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Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.
DDS 87 - tekst: Johannes Johansen

Julen har englelyd
– De ni læsninger 2017

Skal vi strikke vore
julehjerter sammen?
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Kirkeglimt - Indsamling til
Julehjælpen i Struer Provsti
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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
februar 2018:
23. december 2017
Fotos: Ellen Aarlit Gade, Thomas Buelund

Redaktionen ønsker jer
alle en glædelig jul!

En ode til stillekupeen
På vejen hjem fra ferien skulle vi krydse vores lille
land. Det tager kun 4,5 time og et par skift at
komme fra København til Hvidbjerg - så helt skidt
står det alligevel ikke til for vores statsbaner. Vi tog
et morgentog. Vi havde bestilt siddepladser i
stillekupeen, for at sikre os et roligt sted at opholde os uden alt for mange forstyrrelser. Utallige
morgentrætte mennesker tjekkede ind og fandt
deres plads.
De bærbare computere blev fundet frem. For
Af Thomas Buelund
mange var arbejdsdagen begyndt, mens andre
slog ryglænet tilbage, satte sød musik i ørerne og
tillod sig nok en lur, for derved at udskyde dagens dont lidt endnu.
Stillekupeen danner ramme om så mange forskellige tilværelser, men én
ting har de dog til fælles: deres prioritering af stilhed. Alene på grund af
stilheden er denne kupe blevet den mest eftertragtede. Vognen er ikke
noget særligt i sig selv. Her er ganske almindelig komfort og benplads. Det
eneste, der adskiller denne vogn fra alle andre, er en fælles indgået aftale
om, at man skal være stille, så der gives plads til fordybelse og hvile.
Stilhed er desværre ikke længere noget vi kan tage for givet – og da slet
ikke i en juletid. Snarere er den blevet en sjælden gæst og en mangelvare
som særligt indbyggere i støjende storbyer vil betale en høj pris for at opnå. I
København - og i mange andre storbyer - er støjgener blevet så stort et
problem, at indbyggere er begyndt at organisere sig i foreninger til bevaring
og fremme af stilhed. De skaber andelsforeninger med lavere støjtolerancer
på samme måde som man laver røgfri opgange. De arrangerer ture ned i
byens gamle bunkere og beskyttelsesrum, for dér, nede under jorden, bag
armeret beton, at tilbyde intet andet end et frirum fra byens larm; en enkelt
stund dedikeret til mørke og til stilhed.
Støjen er blevet det moderne vestlige menneskes største fjende, men nok i
en bredere forstand. Ikke kun støj forstået som kraftige, generende lyde - for
eksempel fra en maskine eller en hovedvej - men også som mental støj. Vi
behøver ikke at være udsat for direkte støjgener, for at føle os plaget af støj.
Selvom vi befinder os i stille omgivelser kan sindet stadig støje så meget, at
det er komplet umuligt at finde ro.
Det er i tilværelsens støj; i en fortravlet hverdag, eller periode, hvor vi har alt

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 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

M e d a r b e j d e r n y t
Per 1. oktober har Ernst Møller
Lauridsen opsagt sin stilling
som graver ved Jegindø Kirke,
og begyndte derefter i et nyt
job som graver ved Flade,
Skallerup og Bjergby kirker på
Mors. Menighedsrådet ved
Hvidbjerg-Lyngs og Jegindø
sogne vil gerne sige tak for de mange år på Jegindø, og ønsker samtidig alt godt i forbindelse med det nye arbejde.
for meget at se til. Det kan skyldes forventningerne til os
selv. Det kan skyldes tabte relationer - eller sorgen over
at miste en vi elsker. Livet buldrer og brager på godt og
ondt - og nogle gange støjer det så meget, at vi bliver
hvileløse. Det er desværre et livsvilkår som vi må lære at
leve med - og som de fleste af os da også overkommer.
Det bliver først livsfarligt, når støjen bliver en normaltilstand, som vi ikke kan undslippe. Så hjælper hverken
bunkere eller stillekupeer; eller medicin for den sags
skyld.
Men tro kan hjælpe.
Når Jesus siger til os: “Kom til mig, alle I, som slider jer
trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”
(Matthæusevangeliet 11,28), så er det netop alle os, der er
generet af livets støj han taler til. Når vi kommer til Jesus i
bøn og i tak, så giver han os ikke et anderledes liv, men
han hjælper os til at komme overens med det liv som nu
engang er vores. Herved giver han os hvile, så vi alligevel
kan sove; hvile, så vi alligevel kan stå op til en ny dag og
anskue den, ikke som en trussel, men som endnu en dag,
skænket som Guds nåde mod os. Jesu ord kan derved
blive til en stillekupe på vores rumlende rejse. Han fjerner
ikke støjen, men giver os et tiltrængt åndehul i ny og næ.

