Hvidbjerg Kirkes alter
ved juletid.

Velkommen fra din Himmel-sal
til denne verdens tåredal,
hvor man dig intet andet bød
end stald og krybbe, kors og død.

Hans Adolph Brorson
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Redaktionsudvalget:

Hvidbjerg
Børge Larsen, tlf: 97 87 15 38
E-mail: riebulig@gmail.com

Lyngs

Glæden er født i dag
Julen er børnenes fest. Børn har den uspolerede forventningens glæde.
Børn kan være helt besatte af alt det, der skal ske i forbindelse med jul.
Adventstid med hygge og lys. julepyntning, bagning, indkøb, gaver der
skal pakkes ind, hemmeligheder, som mor og far har, og meget andet.
Joh, der er meget at glæde sig over og glæde sig til. Julen er glædens
fest. Vi glæder hinanden med gaver, julehilsner og julebesøg. I julen
skal vi nå alt det, vi ikke når til daglig. Vi skal rigtig hygge os og være
sammen.

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf: 97 87 80 56.

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

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

Ansvarshavende
redaktør:
Lars Grønbæk Sandfeld
tlf: 97 87 11 15. E-mail: LSA@KM.DK
Nina Dyrhoff Nyegaard
Orlov

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
februar: 22. december
Fotos: Ellen Aarlit Gade og Hans Stokholm Kjer

Men måske har vi det i virkeligheden som de forældre, der begge
havde travlt i deres daglige arbejde. Op mod jul hastede de en dag ind i
en legetøjsbutik for at købe en julegave til deres lille datter. “Vi er på
arbejde hele dagen og væk hjemmefra”, sagde de. “Vi skal bruge noget,
der kan glæde den lille, holde hende beskæftiget og fratage hende
følelsen af at være alene”. “Beklager meget”, smilede ekspeditricen
venligt, “men forældre har vi ikke på lager!”
Den slagfærdige ekspeditrice ramte de to travle forældre på et ømt
punkt og tvang dem til eftertanke. Hvad bruger vi vort liv til? Og hvad
er det for et liv vi tilbyder vort barn og hinanden? I julen prøver vi så at
kompensere for det, vi forsømte i årets løb. Vi får tid til at være glade
sammen. Vore sind bliver stemt til fest og højtid. Julens glæde er nemlig noget, der har med hele vort liv at gøre også i dag, ikke bare for de
mange år siden.
Vi må leve af den glæde, som hyrderne hørte om. Og hvis vi tager
julens glæde med ud i vores hverdag og lader den virke og gælde, så
bliver verden ny og anderledes, og så er der al mulig grund til glæde.
Juleglæden når først og fremmest derind, hvor der virkelig er brug for
den. Juleglæden tænder lys i mørket og i håbløsheden. I juleevangeliet
hører vi om englenes ord til hyrderne ude på Betlehems marker en kold
og mørk nat. Og glæden fortælles lige så aktuelt i dag som for 2.000 år
siden. “Frygt ikke; thi se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være

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, ORLOV!
VIKAR: Morten Krogh Nielsen
Tlf: 20 21 01 98.
e-mail: MBN@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.

For m ænd

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Svende Grøn,
tlf: 97 87 12 24.
Søndbjerg – Odby sogne:
Bent Ingemann Jensen,
tlf: 97 87 50 26.

for hele folket. Thi eder er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus Herren!” Juleglæden trænger igennem og ind til os, også når vi befinder os der, hvor vi ikke selv kan finde udvej. Når vi synger julens glade
salmer, så fornemmer vi glimtvis den himmelske fred, som giver livsmod og glæde. Ingemann kan hjælpe os
på vej:
Glæden er jordens gæst i dag
med Himmel-kongen, den lille.
Du fattige spurv, flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden.
Hans Vestergaard Jensen

Farvel og tak

Så er der snart gået 4½ år siden Anne og jeg kom til
Jegindø, Resen og Humlum sogne. Det har været
spændende år, hvor vi har mødt og lært mange
dejlige mennesker at kende. Hverdagen i sogn og
kirke har været travl, hvor vi har mødt hinanden ved
fest og sorg. Tak for den trofaste medleven i kirkens
liv. Tak til de mange frivillige. Tak for godt samarbejde med kirkernes ansatte, menighedsråd og kollegaer. Med glæde og taknemmelighed tænker vi tilbage
på disse dejlige år, hvor vi er blevet mødt med varme
og omsorg. Vi forlader embedet og alle jer gode

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

mennesker med vemod, fordi det har været en
ønskestilling at være præst på landet. Vi har været
vidt omkring, men Jegindø, Resen og Humlum vil
have en særlig plads i vore hjerter. Jeg slutter mit
præstevirke efter mere end 37 års tjeneste. Vi skal
begynde noget nyt. I det nye år skal vi være mormor
og morfar på ’fuld tid’, så vi flytter til Odense, hvor
børnebørnene bor sammen med deres forældre. Vi
siger farvel og tak. Men vi siger også på gensyn.

