”Sommerens Ø”:
Møgelø - i sigte.

Der er meget, som kan vække
småligt kævl og usselt kiv.
Der er intet, som kan lignes
med en lejrs frie liv:
Under regn af gyldne gnister
sad vi rundt om lejrens bål,
dér har drengen drømt sin fremtid,
og den unge sat sit mål.
Gunnar Jørgensen 1949.
(2. vers af: ” Vi er børn af sol og sommer” )
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Redaktionsudvalget:

Hvidbjerg

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

Lyngs

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf: 97 87 80 56.
E-mail: hhg@mail.dk

Søndbjerg / Odby
Betty Lauritsen, tlf: 97 87 50 26.
E-mail: betty-bent@mail.dk

Jegindø

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

Ansvarshavende redaktører:
Lars Grønbæk Sandfeld
tlf: 97 87 11 15. E-mail: LSA@KM.DK
(Ansvarshavende for dette nummer)
Nina Dyrhoff Nyegaard
tlf: 97 87 51 36. E-mail: NDN@KM.DK

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
september: 24. juli.
Fotos: Christen Gade, Marianne Hvid,
Hans B. Henriksen, Nina Dyrhoff Nyegaard,
Emma Kildemoes Kragh Møller.

Var Gud i
skyttegravene?
Valmuerne er sprunget ud og står med deres skrøbelige blade
og lyser smukt op i haven med deres røde farve. Efter en rejse
en sommer til Vestfronten, kan jeg ikke længere se på en valmue uden at tænke på, hvor skrøbelige vi mennesker også er,
selvom vi befinder os i skaberværkets pragt.
Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, da vi en sommerdag står foran det der ligner et stykke udyrket natur. Træerne
hænger i smukke grønne farver ud over en fordybning fyldt
med vand og den første tanke, der rammer én, er: Hvor er her
dog smukt!
Det smukke forandres dog hurtigt til en tanke om, hvor mange spildte liv, der ligger under jorden, hvor vi står. For den smukke dal er fremkommet af et bombenedslag under Den store
Krig: 1. Verdenskrig, og resten af naturområdet vidner stadig om
de skyttegrave, hvor ca. 10 millioner unge mænd mistede livet i
en meningsløs krig, der markerede et tydeligt skift fra verden af
i går, og verden i dag.
En verden der både teknologisk og kulturelt blomstrede, og
som i Europa bestod af en ukuelig fremtidsoptimisme, som blev
smadret totalt af krigen. Vender man sig væk fra den smukke
dal, anes meningsløsheden i de hvide sten for faldne soldater,
der står på snorlige rækker, så langt øjet rækker som enorme
påmindelser til os, der lever nu om, at historien ikke må gentages.
Den sommer kom jeg tæt på en tragedie i historien, der har
haft enorm indflydelse på eftertidens tænkning og kultur. En
rejse, der ikke blot gav et rids af historien, men som også aktualiserede krigen dengang og krige, som de stadig føres. En rejse
der igen og igen berørte krigens meningsløshed og også berørte spørgsmålet om, hvor Gud egentlig var henne dengang
under krigen, sådan som vi stadig af og til må spørge?

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.

Og der midt i meningsløsheden så jeg den:
En lille skrøbelig valmue, der støttede sig op af
den hvide sten og som vidnede om at livet
altid er stærkere end døden. At Gud er der, og
skaber liv, hvor vi skaber død. For den lille røde
blomst udtrykker krigens absurditet af skønhed
og rædsel. Om sommeren blomstrede den
mangfoldigt på slagmarkerne og farvede dem
røde, om vinteren var det soldaternes blod, der
farvede markerne. Nu er det de hvide sten, der
står tilbage som en evig erindring om det
nulpunkt, som verden befandt sig i og som vi
aldrig må vende tilbage til.
Nina Dyrhoff Nyegaard

