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Giv tid! og livets træ bli’r grønt,
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.
- B.S. Ingemann 1831

Godt nytår!
Hvad er dit nytårsforsæt?

Hov det er for børn!
- Kirkeglimt
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I år giver vi den fuld skrue!

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

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for marts 2018:
24. januar
Fotos: Ellen Aarlit Gade , Adam Carter, Kevin Jarrett

Skru op for forventningerne!
Det hænder at jeg får et dameblad i hænderne.
Denne gang var det hos min frisør. Jeg husker
ikke, hvilket dameblad det var - det registrerede
jeg åbenbart ikke - men det, der vakte min
interesse, var en klummeskriver, der i forbindelse med nytåret havde nogle betragtninger om,
hvordan læserne så skulle møde det nye år.
Klummeskriveren havde valgt overskriften: ”Er
Af Morten Krogh Nielsen forventningerne roden til alt ondt?” – og nede i
teksten stod der noget lignende dette: ”Forventninger kan skabe håb, noget at glæde sig til, men når de ikke indfries, kan de
ofte efterlade én i et vakuum, i et tomrum. Vi har forventninger til politikerne,
vores arbejdsplads, parforholdet, os selv, ja selv internethastigheden og at
busserne kommer til tiden og meget mere. Ja, man kan faktisk blive helt
forpustet. Måske skulle vi skrue lidt ned for forventningerne? Hvis jeg magtede at skrue lidt ned for forventningerne, så tror jeg personligt, at det kunne
give mig mere indre ro” – ja, sådan sluttede klummeskriveren af og lovede
dermed sig selv at forvente mindre af det kommende år.
Som I nok kan regne ud, så var bladet fra sidste nytår, så selvom det
kunne være spændende så finder vi ikke ud af hvordan det så gik for
klummeskriveren, om det lykkedes at skrue ned for forventningerne.
Men det er en forståelig taktik, det er en fuldt ud forståelig menneskelig
reaktion, som enhver af os kan sætte os ind i, at møde det nye og ukendte år med at skrue ned for forventningerne. For hvem af os kan se os fri
for, at når vi kigger tilbage på det gamle år, ja så blev det et år med
glæder, men sandelig også med skuffelser, nytårsforsætter, som vi ikke
evnede at leve op til og planer, som vi ikke magtede at fuldføre.
Det kan gå hos frisøren og i damebladet, men i kirken møder vi evangeliets sandhed. Og her er evangeliets pointe ofte til os, at det ikke kun
handler om hvad vi selv magter. At vi ikke er alene. Evangeliet vil fortælle
os om en anden magt, der vil have med os at gøre. Her slår evigheden
ned i vores daglige timelighed. Her bliver vi holdt fast på at vi må leve

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
2

Thyholm K irkecenter

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

efter Guds ord, at vi også skal leve og dermed
møde det nye år med Guds kraft og Guds magt bag
os. Dermed er der al mulig grund til netop IKKE at
skrue ned for forventningerne, men tværtimod
skrue op for forventningerne til det nye år, til hinanden og til os selv. Dermed er der al mulig grund til
at vi skal møde hinanden og alt det nye, som dem
der forventer alt godt, håber alt godt og tror alt
godt. ”Vi må se fremtiden med håb”, som dronningen
for to år siden gjorde os opmærksom på i sin nytårstale.
I en af nytårsdags læsninger hører vi i år ord fra
Jakobsbrevet. ”I er jo kun en tåge, som ses en kort tid
og så svinder bort”, skriver apostlen Jakob. På græsk,
som Det Ny Testamente er skrevet på, kan det lille
ord for tåge også betyde vanddamp eller ånde, og
det hænger sprogligt sammen med ordet at puste,
eller at blæse, eller at ånde. Vi er altså en damp, der
er blevet til ved nogens ånde. Vi er altså i et forhold,

