GL ÆDELIG JUL

Glade Minikonfirmander (hele flokken minus 4) viser
deres julebilleder frem. Billederne vises i Hvidbjerg Kirke
1. s. i advent ved Minikonfirmandafslutningen.

Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var deT om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!
H. C. Andersen
Salmebogen nr.103 vers 1.
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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

Advent
markerer det kirkelige nytår, men det er også tiden inden jul. En
vente- og forberedelsestid inden Jesu fødsel.
Ordet advent kommer af det latinske Adventus Domini, som betyder “Herrens komme”.
Det er altså Jesus, Guds søn som skal komme. Juleevangeliet
fortæller, at det gjorde han julenat. Det er længe siden. Så hvad
venter vi egentlig på nu? Adventstidens bibeltekster, salmer og
bønner handler om at længes, håbe og forvente alt godt fra Gud.

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
Morten Krogh Nielsen, tlf:97 87 90 03
E-Mail: MBN@KM.DK

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

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
Februar: 22. december
Fotos:
Ellen Aarlit Gade, Ernst Møller Lauridsen, Esther Boll,
og Lars G. Sandfeld.

Første, anden, tredje gang
Vi taler i kirken om Herrens Komme på tre måder. Første gang
julenat da Gud kom til verden gennem sin søn. Anden gang er her
og nu, hvor han kommer til os ved sin ånd, Helligånden. Tredje
gang er, når Jesus kommer igen ved verdens ende.
Julenat da Guds søn kom herned
I adventsgudstjenesterne læser vi fra Det Gamle Testamentes
profetbøger, som fortæller om, at Gud vil komme for at frelse sit
folk, som et lys i mørket eller som trøst og håb. Profetierne udtrykker også håb, længsler og forventninger om, at Gud vil sende
Messias (hebraisk: den salvede), en ny konge, som kan samle og
befri folket fra dets undertrykkere, ligesom da han udvalgte og
salvede David til at blive deres konge.
Her og nu
I Det Nye Testamente fortæller Jesus, at Gud kommer til mennesket gennem medmennesket. Særligt når vi møder de mindste, de
svageste og de udstødte, er det Gud selv, vi møder. Når vi selv er
en af de små og svage og har brug for Gud, kommer han til os
gennem andre mennesker. Adventstidens budskab handler derfor
om altid at være forberedt på, at Gud kommer. Både for at bede
om vores kærlighed og omsorg gennem et andet menneske, men
også for selv at give os det vi behøver og længes efter.

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
Morten Bo Krogh Nielsen
Kirkebakken 1, Jegindø.
tlf: 97 87 90 03
E-mail: MBN@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.

For m ænd

Søndbjerg/Odby
Erik Bitsch
Konstitueret sognepræst
tlf: 97 88 44 91 / 22 96 44 91
E-mail: mail@bebitsch.dk
Ugentlig fridag mandag.

Søndbjerg – Odby sogne:
Bent Ingemann Jensen,
tlf: 97 87 50 26.
E-mail: betty-bent@mail.dk

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Svende Grøn,
tlf: 97 87 12 24.
E-mail: sg@km.dk

Ved verdens ende
I trosbekendelsen bekender vi troen på, at Jesus
sidder “ved Guds højre hånd, hvorfra han skal
komme at dømme levende og døde.” Forventningen om, at Jesus skal komme igen, møder vi
også i Det Nye Testamente. I adventstiden læser
vi bl.a. forudsigelser af dommens dag og lignelsen om De ti Brudepiger, som skulle holde sig
vågne og være beredte på at møde brudgommen.

noget med at snyde! Selv om nogle synes, det
ser kønnere ud, når lysene brænder samtidigt
ned, siger traditionerne, at man tænder ét og
kun ét nyt lys hver adventssøndag. Lyset skal
brede sig langsomt. Vi skal tage os tid til at vente
og glæde os til at modtage ham, som er LYSET.
Det kan tage os ud af ræset og holde fast i tiden,
som bevæger sig langsomt frem mod den store
dag. Spørg bare børnene. Der er længe, længe til.
RIGTIG GOD ADVENTSTID!

En adventskrans tæller ned til jul
Der er fire lys og fire adventssøndage, og så ikke

Erik Bitsch

Adventskransen
I forlængelse af ovenstående lidt om adventskransens historie.
Skikken med at hænge en adventskrans med fire
lys op stammer fra Tyskland og blev udbredt i
Sønderjylland i tiden fra 1864 til 1920, hvor Sønderjylland var en del af Tyskland. Efter at Sønderjylland var blevet genforenet med Danmark i
1920 bredte skikken sig over hele landet. Under 2.
Verdenskrig blev kransen for alvor populær, og
flere og flere tændte den bag mørklægningsgardinerne som et symbol på forventning og håb
om fred.
I mit julemærkealbum har jeg fundet nogle
mærker fra den tid som viser, hvor vigtig denne

