Minikonfirmanderne på (tilladt)
”pærerov” i præstens have.

Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

Matthias Claudius, 1782.
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Fælles Program
SÅ SKER DET IGEN…

Redaktionsudvalget:

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

Lyngs
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

JULESTUE I
THYHOLM
KIRKECENTER
1. SØNDAG
I ADVENT
SØNDAG D. 30. NOV. KL. 14-17.
Vind i tombolaerne, køb din adventskrans og juledekoration og
sæt dig i cafeteriet og nyd varm
kakao, kaffe, hjemmebag, æbleskiver, pølser, brød og en god snak…
Der afsluttes med stemningsfuld
LUCIAOPTOG.
Arrangører: KFUM og KFUK, Unge
Hjem og Indre Mission i Hvidbjerg.

E-mail: ingrid@kirkebakken6.dk

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

Adventskoncert i
Lyngs Kirke

Tirsdag d. 25. nov. kl. 19.30 ved
Friskolens voksenkor.

Caféeftermiddage
i Thyholm
Kirkecenter
05.11. kl. 14.30: Steen Rysgaard:
”Mit liv med Tambohus Kro”
19.11. kl. 14.30: Hans Rabenhøj:
”Efterskolemuligheder – Fokus på
ordblinde”

Indre Mission
Onsdag d. 5. november kl. 19.30.
Kredsmøde på Svankjær Efterskole.
Taler: Missionær Søren Grysbæk,
Horsens.
Onsdag d. 26. og torsdag d. 27.
november kl. 19.30. Bibelkursus i
henholdsvis Thyholm Kirkecenter og
Hørdum Missionshus. (To forskellige
bibelforedrag). Underviser: Pensioneret rejsesekretær Arne Olesen,
Fredericia.

Nina Dyrhoff Nyegaard
Orlov

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
januar: 24 november.
Fotos: Lars G. Sandfeld, Ellen Aarlit Gade
og Hans Stokholm Kjer

JULESTUE 2014.
Søndag den 30. nov. i Thyholm Kirkecenter.
Til julestuen modtages gaver/gevinster, også spiselige ting,
eller evt. penge, med TAK.
Kan afleveres senest mandag d. 24. november til:
Martha Christensen
Søndergade 6, Hvidbjerg.

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:
Hanne Christensen,
tlf: 40 18 73 04.
Søndbjerg – Odby sogne:
Bent Ingemann Jensen,
tlf: 97 87 50 26.

Vinterdepression
Vinden rusker i træerne. Det er begyndt at være mørkt, både når man vågner og lang tid inden man går
i seng. Efteråret er over os. Forfaldet er over os. Og lige nu begynder mange så småt at tænke i vinterdepressioner. Og måske det er derfor, at man nu mødes med kommentarerne før søndagens højmesse:
”Der er sandelig ikke mange biler i dag”, ”Vi må da sandelig håbe, at der kommer flere” og når det så
efter højmessen viste sig at en kirke, der kan rumme små 200 mennesker, ikke var propfuld, og kommentaren så lyder: ”Det er ikke mange der går i kirke, hvad”, ja så kan præsten da også godt gå hjem og
lægge sig med en vinterdepression, på trods af at hun ellers altid har set frem til hyggen i mørket, til
efterårets smukke farver og ikke mindst vinterens sne og kulde.
For det er jo så sandt som amen i kirken. Kirken er sjældent fuld om søndagen, måske ikke engang
kvartfuld – jeg formår i hvert fald ikke at fylde den op bortset fra til jul og til de mere sørgelige begivenheder, så hvad gør jeg dog galt? Skal jeg måske blive i sengen hele vinteren – eller søge hjælp, så jeg
kan lære at tale så folk bare ikke kan holde sig væk – for det må jo være præsten den er gal med?
Det er i hvert fald svært ikke at få tanken, når nu det hele tiden skal påpeges, hvor få der kommer. For
selv en præst, der burde have fuld tillid til Helligåndens virke, kan alligevel have svært ved at lægge al
ansvaret over på Gud.
Men heldigvis er det jo ikke mig alene, der skal fylde kirken, men menigheden. Og ja, der er da intet så
pragtfuldt for en præst, som at prædike for en fuld kirke, men kan en kirke mon ikke være fuld på
mange måder? Den kan være fuld af mennesker, javist, men vel også fuld af ånd og åbne ører, også
selvom det måske kun er 15-20 der så udgør søndagens menighed den pågældende søndag. Er det
vigtigste ikke, at de, der kommer, kommer, fordi det gør en forskel i deres liv? Og ikke fordi de skal være
del af en pæn kirkestatistik, eller fordi de tror Gud bedst kan lide flittige kirkegængere! For det tror jeg
ikke Gud kan! Jeg tror Gud også holder af de mennesker, der i disse travle tider, hvor det næsten er
umuligt at finde et pusterum og et sted, hvor man bare kan være til uden at skulle præstere noget,
vælger at hive stikket ud om søndagen og sove længe.
At kirken så faktisk er et sted, der kan give travle folk et pusterum i travlheden er så en helt anden sag,
det kan være værd at tænke over inden man lægger sig med vinterdepressionen!
Nina Dyrhoff Nyegaard