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

Desuden må vi allerede per 1.
januar sige farvel til Heidi Sun
Nielsen som barselsvikar. Heidi
har fået en fast halvtidsstilling
i Baunekirken i Tjørring, hvilket
vi vil ønske hende al mulig
held og lykke med – og tak for
besøget!
Til gengæld er det med glæde,
at vi kan byde velkommen til
en kending, for vi har fået Lars
Sandfeld konstitueret i barselsvikariatet indtil Bettina
vender tilbage.
Hjertelig velkommen!

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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Niels W. Gade, H.C. Andersen og Barn Jesus
I år kunne Niels W. Gade være
fyldt 200 år. Han levede fra
1817-1890, og hans liv var
bemærkelsesværdigt på
mange måder. Han gik fra at
være en ulønnet violinelev i
Det Kongelige Kapel til at
være én af de største stjerner
i den europæiske musikverAf Hans Henrik Larsen
den. Han var tidligt sporet
ind på nationalromantikken, takket være sin lærer A.P.
Berggreen, der indsamlede de gamle folkemelodier.
Gade studerede disse og skrev i folkemelodistil den
melodi, der satte det hele i gang: ”På Sjølunds fagre
sletter”. Det blev senere til Ossian-ouverturen og 1.
symfoni i samme folketone.
I Europas musikby nr. 1, Leipzig, opførte tidens største
musiknavn Felix Mendelssohn Gades 1. symfoni og
blev begejstret. Gade blev som 26-årig inviteret til
Leipzig, hvor han blev hyldet for sin musik og sat til at
dirigere den med tidens bedste orkester Gewandhaus-orkesteret. Gade var en glimrende dirigent, og
han dirigerede ved uropførelserne af både Mendelssohns violinkoncert og Schumanns klaverkoncert. Da
Mendelssohn pludselig døde, var det Gade, der tog
over. Han var nu på toppen af Europas musikverden.
Hans værker blev spillet over hele Europa.

*Fra vugge til grav†

Desværre kom tre-års krigen 1848-50 i vejen, og Gade
vendte tilbage til Danmark med ambitionen om at
blive for København, hvad Mendelssohn havde været
for Leipzig. Det lykkedes i den grad: han blev dirigent
for det eneste symfoniske orkester i byen. Senere blev
han leder af det første rigtige musikkonservatorium i
Danmark. Han bestemte nu det hele.
Gade var ansat som organist i 39 år. Først i Garnisons
Kirke, senere i Holmens Kirke. Der er kun ganske få
orgelværker fra Gades hånd. Det skyldes at man på
den tid improviserede præludier og postludier.
Desværre sandede han til som komponist, han fornyede sig ikke. Han blev træt af folkemelodistilen og
komponerede mere efter tysk forbillede. Han satte sig
dermed mellem to stole: i Danmark syntes man, han
var blevet for tysk og i Tyskland var han for dansk.
Efter hans død er det gået meget tilbage. Det er stort
set kun førstnævnte værker samt Elverskud og Brudevalsen fra Et Folkesagn, der stadig høres i dag.
Men så er der sangene og salmerne, f.eks. ”Grøn er
vårens hæk”, ”Kirken er som Himmerige” og ”Op! thi
dagen nu frembryder”. I forbindelse med salmebogen
2003 kom der to nye Gade-melodier ind i koralbogen:
den smukke melodi til ”Som markens blomst henvisner fage” samt ”Barn Jesus i en krybbe lå”.
H.C. Andersen fik først en salme med i salmebogen i
2003. Hans salmer blev anset for at være for barnlige.
Barn Jesus er da heller ikke skrevet med henblik på
kirkelig brug. Den stammer fra digtsamlingen ”Årets
tolv måneder, tegnede med blæk og pen” fra 1832.
”Barn Jesus” indgår som decemberdigtet, som han

