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Menneskelighed i systemet
Ofte er præsten på besøg på et hospital.
Han kan være tilkaldt af patienten, pårørende, hospitalet eller andre. Som sømandspræst i udlandet har jeg altid været
tilknyttet den danske ambassade som socialattaché. På den måde havde jeg det privilegium, at jeg altid blev tilkaldt, når en
dansker blev indlagt på et hospital. I den
forbindelse har jeg haft en dobbelt funktion. Jeg kom der som præst, og jeg kom der
som officiel dansk myndighed, der skulle
varetage en landsmands interesser. Jeg har
igennem årene set hospitaler af mange for-

skellige standarder. Der har været dyre private hospitaler med enestuer, TV, aircondition, top-betjening, hvor man kunne
bestille mad efter et fyldigt menukort. Men
jeg har også besøgt syge på en 40-mandsstue eller mere. Her var der naturligvis ikke
den samme service. I virkeligheden er det
heller ikke afgørende, når man er syg og
skal helbredes. Langt vigtigere er lægernes
faglige dygtighed og personalets menneskelige omsorg. Den menneskelige omsorg
var måske i virkeligheden mere nærværende, hvor der lå mange på en stue. Her hav-
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En allersidste ting, husk nu at fortælle præsten, når et sognebarn er syg, ensom eller
trænger til et besøg, tak.

Jegindø
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Hans Vestergaard Jensen
Lyngs
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de personalet travlt, men det var også almindeligt, at de pårørende kom på besøg
og hjalp til. De havde måske ekstra forplejning med. Og lå der en fremmed på en stor
stue uden pårørende, så fik han eller hun
ofte lidt ekstra omsorg fra personalet. De
pårørende til patienter i nabosengene kunne også vise kærlig omsorg for en fremmed.
En ældgammel fortælling om kærlig pleje
finder vi i Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner i Lukasevangeliet kapitel
10,25-37. Det er en fremragende fortælling
med mange detaljer og en underfundig
pointe. Vi husker sikkert, hvordan en mand
blev overfaldet af røvere, der slog ham ned
og bestjal ham, hvorpå de lod ham ligge
halvdød. Både en præst og en tempeltjener
gik lige forbi ham uden at hjælpe. Men den
fremmede samaritaner, som jøderne ikke
kunne fordrage, fik medynk. Og så hører vi
noget om datidens pleje og omsorg. Han
hældte olie og vin i hans sår og forbandt
dem. Her er en førstehjælper i funktion eller
en samarit, som netop har navn fra denne
fortælling af Jesus. Han løfter den syge op
på sit ridedyr og bringer ham til et herberg.
Kan vi se sammenhængen til fremtidens
ambulance og hospital. Samaritaneren betaler sandelig også for den overfaldne, og
hvis krofatter måtte lægge mere ud, ville
han også betale herfor, når han kom tilbage.
Der er mange lag i fortællingen. Men en vigtig pointe er den fremmedes medfølelse og
kærlighed. Sådan vil Jesus også have os til at
handle i vort liv. Og det er godt, når man i et
moderne hospitals-system også møder
medmenneskelig varme og kærlig omsorg.
Så lige en ting mere. Denne medmenneskelige varme og kærlige omsorg må vi også
bringe med ind i sundhedssystemet, hvad
enten vi er patient, pårørende eller præst.
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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.
Formænd
Hvidbjerg
Anne Mette Vestergaard tlf.: 97 87 24 48
Lyngs
Anna Fomsgaard tlf.: 97 87 80 92
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
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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Jeg er i Guds faderhånd
I en radioudsendelse hørte
jeg en dag, at de rejseoplevelser, man oftest taler om,
når man kommer hjem fra
rejsen, er de oplevelser, der
på en eller anden måde er
gået galt. Man har enten oplevet noget sjovt, noget alvorligt eller noget helt anderledes end forventet. Når man står i situationen kan det være en
barsk oplevelse, fx. hvis ens bil går i stykker
midt ude i ødemarken eller ens taske bliver
stjålet. Men bagefter er det gerne de historier,
der fylder én op med ny energi, og som er
med til at gøre ens rejseoplevelser til noget
helt særligt.
Sådan er det også, når vi er på livets rejse. Der
kan man også se tilbage på nogle forfærdelige oplevelser eller nogle utroligt dejlige oplevelser. Jeg kan se tilbage på en god barndom,
som jeg husker forholdsvis meget af, men allermest husker jeg, da jeg var 15 år og min far
døde efter kun 5 ugers sygdom. Det siger sig
selv, at det var en forfærdelig tid at komme
igennem for mig og min familie, men alligevel, så er der mange dejlige minder, der knytter sig til den tid, og til mig som menneske, og
også min tro på Gud. Selve begravelsen, hvor
alle var beroliget af den tanke, at min far troede på Jesus som sin frelser og derfor var selvskrevet til en plads i himlen. Dagene op til begravelsen, hvor hans dejlige rosenhave stod
og blomstrede så flot som aldrig før. Som om
de ved at blomstre så smukt, kunne sende en
sidste hilsen til den mand, der havde plantet
dem og passet dem gennem mange år.
Jeg har haft oplevelser på min rejse gennem
livet, som jeg ikke er stolt af, men som har formet mig og bragt mig tættere på Gud, fordi
han jo altid har holdt mig i sin hånd og aldrig
har forstødt mig, selvom jeg har syndet mod
ham.
Jeg har haft oplevelser, som jeg er meget stolt
af, og hvor jeg har følt, at jeg var i Guds faderhånd, og at han sendte mig Helligånden som
hjælp.
Jeg er gennem livets rejse blevet såret af andre mennesker, men også her har jeg følt, at
den hjælpende hånd fra Gud var nær og at
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Solnedgangsgudstjeneste i Søndbjerg kirke

