert vidst, at jeg var stor
modstander af, at vi skulle af med det
gamle missionshus og i stedet for have
noget nyt. Nu er det jo sådan, at noget nyt
ikke altid er bedre end det gamle, men jeg

må da sige, at jeg er blevet meget glad for
kirkecenteret, og at jeg bruger det meget.
Der er dog nogle ting, som jeg savner ved
det gamle missionshus.
F.eks. den nærhed og tumult, når vi havde
julestuen. Det er jo gået bort og også nærheden de almindelige eftermiddage når
man var der, men sådan er det jo ikke
mere. Nu har vi altid god plads og

hyggelig varme i vores kirkecenter, og det
bliver brugt rigtig meget, hvilket er godt
for sognet. Det er med andre ord meget
godt, at vi fik vores kirkecenter, selv om det
ikke er nær så smukt, som det gamle
missionshus set udefra.

For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet sk al ligge på hans skuldre.
Man sk al k alde ham: Underfuld R ådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.
- Esajas Bog, kp. 9, v. 5

