Nogle af Thyholms
konfirmander i
Viborg Domkirke

Og når de fra forældres hånd
skal ud i verden vanke,
da led dem, Frelser, ved din Ånd,
læg stadig dem i tanke,
at de til dig er døbt,
fra synden dyrekøbt,
at aldrig er forladt
den, som til dig har sat
sit håb alene. Amen!
Johan Nordahl Brun 1786.
Bearbejdet 1798 og 1844.
DDS. nr. 480 v. 4
n r .
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Redaktionsudvalget:

Hvidbjerg
Lars G. Sandfeld tlf. 97 87 11 15
e-mail: LSA@KM.DK
Børge Larsen, tlf. 97 87 15 38

Lyngs

”Wauw, hold da kæft hvor er
her flot!”
”Wauw, hold da kæft hvor er her flot!” lød det helt spontant fra en af
Thyholms konfirmander, da vi i november var på tur til Viborg og de
trådte ind i domkirken, hvorefter stilheden sænkede sig over flokken. Overrumplet af rummets storhed, Skovgaards smukke skildringer af bibelhistorier, og ikke mindst domkirkens orgel, som lige på
det tidspunkt brusende satte i gang med Thomas Kingos ”Sorrig og
glæde” blev flokken af unge mennesker, som ellers normalt sjældent er stille ret lang tid ad gangen, med ét stille.

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

Og så gik de ellers på opdagelse i kirkerummet, fascineredes af
malerierne, nød udsigten over byen fra kirketårnet. Stillede spørgsmål og sugede til sig af alt det, som er så anderledes end det de
plejer at fylde deres dagligdag ud med for at undgå kedsomheden:
smartphone, popmusik, tv-serier, facebook, Instagram, for der var
ingen underholdning….

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

Så lidt – eller måske netop så meget skulle der til for at fange ungdommen den dag i Viborg – en storslået kirke.

Ansv. redaktør
Nina Dyrhoff Nyegaard, tlf. 97 87 51 36.
e-mail: ndn@km.dk

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

Mødestof
Sendes til lokalredaktørerne

Deadline for
marts nr: 24. februar
Fotos: Jørgen Madsen, Nina Dyrhoff Nyegaard,
		 Hans Stokholm Kjer

Og er det mon ikke også det vi som kirke indimellem skal turde
holde fast i? At Folkekirken, både forstået som bygningerne, der
ligger spredt rundt om i landet, men også Folkekirken som en del af
bevidstheden hos folk, netop skal turde tro på, at vi mennesker ung
som gammel, helt spontant godt ved det, når vi af og til overrumples af noget som er smukt, noget som er stort, noget som rører ved
os og fortæller os, at livet er så meget større end det vi lige selv kan
udtrykke. At vi af og til har godt af at opleve den højtidelighed, den
stilhed og den dybde i livet, som helt spontant indfandt sig hos
konfirmanderne den dag. En fornemmelse som kan få lov til at slå
rod og forhåbentlig med tiden også kan vokse sig større hos konfirmanderne, så de også senere i livet, når livets sorger eller glæder
bliver så store, at de har behov for et sted, hvor de ved, at de ikke

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.

Højt til loftet i
Domkirken

står alene med de uforståelige ting, ved at kirken
netop er et sted, som adskiller sig fra samfundets
forsøg på altid at underholde og tilfredsstille. At
kirken er der, hvor der er plads til at være, når livet
bliver for stort eller for svært til, at vi kan være
alene om det.

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

For mon ikke konfirmandens udbrud: ”Wauw,
hold da kæft, hvor er her flot” kan sidestilles med
udbruddet der lød i Bibelen, når Jesus gjorde
nogle af sine undergerninger: ”Aldrig har vi set
noget lignende”?
Nina Dyrhoff Nyegaard

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

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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Handbjerghus Efterskole – fordi det godt
må være sjovt at gå i skole
Der har været en lang vej fra ide til virkeliggørelsen af en efterskole. Vi er ofte blevet spurgt,
hvordan det gik til, at vi pludselig fik en ide om at
åbne en ny efterskole.
Den tidligste spire af ideen om en efterskole
kommer fra den tidligere forstander på det der
hed Handbjerghus UNGDOMSKOSTSKOLE; en
kommunalt ejet skole i Handbjerg. Denne ide
voksede, da det i juni 2012 blev besluttet at lukke
den daværende skole. Siden da har vi sammen
med en engageret bestyrelse arbejdet hårdt og
målrettet. Vi valgte at beholde navnet, da der
med det fulgte en del goodwill. Vi fik lavet et nyt
logo og vores bestyrelsesformand var dagligt i
forbindelse med Ministeriet for Børn og Undervisning, Efterskoleforeningen og/eller andre vigtige
medspillere. Vi var også en tur i Nr. Nissum for at
få råd og vejledning af forstanderparret på Kongensgaard Efterskole.
Det har været hårdt og udfordrende arbejde, og
det er det stadig, om end vi nu dagligt ser frugten
af arbejdet. Det er stadig hårdt for det hele er nyt:
Ny skole, nye bygninger, nyt personale, nye elever
- selv en helt simpel ting som pærer til skolens
lamper har foranlediget spørgsmål; hvilke pærer
bruger lamperne? Og hvor køber vi dem? Ikke
svære spørgsmål men noget vi skal tage stilling til.
Vi har fået mange råd, som indeholdt sætningen:
“det er da bare lige ... /I skal da bare lige ...”. Men
intet er ”bare lige” og slet ikke, når der er så mange af dem, som der er i sådan et stort projekt.

