Fra sommerens
pilgrimsvandring
i Lyngs.

Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.
C.R. Sundell 1934. K.L. Aastrup 1945
DDS 728, v. 3 - Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
n r .
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R e d a k t i o n e n

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
E-mail: ingrid@kirkebakken6.dk

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

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
november: 24 september.
Fotos: Bent Ingemann Jensen
og Nina Dyrhoff Nyegaard

Fælles Program
Indre Mission

Lørdag d. 20. september. Kredstur
til ”Syng den igen.” i Gråkjær Arena i
Holstebro.
Ang. tilmelding og program kan
Betty Hargaard kontaktes
tlf. 97 87 15 34.
Der er mulighed for buskørsel.
Tirsdag d. 16. – torsdag d. 18.
september. Vækkelsesmøder
kl.19.30 i Vestervig Missionshus.
Taler alle aftner: Evangelist Jens Iver
Jensen, Notodden, Norge.
Følgende medvirker med sang- og
musikindslag:
1. aften, Skivekoret.
2. aften, koret HÅBET, Thyholm.
3. aften, ”Hele salen synger” med
Elisabeth Vrist og Aage Lilleøre.

Cafeeftermiddag
Onsdag den 24. Sept. kl. 14.3016.30: Se nedenfor

Orgelkoncert

med tidl. domorganist i Københavns Domkirke: Flemming Dreisig: Jegindø Kirke d.
9. sept. kl. 19.30

LANGTIDSPROGR AM
Cafeeftermiddage
efter året 2014

24.09. Svende Grøn: ”Søren
Kirkegaards liv og tanker”
08.10. Eskild Højgaard:” Fra
friskole til folkeskole”
22.10. Erik RoeLsgaard Jensen:
”Fortælletime”
05.11. Steen Rysgaard: ”Mit liv
med Tambohus Kro”
19.11. Hans Rabenhøj: ”Efterskolemuligheder – Fokus på ordblinde”
03.12. Lars G. Sandfeld – Juleafslutning.
Thyholm Genbrug og Hvidbjerg,
Lyngs og Jegindø Menighedsråd.
Torsdag den 2. oktober kl. 19.30
i Kirkecenteret: Generalsekretær
for Kirkefondet, Henrik Bundgaard
Nielsen:” Danskernes Kirkegang”.
Henrik Bundgaard Nielsen vil
komme med et oplæg til emnet.
Efter kaffen lægges op til diskussion. Arrangementet er et samarbejde mellem Menighedsrådenes
Samråd på Thyholm og Grundtvigsk Forum.
Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30:
Menighedsrådenes Samråd
inviterer til: Kirkekoncert i Hvidbjerg Kirke med Gentlemen of
Jazz.
Lørdag den 4. oktober 2014 kl.
17 i Hvidbjerg Kirke
Medvirkende: Augustenborgkoret
& Thyholmerkoret - Gratis entre

Onsdage 14.30 - kl. 16.30 i Kirkecentret:

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.

Det værdifulde liv
Vi kender vist alle H.C. Andersens dejlige eventyr
om Klods Hans. Vi kender og elsker handlingen
om den tredje bror, som ingen regnede for noget,
for han havde jo ingen lærdom. Og så ved vi godt,
at det alligevel er ham, der til sidst får kongedatteren og kongeriget. Men ingen af os ønsker umiddelbart at blive kaldt en Klods Hans.
Den ene bror derimod kunne udenad hele det
latinske leksikon og byens aviser for tre år, og det
både forfra og bagfra. Den anden havde gjort sig
bekendt med alle laugsartiklerne, og hvad hver
oldermand måtte vide. Han kunne også tale med
om statens sager, dernæst forstod han også at
brodere seler, for han var fin og fingernem.
De drog af sted på hver deres flotte hest for at
erobre prinsessen, som ville gifte sig med den, der
kunne svare bedst for sig. Klods Hans måtte nøjes
med sin gedebuk. Undervejs fandt han en død
krage, en gammel træsko og noget mudder. Alt
sammen noget han ville forære prinsessen, hvorfor brødrene grinede af ham. Men brødrenes
lærdom hjalp dem intet, da de stod for prinsessen
blev de mundlamme. De kunne slet ikke tale for
sig.
’Duer ikke!’ sagde prinsessen, ’væk’.
Klods Hans derimod svarede frimodigt for sig. Det
kunne prinsessen lide, og han blev konge.
Historien om Klods Hans rører os, og vi kan ikke
glemme den. Det er jo underligt og utroligt, at
denne fattige og naive unge mand vinder prinsessens hjerte med sine værdiløse gaver. Med vores
forstand forstår vi det slet ikke, fordi han jo netop