Thyholm FDFs
sommerlejr på
Møgelø
For rigtig mange år siden brugte man det
historiske udtryk ”bliuen ewich tosammende
ungedeelt ” (for evigt tilsammen udelt) om
forholdet mellem Slesvig og Holsten. Nu om
dage er man ligefrem ved at kunne bruge den
samme vending om forholdet mellem Thyholm
FDF og sommerlejren Møgelø.
I år er det nemlig 60 år siden, at Thyholm
FDF var på sommerlejr på Møgelø nede i Julsø
lige over for Himmelbjerget for første gang, og
siden har kredsens sommerlejre været på den
ø lige bortset fra engang midt i 50’erne (i 1957, i
1958) og i 1996, da landslejren på Sletten gerne
ville benytte øen.
60 år er mange år for en børne- og ungdomskreds at holde sommerlejr det samme
sted, men jeg kan godt forstå, at Thyholm FDF
bliver ved. Hvem mindes ikke med glæde de
gode kredslejre på Møgelø med de traditionsrige højdepunkter som flagparade om morgenen – jeg kan huske fra min egen drengetid, at
vi skulle stå på række med hænderne fremme,
så de inspicerende ledere kunne konstatere, at
vi ved morgenvasken havde gjort fingrene
rene, og at der ikke var for meget jord under
neglene. Af traditioner kan jeg fortsætte med
tur til Himmelbjerget, olympiadedag, hike hvor
de større børn skulle besøge Gl. Rye med
kirken, der har spillet en rolle i danmarkshistorien, Ry, Øm Kloster og måske også Gudenåmu-

Gr avere

K irker

Hvidbjerg-Lyngs
Kirkegårdsleder Per Harkjær.
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83
Mail: post@hvidbjergkirkegaard.dk.

Jegindø
Ernst M. Lauridsen
Jegindø kirkegårdskontor
tlf: 51 50 86 85 / 97 87 93 23
Mail: jegindoe-kirkegaard@mail.dk

Hvidbjerg Kirke, Nørregade 16.
Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5.
Jegindø Kirke, Kirkebakken 3.
Søndbjerg Kirke, Ballevej 3.
Odby Kirke, Gl. Landevej 6.

Søndbjerg
Hanne Kragh Møller
tlf: 61 38 08 87

Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76

Thyholm K irkecenter

Nørregade 17, Hvidbjerg.
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seet. Der kan nævnes lejravisen, lejrbål, lejrgudstjenester og siestaen med åben tut.
På en sommerlejr på Møgelø lærer deltagerne at arbejde sammen og indordne sig under
hinanden, da der er en masse, der skal gøres.
En hel boplads skal bygges op. Lejrlivet skal
fungere. Der skal holdes ryddet op på sovesalen og i teltene, og maden skal laves, hvad
enten den bliver lavet over bål af væbnerne
ude på bopladserne, eller den bliver lavet af
tanterne i køkkenet. Lejrdeltagerne bliver
trænet i en spisesalskultur, da der skal være
nogenlunde ro under måltidet, og de får øvelse
i at få service og bestik af bordene nærmest på
lejrmanér, idet de brugte ting bliver sendt op
langs bordene ud til midtergangen.
Der skal også være tid til at slappe af og lave
ingenting og til badeture i Julsø.
Jeg kan huske, at vi i vores lemvigtid flere
gange var på weekend på Sletten lige vest for
Himmelbjerget. Så var vi nogle, der gik hen til
Æblegården for at sejle i kanoer hen til Sletten,
og nogle af os skulle lige en smut over til Møgelø.
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Ja, Møgelø fylder meget hos børn og unge
mennesker og unge mennesker, der er blevet
lidt ældre her fra Thyholm. Livet i FDF og sommerlejrene på Møgelø har været med til at
præge børn og unge – jeg er ikke langt fra at
ville sige, at noget af deres karakter er dannet
derigennem.
Minderne om Møgelø vil bestå.
Niels Odgaard
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Hvidbjerg Kirke

Jegindø Kirke

Lyngs
Kirke

Søndbjerg
Kirke
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Hvidbjerg/Lyngs

Jegindø

www.thyholmkirker.dk

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 6. august kl. 19.00 i Præstegårdens konfirmandstue.

Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 6. august kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds
konfirmandstue.

Solvang
Tirsdag d. 8. juli kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste
Tirsdag d. 22. juli kl. 15.00: Andagt
Tirsdag d. 12. aug. kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 26. aug. kl. 15.00: Andagt.

