Jeg ser dit kunstværk, store Gud,
du er alvis, almægtig,
al verden blev jo ved dit bud
af intet vid og prægtig;
men dette store alt
i omkreds og gestalt
er dog i sjælens øje slet
mod dig, som ene skabte det.
Ambrosius Stub, DDS 20, v. 1
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Livet er ikke det værste
man har
Benny Andersen er en genial digter, fordi han på en enkel og hverdagsagtig måde formår at udtrykke noget stort og vigtigt.
Hvad er mere livsbekræftende
end en dejlig morgen med en
rød og rund sol? Dagen begynder af sig selv, og den elskede går
i bad, mens han selv spiser ostemad. Livsglæden rummes i skabelsens storhed, hvor lyset bryder ind med en livgivende ny
dag. Her fornemmes en storhed
som på skabelsens morgen, hvor
Gud så lyset og skaberværket
som noget godt og smukt. Og så
hedder det videre i skabelsesberetningen: ”Gud skilte lyset fra
mørket. Gud kaldte lyset dag, og
mørket kaldte han nat.” Dagen
begynder med solopgang og nyt
livsmod. Benny Andersen går ud
i haven og ser de skønne blomster og betages. En edderkop
kommer forbi, og fuglene flyver i
flok, når de er mange nok. Det er
hverdagspoesi, som hæver oplevelsen op over hverdagen. Naturens storhed bliver til en lykke
med forventning om morgenkaffen. Duggen mærkes i det
morgenfriske, grønne græs, hvor