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

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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Præsentation af Morten Krogh Nielsen
Mit navn er Morten Krogh Nielsen, og jeg skal
være vikar i Nina Dyrhoff Nyegaards stilling i
Søndbjerg-Odby og Struer pastorater.
Jeg er 45 år, gift med Anne og sammen har vi to
døtre, Amanda (12 år) og Johanne (9 år).
Jeg er teologisk kandidat fra Aarhus Universitet fra
år 2000. Selvom jeg nu har boet de sidste 25 år af
mit liv i Århus, så er jeg født og opvokset i Hjørring i Vendsyssel.
I min studietid sad jeg i menighedsrådet i Skt.
Johannes Sogn i Århus N. I menighedsrådet
arbejdede jeg en del med kirkeblad og kommunikation. Min interesse for den kirkelige kommunikation førte mig i armene på Journalisthøjskolen,
så samtidig med at jeg afsluttede mine teologistudier tog jeg en uddannelse som journalist.
Jeg har arbejdet i mange år som kommunikationsmedarbejder, men som årene gik så jeg frem til en
dag at vende tilbage til arbejdet med evangeliet,
med salmerne, med forkyndelsen, at involvere alle
mine evner i et arbejde til gavn og nytte for en
menighed, kort sagt at arbejde som præst.
Den dag er nu kommet og det er mig derfor en
stor glæde, at jeg har fået mulighed for at vikariere i jeres sogne. Jeg ser frem til at samarbejde
med menighedsrådene og ser frem til at møde jer
på min vej i sognene og i kirkerne.
Jeg er glad for at kunne vikariere i jeres skønne
omgivelser, hvor der er masser af frisk luft og vand
på alle sider. I min fritid har jeg i mange år været
aktiv inden for rosporten, så de åbne vidder og
ikke mindst vandet trækker i mig.
Selvom min familie og jeg stadig er bosiddende i
Århus, så arbejder jeg i skrivende stund på at det
kan lade sig gøre at finde en mulighed for at bo i
området i løbet af ugen.
Tak for den imødekommenhed jeg allerede nu har
mødt, og til alle jer andre, jeg endnu ikke har
mødt, så håber jeg snart vi ses.

*Fra vugge til grav†

Morten Krogh Nielsen
MENIGHEDSRÅDET BYDER VELKOMMEN!

Bisættelse:
20. september: Egon Herluf Jensen
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Hvidbjerg Kirke
Dåb:
21. september: Jonas Vognstoft Vangsgaard
Begravelser / Bisættelser:
9. september: Kirstine Margrethe Volsgaard
24. september: Laust Jørgen Lauritzen

Søndbjerg Kirke

Dåb:
21. september: Iben Elise Dalgaard
Bisættelse:
19. september: Kaj Nielsen

Odby Kirke

Dåb:
28. september: Lukas Hyldal Dueholm

Kirkelig vejviser:
Hvidbjerg-Lyngs:

Indre Mission:
Betty Hargaard, Solsortevej 4, tlf. 97871534
– styvelhus@gmail.com

Thyholm FDF:
Kredsleder: John Michaelsen, Kalkværksvej 6, tlf.
97871959 – michaelsen@dlgtele.dk

Alle Hjem:
Ester Hebsgaard Jensen, Munkevej 12. tlf.
97871379 – esterhebsgaard@hotmail.com

KLF – Kirke og Medier:
Børge Larsen, Munkevej 7, tlf. 97871538 – riebulig@gmail.dk