som skabte mennesker til skaberen Gud. Vi er
skabte af Guds ånde, i Guds billede og derfor må vi
forvente os alt godt, derfor må vi have en grundlæggende tillid til, at Gud vil have med os at gøre,
og at Gud vil være en magt i vores liv.
”For dit er Riget og magten og æren i evighed!” –
sådan beder vi til slut i Fadervor-bønnen. I bønnen
finder vi på plads. Vi beder ikke til Gud for at sætte
Gud på plads, men vi beder om, at vi skal blive sat
på vores rette plads i forhold til Gud.
I Fadervor-bønnen, bliver vi mindet om at Gud skal
være den grundlæggende magt i vores liv, håbet
om Guds himmelske rige skal have en evig gyldighed i vores jordiske liv og netop derfor skylder vi at
skrue op for al vores lovprisning af Gud, al vores
bøn til Gud, al vores tak til Gud og i alle vore forventninger til os selv, til hinanden og til det nye år.
Godt nytår.

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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Frygtløst nytårsforsæt
Julens ønsketid er ovre og
foran os ligger en mørk og
kold vintertid. Det er for
sent at tilføje ønsker til
ønskelisten og med det
nye års indtog og januarudsalg må vi selv prøve på
at få vores ønsker til at gå i
opfyldelse. I stedet for at
ønske mig nye løbesko,
skridttæller og smart
træningstøj og håbe på at
det i sig selv gør mirakler
Af Mette Bøge Kousgaard for formen, må jeg nu
opsætte et nytårsforsæt om at være aktiv 30 minutter om dagen – og gøre et ydmygt forsøg på at leve
op til det.
Min ønskeseddel så sådan ud til jul:

1. Fred i verden!
2. En hverdag uden overskrifter om krig, flygtninge,
terror, bandekonflikt og naturkatastrofer
3. Nye løbesko J
Gaverne under juletræet var ikke rettet mod min
ønskeseddel, og januarudsalget kunne heller ikke
opfylde mine ønsker – i hvert fald ikke til en pris jeg
kunne betale mig fra. Jeg måtte altså opsætte nytårsforsætter, for selv at skride til handling.
Mine nytårsforsætter ser sådan ud i år:
1. Frygt ikke!
2. Løb en tur (i de gamle løbesko)
Skal vi tro morgendagens nyhedsoverskrifter, er der
masser at frygte; vi er årvågne over for alt fra monstre
og mørke over naturkatastrofer til bandekrig, terror og
politisk inkompetence.

Frygten har sat sig spor i os; spor, der planter sig i os
alle, når vi dag efter dag får fortalt nye forfærdelige
historier fra en verden - som kommer tættere og tættere på og tager frygten med sig.
Kan man ikke identificere sig med frygten i nyhedsoverskrifterne, så har man i efteråret kunnet tænde for
fjernsynet i bedste sendetid og fulgt med i Herrens
veje. Herrens veje viser at frygten også finder plads i
os, selvom vi ikke umiddelbart synes, at vi er ramt af
nyhedsoverskrifterne. Serien har mindet os om, at de
der kender til kærlighed også kender til frygt. Frygten
for at såre, for at gøre ondt, for at blive forladt og
svigtet, for at miste eller for ikke at slå til og være god
nok.
Jeg tror at det er mere reglen end undtagelsen, at vi
nærer en frygt i os - og frygten spreder sig ud fra de
fortællinger vi vælger at fortælle.
Ord skaber hvad de nævner. Ord skaber verden, folk,
virkelighed og frygt, men også kærlighed, drømme og
håb. På Nørre Nissum Efterskole, hvor jeg har min
hverdag, er vi glade for tekstforfatter Per Krøis Kjærsgaard. Det er vi fordi han gennem sine tekster formår
at sige en masse fine ting om livet.
Med sangen Ordskaber, sætter Per Krøis Kjærsgaard
fokus på de fortællinger vi skaber og tager med os.
Menneskelivet er en fortælling og jeg er medforfatter i
mit eget liv – så hvilke fortællinger vælger jeg at
fortælle?
”Ord kan slå ihjel eller kalde på fred,
Og hvad er så din replik?”
v. 5 Ordskaber, Per Krøis Kjærsgaard
Spørgsmålet er derfor: Hvad er den fortælling som du
vil tage med ud i verden? Som du vil dele? Den fortælling som du ønsker sætter sig spor hos dine børn, dine
venner, dine kollegaer og dem du møder på din vej?
Under juletræet ligger hvert år en gave til os alle
sammen – en gave som for mig er en stor hjælp ift at
udleve mit nytårsforsæt. Gaven er budskabet fra
englene: Frygt ikke!
Men det er så pokkers svært, fordi frygten er et menneskeligt livsvilkår (og det er også på sin vis frygten,
der holder os i live, fordi den rationelle frygt får os til at
lade være med at køre 260 km rundt i et sving eller får
os til at lade være med at hoppe ned fra kirketårnet).

