Høst i Smerup.

Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!
Matthias Claudius.
( Salmebogen nr. 730.)
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Redaktionsudvalget:

Hvidbjerg
Niels Christensen, tlf. 97 87 14 05
E-mail: Niels.Christensen4@mvb.net
Lars G. Sandfeld tlf. 97 87 11 15
e-mail: LSA@KM.DK

Lyngs
Ingrid Gramstrup Larsen, tlf.: 97 87 80 56

Søndbjerg og Odby
Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26.
Nina Dyrhoff Nyegaard, tlf.97 87 51 36.

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

Ansv. redaktør
Lars G. Sandfeld tlf. 97 87 11 15
e-mail: LSA @KM.DK

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge.
Sådan begyndte vi Grundlovsfesten
i Jegindø præstegård.
Solen skinnede, og haven var fyldt
med gæster, der var kommet for at
fejre Grundlovsdagen.
Mens man kunne nyde kaffe og
hjemmebag, underholdt De Uglev
Spillemænd i en smuk sommerhave
med udsigt til Nordkaperen, som lå
for anker lige uden for præstegården.
Nordkaperens kaptajn, Troels Kløvedal var nemlig kommet for at holde
grundlovstalen.
Der blev budt velkommen først af
menighedsrådets formand, Hanne
Christensen, dernæst af sognepræst
Hans Vestergaard Jensen, der fortalte
om det samarbejde, han som sømandspræst i Fjernøsten havde haft
med Troels Kløvedal.

I talen tog Troels Kløvedal os med på
en historisk kavalkade og fremhævede
bl.a. værdien af Grundloven, som den
lov, alle andre love skal rette ind efter.
Lars Sandfeld havde i forbindelse
med Oddesundbroens 75 års jubilæum skrevet en ”brosalme”, som Anton
Lyhne havde komponeret melodi til.
Salmen blev sunget af forfatter og
komponist, hjulpet af Anne Marie Helligsø, Merete Lyhne, Mona Jordan og
Tove Tamsen.
Efter talen var der mulighed for at
købe pølser, og FDF havde tændt grillen, som man kunne benytte til medbragt mad.
En god tradition har taget form.
Ellen og Peter Gade

Artikelstof
Sendes til Lars Sandfeld - E-mail: LSA@KM.dk

Mødestof
Sendes til lokalredaktørerne

Deadline for
november nr: 24. september
Fotos: Ellen Aarlit Gade, Hans Vestergaard Jensen
og Hans Stokholm Kjer.

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.

Skønne september…

Sommeren går på hæld. En varm og tør sommer; til glæde
for nogen og til bekymring for andre.
I skrivende stund - først i august - er høsten kun lige begyndt, men når dette læses, er der formentlig fuld fart på
høstmaskinerne, og mon ikke udbyttet – den tørre sommer til trods – bliver helt godt?
September måned er måneden, hvor vi høster, samler
og plukker alle de vidunderlige Guds gaver, som endnu en
gang er vokset frem på marker og i haver.
Den anden søndag i september indbydes til den traditionsrige friluftsgudstjeneste på græsarealet ved ”Rabalderhuset”. Igen i år håber vi på godt vejr til at gennemføre
denne anderledes gudstjeneste, hvor børn og unge medvirker på forskellig vis til at gøre gudstjenesten under åben
himmel ekstra festlig.
De to sidste søndage i september er der så høstgudstjenester i kirkerne. På Jegindø rykker man i år Høst- og fangsgudstjenesten ned på havnen. I de andre kirker indbydes
der til Høstfrokost efter Høstgudstjenesten.
Lad september måned blive en måned fuld af tak for de

Gr avere

Hvidbjerg
Kirkegårdsleder Per Harkjær.
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83.
Jegindø
Ernst M. Lauridsen
Jegindø kirkegårdskontor
tlf: 51 50 86 85.
tlf.: 97 87 93 23

gode kår vi har og for alle de gaver, som vi får ganske gratis.
”Gratis” betyder egentlig: ”Det man kun kan betale for
med tak”. Og hvad er dét så? Det er vel netop alt dét, der
gør livet værd at leve: Godt helbred, venskab, fællesskab,
glæde, smil, omsorg, medleven, kærlighed. Alt dette kan
vi kun betale for med tak.
Og skulle du måske ikke mene, at du har fået så stor en
”bid af den kage”, som du kunne ønske dig, så er der dog
nok alligevel så rigeligt, som også du må sige tak for, når
du ser tilbage over dit livs dage.
Derfor: Selv om du måske ikke har ”høstet”, så er der god
mening i at komme til høstgudstjeneste. Og har du høstet
Guds gode gaver, så må det da være en helt naturlig ting
at lade taknemmeligheden flyde over og synge med på de
ord, som enhver høstgudstjeneste vist rummer:
”Alle gode gaver, de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed!”