13.s.e.trin.
14.s.e.trin.
15.s.e.trin.
16.s.e.trin
17.s.e.trin.

Anne-Mie Andersen
Forstander, Søndbjerg Efterskole

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke:

Begravelser/bisættelser:
2. juni:
Gunhild Agnethe Jensen
8. juni:
Harry Ernst Vestergaard
8. juni:
Marie Kristine Schulz
(fra Struer kapel)
9. juni:
Lisbeth Bjerre
14. juni:
Inger Birthe Christensen
14. juni:
Dagny Andersen
9. juli:
Inger Marie Rex Pihl
(fra Struer kirke)
3. august:
Ketty Irene Jensen
(fra Struer kirke)

Jegindø Kirke:
Dåb:
10. juni:
24. juni:
Vielse:
9. juni:

30. juni:

Jonas Lind Stephensen
Ela Svarre Dorner
Linda Brink
og Svend Erik Svendsen
Anja Falsig Madsen
og Frank Madsen

Søndbjerg Kirke:
Vielse:
12. maj:

Bente Toft Andersen
og Bjørn Toft Andersen

Odby Kirke:
Dåb:
1. juli:
Vielse:
14. juli:

Begravelse:
6. juli:

Andrea Tonstad Brogaard
Lena Normand
Engelstock Bredvig og
Thomas Harbjerg Bredvig
Finn Gunnar Christoffersen
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Hvidbjerg
2.
9.
16.
23.
30.

jeg, efterhånden som tiden gik, også formåede at tilgive disse mennesker. Det tror jeg ikke,
at jeg havde kunnet gøre, hvis ikke jeg havde
været i Guds faderhånd.
Den sidste oplevelse jeg så har haft på livets
rejse, er turen omkring Søndbjerg Efterskole.
Endnu formår jeg ikke at se, hvad Gud vil bruge den tid til, og hvordan jeg skal formes af
det, der er sket her. Det er heller ikke sikkert, at
jeg nogensinde formår at se det, men alligevel
så ved jeg, at når jeg tror på Gud og lægger
mit liv i hans hånd, så giver han mig ikke større opgaver, end jeg kan klare. Mit liv er i Guds
faderhånd, og der er der trygt at være.

Lyngs
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
9.00
9.00
10.30
9.00

F)
K)
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16.
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13.s.e.trin.
14.s.e.trin.
15.s.e.trin.
16.s.e.trin
17.s.e.trin.

Ingen
kl. 10.30
Ingen
kl. 9.00
kl. 10.00 H)

NDN) Nina D.Nyegaard HVJ) Hans Vestergaard Jensen F) Friluftsgudstjeneste

Langtidskalender
Program for Cafeeftermiddage i
Thyholm Kirkecenter for Efteråret 2012:

Den 13. november er der
valg til menighedsr ådene.

