Os ser du også, du kære Gud!
du hører vor røst i din Himmel;
når fuglene flagre af rederne ud,
du hører småbørnenes pris i din jublende vrimmel.
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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

Søndbjerg og Odby
Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

Jegindø
Ingrid Noer Nielsen, tlf. 97 87 90 28
E-mail: Ingrid@kirkebakken6.dk

Ansv. redaktør
Lars G. Sandfeld tlf. 97 87 11 15

Gudstjeneste på Rådhuspladsen 2. pinsedag
2. pinsedag har vi tradition for at samles i Struer Provsti til én stor fælles gudstjeneste under åben himmel. Sådan bliver det også i år, for
det er godt at samles på tværs af sognegrænserne og fejre Pinse
sammen!
Det er også dejligt at komme rundt i provstiet og prøve at holde friluftsgudstjeneste i forskellige omgivelser. Mange husker sikkert
gudstjenesten ved Volstrup Herregård eller i Spejderskoven i Asp eller på Jegindø Havn. I år bliver der ikke tale om en gudstjeneste i det
grønne, men derimod om en gudstjeneste midt i byen. Det bliver
nemlig Rådhuspladsen i Struer, der kommer til at danne rammen om
dette års friluftsgudstjeneste.
Det giver en anden stemning og nogle andre muligheder at fejre
gudstjeneste i bymidten, og vi håber, at mange fra hele Struer Provsti har lyst til at lægge turen forbi og være med til at fejre pinse foran
Struers Rådhus. Alle provstiets præster medvirker ved gudstjenesten,
og når den er færdig, satser vi på, at der igen i år er nogle børne- og
ungdomsorganisationer, der vil sælge os lidt spiseligt og drikkeligt
og tjene en lille skilling ved det.

e-mail: LSA@KM.DK

(Modtaget fra udvalget bag dette års Provstifriluftsgudstjeneste)
Artikelstof
Sendes til Lars Sandfeld - E-mail: LSA@KM.dk

Mødestof
Sendes til lokalredaktørerne

Deadline for
juli/august nr: 24. maj.
Fotos:
Ellen Aarlit Gade, Ellen Pedersen
og Hans Stokholm Kjer.

Babysalmesang
I de kolde vintermåneder har man om onsdagen kunnet se og
høre babysalmesang i Hvidbjerg Kirke.
På forsiden af dette kirkeblad ses tre af de små ”sangere”.
Ni forskellige babyer med deres mødre sang og sansede, og efter
en pause i april måned, starter en ny sæson op i maj.
Fem onsdage fra kl.10 bliver pladsen foran alteret omdannet til
babyernes ”sanserum”, og alle under 1 år (sådan cirka)
er velkomne til at lege med!
Der kan tilmeldes til kirkens organist
Rikke Feraru på 60 27 55 99. Vel mødt!

K o n t a k t
Pr æster

Hvidbjerg/ Lyngs
Lars Grønbæk Sandfeld
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
Kirkebakken 1, 7790 Thyholm
tlf: 97 87 90 03
e-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.

Han brød brødet….
Sådan lyder det i nadverritualet. Uden tvivl har nogen i tidens løb hørt det som en fortalelse fra præstens side og tænkt ved sig selv: ”Hvad er det nu
præsten siger; stammer han eller hvad?”
”Han brød brødet”. - Ganske enkelt betyder det
jo, at han (Jesus), da han Skærtorsdag aften sidder
til bords med sine disciple, tager brødet og brækker/bryder det i stykker for at dele det med dem.
Når vi ved nadveren i den ordinære gudstjeneste
modtager den lille oblat med billedet af den korsfæstede, har vi måske ikke så let ved at forestille os
den symbolik, som ligger gemt i, at Vor Herre Jesus
bryder brødet.
Ved nogle gudstjenester bruges imidlertid et
”rigtigt” brød, og det tydeliggør jo indstiftelsesordene, når et brød helt bogstaveligt brydes og deles. Så kan vi pludselig meget nemmere forestille
os, hvordan det gik for sig den aften, da Jesus indstiftede Nadveren. Det brød, som brydes og deles,
bliver et synligt billede på Nadverens betydning af
fællesskabsmåltid. Vi får alle del i det samme brød.
Vi bliver alle delagtige i det brød, som rækkes os
med ordene: ”Dette er Jesu Kristi legeme.”
Ved nadverbordet får vi del i det samme brød, og
vi får del i Jesu Kristi døds og opstandelses kraft.
Det vil sige, vi får del i hans kærlighed, hans tilgivelse og hans liv som trodser alt, selv døden. Om det
så synliggøres med et brød, som brydes, eller det
rækkes os i skikkelse af en lille oblat præget med
den korsfæstedes billede, er naturligvis ikke det afgørende. Men da Jesus Skærtorsdag aften brød
brødet og delte det med sine disciple, da pålagde
han dem at gøre sådan for at huske og mindes

Gr avere

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

hans død i deres sted. Derfor bryder vi stadig brødet sammen og bliver ”sammenspiste” ved nadverbordet. Og at være sammenspiste i denne betydning skal vel at mærke ikke forstås som noget
ekskluderende, men tværtimod som noget der indeslutter alle, som vil tage imod denne kærlighedserklæring fra ham, som kalder sig selv livets brød.