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

Lars Grønbæk Sandfeld

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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Menighedsplejen – nu også i
alle sogne på Thyholm/Jegindø

Menighedsplejen er et træ med mange grene.
Fælles for dem alle er at drive kirkeligt socialt
arbejde i sognet. Eller sagt på en anden måde: I
menighedsplejen ønsker vi at være sammen om
diakoni og omsorg for mennesker.
Af grene kan nævnes:

A: Besøgstjeneste (eksisterer allerede nu i Hvidbjerg og Lyngs sogne).
Den, der påtager sig denne tjeneste må have
gode ører og god tid. Opgaven består i at besøge
enlige medborgere og være det vindue, hvorigennem de kan se verden samt være den knag, hvorpå
den enlige kan hænge sine sorger og glæder. Livet
er for stort til, at den enkelte kan leve det alene.
Det må deles med andre.
B: Aflastningstjeneste.
Den pårørende, der passer en alvorligt syg eller
dement, har påtaget sig en stor og svær opgave og
har derfor brug for støtte og aflastning. Her tilbyder Menighedsplejen også hjælp i form af en frivillig, der ikke udfører hjemmeplejens opgaver, men
vil være til stede på den syges og de pårørendes
betingelser med henblik på at lytte, give nærhed,
vejlede og støtte de pårørende eller sidde hos den
syge.
C: Vågetjeneste.
Intet menneske må dø alene. Det er målet for
denne gren af Menighedsplejen. Derfor tilbydes
der en frivillig til at sidde hos den døende og holde
i hånd i livets sidste fase.
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Dette ”Menighedspleje-træ” er nu også plantet i
alle sogne på Thyholm, idet menighedsrådene har
besluttet at tilslutte sig det arbejde, der i flere år er
udført fra kirker i Struer Kommune.
Dermed har vi fået både en gave og en opgave.
Gaven består i indflydelse på arbejdets overordnede tilrettelæggelse og udførelse, idet vi har to repræsentanter i den fælles bestyrelse for hele provstiet. Opgaven er at føre arbejdet ud i vore sogne.
Den opgave vil vi søge at løse, så den bliver til gavn
for flest mulige her på Thyholm og Jegindø. Men
hertil behøver vi hjælp: Dels i form af villige hænder og varme hjerter, der vil være med til at løse
opgaven, og dels vil vi gerne høre fra dig, hvis du
selv trænger til hjælp eller du kender nogle, som
gør det. I begge tilfælde kan der rettes henvendelse til undertegnede.
Hanne Christensen
Bent Ingemann Jensen

Fælles Program
Indre Mission

Lørdag d. 14. september. Kredstur til ”Syng
den igen” i Skjern Kulturcenter.
Tirsdag d. 17.- torsdag d. 19. september kl.
19.30. Vækkelsesmøder i henholdsvis Hørdum, Jegindø og Heltborg Missionshuse med
sang- og musikindslag hver aften. Taler alle
aftner: Missionær Anders Jørgen Jensen, Aars.
Kaffebord. (Se nærmere under Hvidbjerg).

Skibet som
symbol
Skibet et et af de mest
brugte kirkelige symboler.
Skibet symboliserer
kirken. Den del af kirkerummet, som rummer
menigheden under gudstjenesten, kaldes ganske
enkelt “skibet”. Fra vugge
til grav kan vi sejle over
“livets hav” ombord på
kirkens skib. Derfor hænger der skibsmodeller i
mange kirker.
LGS

Jegindø kirkes nye
Kirkeskib.
Læs mere under
Jegindø på side 6 -7.

