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Efterårsskyer over Skibsted Fjord

HØST - EFTER ÅR - ALLEHELGEN
Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gave

Hvidbjerg kirkes våbenhus ved
høstgudstjenesten.

Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din Søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget

Lars Busk Sørensen, fra Salmebogens nr. 731

Alle helgens søndag – første søndag i november – mindes vi i særlig grad vore kære døde.
Sorg og savn er vilkår i menneskelivet, derfor er denne søndag i kirkeåret til eftertanke og bøn for vore døde. Vi har mistet dem, men vore
kære lever i vore tanker og bønner, og de lever for Gud. I kirkens stilhed og ro vil vi huske dem, og hvad de har betydet for os. Salmerne,
musikken og bønnerne giver gudstjenesten et meditativt præg, hvor der vil være mulighed for at tænde et lys. Navnene på dem, der er
døde og begravet i sognet siden sidste Alle helgen, vil blive læst op.
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Sidste nyt fr a K aélé i Cameroun
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.
Formænd
Hvidbjerg
Anne Mette Vestergaard tlf.: 97 87 24 48
Lyngs
Anna Fomsgaard tlf.: 97 87 80 92
Søndag d. 19. august sendte vi et par friske unge
piger af sted fra Hvidbjerg kirke som volontører
for Mission Afrika / Afrika in touch.
De to – Helene Michaelsen og Malene Holm – er
frem til jul i Cameroun, hvor de underviser og
hjælper til på en præsteskole. På internettet kan
man jævnligt høre livstegn fra dem, og kirkebladet har klippet lidt fra Malene´s blog:

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

Vi har gået og snakket meget om at få syet en
kjole mere, og her i fredags, fik vi det så til
skrædderen. Vores kære sekretær er en skøn
lille dame, med sans for detaljer, og en rigtig
pyntedukke, så hun var jo en oplagt mulighed
til at spørge om hjælp. Hun var så sød at sige
ja, så sidste fredag var vi på marked med hende, vi er ikke så stive i fransk, eller jeg er slet
ikke, det er noget bedre med Helene, og Martha (sekretæren) kan ikke engelsk, så en meget spændende tur. Men vi fik vores stof til
skrædder. Nu venter vi bare spændt på at se
resultatet.
Lørdag fik vi lov til selv at gå en tur ind på marked! Det er fedt ikke at være afhængig af at
skulle have andre med.
Det var rigtig fedt da vi kom ind på markedet,

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.
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Søndbjerg Kirke
pyntet til Høstgudstjeneste.

Alle helgen
23.s.e.trin.
24.s.e.trin.
25.s.e.trin.

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke:
Dåb:
9. september:
Begravelse
6. september:

Regine Bibiane Mina Niviaq
Hansen Motzfeldt.
Gunnar Noes Mundbjerg

Lyngs Kirke:
Dåb:
9. september:

Sille Aarlit Bach

Jegindø Kirke:
Dåb:
2. september: Rosa Astrid Hvirgeltoft.
23. september: Mia Maia Steen Damgaard
Begravelse/bisættelse:
21. september: Henning Gunnestrup
urnenedsat

2 0 1 2

Hvidbjerg
4.
11.
18.
25.