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

ikke vil være i stand til at regere landet. Hans
umiddelbare og ærlige væremåde vil være skadelig for kongemagten, fordi han alt for ofte vil lade
nåde gå for ret. Han vil regere med hjertet. Derfor
er det godt, at han har oldermændene, som
kender administrationen og kan bruge deres
forstand til at holde lov og orden i landet.
H. C. Andersen fortæller med sin historie om to
slags mennesker, men i virkeligheden fortæller
han, at disse to slags mennesker findes inde i
hvert eneste menneske. Vi siger ofte, at vores
forstand siger os, at vi skal gøre sådan og sådan,
men hjertet siger, at vi skal gøre noget helt andet.
Hver gang vi holder dåb i vores kirke siger præsten: ”Modtag det hellige korsets tegn både for dit
ansigt og for dit bryst til et vidnesbyrd om, at du
skal tilhøre den korsfæstede og opstandne Herre
Jesus Kristus.”
Vi er i dåben blevet velsignet med korstegnet
både for ansigtet, hvor forstanden sidder inde bag
panden, og for vort bryst, hvor hjertet bor. Gud
har altså sagt til os, at hans kærlighedstegn gælder i hele vort liv. Det er ikke kun det fornuftige
liv, der er omsluttet af Guds omsorg.
Nej, også det følelsesmæssige liv, hvor fornuften
ikke altid råder, også det liv hører med til Guds
skabte liv, hvor Gud følger med og velsigner. Og
det betyder, at det ikke bare er det succesrige og
perfekte liv, som har betydning. Det naive og
mislykkede liv har også værdi, så sandt som hver
eneste af os er et Guds barn.
Hans Vestergaard Jensen

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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Referat fra det
ekstraordinære
fælles menighedsrådsmøde den 24.
juni 2014 i Kirkecentret.
Eneste punkt på dagsordenen var afgørelse
vedrørende Kirkecentrets fremtid, skal det renoveres eller skal der bygges nyt.
Formand Hanne Christensen bød velkommen.
John Michaelsen præsenterede det projekt,
byggeudvalget havde prioriteret efter halvandet
års arbejde, hvor man har besøgt andre kirkecentre og konsulteret andre arkitekter.
Det valgte firma bag det projekt vi ser på billedet
er ATRA arkitekter, Holstebro.
Menighedsrådet disponerer over 7.000.000 kr.
Mere må der ikke bruges.
Nabohuset er købt og det nye byggeri trækkes op
mod kirkegården, med parkeringsplads mod syd
Det skal være et hvidt hus som falder i med kirken
og vigtigheden af en god akustik er præciseret.
Hvis man vælger at renovere vil man stadigvæk
have et gammelt hus, hvor pengene slet ikke
rækker til det, der burde gøres.
Derefter en runde hvor alle medlemmer udtaler
sig.
Efterfølgende afstemning hvor et flertal vedtager
at bygge nyt kirkecenter.
Mulighed for spørgsmål og debat med tilhørerne.
Der var 30-40 tilhørere.
Man forventer at byggeriet kan påbegyndes først
i 2015.
				