Hvidbjerg Kirke
Dåb:
29. oktober:

Villads Harritz Amby

28. oktober:		Pia Emkjær Jensen og
			
Jesper Hvid Sørensen
Begravelse:
23. september: Poul Jørgen Hermansen
Bisættelse:
21. oktober:		Ellen Bjerre Olesen

Søndbjerg Kirke

Begravelse
28. oktober:		Birthe Højberg
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DE NI LÆSNINGER
Søndag d. 17. december kl. 16.00 i Hvidbjerg Kirke.
De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der
gennem ni bibeltekster fortælles om
syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som
den udspilles i Bibelen. Mellem
læsningerne vil der være fællessange blandet med
musikfremførelser af lokale børne- og
voksenkor, musikgrupper og solister. Kom til en stor
og traditionsrig aften på Thyholm.

angiver ”at de fattige børn på
gaden” skal synge.
På en af sine mange rejser havde
Andersen set et maleri af den
italienske maler Correggio Natten/Hyrdernes tilbedelse malet 1522-30. Her ses et julenatsbillede med Jesusbarnet i den
mørke stald. Hyrderne er kommet
for at tilbede Jesus. Lyset stråler så
stærkt ud fra Jesusbarnet, at en
kvindelig beskuer må skærme
sine øjne. Maleriet inspirerede
Andersen til at skrive ”Barn Jesus”.
Det er et helt lille eventyr. Første
strofe beskriver de fattige forhold i stalden. Staldens
dyr kender straks Jesus og kysser hans fod. Anden
strofe er en opfordring til at være glade og blive som
børn på ny, fordi Jesus er født.
Gade og Andersen var nære venner og havde kendt
hinanden i mange år. De havde også arbejdet sammen ved flere lejligheder. Gades melodi er skrevet
ved juletid 1859 og var en del af samlingen Børnenes
jul, opus 36. Det er en samling små lette klaverstykker
for børn. Melodien er ret enkel. Første og tredje
melodilinje er ens. Der er et markant spring op til
”stjernen over huset”. Melodien hæver sig et niveau
fra det første halleluja til det andet som for at intensivere jubelen. Det afsluttende ”barn Jesus!” bliver
mere inderlig ved at melodien pludselig er i halvt
tempo.

1. Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!
2. Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte;
til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!
PS.: Det er Jacob Gade, der har skrevet Tango Jalousie!

Julens Musik
SYNG JULEN IND
Onsdag d. 6. december kl. 19.30 i konfirmandstuen
ved Søndbjerg Præstegård.
Vi går den tilstundende højtid i møde ved at synge
både gamle og nye julesalmer. Fællessangen vil blive
suppleret med et lettere traktement. Vel mødt til en
hyggelig aften på vers.
Arrangør: Søndbjerg-Odby Menighedsråd