Den 10/10:
Andrea Margrethe Ilkjær:
”Tilflytter til Thyholm i 1945”.
Den 24/10:
Mai Lindgaard: ”Min vej til Midtpunktet”.
Den 7/11:
Mogens Hargaard: ”Hva æ de do sejer”
Noget om sprog og dialekter.
Den 21/11:
Lars G. Sandfeld:
Hvidbjerg Kirkes Historie.
Den 5/12:
Jytte Laustsen: Sangeftermiddag.

De tre sogne Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø har valgt at have fælles menighedsråd,
derfor skal der vælges 4 medlemmer + 2 suppleanter i Hvidbjerg, 2 medl. + 2 suppl. i
Lyngs og 2 medl. + 2 suppl. på Jegindø. Søndbjerg-Odby Menighedsråd fortsætter
med fælles råd for de 2 sogne. Der skal vælges 2 medlemmer + suppl. i Søndbjerg og 3
medlemmer + suppl. i Odby sogn.

Der afholdes orienteringsmøder i de fem sogne
som følger:
• Hvidbjerg: Mandag den10. september kl.19.30 i Thyholm Kirkecenter

KIRKEKONCERT torsdag d. 11. okt. kl. 19.30 i
Hvidbjerg kirke med trompetisten Per Nielsen.

• Lyngs: Onsdag den 12. september kl. 19.30 i ”Kulturen”.
• Jegindø: Tirsdag den 18. september kl.19.30 i missionshuset
• Søndbjerg – Odby: Onsdag den 12. september kl. 19.00 på Stationen
I forlængelse af orienteringsmødet vil der, hvis de fremmødte ønsker det, være
mulighed for at opstille en kandidatliste.
Der udleveres yderligere kandidatlister hos de pågældende valgbestyrelser, hvortil
eventuelle lister også skal indleveres i tiden 25.09 kl.19.00 – 02.10 kl.19.00.
Opmærksomheden henledes på, at afstemningen aflyses,
hvis der ved indleveringsfristens udløb den 2. oktober 2012 kl. 19.00
kun er indleveret 1 kandidatliste til valgbestyrelsen.

Høstfest-gudstjeneste
for hele familien med Tante Andante!
Udvalget bag den mangeårige høstaften i Hvidbjerg kirke sidst i september har besluttet at kæde dette
familiearrangement sammen med høstgudstjenesten.
Derfor er Tante Andante fra Lemvig blevet bedt om at komme for at deltage i en
FAMILIE-HØSTGUDSTJENESTE i Hvidbjerg kirke
søndag d. 23. september kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er der høstfrokost i kirkecenteret
hvor Tante Andante også medvirker.
www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx
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Søndbjerg
kl. 10.30
Ingen
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H) Høstgudstjeneste HF) Høst- og Fangstgudstjeneste K) Kirkekaffe *) Lørdag d. 22. september kl. 14: Høstgudstjeneste på Friskolen.

kl.
9.00 HVJ)
Ingen
kl. 10.30 K)
Ingen
*)
kl. 10.30
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Hvidbjerg
Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 5. kl. 19.00 i konfirmandstuen
Cafeefter middag
Onsdag den 26. september kl. 14,30 - 16,30 i Thyholm Kirkecenter. Vagn Olesen: ”Her har jeg rod,
herfra min verden går”
Solvang
Tirsdag den 11. september kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 25. september kl. 15.00: Andagt
Indre Mission
Onsdag den 12. september kl. 19,30 i Kirkecentret.
Sognepræst Leo Toftgaard, Nr. Nissum. Emnet for
aftenen er: ”At bekymre sig”.
Lørdag den 15. september. Kredstur til ”Syng den
igen” i Horsens (se under fælles)
Den 18./9. – 20./9. Vækkelsesmøder i Agger missionshus kl. 19,30 (se under fælles)
Søndag den 23. september kl. 10,30. Høstgudstjeneste i Hvidbjerg kirke med efterfølgende frokost i
Kirkecentret (se under fælles)
Grundtvigsk Forum
Torsdag den 6. september kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter. Foredrag ved Anna Saarup Brinth:
”Mit møde med Lise Munk” Foredrag, kaffe mm. kr.
50,00 pr. person.

