Foråret så sagte
kommer

Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853
DDS 290 v. 3
n r .
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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.

Foråret så sagte kommer
Hvis nogen mener at kunne genkende denne overskrift, så er den
ganske rigtig ikke min egen opfindelse. ”Foråret så sagte kommer”
er titlen på den erindringsbog, som Kaj Munk udsendte i 1942 to år
før sin død. Det er de første ord i det første lille digt Kaj Munk skrev i
1906, da han kun var 8 år gammel:
”Foråret så sagte kommer. Snart kan vi vente den glimrende
sommer, hvor fuglen bor i sit grønne hjem”. Sådan lyder det lille digt
i al sin enkelhed.

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

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
Nina Dyrhoff Nyegaard
(Ansvarshavende for dette nummer)
tlf: 97 87 51 36. E-mail: NDN@KM.DK

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
MAJ NR: 24. MARTS.
Fotos: Ellen Aarlit Gade, Nina Dyrhoff Nyegaard
		 og Hans Stokholm Kjer

Udsigten fra Kaj Munks
præstegård i Vedersø

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.

I forordet til bogen skriver Kaj Munk blandt
andet: ”Egentlig skal erindringer ikke skrives, før
man er 80. Dels kan man så ikke længere huske
noget. Og dels er de døde, der ellers ville blive
vrede. På begge måder var man altså friere stillet ---- Jeg kunne også have kaldt min bog ”De
lollandske stjerner”. Når jeg af far blev sendt i
brugsen forårsaftener, da strålede stjernerne over
den lave ø højere og blankere end jeg nogen
sinde siden har set dem. De strålede af renhed,
ære, evigt liv. Nu synes jeg, alle stjerner er slukket.
Efterårsstormen pisker i mørke og slud. Men Gud
skal tænde dem igen, over Lolland, min kære
fødeø, over Danmark, mit fædreland. Og vi skal se
dem, som jeg så dem i min barndom, og elske
dem og lyde dem og elske dem igen. Foråret så
sagte kommer. Så sagte, ja. Men kommer. ” Vedersø Præstegård i september 1942. Kaj Munk.
Heldigvis ventede Kaj Munk ikke med at skrive
sine erindringer til han blev 80. Som bekendt
betalte han jo med sit liv for at stå op mod den
nazistiske besættelsesmagt og frygtløs tale dette
vanvid midt imod. Vi er netop her i januar måned
blevet mindet om det, som skete for 70 år siden.
Da Kaj Munk blev myrdet blev han en hel nations
symbol på det, som vi siden dengang gang på
gang har sunget: ”Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø om så det gælder…”
Foråret så sagte kommer. Da den otteårige Kaj
Munk skrev de ord første gang, tænkte han uden
tvivl på det forår, som helt bogstaveligt var på vej,
og som bragte løfte med sig om alle sommerens
lyksaligheder.

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

Da han skrev dem igen i 1942, midt i den mørkeste tid for vort land, havde disse ord fået en helt
anden og større betydning. Nu var det kommende forår blevet et billede på den dag, som han
ventede med længsel; den dag da hans elskede
fædreland igen skulle blive frit. ”Foråret kommer
så sagte, men det kommer”, skriver han.
Selv fik Kaj Munk ikke lov til at opleve den glædens dag, da Danmark igen blev frit, men vi
mindes ham med taknemmelighed, for hvad han
fik lov til at udrette for at holde håbet om den dag
i live i vort folk, og vi takker Gud for, at han lod
den dag komme og for den frihed og de trygge
kår, han stadig giver os at leve under.
Lars Grønbæk Sandfeld
Kaj Munks gravsten

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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Sogneindsamling 2014
Søndag den 9. marts afholder Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling. Indsamlingen den 9.
marts støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde for
bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste og
sætter fokus på Etiopien for at markere 30-året for
den værste sultkatastrofe i nyere tid, hvor omkring en million mennesker døde. Selvom klimaet
er barsk og vilkårene svære, sker der fremskridt i
Etiopien siden. Det går den rigtige vej, men den
positive udvikling
skal op i fart. Folkekirkens Nødhjælp
arbejder i Etiopien,
hvor vi yder en langsigtet indsats i kampen mod sult ved bl.
a. at sikre fattige
bønder en større høst
og alternative indtægtskilder.

Bliv indsamler den 9. marts
og vær med til at støtte kampen mod sult.

På Jegindø starter indsamlingen efter gudstjenesten kl. 9 ved ca. 10-tiden, hvor du kan møde op,
eller du kan henvende dig til:
• Jens Kristian Pedersen,
tlf. 97 87 87 62 email: jk@pm4.dk
• Hans Vestergaard Jensen,
tlf. 51 77 50 03 email: havj@km.dk
I Hvidbjerg – Lyngs er der også indsamling efter
gudstjenesten i Hvidbjerg Kirke kl. 9.00.
Der er kirkekaffe kl. ca. 9.45 i Kirkecenteret og
derefter fordeles ruterne i de to sogne.
Henvend dig til:
• Hvidbjerg: Lars G. Sandfeld,
tlf. 97 87 11 15 email: LSA@KM.DK
• Lyngs: Martin Helligsø,
tlf. 61 26 83 47 email: aogm@post.tele.dk
Eller mød op søndag d. 9. marts.
Der er brug for dig!