Ingrid Noer Nielsen
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*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:

29.juni:
27. juli:
			
10. august

Cecilia Lima Jensen
Oliver-Noah
Bjerregaard Nygaard
Marie Bach Pedersen

Begravelse/bisættelse:
12.juni:
Inger Holm
24. juli:
Ejnar Christensen
25. juli:
Jens Jørgen Krabbe Kristensen
6. august:
Jens Fomsgaard

Lyngs Kirke
Dåb:
8. juni:
20. juli:

Noah Riis Jensen
August Dalbjerg Holdgaard

Jegindø kirke

Dåb:
8. juni: Magnus Falsig Madsen
Begravelse / Bisættelse:
8. juli: Ane Marie Raabjerg Larsen

Prædikestol i
Søndbjerg Kirke

En maler var på rejse
- sandsynligvis

En tur rundt til Mariager Klosterkirke, Tøndering Kirke på
Salling og Søndbjerg Kirke afslører noget interessant, når man
studerer billederne på de tre kirkers prædikestole.
I alle tre tilfælde viser malerierne evangelisterne med deres
symboler: Matthæus - mennesket eller englen, Markus - løven,
Lukas - oksen og Johannes - ørnen.
Billederne har både ligheder og forskelle, men lighederne
overtrumfer forskellene i en sådan grad, at der sandsynligvis er
tale om den samme maler.
Forskelligheden ligger i evangelisternes udtryk og farverne på
tøjet, men billedernes komposition er den samme, dvs. evangelisterne indtager samme stilling bl.a. i forhold til deres
symboler.
Iagttagelsen efterlader flere spørgsmål end svar:
Hvem er maleren? – Trods ihærdig søgen er det ikke lykkedes
mig at få besvaret det spørgsmål.
Har han malet i andre kirker?
Hvorfor har han givet sine malerier forskelligt udtryk og dog
ens? – Er det for ikke at virke som kopist?
Svarene på spørgsmålene blæser næppe i vinden, men hvor
findes de?
Hvis du kan finde
dem, hører jeg
gerne fra dig.
Belønningen er
glæden ved at
indhøste ny
viden.
Som illustration
gengives her
billederne af
prædikestolene i
de tre kirker samt
af evangelisten
Lukas samme
steds.

Lucas i
Tøndering Kirke

Bent Ingemann
Lucas i
Mariager Kirke
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Hvidbjerg/Lyngs

www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 3. sept. kl. 19.00 i Hvidbjerg præstegårds konfirmandstue.
Hvidbjerg kirke og Thyholm Kirkecenter:
Høstgudstjeneste søndag d. 21. sept. kl. 10.30. Efter gudstjenesten inviteres til en festlig høstfrokost i Kirkecenteret
hvor høsten før og nu vil være temaet som præsenteres i
både ord og billeder. Der vil blive noget at se på og røre
ved både ude og inde. Velkommen til HØSTFEST for hele
familien!
Lyngs kirke og ”Kulturen”.
Høstgudstjeneste søndag d. 28. sept. kl. 10.00. Efter gudstjenesten inviteres til høstfrokost og festligt samvær i
”Kulturen” sammen med alle fra Lyngs Idrætsefterskole.
Solvang
Tirsdag d. 9. sept. kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 23. sept. kl. 15.00: Andagt.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 11. sept. kl. 19: Samtalemøde hos
Addy og Kaj Gravesen, Hovedvejen 142
Indre Mission
Onsdag d. 10. sept. kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter. Rejsepræst for Indre Mission Leif Andersen taler over emnet:
”Om at tilgive”.
16. – 18. sept. afholdes vækkelsesmøder i Vestervig Missionshus kl. 19.30.
Taler alle aftner er Jens Iver Jensen fra Norge.
(Se under fælles).
Lørdag d. 20. sept. afvikles arrangementet ”Syng den
igen” (Se under fælles)
Grundtvigsk Forum
Torsdag d. 11. september kl. 19.30: Tidligere Folkekirkepræst Corrie de Place, født i Holland men bosat i Danmark i 40 år: Om Anne Frank – Pigen bag den berømte
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dagbog.
Alle Hjem
Mandag d. 22. september kl. 19.30
Bibeltime hos Ester og Villy Jensen, Munkevej 12
Unge Hjem
Mandag d. 15. sept. kl. 19.30: Tema- filmaften i Kirkecentret.
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
Høst-og fangstgudstjeneste søndag d. 21. september kl.
10.30 på havnen. Gudstjenesten vil blive holdt ved FDFsejlcenter, hvor vi vil opstille et telt. All Stars vil medvirke.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise sin medbragte mad i sejlcenteret. FDF vil grille pølser mm, som
kan købes.
I forbindelse med høst- og fangstgudstjenesten vil der
blive indsamling til følgende formål: KFUM’s sociale arbejde (Parasollen), KFUK’s sociale arbejde (Reden), Inden-

landsk Sømandsmission, , Jegindø Missionshus og Danske Sømands- og Udlandskirker samt øremærkede beløb
til bestemte formål. Vi beder om stor velvilje i forbindelse
med indsamlingen til disse gode formål.