bierne summer og har det godt.
Morgenfriskheden fylder lungerne, der frådser i luft.
Om menneskets skabelse hedder det i den urgamle fortælling:
”Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i
hans næsebor, så mennesket blev
et levende væsen. Gud blæste
livsånde i menneskets næsebor.”
Med fyldte lunger og snerleduft i
næseborene er glæden ikke det
værste man har. Hverdagens små
forunderlige oplevelser giver livet
indhold, og gør det værd at leve.
Den elskede er i brusebad, hvor
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hun synger. Hun må vist være glad. Og så kikker
han opad, hvor himlen er temmelig blå. Det kan
han godt forstå. Den elskede er i bad – han selv
ude i Guds egen natur, så er lykken ikke det værste
man har. Hverdagsrutinen beskriver Benny Andersen i enkle udtryk, hvor han fastholder situationen.
Nu kommer Nina ud, nøgen, med fugtig hud, kysser ham kærligt og går ind for at rede sit hår. Livet
er ikke det værste man har og om lidt er kaffen
klar.
Storheden findes ofte i det små og hverdagsagtige. Livet giver indhold og mening i den virkelighed, der netop er vores. Glæden og lykken afhænger i høj grad af de øjne, vi ser med. Men hvor er
det menneskeligt at ville finde glæden og lykken
ude i fremtiden. Hvis bare lige vi var et helt andet
sted i livet end just her, hvor vores liv leves, ja så ville alt være godt og lykkeligt. Livet ville være til at
holde ud. Benny Andersen glæder sig i nuet og til
den kop kaffe, som brygges, mens han går morgentur i haven.
Benny Andersen har skrevet en jordnær morgenhymne, som er elsket og kendt. Hymne kommer af
det græske ord: hymnos, der betyder lovsang. Benny Andersen hylder naturen, den elskede og livet.
Han står i denne tradition på skuldrene af andre
store digtere som for eksempel Grundtvig. Jeg kan
i hvert fald ikke lade være med at tænke på den
kendte og elskede morgensalme: Morgenstund
har guld i mund. Der er fællestræk i betagelsen af
morgenens skønhed, hvor fuglen glad i skov og
vang udflyver med sin morgensang, genfødt ved
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nattehvile. Den velsignede nat til søvn og hvile giver glæde til en ny dag, som leves til Guds velbehag.
I det levede liv, som også betyder sorg, savn, sygdom og død, har vi opgaver og forpligtende forhold til hinanden, til vort liv og til vort arbejde.
Hverdagen har sine opgaver, men den har også
sine byrder, derfor er det vigtigt, hvordan vi opfatter vort liv. Hvis livet tages i taknemmelighed for
de glæder og sorger, som nu engang hører vort liv
til, ja så oplever vi også glæde og lykke. Livet taget
som en gave fra Guds hånd sætter os ind i en meningsfuld sammenhæng. Der er hermed brug for
netop mig i de sammenhænge, hvor jeg hører til.
Vi skal åbne vore øjne og se livet som en gave – jeg
fristes næsten til at sige en morgengave, for vi ved
jo godt at aftenen med træthed og mørke ofte er
grobund for mere dystre tanker. Lyset og livet fornyes efter søvn og hvile med frimodighed. Grundtvig formulerer det mesterligt på denne måde, hvad
der er hverdagens opgaver, og hvorfra vi henter
styrke hertil:
Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde
Livet er ikke det værste man har og om lidt er
kaffen klar.
Hans Vestergaard Jensen
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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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Vi er i Guds hænder
Den 21. august var vi samlet i Kirkecentret hvor
Lene Bach-Mose holdt sang- og fortælleaften.
Hun havde i forvejen opfordret til, at man meldte
sig med en sang man godt kunne lide og hvorfor.
Her kommer to af begrundelserne:
Det skal ej ske ved kraft og magt.
Hjemlandstoner nr. 246.
Det er en af mine dejlige yndlingssange, fordi den
indeholder så meget, og den fortæller så meget
om, hvor vi må hente vores kraft og styrke i det
daglige. Det skal ej ske ved mandehånd, men
Herre ved din egen Ånd.
Vor egen kraft og magt forgår i hast, hvad selv vi
bygged’, atter brast, men hvad Gud bygger står
fast i evighed.
Gud værner om kirkens gamle hus. Selv i storm
og uvejr værner han ikke mindst om indholdet i
kirken, både dåbens bad med korsets ord og vin
og brød på alterbordet, som står rede til os alle
sammen. Gid vi må huske, at det ikke er ved vor
egen kraft og magt, men ved Guds ånd, som han
selv har sagt.
Ingrid Møller
Jeg er i Herrens hænder, når dagen gryr i øst.
Hjemlandstoner nr. 35. Salmebogen nr. 51
I mine unge dage var jeg på skiferie i Norge. Ved
aftenandagt hørte jeg den sang for første gang.
Sangen er skrevet af Erling Tobiassen i Tønsberg,
og er for første gang kommet med i nuværende
Hjemlandstoner og i Den Danske Salmebog.
Det givende for mig ved denne sang er, at Gud
ikke er en ophøjet ”Alfader” der troner i det høje i
uforstyrret ro. Han lever, han handler, han kæmper,
han hjælper, hans evige arme når helt herned.
Han er det trygge tilflugtssted i glæde, sorg og
modgang. Ved ens kæres død, har jeg bogstavelig
talt følt, jeg fik stav til støtte og trøst i sind gennem
denne sang
Sangen kalder også glæden frem, over alt det der
lykkes i livet, f.eks. når familien er samlet og man
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kan se, de har det godt. Eller når vintergækken atter titter frem, så bliver man glad og taknemlig
over for Gud og livet, at netop dette hjørne af Danmark blev mit. Mit håb og min bøn er, at han måske
gennem vore hænder, vil skabe strejf af Himmel for
andre mennesker. Af skår skaber Gud Himmel blandt mennesker.
Magda Amby

Fælles Program
Indre Mission

Onsdag d. 2. og torsdag 3. oktober. Oktobermøder i Agger Kirke og Missionshus.

KFUMs Soldatermission

Onsdag d. 9. oktober kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter.
Pastor Jens Arne Skjøtt, Ølsted taler og fortæller om livet som soldaterhjemsleder i MOB
Price, Afghanistan.

Eva Jørgensen til Thyholm

Torsdag d. 10. oktober. kl. 19.30 i Midtpunktet
holder forfatter og journalist Eva Jørgensen,
Frederiksberg, foredrag med udgangspunkt i
sine bøger ”Vi ses i morgen” og ”Sorrig og
Glæde”. Arrangementet er fælles for Midtpunktet, GF, KLF, IM og Menighedsrådenes
Samråd.

125 års jubilæumsfest for
Indre Mission på Jegindø
Onsdag den 23. oktober kl. 19.00 i Jegindø
Missionshus. Se Jegindø.

Cafeeftermiddage
Se Hvidbjerg.