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke

Dåb:
2. juni : Daniel Thinggaard Olesen
2. juni : Jeppe Thinggaard Olesen
16. juni : Villads Kirkeby Kjær
7. juli :
Jonas Tang Tinnesen
7. juli :
Thea Damsgaard Bulig
Begravelse / bisættelse:
15. juni : Peter Krabbe
22. juni : Ilse Frimor
24 : juni : Martin Bang Jensby
12. juli :
Karen Hargaard

Lyngs Kirke
Begravelse:
1. august :
2. august :

Niels Fomsgaard Larsen
Holger Emil Hansen

Jegindø Kirke

Dåb:
21. juli
Anja Tatjana Pinderup Larsen
Begravelse/bisættelse:
24. maj
Lisbeth Krikau Longfors
30. juni
Lars Cecilius Trap

Søndbjerg Kirke

Dåb:
14. juli :
Lukas Holm Jensby
Begravelse:
22. juli :
Ellen Dorthea Espesen

Odby Kirke

Begravelse:
18. juli : Gerda Sloth Gade
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Hvidbjerg

www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 4. sept. kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue
Solvang
Tirsdag d. 10. sept. kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 24. sept. kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Lørdag d. 14. sept.: Kredstur til arrangementet ”Syng den
igen” i Skjern kongrescenter. Der bliver bustur fra Thy ned
over Thyholm til Skjern. Billetter, bustur og lidt spiseligt
koster 250.00 kr.(Nærmere oplysning ved Niels Christensen tlf. 97 87 14 05)
17. – 19. sept. hver aften kl. 19.30: Vækkelsesmøder i henholdsvis Hørdum, Jegindø og Heltborg missionshuse. Se
Fælles.
Onsdag d. 18. sept. kl. 19.30: Litteraturaften i Thyholm Kirkecenter ved Helle Braad Mikkelsen, Nøvlingskov Efterskole.
Onsdag d. 2. okt. kl. 18.00 inviteres alle til en hyggelig aften i Thyholm Kirkecenter. Der startes med spisning,
hvorefter der være forskellige indslag. Aftenen slutter
med andagt senest kl. 22.
Tilmelding senest onsdag d. 25. sept. til Niels Christensen
97 87 14 05 eller Leo Villesen 97 87 80 15. Pris: 50 kr.
Alle Hjem
Mandag d. 23. sept. kl. 19.30. Bibeltime hos Ellen og Peter
Gade, Vitasvej 6
Unge Hjem
Mandag d. 9. sept. kl. 19.30.Møde hos Lene og Jens Kr.
Bach-Mose, Hovedvejen 54
Grundtvigsk Forum
Torsdag d. 5. sept. kl. 19.30 i Kirkecenteret: Sognepræst
Søren Nielsen, Holstebro Kirke. ”Mit arbejde som Korshærspræst”
Thyholm KFUM og KFUK
WWW.thyholm.kfum-kfuk.dk
Foreningsformand: Jesper Hargaard 28 68 50 08.
MOKén: For alle i 4.-6. klasse. Hver onsdag fra 19.00 –
20.30
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I Thyholm Kirkecenter, Nørregade 17, 7790 Thyholm.
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 Lauridsen 22 27 04 87.
Alle møder er i Thyholm Kirkecenter, Nørregade 17, 7790
Thyholm
Thyholm FDF
Patruljemøder:
Puslinge:
1.Tumlinge:
2.Tumlinge:
1. Pilte:
2. Pilte:
Væbnerelever:
1. væbnere og 2. væbnere:
www.fdfthyholm.dk

Tirsdage
Tirsdage
Tirsdage
Tirsdage
Tirsdage
Mandage
Mandage

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. 4. sept. kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds
konfirmandstue
Bibelkreds:
Torsdag den 12. september kl. 19.30 hos Gerda og
Knud Sloth, Kildevænget 16
JEGINDØ

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 4. sept. kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds
konfirmandstue
Kirken
I juni-nummeret af kirkebladet blev Jegindø kirkes
nye kirkeskib omtalt. Lørdag den 29. juni blev skibet
overdraget af Ernst Trillingsgaard til formanden for
menighedsrådet, Hanne Christensen. Skibet er skænket af Jegindøfonden og er en tro kopi af muslingekutteren, Jens Sund.
Modellen er bygget af bådebygger Jens Bødker,
Bramdrupdam

Søndag den 22. september kl. 10.30 vil der blive afholdt høst- og fangstgudstjeneste på havnen. Efter
gudstjenesten føres det nye kirkeskib i procession til
kirken, hvor det vil blive installeret på sin blivende
plads. Efterfølgende vil menighedsrådet byde på en
forfriskning. Læs mere herom på kirkens hjemmeside
og se i kirkens opslagstavle.
I forbindelse med høst- og fangstgudstjenesten vil
der blive indsamling til følgende formål: KFUM’s sociale arbejde, KFUK’s sociale arbejde, Blå Kors, Kofoeds Skole, Indenlandsk Sømandsmission, Parasollen,
Jegindø Missionshus og Danske Sømands- og Udlandskirker samt øremærkede beløb til bestemte formål. Vi beder om stor velvilje i forbindelse med indsamlingen til disse gode formål..
Indre Mission
Onsdag den 4. september kl. 19.30 i missionshuset
”Næste søndags prædiketekst ved pastor Lillian Risum, Visby. Kaffebord.
Lørdag den 14. september Kredstur til ”Syng den
igen” i Skjern Kulturcenter. Se fælles.
Tirsdag-torsdag den 17.-19. september kl. 19.30 Vækkelsesmøder i henholdsvis, Hørdum, Jegindø og Heltborg v/missionær Anders Jørgen Jensen, Års. Sangog musikindslag hver aften. Se fælles og under
Hvidbjerg.
Onsdag den 25. september kl. 19.00 Filmaften i missionshuset. Kaffebord.
Alle er velkomne.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18.
FDF
Lørdag – søndag den 21. – 22. september: Overnatningsweekend i kredshuset for hele kredsen.
Søndag den 22. september: Høst- og Fangstgudstjeneste.
Mandag den 23. september: Ledermøde kl. 20.00
Lørdag-søndag den 14. – 15. september: Sejlerweekend på Jegindø Havn for seniorer og ledere
Lørdag – søndag den 28. – 29. september: Kanotur
på Karup Å for væbnere, seniorer og ledere.
Klassemøder for alle hver mandag fra kl. 18.30 –
20.00.

Søndbjerg-Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Søndbjerg og Odby Kirker
Spisning efter sen eftermiddagsgudstjeneste:
Som noget nyt i Søndbjerg og Odby er der nu af og
til sen eftermiddagsgudstjeneste i stedet for morgengudstjeneste om søndagen. Første gang er den
1. september i Søndbjerg Kirke kl. 17. Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til fællesspisning i
konfirmandstuen. Så det er en oplagt mulighed for at
slutte søndagen af med en gudstjeneste og et veltilberedt måltid mad i hyggeligt selskab.
Menuen vil stå på Skinke med flødekartofler salat og
brød. Dertil øl, vin, vand.
Det koster 50 kr. for voksne og det halve for børn.
Af hensyn til køkkenet beder vi om tilmelding til den
efterfølgende spisning senest den 29/8-2013 på tlf.
97 87 51 36 el. mail ndn@km.dk
Høstgudstjeneste
Igen i år er der høstfrokost i konfirmandstuen i Søndbjerg efter høstgudstjenesten den 29. september i
Søndbjerg Kirke. Det koster 30 kr. at deltage i det kolde bord og efterfølgende æbleskiver.
Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 26. september kl. 15.15. Altergangsgudstjeneste.
Indre Mission
Lørdag d. 14. september. Kredstur. (Se under Hvidbjerg.
Tirsdag d. 17.- torsdag d. 19. september. Vækkelsesmøder. Se fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 16. september kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Luk. 14,1-11.
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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FRILUFTSGUDSTJENESTE
Nina D. Nyegaard Kirkekaffe.
Høstgudstjeneste og
Høstfrokost
Kirkekaffe

Lyngs

Nina Dyrhoff Nyegaard
Høstgudstjeneste og
Høstfrokost

Jegindø

Høst- og Fangsgudstjeneste
Nina D.Nyegaard Kirkekaffe

Søndbjerg
Fællesspisning

Høstgudstjeneste og
Høstfrokost

Odby
Hans Vestergaard
Kirkekaffe.

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

