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Juleglæde

Stjernen der markerer Jesu fødested i Fødselskirken i Betlehem.

Juletiden er forventningens tid. Vi husker sikkert alle, hvordan barndommens adventstid var en tid med lys, varme og
glæde. Tiden gik næsten i stå, fordi vi var så spændte på gaver, julemad, juletræ og hygge omkring træet. Først skulle vi
til julegudstjeneste og synge de elskede julesalmer. Det var
højtideligt og lysene funklede om kap med børneøjne. Sådan tror og håber jeg, at børn også i dag kan opleve adventsog juletidens glæde.

klarlige, at Gud kommer til os og bliver en af os i det lille barn
i den fattige stald.

Barndommens jul var en lykkelig tid. Børnenes glæde er en
uspoleret glæde, der kommer fra hjertet. Hjertets glæde
hænger på en forunderlig måde sammen med englens budskab til hyrderne ude på Betlehems marker. Hyrderne frøs i
den mørke og kolde nat. Pludselig kom engle og sagde til
dem: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal
være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by;
han er Kristus, Herren.” Julens dybeste hemmelighed hænger sammen med frelserens fødsel. Den store glæde skal
være for hele folket. Sådan er det blevet forkyndt og fortalt
lige siden. Glæden har sit udspring i dette ufattelige og ufor-

Du, Gud Faders enbårne Søn,
mand i lys, men dog Gud i løn,
underlig klædt i kød og blod,
kom på vor brøst at råde bod.
O, Gud ske lov!

Julen er hjerternes fest, fordi Guds kærlighed bor i vore hjerter. Gud kommer og fortæller os, at han elsker os så meget, at
han stiller sig ved vor side. Det kan ikke forklares til bunds,
men det kan der fortælles og digtes om. Sådan har Martin Luther digtet det i en af julens salmer:

Guds søn er mand i lyset men Gud i det skjulte, for det er underligt, at Gud klæder sig i kød og blod. Og formålet med
dette, at han blev menneske, var netop, at Jesus Kristus ville
råde bod på alle vore fejl og mangler.
Hans Vestergaard Jensen
Søndbjerg
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K o n t a k t
Pr æster
Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars Grønbæk Sandfeld (LS)
Sembvej 3, 7790 Thyholm Tlf: 97 87 11 15
e-mail: LSA@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.
Søndbjerg/Odby
Nina Dyrhoff Nyegaard, Aggerholmsvej 2,
7790 Thyholm tlf: 97 87 51 36.
e-mail:NDN@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.
Jegindø
Hans Vestergaard Jensen (HV), Kirkebakken
1, 7790 Thyholm
Tlf.: 97 87 90 03
Mail: HAVJ@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.
For m ænd
Resultatet af de nye menighedsråds konstitueringer bringes i januarnummeret.
Gr avere
Hvidbjerg
Kirkegårdsleder Per Harkjær.
Kirkegårdskontoret tlf: 97 87 12 83.
Lyngs
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83
Søndbjerg
Hanne Kragh Møller tlf: 61 38 08 87
Odby
Karsten Særkjær Nielsen tlf.: 27 33 16 76
Jegindø
Ernst M. Lauridsen tlf.: 97 87 93 23
K irker
Hvidbjerg Kirke, Nørregade 16.
Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5.
Jegindø Kirke, Kirkebakken 3.
Søndbjerg Kirke, Ballevej 3.
Odby Kirke, Gl. Landevej 6.
Thyholm K irkecenter
Nørregade 17, Hvidbjerg.
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Hilsen til kirkebladet,
Thyholm
Her kommer en hilsen
fra en ”norsk danske”
som har bodd i
Søndbjerg i ett år. Min
Søren kom flyttende
fra Roskilde, etter å ha
lengta tilbake til Limfjorden i mange år. Og jeg
kom fra stillingen som diakon og prestevikar i
Sel, Gudbrandsdalen. Herfra leverer jeg
ukentlig stoff til to aviser i Norge. Vi gifta oss i
juni 2011, og har kjøpt et gammelt hus.
Min far var lærer, så jeg vokste opp i flere små
bygder nær Trondheim. Senere har jeg også
studert/bodd flere steder. Etterhvert gikk turen
til Kenya for to år. I mitt hjerte har nok Afrika en
mye større plass enn det som er ”logisk”. Jeg er
også takknemlig over at mine tre døtre fikk
oppleve å bo der. Senere har jeg bodd fire år i
Spania i forbindelse med min yngste datters
helbred/helse og skolegang. Der var jeg bl.a.
bryllupsvertinne/litt diakon i Sjømannskirken,
men først og fremst mor.
Min hilsen til leserne av ”Kirke og sogn” blir en
liten rundreise til fire personer som har lært
meg noe viktig om livet, og om Han som ER
Livet.
Først vil jeg nevne Mary fra slumlandsbyen
utenfor Nairobi. Mary hadde hatt et vanskelig
liv, og var blitt utnyttet på flere måter. Nå så det
endelig ut til at livet skulle bli lettere. Hun
hadde fire voksne barn, og ble gift med en
god, kristen mann på sine ”eldre” dager. De fikk
ei lita datter ”på overtid”. SÅ døde mannen. SÅ
brant huset (eller skal jeg kalle det ”skuret”?).
Og Mary? Hun vitnet fortsatt om sin Gud, som
hadde velsignet, bevart, og spart henne for så
mye. Og hun minte oss andre om at Gud
”ønsker å dra omsorg” for oss alle.
Den andre er Joseph. Jeg møtte ham på
Madagaskar da jeg var der gjennom mitt
arbeid. Han hadde vandret i flere døgn for å
kunne takke den norske gruppen for evangeliet. Det var en nordmann som først hadde
kommet til hans landsby med Det glade
budskap. Og Joseph var så takknemlig for den
forvandling dette hadde ført med seg både for
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ham og hele landsbyen. ”Takk for at dere ga oss
Jesus!”
Den tredje: Tyske Reinhard som bodde i Spania.
Livet hans var lagt i ruiner, i flere betydninger
av ordet. Han hadde sonet sin straff, men
selvtillit og trygghet raste sammen der i
fengslet. Senere bodde han oppe i fjellet, og
levde av det andre kastet i skrellespanden. Han
var utrygg blant menneskene, men trygg på
sin Gud. ”VET du at Gud elsker deg?” spurte jeg.
”Ja,” svarte han. Også da han ikke greide
utryggheten lenger, VISSTE han at Gud ville ta
imot ham.
Den fjerde: Rebekka fra Fredrikstad, Norge. Vi
møttes da jeg var 17 år, og hun var en av mine
nærmeste til hun døde som 90-åring. Hver dag
takket hun for frelse, glede, forvandling
(hennes mann hadde tidligere alkoholproblemer) og mulighet til å hjelpe sine medvandrere. Hun LEVDE sin tro, praktisk og jordnært, og
ba for oss alle. - I takknemlighet.

Adventshilsen fra Helga Hugdal Ødum

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
21. oktober:

Ane Marie
Grusgaard Vistisen

Begravelse / Bisættelse:
12. oktober:
Tove Kjær Nis – Hanssen
13. oktober:
Verner Nørgaard
24. oktober:
Maren Jensine Steffensen
1. november: Jens Kurt Ekmann
Bech Vestergaard

Lyngs Kirke
Begravelse:
19. oktober:

Poul Thulsted Christensen

Jegindø Kirke
Begravelse:
31. oktober:

Poul Jensen

Søndbjerg Kirke
Dåb:
21. oktober:

Jimmy Christian
Dalgaard
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Gud er ikke død
– heller ikke for børn og unge!
Hvor mange mennesker der end er til en
gudstjeneste eller et kirkeligt arrangement, kan
man være næsten sikker på bagefter at få
kommentaren: ”Men hvor er det dog trist, at
der ikke er ret mange børn og børnefamilier”.
Og det er trist, hvis det er udtryk for, at kirken
og kristendommen ikke siger børnefamilier og
unge mennesker noget. Det ideelle ville
selvfølgelig være, hvis man kunne lave én
gudstjenesteform, der kunne forene ung som
gammel og hele midtergruppen også, så alle
kunne være fælles om gudstjenestefejringen,
uden at der bliver givet køb på teologien,
traditionerne og ritualerne. Noget af pointen
med at holde gudstjeneste går væk, hvis kirken
bliver til et underholdningsshow på linje med
x-faktor i fjernsynet fredag aften. DR er ganske

givet bedre til det end kirkens folk.
Men er det virkelig så trist med børn, unge og
kirken? Har kirken ikke betydning i deres liv?
Kan kirken ikke få betydning i deres liv?
Noget af det vigtigste er vel at give børn og
unge en vished om, at troen er en mulighed i
deres liv. Nu, men også senere i livet, når
spørgsmålene begynder at trænge sig på om
livets store mysterium – også selvom de ikke
sidder på kirkebænken søndag efter søndag. At
kirken står åben. Og at der findes et frirum i
kirken og i troen, hvor de kan være til stede,
uden at skulle præstere en masse, som de
ellers skal i skolen, på sportspladsen, til
musikundervisningen – ja ude i samfundet.
Og der foregår forskellige ting i kirken, der
åbner for troens mysterium – også for børn og

unge. Der er minikonfirmandundervisning, der
er spaghettigudstjenester, fastelavnsgudstjenester og juniorklub. Og hvis du sidder derude
med en god ide, som du tror dine børn kunne
tænke sig at arbejde med, så sig endelig til, for
det bliver altid kun sjovere, hvis det er børnene
og de unge selv, der bestemmer, hvad de
gerne vil bruge kirken til.
Se omtale af juniorklubben under SøndbjergOdby.

Nina Dyrhoff Nyegaard

Græskar-kat ved
Søndbjerg
Præstegård.

Fælles progr am
Julestue i Thyholm Kirkecenter 1. søndag i advent.

Det er en rigtig god tradition, og vi glæder os til
at slå dørene op søndag d. 2. dec. kl.14-17.
Vind i tombolaerne, køb din adventskrans og juledekoration og sæt dig i cafeteriet og nyd varm
kakao, kaffe, hjemmebag, æbleskiver, pølser,
brød og en god snak…
Der afsluttes med stemningsfuldt LUCIAOPTOG.
Arrangører: KFUM og KFUK, Unge Hjem og
Indre Mission i Hvidbjerg.

Åben Kirke

1. søndag i advent vil Hvidbjerg kirke også være
åben om eftermiddagen i forbindelse med byens julearrangementer. Velkommen til at kigge
indenfor i kirken og nyde roen med dæmpet
julemusik og levende lys.

Christmas Carols og De ni
Læsninger i Struer kirke
lørdag den 8. december kl.15

International julesammenkomst i Struer Kirke,
hvor vi inviterer vore udenlandske medborgere
samt alle andre interesserede i Struer Provsti. Det
er en højtidelig begivenhed med de dejlige engelske julesalmer. De ni læsninger, der handler

om profetierne om Jesus og hans fødsel, vil blive
læst på ni forskellige sprog. Gudstjenesten vil foregå på engelsk. De læste tekster på forskellige sprog
vil være på engelsk og dansk på storskærm.
Der bor sikkert udenlandske medborgere i jeres
sogn, derfor håber vi, at I vil gøre dem opmærksom
på denne mulighed for at indlede julen med Christmas Carols. I er naturligvis meget velkomne til selv
at tage dem med til denne gudstjeneste. Måske er
du selv gift med en udenlandsk ægtefælle, så er det
en oplagt mulighed at deltage.
Organist Hans Sørensen og kirkens kor medvirker.
Liturg sognepræst Hans Vestergaard Jensen, Jegindø.
Struer International Living er medarrangør.
Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i
menighedslokalerne.
Alle er meget velkomne.
Please join us for the Christmas Carols and Advent
service lessons at Struer Church Saturday 8th December at 3 pm. After the service we will gather
in the parish hall for ‘gløgg’ and ‘æbleskiver’. Welcome

De ni læsninger:

2. søndag i advent d. 9. dec. kl. 19.00: Musikgudstjeneste i Hvidbjerg Kirke med medvirken af lokale kor og musikere.