Danmission:
Else Toftdal, Fasanvej 25, tlf. 97871875 –
seet25@mvb.net
Mission Afrika:
Martha Christensen, Søndergade 6, tlf.
97871055 – mdamtoft@gmail.com
Unge Hjem:
Mona og Leif Vestergaard, Storegade 11,
tlf. 97871111 – monav@privat.dk
Grundtvigsk Forum:
Oluf Vestergaard, Rosenvænget 17, tlf.
97872448 – oluf7790@mail.dk
Soldatervennekredsen:
Jens Kr. Bach-Mose, Hovedvejen 54, tlf.
97871165 – bachmose@thyholm.be
KFUM og KFUK:
Formand: Jesper Hargaard, Skærshøjvej
17, tlf. 28685008 – styvelmail@gmail.com
Mokken: Brian Lauritsen, Floulevvej 15, tlf.
22306653 – marylauritsen@privat.dk
Ungdomsklubben: Jens Christian Møller,
Skærshøjvej 5, tlf. 20296344 –
jcm20296344@gmail.com
Voksen- og familie arbejdet: Rie og Poul
Borg, Trinoddevej 6, tlf. 21616963 –
pborg@mail.dk

Jegindø:

Indre Mission:
Kirsten Graversgård, Kongevejen 1, tlf. 9787 9218,
mail: kirsten.graversgaard@gmail.com
FDF:
Kredsleder: Kjeld Graversgård, Kongevejen 1, tlf.
9787 9218, mail: kjeld.graversgaard@gmail.com
KLF:
Svend Erik Thing, Nørskovvej 2, tlf. 9787 9337

Søndbjerg – Odby:

Indre Mission:
Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25. Tlf. 97 87
52 28 – chr.erik@mail.tele.dk
Bibelkredsen:
Karen Margrethe Christiansen, Lavbjergvej 6, tlf.
97 87 52 29 – laubjerggaard@get2net.dk
FDF:
Louise Gadegaard, Søndbjerg Strandvej 26, tlf. 97
87 51 57 – louisesbg@hotmail.com
Junior-klubben:
Margit Donslund, Stellavej 6, tlf. 97 87 57 37 –
margitdonslund@mail.com
Nina Dyrhoff Nyegaard. Orlov.
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Hvidbjerg/Lyngs

www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 5. november kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds
konfirmandstue.
Solvang
Tirsdag d. 11. november kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 25. november kl. 15.00: Andagt.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag den 13. november kl. 19.30 hos Gerda og Knud
Sloth, Kildevænget 16, Hvidbjerg.
Indre Mission
Onsdag d. 5. nov. kl. 19.30: Kredsmøde på Svankjær Efterskole.
Se fælles.
Onsdag d. 12. nov. kl.19.30 indbydes der til en aften i Thyholm Kirkecenter med organist Rikke Feraru.
Rikke vil fortælle om indsmugling af bibler i Kina.
Onsdag d. 26. nov. kl. 19.30: Bibelkursus i Thyholm Kirkecenter.
Torsdag d. 27. nov. kl. 19.30: Bibelkursus i Hørdum
Missionshus. Se fælles.
Grundtvigsk Forum
Torsdag, den 6. november kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter
Sune Tais Andersen, foredragsholder, kursusleder og psykoterapeut, cand. mag i psykologi m.m. ”Træd i karakter i
den 3. alder.”
Foredraget omhandler bl.a. de enestående muligheder
du har for at beskæftige dig med det, der betyder noget,
og finde mening med livet og blive afklaret med hvad
du grundlæggende står for og hvad du anser for vigtigst
i livet.
Alle Hjem
Mandag den 24. november kl. 19.30
Bibeltime hos Elly og Niels Anton Christensen,
Skærshøjvej 6.

6

Unge Hjem
Mandag den 17. november kl. 19.30: Møde hos Karen og
Steen Torstensen, Søndervænget 31.
Generalforsamling
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.
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
Kirken
Søndag den 2. november kl. 19.00 er der Alle helgens gudstjeneste i Jegindø Kirke. Alle helgens søndag er den søndag, hvor vi ved gudstjenesten tænker særlig på vore kære
døde. Døden er et vilkår i livet. Vi adskilles fra vore kære,
men de lever i vore tanker og hjerter, som de lever hos Gud.
Musik, salmer og tekster er til fordybelse og eftertanke, hvor
vi takker Gud for alt det, vi har fået fra vore kære døde.
Ved gudstjenesten vil der være mulighed for at tænde et
lys. Navnene på dem, der er døde og begravet i sognet siden sidste Alle helgens dag, vil blive læst op.
Efter gudstjenesten vil FDF stå med levende lys og lyser
dem, der ønsker det ud til deres kæres grave.
Der er indsamling til Dansk Sømands- og Udlandskirker