Kristendom for voksne
Har du lyst til at blive klogere på den kristne tro, og måske også på dig selv?
I løbet af efteråret og vinteren bliver der indbudt til 4 aftener med fokus på nogle af
kristendommens grundbegreber.
Det er en mulighed for at høre mere om og være med til at diskutere
de store spørgsmål om Gud, Tro og Liv.
Det er de fire præster på Thyholm, Jegindø og Resen- Humlum som i fællesskab vil stå for disse
aftener og på skift vil komme med oplæg til aftenens tema som vil tage udgangspunkt i
Trosbekendelsen. Temaet vil så blive drøftet i grupper,
og der bliver naturligvis også plads til en kop kaffe.
Der bliver 4 aftener i Thyholm Kirkecenter og tilsvarende 4 i Kirkehuset i Humlum med
samme emne og oplægsholder. Hvis man ikke kan en aften i Kirkecenteret er der altså
mulighed for at deltage i Humlum i stedet, eller omvendt.
Der laves senere en folder hvor de enkelte afteners emner vil blive udfoldet og
hvor man kan se, hvem der laver oplægget.
LGS.
Forløbet vil blive således:
Troen på Gud Fader:		 Onsd. d.23.10. i Kirkehuset i Humlum. Torsd. d. 31.10. i Thyholm Kirkecenter.
Troen på Jesus Kristus 1: Onsd. d. 13.11. i Kirkehuset i Humlum. Torsd. d. 21. 11. i Thyholm Kirkecenter.
Troen på Jesus Kristus 2: Onsd. d. 19.02. i Kirkehuset i Humlum. Torsd. d 27. 02. i Thyholm Kirkecenter.
Troen på Helligånden:
Onsd. d. 19.03. i Kirkehuset i Humlum. Torsd. d. 27. 03. i Thyholm Kirkecenter.

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Vielse:
17. august: 		
		
31. august: 		
		

Carina Kristensen Arup
og Rune Andreas Arup
Kamilla Højris Brink og
Lars Højris Nielsen

Lyngs Kirke
Dåb:
1. september:

Trine Fuglsang Gravesen

Jegindø Kirke

Begravelse/bisættelse:
9. august: 		 Margit Lillian Clausen

Søndbjerg Kirke

Dåb ved Søndbjerg Strand:
25. august: 		 Rigmor Dybdal Lilleøre
Vielse:
3. august: 		 Birgitte Michaelsen Brogaard
		 og Thomas Noe Brogaard
Begravelse:
16. august: 		 Knud Lykke Espesen
30. august: 		 Erna Nordensgaard

Odby Kirke

Begravelse/bisættelse:
10. august: 			
Dora Jakobine Bill
3. september:
Peder Damsgaard
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Hvidbjerg