Torsdag d. 21. december kl.19.00-20.00 i Hvidbjerg Kirke
Vil man være sikker på at få sunget sine yndlingsjulesalmer, 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.
Arrangør:
Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Meninghedsråd
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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. 7. december kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm Kirkecenter.
Solvang:
Tirsdag d. 12. december kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste
Søndag d. 24. december kl. 10.30: Julegudstjeneste
Indre Mission:
Onsdag d. 6. december kl 19.30 i Thyholm Kirkecenter. Adventsfest hvor pastor emeritus Per Toftdahl,
Vildbjerg, taler.
Torsdag d. 28. december (4. juledag) kl. 19.00 juletræsfest for hele Thyholm og Jegindø i Jegindø
Missionshus. Se mere under fælles.
Unge Hjem
Søndag d. 3. december. Julestue. Se mere under
fælles.
Torsdag d. 28. december (4. juledag) kl. 19.00 juletræsfest for hele Thyholm og Jegindø i Jegindø
Missionshus. Se mere under fælles.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 14. december kl. 19.30: Bibeltime hos
Birthe og Leo Villesen, Rosenvænget 5 Hvidbjerg.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: www.fdfthyholm.dk

Jegindø

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 7. december kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm Kirkecenter
Indre Mission
Onsdag d. 6. december kl. 19.30 Adventsfest med
tale af kirke/skolekonsulent Svende Grøn. Underholdning. Risalamande, kaffe og småkager.
Torsdag d. 28. december (4. juledag) kl. 19.00 juletræsfest for hele Thyholm og Jegindø i Jegindø
Missionshus. Se mere under fælles.
FDF
Tirsdag d. 5. og torsdag d. 7. december kl. 18.30:
Lederne laver juledekorationer.
Lørdag d. 9. december kl. 10.00: Pilte og ledere
sælger juledekorationer. Vi kommer rundt på hele
øen.
Mandag d. 11. december kl. 18.30-20.00: Juleafslutning for hele kredsen med efterfølgende julehygge
for lederne.
Klassemøde hver mandag for:
Puslinge: kl. 18.30-20.00.
Tumlinge: kl. 18.30-20.00.
Pilte: kl. 18.30-20.00.

Skal vi strikke vore julehjerter sammen?
Tirsdag d. 5. december kl. 19.00-22.00 i konfirmandstuen
(Aggerholmsvej 2, Søndbjerg)

Lad glæden ved at strikke til forskellige gode formål
kombinere med hyggeligt, socialt samvær i Søndbjerg
konfirmandstue.
Tanken er at mødes hver anden tirsdag aften.
Strikkecaféen er for alle, både nybegyndere og garvede
udi al slags håndarbejde. Vi giver gerne en hjælpende
hånd. Nogle af os har strikket altid og kan slet ikke
forestille os et liv uden nørklearbejde. Har du det mon
på samme måde? Eller trænger du til inspiration?
Vi skal hygge os, men det egentlige formål er velgørenhed. Formålet skal være at strikke til værdigt trængende.
Værdigt trængende kan bo langt fra os – eller henne
om hjørnet. Hvem vi strikker til fordel for, vil skifte, og
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sammen vil vi tale os frem til, hvilke grupper eller
hvilken organisation vi i en given periode vil arbejde for.
Vi håber, at inspiration, tips og tricks vil blive udvekslet
for fuldt blus, når både nybegyndere og erfarne dukker
op. Du kan tage et hvilket som helst håndarbejde med.
Det står alle frit for, hvad de strikker eller hækler og til
hvem – man er fri til selv at finde niveauet for deltagelse
i strikkecaféens projekter.
For yderligere information eller kørelejlighed kontaktes
Grethe Ebdrup, tlf. 51 20 74 28.
Enhver er hjertelig velkommen.
Arrangør: Søndbjerg-Odby menighedsråd

Søndbjerg / Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 7. december kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Søndbjerg Konfirmandstue.
Onsdag den 6. december kl. 19.30: Syng Julen ind i
Søndbjerg - se nærmere under Julens Musik
Bibelkredsen
Tirsdag d. 5. december kl. 19.00 hos Karen Margrethe
og Knud Christiansen, Lavbjergvej 6. Vælg din
yndlings jule- og/eller adventssalme.

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.