det var ganske vist ikke fredag, så der var ikke
så mange boder, men rigtig hyggeligt alligevel. Vi fik for første gang selv handlet æg, det
var vi meget stolte af, og så gik vi hjem igen.
Helene har haft det mål med sit hår, at fletningerne skulle sidde en måned, og det var så i
dag (søndag d.30.09.). Nu er de ude, og hun er
blevet så fin med kort hår igen.
Da det jo er søndag i dag, har vi også været i
kirke, og lige pludselig beder de mig om at
komme op og velsigne indsamlingen, jeg bliver da helt paf, men jeg er jo nødt til at gøre
det. Jeg fik heldigvis lov til at gøre det på
dansk.. puha.. så har man da også prøvet det.
Som I måske har set på Helenes blog, så er vores internet meget dyrt, så vi bruger det kun
til bloggen. Vi skiftes til at lægge noget ud
hver uge, så I kan skiftevis følge med her, og
så på Helenes blog.
Vi har for resten fået en adresse, så hvis der er
nogle der føler for at sende et brev, skal de
være meget velkomne. Vi modtager gerne.
Malene
Adressen er:
Helene / Malene, Ecole de Theologie
BP 25 Kaélé, Cameroun
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De nye menighedsr åd
Da fristen for indlevering af kandidatlister
udløb d. 2. oktober var der kun indkommet
én liste i hvert af de fem sogne, som kirkebladet dækker. Valget er dermed afgjort, og afstemningen d. 13. november aflyst.
De valgte medlemmer i de enkelte sogne er:
Hvidbjerg :
Per Tony Jørgensen, Hanne Vingborg
Christensen, Svende Grøn, John Herold
Michaelsen.
Lyngs:
Ingrid Gramstrup Larsen, Martin Helligsø.

FÆLLES
PROGR AM

Jegindø:
Lene Kristensen, Jens Kristian M. Pedersen.
Odby:
Bente Thing, Bent Ingemann Jensen, Niels
Poulsen.
Søndbjerg:
Louise Gadegaard, Kristian Iversen.
De valgte medlemmer i Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne udgør efter det nye kirkeårs begyndelse ét fælles menighedsråd, og de valgte medlemmer i Søndbjerg og Odby sogne udgør

Spaghettigudstjeneste
Onsdag d. 14. nov. kl. 17 i Hvidbjerg Kirke.
Tema: Advent. Spaghetti og kødsovs i
kirkecenteret efter gudstjenesten.
Slut inden kl. 19.
KLF
Tirsdag d. 6. nov. kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter. Siden 1996 har satellitkanalen
SAT-7 arbejdet for at udbrede kendskabet
til kristendom og kristne værdier i
Mellemøsten og Nordafrika og give de
lokale kirker i regionen en satellit- TV
platform og opmuntring for deres
menigheder. SAT-7 arbejder også for at
bekæmpe fejlopfattelser om den kristne
tro i regionen, og skabe forståelse hos det
meget store flertal af ikke-kristne. Dette
spændende projekt vil Jørgen Christensen, tidligere forstander på Blidstrup,
fortælle om.

Kirkernes julehjælp i Struer Provsti
En række sogne i Struer Provsti har sammen
etableret en julehjælpsordning for familier i
Struer Kommune, og det var med stor glæde, at vi sidste år kunne uddele julehjælp til
31 familier. Vi ved, at der er et stigende behov for hjælp til at fejre jul, da mange familier er økonomisk trængte. Derfor samler vi
også i år ind til julehjælp i kirkerne og ansøger forretninger, firmaer, fonde og privatpersoner om bidrag.

Langtidsk alender

For at søge julehjælp skal man udfylde et ansøgningsskema, som kan hentes hos den lokale præst eller på kirkekontoret i Struer. Ansøgningsskemaet kan også findes på Struer Kirkes
hjemmeside. Det skal afleveres senest 5. december.
Oplysningerne på ansøgningsskemaet bliver
behandlet fortroligt – dog bliver uddelingen
koordineret med anden julehjælp i Struer
Kommune.

Indre Mission
Onsdag d.7. november kl. 19.30. Kredsmøde på Svankjær Efterskole.
Taler: Sognepræst Heine Holmgaard,
Bedsted Lø.
Onsdag d. 21. og torsdag d. 22. november
kl. 19.30. Bibelkursus i Hørdum Missionshus.
Emne: Menneskesønnen.(To forskellige
bibelforedrag).
Underviser: Landsdelssekretær Niels
Jørgen Larsen, Hinnerup.

