Godt Nytår

Vær velkommen, Herrens år
og velkommen herhid!
Sandheds Gud! lad dit hellige ord
oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, nytår, og velkommen her!
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Første søndag i advent 2012 fik Den danske Folkekirke
et helt nyt fælles logo.
Dette logo vil fremover blive brugt i mange forskellige
folkekirkelige sammenhænge.
Logoet findes i mange farvevarianter, her er det gengivet
i en regnbueversion.

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.
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Jegindø
Hans Vestergaard Jensen (HV),
Kirkebakken 1, 7790 Thyholm
Tlf.: 97 87 90 03
Mail: HAVJ@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.

For m ænd

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Hanne Christensen,
tlf: 40 18 73 04.
Søndbjerg – Odby sogne:
Bent Ingemann Jensen,
tlf: 97 87 50 26.

Julen varer lige til påske!
Endnu dufter det lysegrønt af grantræernes grene,
som stod i stuerne med alskens pynt, og den sidste
duft efter den brune sauce, rødkålen, gåsen eller
svinet hænger trodsigt fast i gardinerne, mens pengepungen giver lyd fra sig pga. sin gabende tomhed. Lysguirlanderne hænger udslukte ned fra hustagene i byerne og det før så stolte træ, der stod på
landsbyens torv køres bort efterladende sig et spor
af visne grannåle.
Et spor der trækkes ind i kalenderen og river måneden ud som den værste og den længste i året.
For det er januar – og det er mørkt. Det er måneden for nedtur. Det er måneden, hvor kassekreditten uafvendeligt står i rødt. Det er måneden, hvor
utallige forsætter om slankekure, om at kvitte smøgerne, om at motionere mere, om at være mindre
sur, om at være et bedre menneske, brydes. Det er
måneden, der lægger op til selvransagelse.
Men det er også måneden, hvor et nyt år begynder. Hvor et helt nyt ubrugt år ligger ude i fremtiden, og hvor et brugt ligger tilbage i fortiden. Et år,
det nu er umuligt at ændre på. Et år, der ikke længere kan leves anderledes. Et år, der er slut, men

forhåbentligt ikke spildt på uvæsentlige ting, på
skænderier, på opgør, men et år der er brugt til at
leve i?
Og foran os ligger det nye år. Et ubrugt år, fuld af
muligheder, fuld af timer, fuld af forventninger,
fuld af ideer og forestillinger til, hvordan det leves
bedst muligt. For januar er alt andet end afsluttet
julestemningsnedtur. Januar er også måneden,
hvor julebudskabet om Jesu fødsel skal have lov til
at trænge igennem. Hvor al glæden, og alle de lys,
der er blevet tændt, hos børn såvel som voksne
skal have lov til at fortsætte med at lyse op.
Hvor det håb, der ligger i, at Gud lod sig føde som
menneske, for at vi kunne leve, skal vise sig i vores
liv.
Januar er måneden, hvor det skal vise sig om vi
mener noget med alle de gaver vi giver i julen, med
alle de løfter vi giver, med alle de gode intentioner
vi har i julen. Det er måneden, hvor det er op til os
at lade håbet om, at alt bliver nyt efter juleaften få
aktualitet i vores liv. For selvom julen ikke varer helt
til påske, skal julens budskab vare hele året.
Nina Dyrhoff Nyegaard.

FRA REDAKTØREN
Dette nummer af kirkebladet, det første i bladets
66. årgang, fremtræder anderledes end de foregående. Formatet er blevet en smule mindre, men
samtidig er sidetallet fordoblet til 8. Det giver mulighed for en større skrift, og vil uden tvivl gøre bla-

Gr avere

Hvidbjerg
Kirkegårdsleder Per Harkjær.
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83.
Lyngs
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83

det mere læsevenligt. I forbindelse med disse ændringer er der flyttet lidt rundt på rubrikkerne i
forhold til tidligere. Vi håber at det ”nye” blad vil
blive vel modtaget.
Lars G. Sandfeld

Jegindø
Ernst M. Lauridsen
tlf.: 97 87 93 23
Søndbjerg
Hanne Kragh Møller
tlf: 61 38 08 87
Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76