Søndag den 30. november kl. 14.00 er der 4-års dåbsdag,
hvor vi inviterer alle dem, der er blevet døbt i Jegindø kirke
for 4 år siden til gudstjeneste. Ved denne gudstjeneste vil
de få udleveret en børnebibel. Er man selv forhindret i at
komme, kan bedsteforældre, faddere eller andre fra familien komme og få børnebiblen udleveret.
Som det sikkert allerede er de fleste bekendt har jeg besluttet at gå på pension med udgangen af året. Jeg har
været præst i mere end 37 år, og nu vil vi bruge mere tid
sammen med vores børnebørn. Vi er fraflyttet boligen,
men jeg kommer jævnligt på mit kontor. Jeg kommer
også meget gerne på besøg i hjemmet. I er meget velkomne til at kontakte mig på tlf. 51 77 50 03.
Jeg holder min afskedsgudstjeneste i Jegindø kirke søndag den 14. december kl. 14.00.
Hans Vestergaard Jensen
Indre Mission:
Onsdag den 5. november kl. 19.30: Kredsmøde på Svankjær
Efterskole. Se fælles.
Onsdag den 19. november kl. 19.30 i Missionshuset: Livshistorie ved Ernst Møller, Jegindø.
Onsdag den 26. og torsdag den 27. november kl. 19.30: Bibelkursus i Thyholm Kirkecenter og Hørdum Missionhus.
Se fælles. Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18
FDF
Søndag den 2. november: Seniorer og ledere står med flagermuslygter til gudstjeneste kl. 19.00. Seniorer og ledere
mødes ved kirken kl. 18.30
Fredag den 14. - søndag den 16. november: Landsmøde på
Nyborg Strand
Mandag den 24. november: Ledermøde kl. 20.

S øn d bj er g / Od by.

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Søndbjerg og Odby Kirker
Menighedsrådet:
Tirsdag d. 18. november kl. 19.00. Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musikalsk tankerum:
Tirsdag d. 25. november kl. 16.00-18.00. Musikalsk tankerum i Søndbjerg Kirke.
Find roen i dig selv og i musikken. Kom og gå som du vil
inden for den afsatte tid.
Syng julen ind:
Søndag d. 30. november kl. 19.30. Vi synger advent og julen ind i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Vælg din advents- eller julesalme og syng den sammen
med andre. Der serveres julegodter undervejs.
Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 27. november kl. 15.15. Altergangsgudstjeneste.
Indre Mission
Onsdag d. 5. november. Kredsmøde. Se fælles.
Onsdag d. 26. og torsdag d. 27. november. Bibelkursus. Se
fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 10. november kl. 19.00 hos Karen Margrethe
og Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Tekst: Matt. 18,1-14.
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.
Gamle høstmaskiner foran Kirkecenteret
ved Høstgudstjenesten 21. sept.
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Hvidbjerg
2.
9.
16.
23.
30.

Alle Helgen
21.s.e.trin.
22.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret.
1.s.i advent

kl.14.00
kl. 9.00
kl.10.30
kl. 9.00
kl.10.30

Vi mindes årets døde
Morten Krogh Nielsen Kirkekaffe
Børnekirke
Kirkekaffe
Minikonfirmandafslutning

2.
9.
16.
23.
30.

Alle Helgen
21.s.e.trin.
22.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret.
1.s.i advent

kl.10.30 Vi mindes årets døde
INGEN
INGEN
kl.10.30
kl. 9.00

2.
9.
16.
23.
30.

Alle Helgen
21.s.e.trin.
22.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret.
1.s.i advent

kl.19.00 Vi mindes årets døde
INGEN
kl. 9.00 Kirkekaffe
kl.10.30
kl.14.00 Dåbsjubilæum

2.
9.
16.
23.
30.

Alle Helgen
21.s.e.trin.
22.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret.
1.s.i advent

kl.10.30 Vi mindes årets døde
INGEN
kl. 9.00 Lars Sandfeld
INGEN
kl.10.30

2.
9.
16.
23.
30.

Alle Helgen
21.s.e.trin.
22.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret.
1.s.i advent

kl. 9.00 Vi mindes årets døde
kl.10.30 Kirkekaffe
INGEN
kl. 9.00 Hans Vestergaard
INGEN

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

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

