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Sct. Hans ved Tambohus.

Midsommer med bål og br and?
Når dette læses, har vi netop passeret Sct.
Hans, midsommerdagen som er årets længste dag.
Sct. Hans har fået navn fra Johannes Døberen, denne mærkelige Nytestamentlige
skikkelse som danner overgang mellem
Det gamle - og Det nye Testamente ved at
pege hen på vor Herre Jesus.
Efter traditionen er Johannes Døberens
fødsel placeret ved midsommertide, hvorimod Jesu fødsel er kædet sammen med
vintersolhvervet. Vi fejrer altså Johannes,
når dagene begynder at blive kortere igen,
og vi fejrer Jesus, når dagene begynder at
blive længere. Dette faktum illustrerer Johannes´ ord om Jesus, hvor han siger: ” Han
skal blive større, jeg skal blive mindre.”
Ved midsommertide tænder vi bål og glæder os over det smukke syn. Vi flokkes omkring bålet og synger sommerens skønne
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sange, men egentlig véd vi jo godt, at der
ligger dystre mindelser i denne gamle skik.
Mindelser om en fortid, hvor man brugte
bålet til at forsøge at skaffe sig af med hekse og troldtøj.
”Hver by har sin heks, og hvert sogn sine
trolde,” synger vi stadig med Holger Drachmanns ord, selvom den tid, da disse påståede hekse blev brændt på bålet, heldigvis
er forbi.
Men hvad kan vi så egentlig bruge Sct.
Hans fejringen til i vores tid? Har vi stadig
noget, som vi burde skaffe os af med?
De mennesker, som vi er uenige med, slæber vi ganske vist ikke længere på bålet,
men der findes jo også andre måder på at
hænge hinanden ud eller latterliggøre hinanden. Dem vi er uenige med, kan vi på
utallige raffinerede måder hænge ud som
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ubegavede eller fuldstændig håbløse. Kast
blot et blik på avisoverskrifterne, på læserbrevsspalterne eller på den uendelige strøm
af hurtige og ofte letkøbte kommentarer
som findes i de såkaldt sociale medier som f.
eks. Facebook; dér futter hekse-bålene stadig lystigt!
Men hvad var det nu lige vor Herre Jesus
sagde om vores trang til at hænge andre
ud? Var det ikke:
”Tag først bjælken ud af dit eget øje,
så kan du se klart til at tage den splint ud,
som er i din brors øje!”
Den opfordring kan vi vist alle have brug for
at lytte til. Måske kan der oven i købet blive
et ganske flot bål ud af de bjælker, vi så får
samlet sammen!
Med ønsket om en god og fordragelig sommer!
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K o n t a k t
Præster
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.

Sogneturen til Isr ael
En uforglemmelig
oplevelse

Den 23. marts landede en gruppe forventningsfulde jyder, anført af vores rejseledere
Gunhild og Lars Sandfeld, i Ben Gurion lufthavn i Israel. Eventyret startede, så snart vi satte os i bussen og begav os på vej til Jerusalem.
Her boede vi de første 4 nætter på et hotel,
som lå i den gamle bydel inden for bymuren,
tæt på de smalle og stejle basar-gader, hvor
der var et mylder af folk af alle nationaliteter,
og hvor vi hurtigt fik lært, at salgskulturen ikke
er den samme som i Danmark.
Vores fantastisk dygtige guide, Lise (som er
dansker, men har boet i Israel i 40 år) førte os
rundt til alle de steder, som man som turist
skal se i det hellige land.

Formænd
Hvidbjerg
Anne Mette Vestergaard tlf.: 97 87 24 48
Lyngs
Anna Fomsgaard tlf.: 97 87 80 92

Vi stod på Oliebjerget og så ud over Jerusalem, - Vi vandrede ned ad den vej, hvor Jesus

Søndbjerg/Odby
Louise Gadegaard tlf.: 97 87 51 57

red på et æsel palmesøndag. – Vi så Getsemane have. - Vi gik på Via Dolorosa, lidelsens vej,
hvor Jesus bar sit kors på vej til Golgata. – Vi så
Gravkirken med al dens guld og glimmer, her
hvor Jesus menes at være korsfæstet og begravet. – Men vi så også gravhaven, hvor andre mener korsfæstelsen og opstandelsen har
fundet sted. Her var fred og ro med plads til
fordybelse. Her kunne vi se påskens begivenheder for os med klippehulen, hvor Jesus lå i 3
døgn, og hvor opstandelsen fandt sted.
Vi stod ved Grædemuren, som er jødernes
helligste sted. Muren er det eneste, som er tilbage af det tempel, der fandtes på Jesu tid. Vi
så jøderne valfarte dertil på sabbatten, og vi
stod der selv, og kunne røre ved de sten, som
har ”set” Jesus og hans disciple vandre forbi.
Vi var i Betlehem, hvor vi så den store Fødselskirke med den lave døråbning, Ydmyghedens
dør, hvor vi måtte bøje os ned for at komme
ind. – Vi så hyrdernes mark, hvor der stadig er
hyrder, der vogter deres får som på Jesu tid.