Fælles program

JULESTUE I THYHOLM KIRKECENTER 1. SØNDAG I ADVENT
d. 3. december kl. 14.00–17.00
Vi glæder os til at slå dørene op, så kom og vind i tombolaerne, 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, pandekager, pølser, brød og en god snak…
Der afsluttes kl. 17.00 med stemningsfuldt LUCIAOPTOG.
KFUM og KFUK, Unge Hjem og Indre Mission i Hvidbjerg.

Café-eftermiddage
i Thyholm Kirkecenter

Onsdag d. 6. december: Juleafslutning ved
Bendt Jensen: Fortælling om et af Mozarts
sidste bestillingsarbejder: operaen ’Tryllefløjten’, hvis indhold stadig er lige så aktuelt i dag
som i det år den blev komponeret. I øvrigt
spiller operaen i København i 2017, så hvis
nogen kunne tænke sig at overvære forestillingen, så arrangerer Bendt Jensen gerne en tur.
Cafeeftermiddage begynder kl. 14.30 og slutter
senest kl. 16.30

Filmstudiekreds

Julefest

Torsdag den 28. december kl 19.00: Den
traditionsrige julefest afholdes i Jegindø Missionshus. Indledning ved Chresten Erik Christensen. Vi synger vore dejlige julesalmer, mens vi
går omkring træet. Der er leg for børnene og et
veldækket kaffebord, samt godteposer til børn.
Alle er hjerteligt velkomne.
Arrangører: Jegindø og Hvidbjerg IM samt
Unge Hjem.
For yderligere oplysninger kontakt Kirsten
Graversgård på tlf.: 97 87 92 18, eller Elly Christensen på tlf.: 97871492/40896579.

Torsdag d. 14. december kl. 19.00: Er der en
mand, der med garanti har tænkt sig at lade sig
gå på af juleræs, så er det ”en mand, der hedder
Ove”. Kom til filmstudiekreds og få et godt grin
og måske en enkelt tåre i klemme, når vi dykker
ned i historien om en mand, der kæmper med
næb og klør for at bevare troen på, at alle
omkring ham er idioter. En aften med film og
julehygge. Kaffe: 20 kr.
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Gudstjenester | december 2017

		

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg Odby

3. december
1. søn. i advent
10.30 MKN ¤
9.00 MKN¤
10.30 TB ¤
9.00 TB ¤
10. december
2. søn. i advent
10.30 LS ¤
11.00 MKN* ¤
9.00 MKN q ¤
10.30 TB q ¤
17. december
3. søn. i advent
16.00 TB ** ¤
- 10.30 HS ¤
9.00 HS ¤
24. december
Juleaften/
14.00 TB ^¨
4. søn. i advent
16.00 MN ^¨
15.00 TB ^¨
15.00 MKN ^
16.00 TB ^
14.00 MKN ^
25. december
Juledag
14.00 JB
11.00 MKN
9.30 MKN
9.30 TB
11.00 TB
26. december
2. juledag
9.00 TB
10.30 TB
31. december
Julesøndag/
Nytårsaftensdag 16.00 MKN
9.00 MKN
10.30 MKN
9.00 JB
1. januar
Nytårsdag
16.00 MKN ~
14.00 MKN ~
TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen - HSN: Heidi Sun Nielsen – JB: Jan Bjerglund – LS: Lars Sandfeld
*Julearrangement i Lyngs - ** De ni læsninger - q: Kirkekaffe
Indsamlinger: ¤ Julehjælpen i Struer Provsti ^ Folkekirkens Nødhjælp ¨ Børnesagens Fællesråd ~ Bibelselskabet
Kirkeglimt

Indsamling til Julehjælpen i Struer Provsti
På de tre 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.
Julehjælpen er fortrinsvis rettet mod

familier, der fejrer en kristen jul.
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. I år er det
igen bankdirektør Jens Odgaard fra
Hvidbjerg Bank, der er en af de fire
kendte. 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.

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Luk. 2,15.