væbnere, seniorer og ledere.
Klassemøder for alle hver mandag fra kl. 18.30 – 20.00

Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 3. september kl. 19.00 i Hvidbjerg præstegårds
konfirmandstue.

Søndbjerg og Odby Kirker
Høstgudstjeneste
Efter høstgudstjenesten søndag d. 21. september kl.
12.00 i Søndbjerg Kirke indbydes der til fællesspisning i
konfirmandstuen. Menu: Kolde og lune frokostretter og
æbleskiver. Pris: Kr. 30,-. Tilmelding ikke nødvendig.

Indre Mission
Onsdag d. 3. september kl. 19.30 ”Sangmaraton” hvor vi
synger fra den nye sangbog ”Salmer og Sange”. Organist
Christen Birkebæk og kirkesanger Ellen Pedersen medvirker. Kaffebord. Kredsarrangement
Tirsdag-torsdag den 16.-18. september kl. 19.30 Vækkelsesmøder i Vestervig Missionshus ved Jens Iver Jensen,
Norge. Der er musikindslag hver aften. Se fællesprogram
Onsdag d. 24. september kl. 19.30. Næste søndags prædiketekst ved sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard. Kaffebord.
Alle er meget velkomne.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18
FDF
Lørdag d. 20. – søndag d. 21. sept.: Overnatningsweekend i kredshuset for hele kredsen.
Søndag den 21. sept.: Høst- og Fangstgudstjeneste.
Mandag den 29. sept.: Ledermøde kl. 20.00
Lørdag d. 27. – søndag d. 28. sept.: Kanotur på Karup Å for

S øn d bj er g / Od by.

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk

Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 25. september kl. 15.15. Altergangsgudstjeneste.
Indre Mission
Lørdag d. 20. september. Kredstur.
Tirsdag d. 16. – torsdag d. 18. september. Vækkelsesmøder.
Se fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 22. september kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og
Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Luk. 10,38-42.
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Hvidbjerg
7. 12.s.e.trin.
kl. 9.00
14. 13.s.e.trin.
kl. 9.00
21. 14.s.e.trin.
kl. 10.30
					
28. 15.s.e.trin.
kl. 9.00

Vagn Ove Høgild. Kirkekaffe.
Kirkekaffe.
HØSTGUDSTJENESTE og -FROKOST.
Børnekirke
Kirkekaffe.

Lyngs
7. 12.s.e.trin.
kl. 10.30 Vagn Ove Høgild
14. 13.s.e.trin.
INGEN		
21. 14.s.e.trin.
kl. 9.00
28. 15.s.e.trin.
kl. 10.00 HØSTGUDSTJENESTE
					 og HØSTFROKOST

Jegindø
7.
14.
21.
28.

12.s.e.trin.
13.s.e.trin.
14.s.e.trin.
15.s.e.trin.

INGEN
kl. 9.00 Kirkekaffe
kl. 10.30 HØST- og FANGSTGUDSTJENESTE.
kl. 9.00 Jan Bjerglund. Kirkekaffe.

Søndbjerg
7. 12.s.e.trin.
kl. 9.00 Hans Vestergaard Jensen
14. 13.s.e.trin.
INGEN
21. 14.s.e.trin.
kl. 12.00 HØSTGUDSTJENESTE
					 OG HØSTFROKOST
28. 15.s.e.trin.
INGEN		

Odby
7.
14.
21.
28.

12.s.e.trin.
13.s.e.trin.
14.s.e.trin.
15.s.e.trin.

INGEN
kl. 10.30 Lars Grønbæk Sandfeld. Kirkekaffe
INGEN
kl. 10.30

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