Jegindø
Hans Rabenhøj tlf.: 97 87 57 14
Gravere
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
Kirker
Hvidbjerg Kirke, Nørregade 16.
Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5.
Jegindø Kirke, Kirkebakken 3.
Søndbjerg Kirke, Ballevej 3.
Odby Kirke, Gl. Landevej 6.
Thyholm Kirkecenter
Nørregade 17, Hvidbjerg.

G u d s t j e n e s t e r

Gravhaven i Jerusalem.
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Lyngs Kirkes altertavle.
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12.8. 10.s.e.trin.
kl. 9.00 1)
19.8. 11.s.e.trin
Ingen		
26.8. 12.s.e.trin.
kl. 10.30
3) Hans Vestergaard 4)Jan Bjerglund 5)Lars Sandfeld
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1) Kirkekaffe 2) Nina Nyegaard

Tankevækkende,
frisk pust
Følgende lille prøve stammer fra et amerikansk kirkeblad:

“Beduinandagt” i Judæas ørken.
Dag 5 gik turen nord på gennem Judæas
stenørken, videre op til Galilæa, hvor så mange af fortællingerne i Det nye testamente
har fundet sted.
I Nazareth, hvor Jesus voksede op, så vi Mellemøstens største kirke, Bebudelseskirken.
Her har mange lande bidraget til vægudsmykningen med hver deres opfattelse af
Jomfru Maria: Som sort, japaner, kineser, indianer, europæer o.s.v. - Meget tankevækkende.
Vi stod på Saligprisningernes bjerg, hvor Jesus holdt sin bjergprædiken. Udsigten ned
over Genesaret sø var betagende. – Vi så stedet for bespisningsunderet. – Vi så Kapernaum med udgravninger fra Jesu tid og synagogen, hvor Jesus kom og underviste. – Vi
sejlede på Genesaret sø i en Jesus-båd (dog
med motor), og kunne se begivenhederne
for os, som de udspandt sig her med discip-

lene som fiskere, og Jesus, der vandrede på
søen.
Alt sammen uforglemmelige oplevelser.
Noget af det, der også var med til at gøre turen
uforglemmelig, var de andagter, som Lars
Sandfeld holdt for os hver dag. Her blev der
sunget salmer og læst tekster, som passede til
stedet, hvor vi stod, eller til det vi skulle se den
pågældende dag. De bibelske steder blev
gjort levende for os gennem Bibelen og gennem salmerne.
Det er sandt, som én sagde til os: ”Det bliver
aldrig det samme at gå i kirke igen, man ser de
hellige steder for sig, når man hører dem
nævnt.”
Den 30. marts vendte vi tilbage til Danmark
taknemmelige over at have haft en fantastisk
tur.
Else Toftdal

Hold denne firkant op for ansigtet og pust på
den. Hvis den bliver grøn, bør du søge læge.
Hvis den bliver brun, bør du bestille tid hos
tandlægen. Hvis den bliver gul, bør du gå til
en psykiater. Hvis den bliver rød, bør du tale
med din bank. Hvis den bliver sort, bør du
henvende dig til en advokat og få skrevet testamente!
Hvis den beholder samme farve, har du det
godt, og der er ingen verdens grund til, at du
ikke skulle komme i kirke på søndag!!
Ukendt ophavsmand

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke:
Dåb:
13. maj:
27. maj:

Magnus Harald
Normark Paulsen
Victoria Milena Pinholt

Begravelse:
27. april:

Maren Kirstine Bech

Odby Kirke:
En såkaldt ”Jesus-båd” på
Genesareth sø

Begravelse:
8. maj:

Anne-Marie Jensen

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

Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 8. august kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Menighedsrådsmøde

Solvang
Tirsdag d. 10. juli kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 24. juli kl. 15.00: Andagt.
Tirsdag d. 14. august kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 28. august kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Fredag den 20. juli til fredag den 27. juli: Bibelcamping i Hurup.
Nærmere oplysning og program fås ved henvendelse til Niels Christensen, tlf. 97 87 14 05.
Onsdag den 8. august kl. 19,00: Kredsmøde i Bedsted kirke. Efterfølgende kaffe og tale i missionshuset. Medvirkende sognepræst Knud Erik Nielsen,
Hjørring.
Onsdag den 22. august kl. 19,30 i Thyholm Kirkecenter. En aften med Lene Bach-Mose, Floulev.
Emnet er ”Befal du dine veje”, en sangaften om
Paul Gerhardts liv og salmedigtning.
24. august – 28.august: Kredstur til Frederikshavn,
Skagen og Læsø.
Nærmere oplysning ved Niels Christensen tlf. 97 87
14 05.
Thyholm FDF
Se mere på www.fdfthyholm.dk.