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

Lars G. Sandfeld

Alterbrød
bagt til påskemåltidet i
Søndbjerg
Skærtorsdag.

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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Hvordan det føles, at sende et barnebarn ud som
volontør til Cameroun i Afrika.
Det var med en vis betænkelighed og stor glæde
at vi erfarede at vores barnebarn Janni Christensen, Redsted på Mors, sammen med en veninde
havde meldt sig som volontør til et gadebørnsprojekt i Cameroun.
Da de meldte sig til, var det meningen, at det
skulle have været i Nigeria på en handicapskole og
netop på en skole som vi havde besøgt i 2004. Men
på grund af uro mellem muslimer og kristne, blev
det ikke Nigeria. Det var vi alle glade for.
Janni, som fyldte 2o år derude i Cameroun, glædede sig rigtig meget til at komme af sted, men
som tiden nærmede sig, fik hun mange ”sommerfugle i maven”. Hun skulle jo sige farvel til sin mor
og far og ikke mindst en kæreste i hele 4 måneder.
Det var ikke let.
Janni og Anne Dorthe tog af sted fra Struer banegård den 19/8 2012. De rejste sammen med 4 andre bl.a. Helene Michaelsen og Malene Holm fra
Thyholm.
Da de kom derned, kunne vi følge dem på blogspot, og læse om hvad de foretog sig, når ellers IT
systemet fungerede dernede. De var rigtig gode til
at skrive på bloggen, så vi næsten kunne ”se” hvad
de foretog sig. Vi var også på SKYPE med Janni. Det
var dejligt, at se hende og høre, hvad hun aktuelt
foretog sig.
Det blev for hende en meget stor oplevelse i de
fire måneder volontørturen varede. Hun har taget
rigtig mange billeder på turen. Hun fortæller glad
og gerne om alle de mange positive oplevelser
hun har med hjem. Vi føler, at hun ikke bare er blevet et år ældre under turen. Hun er blevet rigtig
voksen.

Janni og Anne Dorthe var ansat af Herning og
Ikast-Brande provstier i tiden 1/1 – 31/3 2013 til at
tage ud og fortælle om deres oplevelser. Vi havde
dem i Hvidbjerg den 13/3 også for at fortælle og
vise billeder.
Inger og Niels Christensen.

*Fra vugge til
grav†
Hvidbjerg Kirke
Bisættelse:
30. marts: Agnes Andersen

Lyngs Kirke

Dåb
10. marts: Joachim Kjær Lyngs
Begravelse:
30. marts: Margrethe Thousgaard Skærbæk

Jegindø Kirke

Dåb:
24. marts: Gudrun Helligsø
31. marts: Hjalte Dyrberg Nielsen
Begravelse/bisættelse:
12. marts: Grethe Vestergaard
21. marts: Svend Aage Vester

Søndbjerg Kirke

Dåb:
10. marts: Oliver Skytte Olsen

Odby Kirke

Dåb:
31. marts: Hjalte Normand Engelstock
Harbjerg Bredvig
Begravelse:
15. Marts: Finn Rudolf Nielsen
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Fælles Program
Temakoncert i Hvidbjerg kirke

Torsdag den 30. maj kl. 19.00 vil lokale sangere og musikere på forskellig vis synge og spille over
temaet ”LYS”. Klassisk, rytmisk, nyt, gammelt, dansk, udenlandsk,
- noget for enhver smag. Velkommen!

Indre Mission

Onsdag d. 1. maj kl. 19.30: Kredsmøde i Snedsted Sognegård.
Taler: Missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
13.- 18. maj: Kredsforbundstur til Norge.
Onsdag d. 22. maj kl. 19.30: ”Tabor - mødet 2013” i Indre Missions Egnsmuseum, det gamle missionshus ”Tabor” i Harring. Medvirkende: Tidl. landsformand i IM provst John Ørum Jørgensen, Gjellerup
og provst Jens Munksgaard, Hurup.

Thyholm kirkecenter onsdag den 15. maj kl. 19.30

“At være hospitalspræst”. Ved sognepræst Ove Arensbach. Arensbach blev i 2001 ansat som sognepræst ved Måbjerg Kirke, og i 2007 kom stillingen også til at omfatte jobbet som hospitalspræst ved
Regionshospitalet Holstebro. Alle er velkomne.
Grundtvigsk Forum og Indre Mission, Hvidbjerg.