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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Et nyvalgt menighedsrådsmedlem
tænker højt
Gamle Grundtvig skriver, at kirken er bygget af levende stene i den vidunderlige salme: ”Kirken, den
er et gammelt hus”. Guds hus er bygget af stene så
bløde som menneskekroppe og -sjæle. Og alligevel står kirkebygningerne som monumenter over
tusind års tro og trofasthed; stålsatte i vestenvind
og uvejr, udsatte for ydre og indre udfordringer og
dog solidt plantet på den vestjyske muld, hvor det
er så lige til at forstå, at menneskelivet er udspændt
mellem himmel og jord.
Det er med nogen ydmyghed, at det nyvalgte fælles menighedsråd for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
sogne har samlet sig. Vi er sådan set bare 8 små
sten i den store kirkebygning, som ”er Guds hus og
kirke nu”. Og vi er opsatte på at forvalte den arv af
generationers omhyggelige omsorg for mennesker og kirkebygninger på allerbedste måde.
De fleste af os er helt nyvalgte til menighedsrådet. Jeg har ikke prøvet det før, og jeg kan godt
være lidt usikker på, om jeg er opgaven voksen,
har hjertet på rette sted og får taget de rigtige og
de nødvendige beslutninger.
I den forandringsproces, som det nye fælles menighedsråd er et resultat af, kan man let stirre sig
blind på ”de gode, gamle dage” og næsten glemme fremsynet, mulighederne og virketrangen. Der
var engang, hvor antallet af kirkegængere og aktive var større end i dag. Der var engang, hvor kirMinikonfirmander
klipper julepynt i
Søndbjerg Præstegård

kens liv og menneskers liv var vævet mere solidt
ind i hinanden. Der var engang…
Jeg var barn i en tradition, hvor man talte om
”dem” og ”os”; om ”de helliges samfund” og ”de andre udenfor”.
Jeg tror, at det tankegods har haft sin tid; at tiden
er kommet til i ord og handlinger at arbejde ud fra
forståelsen, at vi alle er i samme båd. Vi deler menneskelivets glæde, håb, drømme, fortvivlelse, ensomhed og længsel. Måske først og fremmest:
Længsel. Længselen efter at være inkluderet, accepteret og elsket både på grund af og på trods af,
hvem vi er.
Vi er en kirke for helt almindelige mennesker med
helt almindelige liv. Ikke fordi vi er særligt troende,
religiøse eller indsigtsfulde, men fordi vi er mennesker på godt og ondt.
Jeg tror, at evangeliet taler tydeligst til mig, når
jeg møder det midt i livet. Som et ”Rejs dig, tag din
seng og gå”, når jeg nu hellere vil blive liggende.
Som et ”Se!”, når jeg nu hellere vil være blind og
uvidende om alverdens nød og elendighed. Som
et ”Gå du hen og gør ligeså!”, når min barmhjertighed udfordres!
Jeg har gode forventninger til arbejdet i menighedsrådet og fornemmer tydeligt, at vi alle vil arbejde målrettet for kirkens liv og vækst.
Svende Grøn

*Fra vugge til grav†

Fælles Program

Hvidbjerg Kirke

Kirkehøjskoleaftener

Dåb:
11. november:

Bisættelse:
8. november: 		

Silke Højbjerg Pedersen

Kirkecenter:
Helga Hansen Damgaard

Lyngs Kirke
Bisættelse
20. november:

kl. 19.30 i Thyholm

Børge Nielsen

Jegindø Kirke

Begravelse/Bisættelse:
31. oktober: 		
Poul Nielsen
9. november: 		
Yvonne Aggerholm

Onsdag den 23. januar:
Adm. Direktør Hans Skov Christensen.
Emne: At engagere sig i livet.
Torsdag den 14. februar:
Biskop Henning Toft Bro.
Torsdag den 7. marts:
Professor Ole Jensen.
Emne: Angst og glæde, hvad er et menneske.
K.E. Løgstrups tænkning.

Indre Mission
Odby Kirke
Dåb:
11. november:
			

Liam Toudal Møller
von Benzon Hollesen

Fredag d. 18. og lørdag d. 19. januar. Begge dage
kl. 09.30:
Mandsstævne i Bedsted Missionshus
Medvirkende: Vicegeneralsekretær Peter Nord
Hansen, Fredericia og missionær Finn Najbjerg,
Vinderslev.
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Hvidbjerg