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

Hans Vestergaard Jensen

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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Er verden af lave?
Søndag den 9. november var vi nogle, der var ude
med raslebøsserne for at samle penge ind ved
landsindsamlingen til Dansk Flygtningehjælp. Vi
hører på radio og TV i denne tid, at der faktisk
aldrig har været mere behov for hjælp end netop
nu, fordi der pga. krig og konflikter mange steder
i verden ikke har været flere mennesker på flugt
siden 2. Verdenskrig, end tilfældet er for øjeblikket.
Umiddelbart kan det være svært for os velfærdsdanskere at sætte os ind i flygtningenes situation.
Vi har vel ikke nogensinde haft det bedre i Danmark, end vi har nu.
Vi har vores grundlovssikrede ret til frit at tænke
og tro, som vi vil. Vi kan frit give udtryk for vores
holdninger, uden at nogen af den grund forfølger
os og jager os fra hus og hjem.
Vi har jo ikke engang fantasi til at forestille os, at vi
skulle kunne komme i en situation, hvor vi er nødt
til at forlade vores land og familie for ikke at
risikere vores liv.

Dansk Flygtningehjælp er med til - sammen med
en række andre gode initiativer - at hjælpe verdens flygtninge og på den måde at gøre en
forskel.
Man kan hjælpe flygtninge og andre mennesker i
nød på mange måder, ikke blot ved økonomiske
bidrag, men også ved at have en positiv holdning
til de af vore medmennesker, der af den ene eller
anden grund er i stor nød. – Det gælder også
dem, der banker på vores dør og beder om hjælp.
Med disse ord og tanker vil vi ønske hinanden en
rigtig god julemåned.
Børge Larsen

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
26. oktober:

Mads Bjørn Mølgård

Det betyder ikke, at der ikke er nogle herhjemme,
der har problemer. Det kan være arbejdsløshed
eller sygdom, der tynger – eller vi har måske
mistet nogen, vi holdt af. Vi kan sandelig også
blive ramt, ja, nogle så hårdt, at de aldrig bliver
glade igen.

Begravelser / Bisættelser:
15. oktober:
Gretha Madsen Stendorf
18. oktober:
Erik Schjødt
21. oktober:
Karen Marie Petersen
28. oktober:
Ane Marie Brusgaard Kjær

Når dette er sagt, har vi trods alt gode og trygge
forhold herhjemme, bl.a. i form af et godt socialt
system, der holder hånden under os, hvis vi mister
vores arbejde og et veludbygget sundhedssystem, når vi har brug for det. Vi må sige, at vi lever
under fantastiske forhold!

Begravelser/ Bisættelser:
5.oktober:
Stefan Kaletka
9. oktober:
Hedvig Petra Amalie Poulsen

Velvidende at vi ikke kan frelse hele verden, bliver
man uvægerligt glad af at tænke på, at indholdet
af raslebøsserne ved den årlige indsamling til
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Jegindø Kirke

Odby Kirke

Begravelser/ Bisættelser:
4. oktober:
18. oktober:
25. oktober:

Alice Anny Vestergaard
Jens Erik Odgaard Jensen
John Hardy Nielsen

Fælles Program
Christmas Carols og de ni læsninger i Struer Kirke
Lørdag den 6. december kl. 15
er der traditionen tro Christmas
Carols og De ni Læsninger, hvor vi
inviterer vore udenlandske
medborgere samt alle andre
interesserede i Struer provsti. De
dejlige engelske julesalmer bliver
sunget, og vi lytter til De ni
Læsninger med profetierne om
Jesus og hans fødsel. Læsningerne
vil blive læst på ni forskellige
sprog. Gudstjenesten vil foregå på
engelsk, hvor de læste tekster vil

blive vist på engelsk og dansk på
PowerPoint.
Venligst hjælp os med at invitere de
udenlandske medborgere i jeres
sogn til denne gudstjeneste. Byd
dem velkommen til et kirkeligt og
folkeligt fællesskab. Danskere med
en udenlandsk ægtefælle kan også
have glæde af dette fællesskab.
Efter gudstjenesten er der gløgg og
æbleskiver i menighedslokalerne.
Alle er meget velkomne.
Please join us for the Christmas

Carols and Advent service lessons at
Struer Church Saturday 6th December at 3 pm. After the service we will
gather in the parish hall for ‘gløgg’
and ‘æbleskiver’. Very Welcome
Hans Vestergaard Jensen, Jegindø.

Caféeftermiddag
i Thyholm
Kirkecenter

De ni Læsninger i
Hvidbjerg Kirke

Julefest for alle på
Thyholm og
Jegindø

Onsdag d. 3. december kl. 14.30:
Sæsonafslutning ved Sognepræst
Lars G. Sandfeld.

Søndag d. 7. december kl. 19.00 i
Hvidbjerg Kirke:. Velkommen til
denne dejlige indledning til julen
hvor lokale kor og musikere medvirker i Hvidbjerg Kirke. Når vi er
færdige i kirken er Menighedsrådet
vært ved et traktement (Æbleskiver
m.m.) i Kirkecenteret, hvor man også
kan synge videre og lytte til en
julehistorie.

Søndag d. 28. dec. kl. 19.00 i
Thyholm Kirkecenter
Tale ved Steen Torstensen, Hvidbjerg. Der vil være kaffebord og
fællessang omkring juletræet, samt
lege for børn og voksne.
Arrangører: Unge Hjem og Indre
Mission på Jegindø og Thyholm.
Alle er velkomne.

Fr a pr æsterne.
For tiden sker der en del nyt på præstefronten. Her en kort opdatering:
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard er på orlov. Som vikar fungerer Morten Krogh Nielsen (Se kontaktrubrikken på side 2.)
Sognepræst Hans Vestergaard Jensen går på pension pr. 1. januar, men afvikler ferie fra d. 15. december. I resten af december måned vil telefonsvareren henvise til den afløsende nabopræst. Fra 1. januar er
pastor Ove Arensbach, Holstebro, konstitueret i embedet. Mere herom i næste nummer af Kirke & Sogn.
Sognepræst Lars Grønbæk Sandfeld er ganske vist flyttet til ny privatadresse, men træffes stadig på
Hvidbjerg Præstegårds telefon og på kontoret i Præstegården efter aftale.
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Hvidbjerg/Lyngs

www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 3. december kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.
Søndag d. 7. december kl. 19.00: De ni Læsninger i Hvidbjerg Kirke. Derefter hyggeligt samvær for alle interesserede i Kirkecenteret med æbleskiver, sang og en julefortælling.
Solvang
Tirsdag d. 9. december kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Onsdag d. 24. december kl. 10.30: Julegudstjeneste.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 11. december kl. 19.30 hos Grethe og John Larsen, Møllevænget 15.
Indre Mission
Tirsdag d. 9. dec. kl. 19.30: Adventsfest i Thyholm
Kirkecenter.(Se under Grundtvigsk Forum.)
Søndag d. 28. december kl. 19.00: Fælles Julefest i Thyholm Kirkecenter. Se under fælles.
Grundtvigsk Forum
Tirsdag d. 9. december kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Niels Henrik Arendt – tidligere biskop i Haderslev, nu sognepræst i Husby-Staby sogne og formand for Grundtvigsk Forum.
Emne: ”Glæden ved musikken.” Et personligt foredrag
om, hvad der sker, når musik får lov til at give fylde og berige livet. Indre Mission er medindbydere til denne aften.
Unge Hjem
Søndag d. 28. december kl. 19.00: Julefest. Se under fælles.
KFUM & KFUK
www.thyholm.kfum-kfuk.dk
Foreningsformand: Jesper Hargaard, tlf:28 68 50 08.
Mokklub for 4. til 6. klasse. Hver onsdag fra kl. 19,00 til
20,30.
Ungdomsklub for 7. klasse og opefter. Hver tirsdag fra kl.
19,00 til 21,00.
Familieklub: Én fredag i måneden.
Møderne holdes i Thyholm Kirkecenter.

6

Thyholm FDF
www.fdfthyholm.dk
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
Væbnerelever:
Mandage kl. 19.00-20.30
1. væbnere og 2. væbnere:
			
Mandage kl. 19.00-21.00
Møderne er i FDFs Kredshus i Østergade.
Jegindø

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 3. december kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.
Indre Mission:
Onsdag den 10. december kl. 19.30: ADVENTSFEST i Missionshuset hvor Svende Grøn, Barslev, fortæller og underholder. Vi serverer ris a la mande, småkager og kaffe.
Søndag den 28. december kl. 19.00: JULETRÆSFEST i Thyholm Kirkecenter for hele familien. Steen Torstensen, Hvidbjerg, fortæller om sin barndomsjul. Kaffebord.
Alle er meget velkomne. Ønskes kørelejlighed kontakt tlf.
97 87 92 18.
FDF
Onsdag den 4. december kl. 18.30: Lederne laver juledekorationer
Lørdag den 6. december: Kl.10 sælger børn og ledere juledekorationer. Vi kommer rundt på hele øen.
Mandag den 15. december 18.30 – 20.00: Juleafslutning for
hele kredsen.
S øn d bj er g / Od by.

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Uglev Ældrecenter
Onsdag d. 24. december kl. 11,00. Julegudstjeneste.

Bibelkredsen
Mandag d. 15. december kl. 19.00 Ellen og Per Toftdahl,
Birkevej 4.
Vi synger advents- og julesalmer. Vælg din/dine.

Det sker hen
imod jul….
Lørdag den 6. dec. kl. 14.00
i Struer Kirke
Christmas Carols:
De ni læsninger på ni forskellige sprog.
Efterfølgende gløgg og æbleskiver.
Søndag den. 7. dec. kl.19.00
i Hvidbjerg Kirke
De Ni Læsninger.
Lokale kor og solister medvirker.

Kirke! du er vort Betlehem
og alle små derinde,
efter som det er sagt til dem,
skal deres frelser finde
med juledags-evangelium
i hjertekammerets krybberum!

Søndag den 14. dec. kl.14.00
i Jegindø Kirke
Afskedsgudstjeneste for Hans Vestergaard.
Søndag den 21. dec. kl.19 - 20
i Hvidbjerg Kirke
Vi synger julen ind.
Kom og foreslå din yndlingsjulesalme!

Grundtvig

“Den gamle redacteur” øsker alle kirkebladets læsere en GLÆDELIG JUL!
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Gudstjenester | December 2014

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

7.
14.
21.
24.
25.
26.
28.
31.
1. jan

2.s.i advent
3.s.i advent
4.s.i advent.
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag.
Nytårsaften
Nytårsdag

kl. 19.00 De ni Læsninger
kl. 10.30
kl. 9.00 Morten Krogh Nielsen. Kirkekaffe
kl. 14.00 +16.00 Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
kl. 11.00
kl. 9.00 Morten Krogh Nielsen
kl. 10.30
kl. 16.00 Kollekt til Bibelselskabet
INGEN		

7.
14.
21.
24.
25.
26.
28.
1. jan

2.s.i advent
3.s.i advent
4.s.i advent.
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag.
Nytårsdag

kl. 10.30
INGEN
INGEN		
kl. 15.00 Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
kl. 9.30
INGEN
INGEN
kl. 14.00 Kollekt til Bibelseskabet

7.
2.s.i advent kl. 10.30
14.
3.s.i advent kl. 14.00
21.
4.s.i advent. INGEN
24.
Juleaften
kl. 15.00
					
25.
Juledag
kl. 9.30
26.
2. juledag
INGEN
28.
Julesøndag kl. 9.00
1. jan Nytårsdag
kl. 16.00

Søndbjerg 7.

Odby

Jan Bjerglund
Hans Vestergaard. Afskedsgudstjeneste
Erik Lunde
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
Morten Krogh Nielsen
Ebbe Fibiger
Jan Bjerglund Kollekt til Bibelselskabet

14.
21.
24.
25.
26.
28.
1. jan

2.s.i advent
3.s.i advent
4.s.i advent.
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsdag

INGEN
kl. 9.00 Lars G. Sandfeld
INGEN
kl. 16.00
kl. 11.00
INGEN
kl. 9.00 Lars G. Sandfeld
kl. 16.00 Kollekt til Bibelselskabet

7.
14.
21.
24.
25.
26.
28.
1. jan

2.s.i advent
3.s.i advent
4.s.i advent.
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag.
Nytårsdag

kl. 9.00 Lars G. Sandfeld
INGEN
kl. 10.30
kl. 14.30
INGEN
kl. 10.30
INGEN
INGEN

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