Julefest:

Fredag den 28. dec. Kl. 19,00 inviterer Unge Hjem
og Indre Mission i Hvidbjerg til julefest i Thyholm
Kirkecenter.
Julefesten er en fest med mange traditioner. Der
vil derfor være dans om juletræet, mens de velkendte julesange synges.
Derefter fortæller Nina Dyrhoff Nyegaard, Søndbjerg, om jul på KFUM blandt alkoholikere.
Under talen vil der blive vist film for børnene. Der
vil også være lege for børn og voksne, ligeledes
er der også kaffebord med lækkerier.
Pris for voksne 30 kr. Børn gratis.
Alle - også fra nabosognene - er velkomne til en
hyggelig julefest.

KIRKEBLADETS LÆSERE ØNSKES EN GLÆDELIG JUL!

www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx

Jegindø

Søndbjerg

Odby

2. 1.s.i advent
kl. 10.30 ***)
2. 1.s.i advent
kl. 10.30 EL)
2. 1.s.i advent
9. 2.s.i advent
kl. 10.30
9. 2.s.i advent
INGEN
9. 2.s.i advent
16. 3.s.i advent
kl. 9.00 1)
16. 3.s.i advent
kl. 10.30
16. 3.s.i advent
23. 4.s.i advent.
kl. 10.30
23. 4.s.i advent.
INGEN
23. 4.s.i advent.
24. Juleaften
kl. 16.00
24. Juleaften
kl. 16.00
24. Juleaften
25. Juledag
kl. 10.30
25. Juledag
kl. 9.30
25. Juledag
26. 2. juledag
INGEN
26. 2. juledag
kl. 9.00 LS)
26. 2. juledag
30 . Julesøndag.
kl. 9.00 JB)
30. Julesøndag.
INGEN
30 . Julesøndag.
31. Nytårsaften
INGEN
31. Nytårsaften
INGEN
31. Nytårsaften
1.1. Nytårsdag
kl. 16.00 JB)
1.1. Nytårsdag
kl. 16.00
1.1. Nytårsdag
BK)Børnekirke *)Minikonfirmandafslutning **)DE NI LÆSNINGER Minikonfirmandafslutning ***)4 års dåbsjubilæum

INGEN
kl. 9.00 LS)
INGEN
kl. 10.30
kl. 14.30
kl. 11.00
INGEN
kl. 10.30
INGEN
INGEN

R u n d t

i

s o g n e n e

Hvidbjerg

Søndbjerg/Odby

Lyngs

www.hvidbjerg-kirke.dk

Bibelkredsen
Torsdag d. 6. dec. kl. 19,30 hos Gerda og Knud
Sloth, Kildevænget 16, Hvidbjerg.

K irken
Bemærk: Nytårsgudstjeneste 31. dec. kl. 16.00 !
Menighedsr ådsmøde
Tirsdag d. 4. dec. kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Jegindø

Cafeefter middag
Onsdag den 5. dec. Kl. 14,30 – 16,30 i Thyholm
Kirkecenter:
Jytte Laustsen. Sangeftermiddag.
Solvang
Tirsdag d. 11. dec. kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Mandag d. 24. dec. kl. 10.30: Julegudstjeneste.
Indre Mission
Søndag den 2. dec. Julestue i Kirkecentret. (Se
under fælles).
Torsdag den 6. dec. kl. 19,30 i Thyholm Kirkecenter:
Adventsmøde ved Provst Carsten Hoffmann,
Ølby.
Fælles med Grundtvigsk Forum.
Fredag den 28. dec. Kl. 19,00: Julefest i Thyholm
kirkecenter. (Se under fælles).
Unge Hjem
Søndag den 2. dec. Julestue i Kirkecentret.
(Se under fælles).
Fredag den 28. dec. Kl. 19,00: Julefest i
Thyholm Kirkecenter. (Se under fælles).
K FUM og K FUK
Søndag den 2. dec. Julestue i Kirkecentret. (Se
under fælles).
Grundtvigsk Forum
Torsdag den 6. dec. Kl. 19,30 i Thyholm Kirkecenter:
Adventsmøde ved Provst Carsten Hoffmann,
Ølby.
Fælles med Indre Mission.