Ny i redaktionsudvalget
For ca. to måneder siden blev jeg spurgt af formanden for menighedsrådet, Hanne Christensen,
om jeg ville afløse Niels Christensen med at samle
stof til kirkebladet (program for hver måned) – en
slags mellemmand mellem foreningerne og
redaktørerne. Så er det, man hurtigt tænker: ”Kan
jeg det. Der må være en anden, der er bedre til
det end mig, da jeg hverken er kontormand eller
computermand.”
Men jeg sad med en person i den anden ende af
telefonrøret, som havde engageret sig i menighedsrådsarbejdet, og det havde jeg stor respekt
for. Jeg lovede, at jeg skulle tænke over det. Så
kom jeg i tanke om, at jeg engang havde hørt en
klog dame sige: ”Hver gang man beder nogen om
hjælp, gi´r man dem en gave, for tænk, om ingen
havde brug for mig/os”.
Det vil jeg gerne, om vi tager med os, der hvor vi
færdes, både når vi bliver bedt om hjælp, men
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også når vi selv har brug for det.
Så har du/I noget, der skal i kirkebladet for
Hvidbjerg sogn så send det til mail: riebulig@
gmail.com senest den 24. i hver måned.
Børge Larsen

Tilbud til alle børnefamilier:
Spring ”ulvetimen ” over.
Glem at lave aftensmad derhjemme, kom til
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
I HVIDBJERG KIRKE
Tirsdag d. 25. marts kl. 17.00.
Vi går Påsken i møde – helt bogstaveligt.
Kom og oplev, hvad der ligger bag denne
overskrift!
Kirkekoret medvirker.
Efter den korte gudstjeneste, er der spisning
(gratis)
i Kirkecenteret, hvor vi slutter ca. kl. 18.30.

Fælles Program

*Fra vugge til grav†

KIRKEHØJSKOLE i THYHOLM
KIRKECENTER

Hvidbjerg Kirke

Tema: Bibel og salmebog - sidste foredrag
Torsdag d. 20. marts kl. 19.30:
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.
Ved generalsekretær for Bibelselskabet, Morten
Thomsen Højsgaard.
Arrangementet koster 30,- kr. inkl. kaffe og brød.

Kristendom for voksne

Torsdag d. 27. marts kl. 19.30:
Sidste gang er en drøftelse af den tredje trosartikel: Helligånden. Oplæg til drøftelse ved
sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard. (Samme
oplæg kan følges i kirkehuset i Humlum 19.
marts)

Indre Mission

Tirsdag d. 11. marts kl.19.30:
Kredsrepræsentantskabsmøde i Bedsted
Missionshus.
Onsdag d. 26. og torsdag d. 27. marts kl.
19.30:
Bibelkursus i Heltborg Missionshus. Underviser: Rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre. To
forskellige foredrag.

Caféeftermiddage

Onsdag d. 12. marts:
Niels Odgaard: ” bl.a. om, at livet er for kort til
en masse ting”
Onsdag d. 26. marts:
Jens Jørgen Lind: ”En cocktail”

Dåb:
12. januar: Freja Kathrine Skovmose Michaelsen
26. januar: Xander Salek Beister
Begravelse/bisættelse:
31.januar: Gerda Lisby Sekkelund
4. februar: Jens Volmar Søgaard

Jegindø Kirke
Dåb:
19. januar: Thea Ingeborg Bech Brink
Vielse:
11. januar: Kristina Skøtt Pedersen og Karsten
Mølgaard Pedersen
Begravelse/bisættelse:
27. december: Erling Falkesgaard
4. januar: Karen Marie Falkesgaard Sørensen
11. januar: Kim Vester Pedersen

Odby Kirke
Begravelse/bisættelse:
25. januar: Erik Johannes Høj
31. januar: Knud Erik Dam Kristensen