Spaghettigudstjenester
vinterhalvåret
2012/2013:

Christmas Carols
og De ni Læsninger i
Struer kirke.
Lørdag den 8. december kl. 15 inviterer vi vore udenlandske medborgere
samt alle andre interesserede i Struer
Provsti til Christmas Carols og de ni
læsninger i Struer Kirke. Mere herom i
næste nummer af kirkebladet. Men
hjælp os med at fortælle herom, hvis I
kender nogle udenlandske borgere.
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’.
Very Welcome! Hans Vestergaard
Jensen, sognepræst.

Onsdag d. 14. nov. kl. 17 i
Hvidbjerg Kirke.

Julestue 1. søndag i advent
Søndag den 2. december kl. 14 – 17 er der
julestue i Thyholm Kirkecenter.
Gaver, gevinster, også spiselige ting, eller
evt. pengebeløb, modtages med TAK!
Gaverne kan afleveres senest mandag den
26. nov. hos Martha Christensen, Søndergade 6, Hvidbjerg.
KFUM og KFUK, Unge Hjem og Indre
Mission i Hvidbjerg.

Onsdag d. 16. jan. kl. 17 i
Søndbjerg Kirke.
Onsdag d. 20. marts kl. 17 i
Jegindø Kirke.
Onsdag d. 17. april kl. 17 i
Hvidbjerg Kirke.

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

Jegindø
4.
11.
18.
28.

Alle helgen
23.s.e.trin.
24.s.e.trin.
25.s.e.trin.

Søndbjerg
kl. 19.00
Ingen
kl. 10.30
kl. 9.00 JB, 1)

4.
11.
18.
25.

Alle helgen
23.s.e.trin.
24.s.e.trin.
25.s.e.trin.

Odby
kl.
9.00
Ingen
kl.
9.00 HV)
Ingen

4.
11.
18.
25.

Alle helgen
23.s.e.trin.
24.s.e.trin.
25.s.e.trin.

kl. 10.30
kl.
9.00
Ingen
kl. 10.30 1)

R u n d t

i

s o g n e n e

Hvidbjerg
Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 7. nov. kl. 18.00 i
konfirmandstuen.
Cafeefter middage
Onsdag den 7. nov. kl. 14,30 – 16,30 i Thyholm Kirkecenter. Mogens Hargaard: ”Hva æ de do sejer?”
Noget om sprog og dialekter.
Onsdag den 21. nov. kl. 14,30 - 16,30 i Thyholm Kirkecenter og Kirke. Lars G. Sandfeld: Hvidbjerg Kirkes historie.
Solvang
Tirsdag d. 13. nov. kl.15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 27. nov. kl.15.00: Andagt.
Indre Mission
Onsdag den 7. nov. kl. 19,30: Kredmøde på Svankjær
Efterskole. (Se under fælles.)
Onsdag den 14. nov. kl. 19,30 i Thyholm Kirkecenter.
Tidligere sognepræst Erik Bitsch, Lemvig.
Emne: ”I Paulus´ fodspor”
Den 21. og 22. nov. kl. 19,30: Bibelkursus i Hørdum
missionshus.(Se under fælles.)
Alle Hjem
Mandag den 26. nov. kl. 19,30. Bibeltime hos Ester
og Villy Jensen, Munkevej 12.
Unge Hjem
Mandag den 12. nov. kl. 19,30. Møde og generalforsamling hos Ruth og Ole Barslev, Kallerupvej 4.
Grundtvigsk Forum
Torsdag den 8. nov. kl. 19,30 i Thyholm Kirkecenter:
Valgmenighedspræst Henrik Sommer, Struer: ” I
hjertet begynder det” citat af Vaslav Havel. Foredraget omhandler etik og ansvar.
KLF
Tirsdag den 6. nov. kl. 19,30 i Kirkecenteret. Tidligere forstander på Blidstrup Efterskole, Jørgen Christensen, fortæller om SAT-7 og meget mere om
KLF. Mødet er for alle. Se omtale under fælles.