www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 9. jan. kl. 19.30 i konfirmandstuen i Hvidbjerg Præstegård.
Solvang
Tirsdag d. 15. jan. kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 29. jan. kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Evangelisk Alliances Bedeuge 7. – 10. jan: Hver aften
kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Mandag d. 7. jan. ved sognepræst Lars Sandfeld.
Tirsdag d. 8. jan. ved Peter Gade, Smerup.
Onsdag d. 9. jan. ved Bent Fodgaard, Thisted.
Torsdag d. 10. jan. ved Jens Kr. Bach-Mose, Flovlev.
Den 18. og 19. jan: Mandsstævne i Bedsted.
Program fås hos Niels Christensen, Rosenvænget 3.
Onsdag d. 30. jan. kl. 19.30 i Kirkecenteret: IM´s generalforsamling. Indledning ved Leo Villesen. Forslag til
kandidater afleveres til Niels Christensen, Rosenvænget 3, senest 23. jan.
Alle Hjem
Mandag den 28. jan. kl. 19,30: Bibeltime hos Marie
og Holger Krogstrup,
Søndergade 11.
Kirkekoret i Lyngs Kirke.
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Unge Hjem
Mandag den 28. jan. kl. 19.30. Møde hos Else og
Svend Bach-Mose, Hovedvejen 88.
KFUM og KFUK
Mokklub for 4. til 6. klasse: Hver onsdag fra kl. 19.00 til
20.30.
Kontaktperson Brian Lauritsen 22 30 66 53.
Ungdomsklub for 7. klasse og opefter: Hver tirsdag fra
19.00 til 21.00.
Kontaktperson Lasse Kamstrup 21 25 28 72.
Familieklub: Én fredag i måneden. Kontaktperson
Flemming Leegaard 97 87 23 23.
Se vores hjemmeside: http:kfum-kfuk.dk.
Thyholm 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
Tirsdag den 22. jan: ”Forældreaften” i Kredshuset.
Den 25. – 27. jan: Lederskole på Hardsyssel.
Se mere på vores hjemmeside www.fdfthyholm.dk

Kirkehøjskoleaftener
Se under fælles!
Mosaik
Se på www.mosaik-thyholm.dk.

FDF
Mandag den 7. jan. kl. 19.00: Ledermøde.
Tirsdag den 8. jan. kl. 17.30 – 20.30: Kredsmøde. Vi tager alle i Hurup Svømmehal.
Klassemøder for alle hver mandag fra kl. 18.30 –
20.00.

Lyngs

Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 9. jan. kl. 19.30 i konfirmandstuen i Hvidbjerg Præstegård.
Bibelkredsen
Torsdag den 17. jan. kl. 19.30 hos Grethe og John Larsen, Møllegade 15.
Jegindø

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Kirken
Tirsdag den 1. januar, indsamling til Det Danske Bibelselskab
Søndag den 20. januar, indsamling til Kirkens Korshær.
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 9. jan. kl. 19.30 i konfirmandstuen i Hvidbjerg Præstegård.
Indre Mission
Mandag d. 7. – torsdag d.10. jan: Evangelisk Alliances
Bedeuge. Hver aften kl. 19.30 i Missionshuset.
Fredag d.18 - lørdag d. 19. januar: Mandsstævne i Bedsted Missionshus. Se under fælles
Onsdag den 23. jan. kl. 19.30 i Missionshuset: Bibelstudie ”Kvinder i Bibelen – både velfungerende og tabere” ved Aase Wilkens. Kaffebord.
Onsdag den 30. jan. kl. 19.30 i Missionshuset: Bibelstudie ”Forskel på duft og lugt” ved Aase Wilkens. Kaffebord.
Alle er velkomne, også fra nabosognene.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18.

Søndbjerg/Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådsmøde
Tirsdag d. 15. jan. kl. 19.00 i Konfirmandstuen ved
Søndbjerg Præstegård.
Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 31. jan. kl. 15.15: Altergangsgudstjeneste.
Indre Mission
Fredag d. 18. og lørdag d. 19. januar: Mandsstævne
Se under fælles.
Bibelkredsen
Mandag 21. januar kl. 19.00 hos Karen Margrethe og
Knud Christiansen, Lavbjergvej 6
Tekst: Matt. 20, 1-16.
Juniorklub - God’s not still dead.
Torsdagene d. 10. 17. 24. og 31. januar kl. 19.00-20.45
på Thyholm Friskole.
Klubben henvender sig til børn og unge fra 4. klasse
og opefter. Der er ikke tilmeldingspligt. 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.
Yderligere henvendelse til Margit Donslund tlf. 97 87
57 37 eller Nina Dyrhoff Nyegaard 97 87 51 36 eller
ndn@km.dk
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