Eftermiddagene starter kl. 14.30 og slutter kl.
16.30.
Velkommen til alle!
Thyholm Genbrug og
Menighedsrådet Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø.
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Hvidbjerg/Lyngs

www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 5. marts kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.
Kirkehøjskoleaften
Torsdag d. 20. marts: Se under fælles program!
Kristendom for voksne
Torsdag d. 27. marts: Se under fælles program!
Solvang
Tirsdag d. 11. marts kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 25. marts kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Tirsdag d. 11. marts. Kredsrepræsentantskabsmøde.
Onsdag d. 26. og torsdag d. 27. marts. Bibelkursus.
Se fælles.
Grundvigsk Forum
Torsdag d. 13. marts 2014 kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Forfatter og cand. theol, højskolelærer på Rønshoved
Højskole Peter Værum om forfatterinden Karen Blixen –
hvordan bærer man en hård skæbne?
Alle Hjem
Mandag d. 24. marts kl. 19.30: Bibeltime hos Dorit og
Vagn Olesen, Valmuevej 20
8. afsnit i “Og også Thomas var med”.
Unge Hjem
Mandag d. 10. marts kl. 19.30: Møde hos Rie og Børge
Larsen, Munkevej 7
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.
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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

Jegindø

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 5.marts kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.
Kirken
Fastelavnssøndag er der indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og Børnegudstjenester. Hvis du
er forhindret i at komme til gudstjenesten og give dit bidrag, så kan du indsætte din gave på bankkonto: nr. 7170
– 2257453.
Der er altid kirkekaffe ved kl. 9 gudstjenester
Indre Mission
Tirsdag d. 11. marts. Kredsrepræsentantskabsmøde.
Onsdag d. 26. og torsdag d. 27. marts. Bibelkursus.
Se fælles.
Onsdag den 19. marts kl. 19.30 Generalforsamling i henhold til vedtægterne i Missionshusets lille sal.
Alle er velkomne
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18
FDF
Søndag den 2. marts: Fastelavnsfest i kredshuset kl. 14.00.
Vi møder udklædte og alle er velkomne også selv om
man ikke er FDF’er. Voksne kan købe kaffe.
Fredag d. 14. – lørdag d. 15. marts: Kredsweekendtur for
hele kredsen til Knøsen, Ydby
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
Kirkerne
Fastelavnsgudstjeneste søndag d. 2. marts kl. 14.00 i
Søndbjerg Kirke med efterfølgende tøndeslagning, kakao, kaffe og boller i konfirmandstuen.
Sogne- og menighedsr ådsmøde
Tirsdag d. 18. marts kl. 17.00-19.30. Sognemøde på Stationen. Menighedsrådet fortæller om aktiviteter m.v. i og
uden for sognet i det forløbne år. Der bliver også lejlighed til at stille spørgsmål.
Der serveres håndmadder samt øl og vand.
Samme aften kl. 20.00: Menighedsrådsmøde på Stationen.

Indre Mission
Tirsdag d. 11. marts. Kredsrepræsentantskabsmøde.
Onsdag d. 26. og torsdag d. 27. marts. Bibelkursus.
Se fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 3. marts kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tekst: Luk.22,24-32.
Juniorklub
– God’s still not dead
Juniorklub for børn og unge fra 4. klasse og opefter på
Thyholm Friskole.
Torsdag d. 6. og torsdag d. 20. marts kl. 19.00.
Henvendelse Margit Donslund tlf. 97 87 57 37 eller Nina
Dyrhoff Nyegaard tlf. 97 87 51 36

Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 27. marts kl. 15.15. Altergangsgudstjeneste.

Kyndelmissegudstjeneste i Søndbjerg
Kirke 2014.
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Hvidbjerg
02.
09.
16.
23.
30.

Fastelavn
kl. 10.30 Fastelavnsgudstjeneste.
Tøndeslagning og frokost i FDF kredshuset efter gudstjenesten
Første s. i Fasten kl. 9.00 Kirkekaffe og Sogneindsamling
Anden s. i Fasten kl. 9.00 Kirkekaffe
Tredje s. i Fasten kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Midfaste
kl. 10.30

02.
09.
16.
23.
30.

Fastelavn
Første s. i Fasten
Anden s. i Fasten
Tredje s. i Fasten
Midfaste

Lyngs
INGEN
INGEN
kl. 10.30
kl. 9.00
INGEN

Hans Vestergaard Jensen

Jegindø
02.
Fastelavn
kl. 10.30
					
09.
Første s. i Fasten kl. 9.00
16.
Anden s. i Fasten INGEN
23.
Tredje s. i Fasten kl. 10.30
30.
Midfaste
kl. 9.00

Indsamling
Søndagsskolerne i Danmark
Kirkekaffe og Sogneindsamling
Lars G. Sandfeld

Kirkekaffe

Søndbjerg
02.
09.
16.
23.
30.

Fastelavn
kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste
Tøndeslagning m.m. i Præstegården efter gudstjenesten.
Første s. i Fasten INGEN
Anden s. i Fasten kl. 10.30 Vagn Ove Høgild
Tredje s. i Fasten INGEN
Midfaste
kl. 17.00

02.
09.
16.
23.
30.

Fastelavn
Første s. i Fasten
Anden s. i Fasten
Tredje s. i Fasten
Midfaste

Odby
INGEN
kl. 10.30
INGEN
kl. 9.00
INGEN

Hans Vestergaard Jensen

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