Mosaik
set. Ernst Møller Lauridsen viser filmen ”Narnias
Vi deltager i gudstjenesten i Hvidbjerg den 18. nov. kl. skaber”. Filmen varer knap en time. Kaffebord.
9,00 og i kirkekaffen i Kirkecenteret.
Onsdag d. 21. og torsdag d. 22. nov. kl. 19.30: Bibelkursus i Hørdum Missionshus. Se under fælles.
Thyholm FDF
Alle er velkomne.
Patruljemøder:
Puslinge: Tirsdage
kl. 17.30-19.00
Jegindø FDF
1.Tumlinge: Tirsdage
kl. 17.30-19.00
Søndag den 4. nov: Seniorer og ledere står med
2.Tumlinge: Tirsdage
kl. 17.30-19.00
flagermuslygter til gudstjeneste kl. 19.00. Seniorer
1. Pilte:
Tirsdage
kl. 17.30-19.00
og ledere mødes ved kirken kl. 18.30.
2. Pilte:
Tirsdage
kl. 19.00-20.30
Klassemøder for alle hver mandag fra kl. 18.30 –
Væbnerelever: Mandage kl. 19.00-20.30
20.00.
1. væbnere og 2. væbnere:
Mandage
kl. 19.00-21.00
Den 2. – 4. nov. Weekendtur for alle væbnere.
Søndbjerg/Odby
Onsdag den 21. nov. kl. 19 – 21 får vi besøg af salgs- Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
bussen fra 55 grader Nord.
Se mere på vores hjemmeside
Menighedsrådsmøde
www.fdfthyholm.dk
Mødet d. 21. nov. i Søndbjerg Præstegård er aflyst.

Lyngs
Menighedsrådsmøde
Onsdag den 21. nov. kl. 19.30 i ”Kulturen”.

Indre Mission
Bibelkredsen
Onsdag d.7. nov. Kredsmøde. Se under fælles.
Torsdag den 8. nov. kl. 19.30 hos Addy og Kaj Graver- Onsdag d. 21. og torsdag d. 22. nov. Bibelkursus. Se
sen, Hovedvejen 142.
under fælles.
Adventskoncert
Onsdag d. 28. nov. kl. 19.30 i Lyngs Kirke.
(Se under fælles!)
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Redaktionsudvalget:
Hvidbjerg

Niels Christensen, tlf. 97 87 14 05
E-mail: Niels.Christensen4@mvb.net

Lyngs

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf.: 97 87 80 56
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Bibelkredsen
Mandag d. 5. nov. kl. 19.00 hos Helga Hugdal og Søren Ødum, Ballevej 9.
Tekst: Mark. 12,38-44.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Menighedsrådsmøde

Onsdag den 28. nov. kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Kirken
Den 4. nov. kl. 19.00: ALLE HELGEN: Indsamling til Danske Sømands - og Udlandskirker .

Kom i
adventsstemning

Indre Mission
Onsdag den 7. nov. kl. 19.30. Kredsmøde på Svankjær
Efterskole. Se under fælles.
Onsdag den 14. nov. kl. 19.30. Filmaften i Missionshu-

med All Stars!

“...hurrah her til lands, sluttes høsten altid med et gilde og en dans!”
Fra Thyholm Kirkecenter ved festen efter høstgudstjenesten d. 23.09.

K i r k e

Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 29. nov. kl. 15.15.
Altergangsgudstjeneste.
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Onsdag d. 28. november kl. 19.30 i
Lyngs Kirke.
Thyholm All Stars giver koncert. Der vil
være fællessange,
hvor organist Hans Henrik Gramstrup
Larsen spiller til.
Desuden medvirker sognepræst Lars
Sandfeld.
Efter koncerten er menighedsrådet vært
ved gløgg og æbleskiver.

J e g i n d ø

Søndbjerg og Odby

Artikelstof

Jegindø

Mødestof

Ansv. redaktør

Deadline for januar nr:
24. november.

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 - E-mail: LSA@KM.dk
Sendes til lokalredaktørerne

Fotos: Ellen Aarlit Gade og Bjarne Bentzen.