4

Jørgen og jeg elsker det - det er vores drømmeprojekt, og vi har lagt og lægger stadig hele
hjertet i skolen og eleverne. Samtidig er vi så
heldige, at vi har fået ansatte, der deler passionen
og lægger lige så meget hjerteblod i efterskolelivet.
Kom og se skolen …
Vi ønsker at skolen bliver en del af lokalsamfundet og at thyholmerne jævnligt kommer på skolen. Vi vil gerne dele skolens fantastiske faciliteter
med andre. Vi har pt. lånt hallen ud til vores gode
naboskole Søndbjerggård, og Thyholms Hardball
Klub er også blevet faste gæster på skolen. Vi har
snakket med medlemmer af Thyholms løbeklub,
som har givet udtryk for, at de vil lægge turen
forbi skolen og tage de unge med ud på en løbetur i ny og næ. Ligeledes er der en lokal cykelrytter, der har tilbudt at lægge vejen forbi. Og der er
plads til mange flere! Vi forestiller os, at der kan
danses Zumba, spilles volleyball og badminton,
øves musik, holdes foredrag og kurser i blomsterbinding, kreative sysler mm. Vi er åbne for ideer.
Det eneste du/I skal gøre er at tage kontakt til os!
Om ikke andet så håber vi at se dig/jer alle igen i
starten af juni 2014 til et brag af et bagagerumsmarked!
Glade decemberhilsner
Jørgen og Louise

Fælles Program
Spaghettigudstjeneste

Onsdag d. 8. januar kl. 17
Børnekoret under ledelse af Rikke Feraru opfører Hellig tre kongers spil.
Efterfølgende fællesspisning i konfirmandstuen i Søndbjerg

Indre Mission

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. januar Mandsstævne i Bedsted Missionshus.
Medvirkende seniormedarbejder Per Weber, Hinnerup.

Kirkehøjskoleaftener

Tema: Bibel og salmebog
Onsdag den 22. januar kl. 19.30 I Thyholm Kirkecenter, Nørregade 17, Hvidbjerg
Salmesangsaften: “Bibelens billedsprog i moderne salmer” ved Lisbeth Smedegaard Andersen.
Den nye salmebog har skabt en forøget interesse for den nyere salmedigtning. Ikke bare for de
salmer, der kom med i salmebogen, men også for de principielle spørgsmål omkring en fortsat
fornyelse af traditionen. Hvad er en salme? Hvordan kan man forny en så gammel genre, og er
det overhovedet muligt og nødvendigt at skrive salmer i dag?
Blandt de nyere salmedigtere er også Lisbeth Smedegaard Andersen, der med udgangspunkt i
egne salmer vil fortælle om at skrive salmer i dag og redegøre for tanker bag det billedsprog, en
ændret omverden må kalde på.
Arrangeret af menighedsrådenes samråd som er sammensat af præsterne på Thyholm, samt
repræsentanter fra de 2 menighedsråd
Arrangementerne koster 30,- kr. pr. gang inkl. kaffe og brød
………………………………………………
Følgende aftner er planlagt:
Torsdag 13. februar. En spændende foredrags-/sangaften med Jesper Gottlieb, komponisten
bag melodierne til “Salmeregn” - den nye salmebog med tekster af digteren Simon Grotrian!
Torsdag den 20. marts. “Blæs støvet af Bibelen”. I hvert eneste pas er der for eksempel et billede
af den korsfæstede Kristus. Når vi holder jul, påske eller pinse, tager vi også ofte uden at være
bevidste om det afsæt i Bibelen. Foredrag ved generalsekretær for Bibelselskabet, Morten Thomsen Højsgaard.

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Begravelse:
23. november:

Gunnar Kristian Noe Nielsen

Søndbjerg Kirke
Vielse:
9. november:
			
			
Begravelse:
28. november:

Heidi Hillerström
Ørts Meclenborg og
Lasse Ørts Meclenborg

Jegindø Kirke

Begravelser/ bisættelser:
9. november : Stefan Josefsen
9. november : Connie Trap
15. november : Helge Nygaard Sørensen
16. november : Anna Kathrine Larsen
22. november : Kirstine Dorthea Gaj Kristoffersen