Langtidskalenderen

Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen til grundlovsfest i præstegårdshaven på Jegindø
onsdag den 5. juni kl. 15.00. Årets taler er Troels Kløvedal. Se mere i næste nummer af kirkebladet
samt opslag.
Bustur til Viborg Domkirke og Dollerup Bakker – et arrangement for kirkebladets læsere.
Afgang fra Kirkecenteret i Hvidbjerg onsdag d. 19. juni kl.17.30.
Vi kører først til Domkirken, hvor der vil være rundvisning ved Lars Sandfeld. Derefter er det meningen, at vi kører til Dollerup Bakker, hvor vi vil indtage et let måltid bestående af håndmadder, som er
inkluderet i prisen. Vi indtager måltidet ude i naturen, hvor der er borde, som vi kan sidde ved. Skulle det blive regnvejr, må vi jo selvfølgelig finde på en anden mulighed.
Menighedsrådet har givet tilsagn om at støtte, derfor vil prisen for turen kun være ca. 50 kr. pr. person. Se under Hvidbjerg i næste kirkeblad.
Tilmelding til Lars Sandfeld 97 87 11 15 eller Stig Kokfelt 97 87 13 41.
På arrangement- komiteens vegne Stig Kokfelt
INDRE MISSION I HVIDBJERG: Onsdag den 2. okt. kl. 18.00 inviteres til en aften med vægt på socialt
samvær. Vi starter med at spise sammen, derefter vil der være forskellige aktiviteter f. eks. spil, konkurrencer, oplæsning eller lignende. Aftenen sluttes med en andagt. Der vil komme flere informationer senere.
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Hvidbjerg

www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 1. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen i Hvidbjerg Præstegård.
Menighedsmøde/sognemøde
For Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne i Kirkecenteret torsdag d. 23. maj kl. 19.00.
Det nye menighedsråd inviterer. Kom og hør om planer og visioner. Deltag i debatten. Kom med din mening, så vi sammen kan videreudvikle kirkelivet i de
tre sogne.
Solvang
Tirsdag d. 14. maj kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 28. maj kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Onsdag den 1.maj kl. 19.30: Kredsmøde i Snedsted
Sognegård. (Se under fælles)
Onsdag den 15. maj kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter “At
være hospitalspræst”. Ved pastor Ove Arensbach,
Holstebro.
Arrangører er Grundtvigsk Forum og Indre Mission.
(Se under Fælles)
Onsdag den 22. maj kl. 19.30: “Tabormøde” i Harring.
Se under fælles.
Grundtvigsk Forum
Onsdag den 15.maj kl. 19,30 i Thyholm Kirkecenter. “At
være hospitalspræst”. Ved pastor Ove Arensbach, Holstebro.
Arrangører er Indre Mission og Grundtvigsk Forum.
(Se under fælles)
Alle Hjem
Tirsdag den 21. maj kl. 19,30: Bibeltime hos Dorit og
Vagn Olesen, Valmuevej 20.
Unge Hjem
Mandag den 13. maj kl. 19,30:Bibeltime hos Kirsten og
Kjeld Graversgaard, Kongevejen 1, Jegindø.
KFUM & KFUK
Mokklub for 4. til 6. klasse. Hver onsdag fra 19.00 til 20.30.
Kontaktperson Brian Lauritsen 22 30 66 53
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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
1.Tumlinge: 			 Tirsdage
2.Tumlinge: 			 Tirsdage
1. Pilte:
			 Tirsdage
2. Pilte:
			 Tirsdage
Væbnerelever: 			 Mandage
1. væbnere og 2. væbnere: Mandage
www.fdfthyholm.dk

kl. 17.30-19.00
kl. 17.30-19.00
kl. 17.30-19.00
kl. 17.30-19.00
kl. 19.00-20.30
kl. 19.00-20.30
kl. 19.00-21.00

Lyngs

Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 1. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen i Hvidbjerg Præstegård.
Menighedsmøde/sognemøde
For Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne i Kirkecenteret torsdag d. 23. maj kl. 19.00.
Det nye menighedsråd inviterer. Kom og hør om planer og visioner. Deltag i debatten. Kom med din mening, så vi sammen kan videreudvikle kirkelivet i de
tre sogne.
Jegindø