Onsdag den 29. august kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Indre Mission
Fredag-fredag 20.- 27. juli: Bibelcamping på dyrskuepladsen i Hurup
Onsdag den 8. august kl. 19.00 : Kredsmøde i Bedsted
Kirke og efterfølgende i Bedsted Missionshus v/sognepræst Knud Erik Nielsen, Hjørring
Fredag-tirsdag den 24.- 28. august: Kredstur fælles
med Mors Kredsen til Nordjylland.
Uglev Ældrecenter
Alle er velkomne
Torsdag d. 26. juli og torsdag d. 30. august kl. 15.15.
Altergangsgudstjeneste.
Jegindø FDF
Lørdag den 7. juli-fredag den 13. juli: Sommerlejr for Indre Mission
pilte, væbnere og seniorer – sejltur mv. på Silkeborg- 20.- 27. juli: Bibelcamping.
søerne.
Onsdag d. 8. august: Kredsmøde.
Tirsdag den 10. juli-fredag den 13. juli: Sommerlejr for 24.- 28. august: Kredstur. Se fælles.
puslinge og tumlinge på Sletten ved Silkeborg.
Mandag den 13. august: Ledermøde kl. 19.00
Bibelkredsen
Mandag den 27. august: Opstart FDF for alle børn kl. Mandag d. 27. august kl. 19.00 hos Karen Margrethe
18.30 ved kredshuset.
og Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Tekst: Matt. 20,20-28.

Søndbjerg/Odby

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 23. august kl. 19.00 i konfirmand- Søndagsskolen
Henvendelse til Margit Donslund – tlf. 97 87 57 37
stuen.

Fælles progr am

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 15. august kl. 19.30 i ”Kulturen”.

Indre Mission

20.-27. juli. Bibelcamping på dyrskuepladsen i Hurup.
Onsdag d. 8. august: Kredsmøde kl. 19.00 i Bedsted Kirke med skriftemål og
nadver. Efterfølgende samvær med kaffe og tale i Bedsted Missionshus. Medvirkende: Sognepræst Knud Erik Nielsen, Hjørring.
24.- 28. august: Kredstur.

TAK til Kren og Stinne
Pr. 31. maj har Lyngs kirkes graver og graverafløser
siden 1996 valgt at trække sig tilbage.
På Lyngs Menighedsråds vegne vil jeg gerne her
rette en meget stor tak for særdeles veludført tjeneste gennem årene. Det har altid været en stor
glæde at komme til kirken og på kirkegården, hvor
alt har været holdt i perfekt stand.
Lars G. Sandfeld.
------------------------Fra 1. juni er der indledt et samarbejde mellem
Lyngs og Hvidbjerg kirkegårde. Henvendelser vedrørende Lyngs kirkegård rettes derfor fremover til
det fælles kirkegårdskontor tlf.97 87 12 83. På Lyngs
kirkegård vil man især kunne møde Hanne Riis,
som er mangeårig, dygtig kirkegårds-medarbejder
med stort lokalkendskab.
Lyngs Menighedsråd.
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Redaktionsudvalget:
Hvidbjerg

Niels Christensen, tlf. 97 87 14 05
Email: Niels.Christensen4@mvb.net

Lyngs

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf.: 97 87 80 56
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FDF
Henvendelse til Louise Gadegaard – tlf. 97 87 51 57.

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk

Lyngs

K i r k e

Søndag d. 26. august kl. 10.30 flyttes
søndersognenes gudstjeneste til Søndbjerg Strand. Medbring stol eller tæppe. Der serveres pølser med brød samt
kolde og varme drikke.
I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i Søndbjerg Kirke.

Solnedgangsgudstjenester:

Onsdag d. 4. juli kl. 21:00 i Søndbjerg Kirke.
Musik og sang ved Ellen Pedersen, Peter Washuus og Christen Birkebæk.
Onsdag d. 11. juli kl. 21:00 i Odby Kirke.
Musik ved De Uglev spillemænd.
Onsdag d. 18. juli kl. 21:00 i Søndbjerg Kirke.
Sang og musik ved Anne-Marie Helligsø og Anton Lyhne.
Onsdag d. 25. juli kl. 21:00 i Odby Kirke.
Musik ved All Stars.
Onsdag d. 1. august kl. 21:00 i Søndbjerg Kirke.
Sang og musik ved Thyholm Friskoles Kor.
Onsdag d. 8. august kl. 21:00 i Odby Kirke.
Sang og musik ved Jørgen Fomsgaard og Anne-Marie Helligsø.
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Søndbjerg og Odby

Artikelstof

Jegindø

Mødestof

Ansv. redaktør

Deadline for oktober nr:
24. august

Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

Ingrid Noer Nielsen, tlf. 97 87 90 28
E-mail: Ingrid@kirkebakken6.dk
Lars G. Sandfeld tlf. 97 87 11 15
e-mail: LSA@KM.DK

Sendes til Lars Sandfeld - Email: LSA@KM.dk
Sendes til lokalredaktørerne

Fotos: Ellen Aarlit Gade, Else og Svend Erik Toftdal.