Indre Mission
Fredag 18. juli - fredag den 25. juli: Bibelcamping på dyrskuepladsen i Hurup. Se fælles
Onsdag den 13. august kl. 19.30: Kredsmøde i Bedsted
Missionshus . Se fælles
Onsdag den 27. august i Missionshuset kl. 19.30: Mannakorn ved Chr. Erik Christensen. Kaffebord
Alle er meget velkomne.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18

Lyngs kirke.
Musikalske indslag ved sommerens gudstjenester:
6. Juli kl. 19.00: Pilgrimsvandring fra Lyngs kirke. Ved
andagten i kirken medvirker Maria Feraru på tværfløjte.
13. Juli kl. 10.30: Günther Schmedemann medvirker på violin.
20. Juli kl. 9.00: Amanda og Lotte Jensby Leegaard medvirker med sang.
10. August kl. 10.30: Günther Schmedemann medvirker
på Violin.
24. August kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste ved Lyngs
Mølle. Thyholmerkoret medvirker.
Indre Mission
18. – 25. juli: Bibelcamping på Dyrskuepladsen i Hurup.
Nærmere oplysninger ved Betty Hargaard 97 87 15 34.
Onsdag d. 13. august kl. 19.30: Kredsmøde i Bedsted Missionshus. Se fælles.
Onsdag d. 20. august kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: En
sang- og fortælle aften ved Lene Bach-Mose, Flovlev.
Unge Hjem
Mandag den 18. august kl. 19.30: Møde hos Kirsten og
Kjeld Graversgård, Kongevejen 1, Jegindø.
KFUM og KFUK
Angående sommerens program henvises til hjemmesiden: www.thyholm.kfum-kfuk.dk
Thyholm FDF
Angående sommerens program henvises til hjemmesiden. www.fdfthyholm.dk
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FDF
Lørdag den 5. – fredag den 11. juli: Sommerlejr for 2. pilte
og væbnere. Sejltur og lejr på Ringkøbing Fjord.
Tirsdag den 8. – fredag den 11. juli: Sommerlejr for puslinger, tumlinger og 1. pilte i Ringkøbing.
Mandag den 11. august: Ledermøde kl. 19.00
Mandag den 25. august: Opstart FDF. Der uddeles indbydelse til børn på Jegindø.
S øn d bj er g / Od by.

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Søndbjerg og Odby Kirker
Strandgudstjeneste:
Søndag d. 24. august kl. 10.30 flyttes Søndbjerg-Odbys
gudstjeneste til Søndbjerg Strand.
Efter gudstjenesten serveres der pølser med brød samt
kolde og varme drikke.
Medbring stol eller tæppe.
I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i Søndbjerg Kirke.
Solnedgangsgudstjenester:
Se fælles.
Menighedsr ådet:
Tirsdag d. 19. august kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.

Uglev Ældrecenter
Torsdagene d. 31. juli og 28. august kl. 15.15. Altergangsgudstjeneste.
Indre Mission
18.-25, juli. Bibelcamping.
Onsdag d. 13. august. Kredsmøde. Se fælles.

Fælles Program
Solnedgangsgudstjenester:

Bibelkredsen
Mandag d. 11. august kl. 19.00 hos Ellen og Per Toftdahl,
Birkevej 4. Tekst: Luk. 12,32-48.
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

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
1. juni:

Oliver Kjær Kristensen

Begravelse:
30. maj:
			

Jenny Cecilie
Christensen Nielsen

Lyngs kirke
Bisættelse:
23. maj:

Ernst Mikkelsen

Odby kirke
Begravelse:
30. maj:

Sidsel Marie Madsen

Indre Mission

18.-25, juli. Bibelcamping på dyrskuepladsen i
Hurup.
Onsdag d. 13. august kl. 19.30: Kredsmøde i
Bedsted Missionshus. Taler: IMs landsformand,
pastor Hans-Ole Bækgaard, Århus.

Solnedgangsgudstjenester er gudstjenester, hvor prædikenen er erstattet af musikindslag ved lokale medvirkende. Hver
aften kl. 21.00.
Onsdag d. 9. juli i Søndbjerg Kirke.
Christina og Marion Saugbjerg samt Christen
Birkebæk. Sang, orgel og klaver.
Onsdag d. 16. juli i Odby Kirke.
Berith Christensen, Birte og Hanne Riis. Sang,
klaver og fløjte.
Onsdag d. 23. juli i Søndbjerg Kirke.
Emma Odgaard, Ellen Pedersen og Christen
Birkebæk. Sang, klaver og orgel.
Onsdag d. 30. juli i Odby Kirke.
Jørgen Fomsgaard og Rikke Feraru. Sang og
klaver.
Onsdag d. 6. august i Odby Kirke.
Thyholm All Stars. Musik.
Onsdag d. 13. august i Søndbjerg Kirke.
Thyholm Friskoles Voksenkor.
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Nina D. Nyegaard
Nina D. Nyegaard
Nina D. Nyegaard Kirkekaffe
Kirkekaffe
FRILUFTSGUDSTJENESTE

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