Alle Hjem
Indre Mission
Mandag den 24. september kl. 19,30. Bibeltime hos Onsdag den 5. september kl. 18.00-20.00. FamilieDorit og Vagn Olesen, Valmuevej 20.
aften med grill. Vi sørger for mad og drikke. Underholdning og andagt ved Holger Quist, Søndbjerg.
Alle, både små og store er velkomne.
KFUM & KFUK
Lørdag den 15. september Kredstur til ”Syng den
Lørdag den 15. september afholder KFUM & K på Thy- igen” i Horsens (se under fælles).
holm igen i år høstfest på Fattiggaarden.
Tirsdag-torsdag den 18.-20. september kl. 19.30.
Ankomst kl. 14.30. Helstegt pattegris til aftensmad og Vækkelsesmøde i Agger Missionshus v/Kurt Hjemunderholdning ved Hans Jørgen Østerby.
dal, Grimstad. Der er sang- og musikindslag (se unTilmelding til Jesper Hargaard på tlf. 28 68 50 08.
der fælles).
Thyholm FDF
Søndag den 2. september. Kom og mød os på Fritidsfestivalen v/Midtpunktet Se nærmere på vores hjemmeside www.fdfthyholm.dk.

Jegindø FDF
Lørdag den 1. september. Opstart med Legens dag
for alle børn på Jegindø
ved kredshuset fra kl. 10.00 – 13.00.
Søndag den 16. september: Høst- og Fangstgudstjeneste. Vi mødes ved kirken kl. 10.15
Lyngs
Søndag den 16. september: Jegindø FPF´s 60 års juMenighedsrådsmøde
bilæumsfest ved kredshuset efter gudstjenesten.
Onsdag den 19. september kl. 19.30 i ”Kulturen”.
Mandag den 24. september: Ledermøde kl. 20.00.
Lørdag – søndag den 29. – 30. september: Kanotur
Høstgudstjeneste
på Karup Å for 2. års pilt, væbnere, seniorer og leSøndag den 30. september kl. 10.00 med efterfølgen- dere. Klassemøder for alle hver mandag fra kl. 18.30
de frokost.
– 20.00.

Jegindø

Søndbjerg/Odby

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Menighedsrådsmøde

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk

Torsdag den 27. september kl. 19.00 i konfir- Menighedsr ådet
mandstuen
Onsdag den 12. september kl. 19.00. Orienterings- og opstillingsmøde. Se fællesannonce.
Efter høstgudstjenesten 23. sept. i Søndbjerg
kirke indbydes der til høstfrokost i konfirmandstuen.
Prisen bliver lav !

Fælles progr am
Indre Mission
Vækkelsesmøder den 18.-19.-20. september kl. 19,30. Alle 3 aftener i Agger Missionshus.
Formanden for Normisjons landsstyre Kurt Hjemdal, Norge, taler over temaet:
Discipel I Modvind.
Følgende solist og kor medvirker. 1. aften: Solist Hanne Sohn, Aalborg. 2. aften:
”Harboøre Mandskor”. 3. aften: Koret ”Håbet” Thyholm.
Lørdag den 15. septenber. Kører vi i bus til ”Syng den igen” i Horsens. Turen går
fra Thyholm over Sydthy og Mors til Forum i Horsens. Turen koster i alt kr. 250,00
incl. ”klapsammenmadder” + læskedrik. Tilmelding senest den 8. september til
Henning Filipsen på tlf. 97 93 62 78.

Uglev Ældrecenter
Torsdag den 20. september kl. 15.15. Altergangsgudstjeneste.
Indre Mission
Lørdag den 15. september. Kredstur (se under fælles).
Tirsdag den 18. - torsdag den 20. september. Vækkelsesmøder (se under fælles).
Bibelkredsen
Mandag den 24. september kl. 19.00 hos Ellen og
Per Toftdahl, Birkevej 4.
Tekst: Mark 2, 14-22.
FDF
Henvendelse til Louise Gadegaard – tlf. 97 87 51 57.
Søndagsskolen
Henvendelse til Margit Donslund – tlf. 97 87 57 37

K i r k e
F æ l l e s

o g

S o g n

k i r k e b l a d

f o r

d e

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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Søndbjerg og Odby

Artikelstof

Jegindø

Mødestof

Ansv. redaktør

Deadline for november nr:
24. september

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: Anne-Mie og Poul Erik Andersen og Ole Blume..