Men den irrationelle frygt - ”hvad nu hvis”-frygten…
den hæmmer os.
”Frygt ikke” er derfor ikke en formaning – et ”tag dig
nu sammen”-budskab, men et håb. Et håb som vi bliver
nødt til at leve vores liv på – frem for på frygten.
Og håbet kan fortælles frem. For vi er selv med til at
vælge, hvilke fortællinger vi vil fortælle.
Jeg ved ikke hvilke gaver der kommer til at ligge
under træet næste jul, men hvis jeg forsøger at leve
efter nytårsforsættet: frygt ikke! Hvis jeg fortæller
håbets fortælling frem for frygtens fortælling. Hvis du
hører håbets fortælling og fortæller det videre, så tror
jeg at mine ønsker bliver mere og mere realistiske.
Så find håbets fortællinger frem og tag dem med dig
ud i det Herrens år 2018.

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Begravelse:
30. november

Inga Kristine Hvidberg

Søndbjerg Kirke
Begravelse:
24. november: Anton Jørgen Kirkegaard

Odby Kirke
Begravelse:
3. november: Henry Kræmmer Gade
29. november: Pouline Kirstine Ramsgaard

Jegindø Kirke
Bisættelse:
4. November: Ulla Blach Andersen
22. November: Flemming Pedersen

Lyngs Kirke
Vielse:
25. oktober:		Ruth Alice Vestergaard til
			
Harry Christian Wad Pedersen
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Hvidbjerg/Lyngs

Jegindø

Læs mere på www.thyholmkirker.dk

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk

Menighedsr ådet
Næste møde: Se nærmere på thyholmkirker.dk

Indre Mission
Mandag den 8. til onsdag den 10. januar kl. 19.30 og
torsdag den 11. januar kl. 18.00 m. fællesspisning:
Evangelisk Alliances Bedeuge.
Onsdag d. 31. januar kl. 19.30: Bibelarbejde v. Chr. Erik
Christensen, Søndbjerg.
Kaffebord. Alle er meget velkomne. Yderligere
oplysninger gives gerne på tlf. 97 87 92 18, Kirsten
Graversgård.

Solvang
Tirsdag d. 9. januar kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 23. januar kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Evangelsk Aliances Bedeuge i Thyholm Kirkecenter.
Mandag d. 8. januar kl. 19.30: Indledning v. Lars
Sandfeld.
Tirsdag d. 9. januar kl. 19.30: Indledning v. Bent
Ingemann.
Onsdag d. 10. januar kl. 19.30: Indledning v. Bent
Fodgård.
Onsdag d. 24. januar kl. 19.30: Årsmøde og generalforsamling i Thyholm Kirkecenter. Indledning v. Karl
Henry Madsen.
- Forslag til kandidater til bestyrelsen afleveres til Elly
Christensen 97 87 14 92 /40 89 65 79 senest 17. januar.

FDF
Mandag d. 8. januar: Ledermøde. kl. 19.00.
Tirsdag d. 9. januar: Kredsmøde. Vi tager alle i Hurup
Svømmehal kl. 17.30-20.45.
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

Unge Hjem
Mandag d. 29. januar kl. 19.30. Møde hos Kirsten og
Kjeld Graversgård, Kongevejen 1, Jegindø.

Menighedsr ådet
Næste møde: Se nærmere på sondbjerg-odby.dk

Alle Hjem
Mandag d. 29. januar kl. 19.30. Bibeltime hos Else og
Svend Erik Toftdal, Fasanvej 25, Hvidbjerg.