www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 2. okt. kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.
Kirken
”Spaghettikoncert” torsdag d. 3. okt. kl. 17.00.
Koncert med Lise Petersen band i Hvidbjerg Kirke og derefter fællesspisning (spaghetti / pasta ) i Kirkecenteret.
Et tilbud til ikke mindst børnefamilier, men alle er naturligvis velkomne!
Solvang
Tirsdag d. 8. okt. k. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 22. okt. kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Onsdag d. 2. okt. kl. 18.00 inviteres alle til en hyggelig aften i Thyholm Kirkecenter. Der startes med spisning, hvorefter der vil være forskellige indslag og god tid til snak.
Aftenen slutter med andagt senest kl. 22,00 . Hvis I ikke
har tilmeldt jer, så kontakt Niels Christensen 97 87 14 05
eller Leo Villesen 97 87 80 15 Pris: 50 kr.
2. og 3. okt. Oktober møder i Agger kirke og missionshus.
Torsdag d. 10. okt. kl. 19.30 i Midtpunktet. Eva Jørgensen,
København, holder foredrag over emnet: ”Vi ses i morgen og Sorrig og Glæde”. Arrangementet er fælles for GF,
Midtpunktet, IM, KLF og Menighedsrådenes Samråd.
Onsdag d. 23 okt. kl. 19.30 i Kirkecentret. Solveig Gasseholm, lærer på Nr. Nissum efterskole. Hendes emne: ”Palæstinenserne i Israel”. Hun har flere gange været i Palæstina med en klasse.
Alle Hjem
Mandag d. 28. okt. kl. 19.30 Bibeltime hos Marie og Holger Krogstrup, Søndergade 11.
Unge Hjem
Mandag d. 21. okt. kl. 18.30. Jubilæumsfest i Kirkecentret.
KFUMs Soldater mission
Onsdag d. 9. oktober kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Se fælles.
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Grundtvigsk Forum
Torsdag d. 10. Okt. kl. 19,30 i Midtpunktet. Forfatter og
journalist Eva Jørgensen, Frederiksberg, holder foredrag
med udgangspunkt i sine bøger ”Vi ses i morgen” og
”Sorrig og Glæde”. Arrangementet er fælles for Midtpunktet, GF, KLF, IM og Menighedsrådenes Samråd.
Cafeefter middage
9. oktober: Ulrik Jensen: “Fra præstegerning til arbejdet
blandt de udsatte”.
23. oktober: Birthe Højgaard: “Jacob Nikolaj Wilses opvækst og liv” - også om den planlagte “Wilsehave” i Søndbjerg. Cafeeftermiddagene begynder kl. 14.30 og afholdes i Kirkecenteret
Thyholm KFUM og KFUK:
www.thyholm.kfum-kfuk.dk
Foreningsformand: Jesper Hargaard 28 68 50 08.
MOK´en: For alle i 4.-6. klasse. Hver onsdag fra 19.00 –
20.30
Kontaktperson: Flemming Leegaard 22 37 68 18.
Ungdomsklubben: For alle i 7.-9. klasse. Hver tirsdag fra
19.00 – 21.00.
Kontaktperson: Lasse Kamstrup 21 25 28 72.
Familieklub: For alle familier, både med og uden børn.
Vi mødes én fredag i hver måned.
Kontaktpersoner: Mary og Brian 22 27 04 87
Cafe X:
Cafeaften for unge fra 9. klasse og opefter. Masser af aktiviteter og hygge. Fredag den 4. oktober fra 20-02.
Alle møder er i Thyholm Kirkecenter, Nørregade 17, 7790
Thyholm
Thyholm FDF
Patruljemøder:
Puslinge:
Tirsdage kl. 17,30-19,00
1. Tumlige:
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
Væbnereelever:
Mandage kl. 19,00-2030
1. væbnere og 2. væbnere:
			
Mandage kl. 19,00-21,00
Se mere på vores hjemmeside www.fdfthyholm.dk

Lyngs

Bibelkreds
Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 hos Grethe og John Larsen, Møllevænget 15.

Lørdag den 26. oktober BØF på Hardsyssel Efterskole for
puslinge og tumlinge.
Lørdag – søndag den 26. – 27. oktober: Kredsweekendtur
i Aggerbo, Søndbjerg Strand
Søndag den 27. oktober: BUSK-gudstjeneste kl. 10.30 for
hele kredsen
Klassemøde hver mandag:
Puslinge/tumlinge kl. 18.30 – 20.00
Piltevæbnerelever kl. 18.30 – 20.00

Jegindø

S øn d bj er g / Od by.

MENIGHEDSR ÅDSMØDE
Onsdag d. 2. okt. kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
MENIGHEDSR ÅDSMØDE
Onsdag d. 2. okt. kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.
KIRKEN
BUSK gudstjeneste søndag den 27. oktober kl. 10.30. BUSK
gudstjenesten er en børne- og familiegudstjeneste i
samarbejde med FDF. Kom og slut op om denne festlige
gudstjeneste.
Indre Mission:
2. og 3. oktober afholdes Oktobermøde i Agger Kirke og
Missionshus.
Onsdag den 9. oktober Efterårsmøde i KFUM´ Soldatermission i Thyholm Kirkecenter. Se fælles
Onsdag den 23. oktober kl. 19.00. 125- års jubilæumsfest
for Indre Mission på Jegindø.
Generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen holder festtalen.
Forskellige indslag
Kaffebord med fødselsdagslagkage.
Alle er velkommen- kaffen er gratis
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18
FDF

Søndbjerg og Odby Kirker
Menighedsrådsmøde tirsdag d. 1. oktober kl. 19.00 i konfirmandlokalet ved Søndbjerg Præstegård.
Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 31. oktober kl. 15.15. Altergangsgudstjeneste.
Indre Mission
Onsdag d. 2. og torsdag 3. oktober. Oktobermøder.
Se fælles.
KFUMs Soldater mission
Onsdag d. 9. oktober kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Se fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 7. oktober kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik
Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tekst: Matt. 22,1-14.
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.
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