Christian Kirkegaard
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Hvidbjerg

www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 8. januar kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.
Kirkehøjskoleaften
Onsdag d. 22. januar. Se under fælles program!
Solvang
Tirsdag d. 14. januar kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 28. januar kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Bedeuge: Alle aftner i Thyholm Kirkecenter kl. 19.30.
Mandag d. 6. jan. Indledning ved Lars Sandfeld, Hvidbjerg.
Tirsdag d. 7. jan. Indledning ved Peter Gade, Smerup.
Onsdag d. 8. jan. Indledning ved Bent Fodgård, Thisted.
Torsdag d. 9. jan. Indledning ved Bent Ingemann, Uglev.
D. 17. og 18. jan. Mandsstævne i Bedsted.
Se fælles.
Nærmere oplysninger og program hos Leo Villesen
tlf. 97 87 80 15.
Onsdag d. 29. jan. kl. 19.30 i Thyholm kirkecenter:
Indre Missions generalforsamling. Se fælles.
Forslag til kandidater bedes afleveret til Leo Villesen tlf. 97
87 80 15 senest d. 23. jan.
Alle Hjem
Mandag den 27. januar kl.19.30. Bibeltime hos Else og
Svend Erik Toftdal, Fasanvej 25
6. kapitel : “Og også Thomas var med”.
Unge Hjem
Mandag den 13. januar kl. 19.30, hos Pus og Sam. Skærshøjvej 9.
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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.
Thyholm FDF
www.fdfthyholm.dk
Patruljemøder:
Puslinge:
Tirsdage
1. Tumlige:
Tirsdage
2. Tumlinge:
Tirsdage
1. Pilte:
Tirsdage
2. Pilte:
Tirsdage
Væbnerelever:
Mandage
1. væbnere og 2. væbnere:
			
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. 8. januar. kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.
Bibelkreds
Torsdag d. 23. januar kl. 19.30.
Hos Birte og Leo Villesen
Lyngs Kirkevej 12
Jegindø

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Indre Mission
Mandag den 6. til torsdag den 9. januar: Evangelisk Alliance møde (Bede-ugen), hver aften kl. 19.30 i Missionshusets lille sal.
Fredag den 17. til lørdag den 18. januar: Mandsstævne i
Bedsted Missionshus Se under fælles.
Onsdag den 22. januar: kl. 19.30 i Missionshuset. Foredrag
om ”Hyrder” ved Kirsten Graversgård
Alle er velkomne også fra nabosognene
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18

FDF
Mandag den 6. januar kl. 19.00: Ledermøde
Tirsdag den 7. januar kl. 17.30 – 20.30: Kredsmøde Vi tager
alle i Hurup Svømmehal.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger/tumlinger kl. 18.30 – 20.00
Pilte/væbnerelever kl. 18.30 – 20.00
S øn d bj er g / Od by.

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Søndbjerg og Odby Kirker
Menighedsrådsmøde tirsdag d. 28. januar kl. 19.00 i konfirmandlokalet ved Søndbjerg Præstegård.
Kirkehøjskoleaften
Onsdag d. 22. januar. Se under fælles program!

Indre Mission
Fredag d. 17. og lørdag d. 18. Mandsstævne.
Se fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 20. januar kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent
Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Luk. 17,5-10.
Juniorklub - God’s still not dead
Juniorklub for børn og unge fra 4. klasse og opefter på
Thyholm Friskole.
Torsdag d. 9. og torsdag d. 23. januar kl. 19.
Henvendelse Margit Donslund tlf. 97 87 57 37 eller Nina
Dyrhoff Nyegaard tlf. 97 87 51 36
Kyndelmissegudstjeneste
Søndag d 2. februar kl. 16 i Søndbjerg Kirke med Svende
Grøn og Inge Hertz Aarestrup .

Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 30. januar kl. 15.15. Altergangsgudstjeneste.
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Hvidbjerg
1.
5.
12.
19.
26.

Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s.e.H.3 K.
2. s.e.H.3 K.
3. s.e.H.3 K.

INGEN
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 9.00

1.
5.
12.
19.
26.

Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s.e.H.3 K.
2. s.e.H.3 K.
3. s.e.H.3 K.

kl. 14.00
kl. 9.00
INGEN
kl. 9.00
INGEN

Nina Nyegaard Kirkekaffe
Kirkekaffe

Lyngs
Kollekt til Bibelselskabet
Nadver

Jegindø
1.
Nytårsdag
kl. 16.00 Kollekt til Bibelselskabet
5.
Hellig 3 Konger
kl. 10.30
12. 1. s.e.H.3 K.
INGEN
19. 2. s.e.H.3 K.
kl. 10.30
26. 3. s.e.H.3 K.
kl. 9.00 Kirkekaffe.
					 Kollekt til Kirkens Korshær

Søndbjerg
1.
5.
12.
19.
26.

Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s.e.H.3 K.
2. s.e.H.3 K.
3. s.e.H.3 K.

INGEN
kl. 10.30
INGEN
kl. 9.00
INGEN

1.
5.
12.
19.
26.

Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s.e.H.3 K.
2. s.e.H.3 K.
3. s.e.H.3 K.

kl. 16.00
INGEN
kl. 10.30
INGEN
kl. 10.30

Hans Vestergaard

Odby
Kollekt til Bibelselskabet
Kirkekaffe
Lars Sandfeld

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