Bibelkredsen
Mandag d. 15. januar kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og
Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Johs. 12,23-33.
Musik alsk tankerum
Mandag d. 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.
MENIGHEDSPLEJEN
Vil du melde dig som besøgsven eller blot vide mere
om menighedsplejens arbejde,
så kontakt koordinator Tove Busk på
email: jtbusk@gmail.com
eller på tlf. 97 87 15 75.
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Fælles program
Spaghettigudstjeneste

Torsdag d. 11. januar kl. 17.00 i Jegindø Kirke.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i FDFs
Kredshus.

Café-eftermiddage i Thyholm Kirkecenter

Onsdag d. 31. januar: Nærmere information
om opstartsgangen for sæson 2018 følger på et
senere tidspunkt.
Cafeeftermiddage begynder kl. 14.30 og
slutter senest kl. 16.30.

Filmstudiekredsen

Torsdag d. 18. januar kl. 19.00 i Thyholm
Kirkecenter: Det bliver både komisk og gribende, når Kenneth Lonergan tager os med på en
dramasejlads om anstrengte familieforhold i sin
dobbelt oscarvindende film ’Manchester by the
Sea’ fra 2016.

Livet er langtfra altid nemt. Og der gives ikke
nogen nemme valg. Sorgen er så stor som verden,
og fortiden kan ikke gøres om – når en i forvejen
sortseende onkel må påtage sig den tragiske
opgave, at blive værge for sin nevø, da nevøens
far omkommer i en ulykke.
En aften med film, kaffe og en god samtale.
Kaffe: 20 kr.

Indre Mission

Fredag d. 19. og lørdag d. 20. januar. Mandsstævne i Bedsted Missionshus.
Medvirkende: Missionær Villy Sørensen, Hammel.

Kyndelmisse

Fredag d. 2. februar. kl. 17.00 i Odby Kirke med
efterfølgende spisning i konfirmandstuen ved
Søndbjerg Præstegård. Nærmere information vil
følge, så hold øje med facebook.
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Gudstjenester | januar 2018

		

1. januar
Nytårsdag
7. Januar
1. søn. e.
Helligtrekonger
14. Januar
2. søn. e.
Helligtrekonger
21. Januar
Sidste søn. e.
Helligtrekonger
28. Januar
Septuagesima
4. februar
Seksagesima

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg Odby

-

-

16.00 MKN *

-

14.00 MKN *

9.00 TBq

10.30 MKN

9.00 MKN

10.30 TB q

-

10.30 TB

-

-

-

9.00 TB

10.30 MKN

9.00 TB

10.30 TB

9.00 MKN

-

9.00 LSq

10.30 LS

9.00 MKNq

-

10.30 MKN q

10.30 MKN

9.00 MKN

9.00 TB

10.30 TB

-

TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen – LS: Lars Sandfeld

q Kirkekaffe * Indsamling til Bibelselskabet

Kirkeglimt

Minikonfirmandernes indtog
- Af Thomas Buelund
Ganske snart vil kirkecentrets vægge igen dirre af barnestemmer, for her i januar begynder vi med endnu en gang
minikonfirmandundervisning. Det betyder, at der igen vil
være leg og hyl i kirkecentret hver tirsdag frem til palmesøndag.
På landsplan er undervisningen ganske populær og
efterhånden er det snarere reglen end undtagelsen, at der
tilbydes minikonfirmandundervisning - og det er vi i
kirken rigtig glade for, for det er en gave for os præster og
organister og forhåbentlig også for de små poder. Målgruppen er de 9-10 årige – og målet er gennem leg,
historier, musik og tegning at give børnene et grundlæggende kendskab til kristendommen.
Her på Thyholm begynder vi hver undervisningsgang i
kirken, for selve rummet med alle dets ”underlige” genstande er med til at åbne børnenes øjne for de store
spørgsmål og få dem til at undre sig. For kan det virkelig

passe at Gud findes? Og bor han her i kirken? Eller bor han
virkelig lige deroppe i skyerne? Og mon Gud passer på vores
afdøde morfædre eller oldemødre deroppe?
Ja spørgsmål er der nok af, og det er lige netop det, der er
det herlige ved minikonfirmander; at de spørger bramfrit, og
at vi som kirke kan få lov til at vise dem kristendommens
favntag med helt grundlæggende livsafgørende livserfaringer.

Mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! Gal. 5,23.