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Kirken
Kristi Himmelfartsdag den 9. maj: Indsamling til Folkekirkens Mission (Ydre Mission)
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 1. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen i Hvidbjerg Præstegård.
Menighedsmøde/sognemøde
For Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne i Kirkecenteret torsdag d. 23. maj kl. 19.00. Det nye menighedsråd
inviterer. Kom og hør om planer og visioner. Deltag i

debatten. Kom med din mening, så vi sammen kan
videreudvikle kirkelivet i de tre sogne.
Indre Mission
Onsdag den 1. maj kl. 19.30: Kredsmøde i Snedsted
Sognegård. Se under fælles.
Mandag-lørdag den 13.-18. maj: Fælles Kredsforbundstur til Sørlandet i Norge.
Onsdag den 15. maj kl. 19.30 i Missionshuset: Refleksion over Pinsen v/sognepræst Hans Vestergaard Jensen.
Onsdag den 22. maj: Tabormødet 2013 i Harring gamle missionshus. Se under fælles.
Onsdag den 29. maj udflugt til Hellig Kors Kloster ved
Lem. Afgang kl. 17.15 fra Jegindø Missionshus.
Vi sørger for mad, drikke og kørelejlighed.
Tilmelding senest søndag den 26. maj til Kirsten Graversgård, 97 87 92 18.
Alle er velkomne også fra nabosognene.
FDF
Torsdag – fredag 9.- 10. maj: Kanotur for 2. pilte, væbnere, seniorer og ledere på Morup Mølle Å.
Lørdag den 11. maj: Planlægningsdag af årets sommerlejr og derefter lederhygge.
Mandag den 27. maj: Ledermøde kl. 20.00.
Mødetider hver mandag:
Puslinger – tumlinger kl .18.30 - 20.00.
Pilte og væbnerelever kl. 18.30 - 20.00.
Væbnere og seniorer efter aftale.
Søndbjerg/Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 30. maj kl. 15.15: Altergangsgudstjeneste.
Indre Mission
Onsdag d. 1. maj. Kredsmøde.
13.- 18. maj. Kredsforbundstur.
Onsdag d. 22. maj. ”Tabor-mødet 2013.”
Se fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 13. maj kl. 19.00 hos Karen Margrethe og
Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Tekst: Johs.. 14, 22-31.

Juniorklub - God’s still not dead
Juniorklub for børn og unge fra 4. klasse og opefter
på Thyholm Friskole.
Henvendelse Margit Donslund tlf. 97 87 57 37 eller
Nina Dyrhoff Nyegaard tlf.97 87 51 36.

Brogudstjeneste
Kristi Himmelfartsdag kl. 11.00 afholdes en friluftsgudstjeneste ved Oddesundbroen i forbindelse med
fejringen af broens 75 års jubilæum.
Sognepræsterne Nina D. Nyegaard og Lars G. Sandfeld medvirker.

Tak til Anton

Med udgangen af juni måned har Anton Lyhne
valgt at fratræde den 40 % stilling som organist
ved Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø kirker, som han
har beklædt siden 2005.
Anton var først ansat ved Hvidbjerg og Lyngs kirker fra 1987 til 1992 og i perioden mellem 1992 og
2005 var der også ganske ofte bud efter ham som
afløser, så i et eller andet omfang har vi kunnet
glæde os over Antons musik i kirkerne i hele denne
lange periode. Her skal der lyde en meget stor tak
for indsatsen som altid har været præget af stort
engagement og dygtighed. Ligegyldigt om det
drejede sig om en gudstjeneste, en kirkelig handling eller et større arrangement som for eksempel
”De ni Læsninger,” som krævede en masse koordinering og forberedelse, så var det altid sikkert, at
tingene var i orden, når Anton stod bag.
Vi ønsker alt godt for fremtiden og glæder os over,
at det måske i ny og næ stadig kan blive muligt at
lokke Anton ind på orgelbænken.
På Menighedsrådets og Menighedernes vegne,
Lars G. Sandfeld.
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5. 5.s.e.påske
kl. 10.30
9. Kr. Himmelfartsdag INGEN		
12. 6.s.e.påske
kl. 9.00
19. Pinsedag
kl. 10.30
20. 2. Pinsedag
kl. 10.30
				
26. Trinitatis søndag
kl. 9.00

BØRNEKIRKE
*
Nina D. N. Kirkekaffe
PROVSTIGUDSTJENESTE PÅ
RÅDHUSPLADSEN I STRUER
Kirkekaffe
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kl. 10.30
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KONFIRMATION
Kirkekaffe *
PROVSTIGUDSTJENESTE PÅ
RÅDHUSPLADSEN I STRUER
Jan Bjerglund Kirkekaffe

Lars G. Sandfeld

*

Kirkekaffe
PROVSTIGUDSTJENESTE PÅ
RÅDHUSPLADSEN I STRUER

KONFIRMATION
*
Kirkekaffe
PROVSTIGUDSTJENESTE PÅ
RÅDHUSPLADSEN I STRUER

* markeringen ved Kristi Himmelfartsdag henviser til Brogudstjenesten ved Oddesund. Læs herom på side 7 !
www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx