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
K irken
4-års dåbsdag 1. søndag i advent den 2. december kl. 10.30 er der 4-års dåbsdag. Det er
en børne- og familiegudstjeneste, hvor de
børn, der er døbt i Jegindø kirke i 2008 vil få
udleveret en børnebibel. Det er en smuk tradition, hvor alle er meget velkomne.
Juleaften: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Indre Mission
Onsdag den 5. december kl. 19.30: Adventsfest i
missionshuset. Bestyrelsen forestår denne aften
med forskellige indslag. Ris a la mande og kaffebord
Fredag den 28. december kl. 19.30: Juletræ i Missionshuset. Tale ved Kirsten Graversgård. Underholdning ved Svend Erik Thing og Chr. Erik Christensen. Kaffebord
Alle er velkomne, også fra nabosognene.
Ønskes kørelejlighed kontakt 97 87 92 18.
FDF
Onsdag den 5. december kl. 18.30: Lederne laver juledekorationer
Lørdag den 8. december kl. 9.00: Lederne laver
juledekorationer. Kl.12 sælger børn og ledere
juledekorationer. Vi kommer rundt på hele
øen.
Klassemøder for alle hver mandag fra kl. 18.30 –
20.00

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Konfir m andstuen
Tirsdag d. 11. december kl. 19.30 synger vi julen
ind i konfirmandstuen ved Søndbjerg Kirke. Vi
synger nye og gamle julesange og -salmer ledsaget af klaverspil?? Tag din yndlingsjulesang med
og krydr den gerne med en lille anekdote eller
forklaring på, hvorfor lige netop den sang står dit
hjerte nær. Der serveres julegodter undervejs.
Uglev Ældrecenter
Mandag d. 24. december kl. 10.00. Julegudstjeneste.
Bibelkredsen
Mandag d. 3. december kl. 19.00 hos Grethe og
Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25.
Vælg dine yndlings- advents- og julesalmer.
Juniorklub
God’s not still dead – derfor fortsætter vi med
Juniorklub
Juniorklubben holder til på Thyholm Friskole
torsdage fra kl. 19-21 og henvender sig til børn
og unge fra 4. klasse og opefter. Der er ikke tilmeldingspligt. I møder bare op, når I kan og har
lyst. Nogle gange vil der være planlagte aktiviteter, som fx filmaften eller spilleaften. Men ofte
beslutter vi bare fra gang til gang, hvad vi har
lyst til lige fra at spille fodbold til at sludre om
stort og småt i en hyggekrog. Så klubben bliver
et frirum i hverdagen, hvor der også er mulighed for at tale om tro.
Vi mødes torsdagene d. 6. og 13. december og
opretter en mailliste, så vi kan fortælle undervejs, hvis der er noget særligt.
Yderligere henvendelse til Margit Donslund tlf.
97 87 57 37 eller Nina Dyrhoff Nyegaard 97 87 51
36 / eller ndn@km.dk

FDF
Patruljemøder:
Puslinge: Tirsdage
kl. 17.30-19.00
1.Tumlinge: Tirsdage
kl. 17.30-19.00
2.Tumlinge: Tirsdage
kl. 17.30-19.00
1. Pilte:
Tirsdage
kl. 17.30-19.00
2. Pilte:
Tirsdage
kl. 19.00-20.30
Væbnerelever: Mandage kl. 19.00-20.30
1. væbnere og 2. væbnere:
Mandage
kl. 19.00-21.00
Fra 1. søndag i advent sælger FDF juletræer ved
den gamle brugsbygning.
Se mere på www.fdfthyholm.dk
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