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

forventning og dette håb var under krigen. I 1940
– krigens første år - viste julemærket en fredsdue.
I 1944 var det et enkelt julelys. I 1945 - året hvor
freden var kommet - var julemærket meget
naturligt prydet af et Dannebrog, og i 1946 var
der så en adventskrans på julemærket. I dag kan
vi næppe forestille os et hjem eller en kirke uden
en adventskrans, som kan lede vore tanker hen
på den forventning og det håb som bærer os
frem mod Jul: Festen for håb, for fred og for
glæde; festen for Jesu Fødsel.
Lars G. Sandfeld

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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Om at vende hjem……
Jeg har været væk fra Jegindø i 14 år. Nu er jeg vendt
tilbage til den samme natur, de samme naboer, og
det samme hus, hvor mine forældre bor i den ene
ende. Med mig har jeg to drenge og en mand der
stammer søndenfjords fra. Det har været en drøm og
en fælles beslutning hele vejen igennem.
Forud for tilbageflytningen havde vi aftalt, at vi ikke
skulle evaluere vores valg før der var gået to år. Vi
har prøvet det før, og ved at det tager tid at føle sig
hjemme et ”nyt” sted. De første syv måneder trak
tænder ud: For den ene voksne et forkert job, for
den anden voksne et arbejdsprojekt der skulle
afsluttes, for de to børn en ny institution og nye
venskaber der skulle knyttes, og så et hus der skulle
totalrenoveres hvorfor vi boede i to skure på marken
i fire måneder. Der var mange ting, der ikke var i
balance.
Men i samme periode var der mange der rakte
hånden ud og hjalp os. Der var naboen der kom og
afleverede en velkomstkurv lige præcis på det
tidspunkt hvor vi havde allermest brug for varme,
der var de lokale håndværkere der mange måneder i
træk kæmpede hårdt for at realisere vores drøm, der
var præsten der inviterede os på pandekager og
hjemmelavet brombærmarmelade, og naboen der
hjalp os med alle de paragraffer vi ikke selv forstod.
Og samtidig så vi et nyt forhold mellem drengene
og bedsteforældrene blive bygget op. Et forhold der
Jegindø

ikke skal presses ned på en række weekender og
ferier i løbet af året, men den slags forhold, hvor
man på strømpefødder kan liste over til bedsteforældrene og be’ om en honningmad hvis forældrene
har sagt nej til mere mad før aftensmaden.
Og da der var et job der var blevet skiftet ud, et
projekt der var afleveret, et hus der var færdigt og
ikke mindst to drenge der var faldet til, kunne de
voksne i familien også begynde at arbejde på nye
bekendtskaber. Og fordi vi er to forskellige mennesker, valgte vi to forskellige tilgange: Den ene tog
del i det lokale arbejde i borgerforeningen, hvor der
var nogen ligesindede denne kunne diskutere med;
den anden meldte sig ind i løbeklubben på Thyholm, hvor der var ikke bare én, men mange der gad
løbe om kap op og ned af bakkerne. Og så startede
vinterbadeklubben på Jegindø, hvor mennesker på
tværs af alder, interesser, arbejdsmæssigt tilhørsforhold, fortid og fremtid mødes fordomsfrit til et koldt
gys, en kop kaffe, og ikke mindst et par gode grin.
Og fordi vi er et lille lokalsamfund møder vi hinanden i alle tænkelige sammenhænge, og når vi har
set hinanden an et par gange, starter samtalen
naturligt over kaffen mens vi venter på børnene.
Og så gik der to år. Og vi evaluerede. Og vi er glade.
Vores liv er anderledes end i København, men det er
jo netop det, vi søgte efter. Vi har fået ro, familien er
meget tæt på, den smukkeste natur er i forhaven og
vi er ved at lære vores lokalsamfund at kende. I forhold til
København er der ikke så
meget at vælge imellem institutioner, jobs, indkøbsmuligheder og bekendtskaber.
Det gør så til gengæld, at der
nogle gange vælges nogle
alternativer der kan være
overraskende og lærerige og
helt rigtige.
Esther Boll, Jegindø
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Thyholm Kirkecenter
Nørregade

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
4. oktober:

Nanna Ahlefeldt-Laurvig

Begravelse/bisættelse:
20. oktober:
Otto Thiesen
22. oktober:
Asger Lauridsen
23. oktober:
Ove Vestergaard
I skrivende stund (først i november) er arbejdet med
at opføre det nye kirkecenter netop gået i gang. Vi
glæder os rigtig meget til at kunne tage det i brug,
og håber at vinteren vil tillade byggeriet at skride

planmæssigt frem, så huset står klar til indvielse en
gang hen på foråret.
Her bringes et par billeder som viser, hvordan det
nye hus vil komme til at tage sig ud og hvordan
indretningen vil blive.
Lars G. Sandfeld
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Hvidbjerg/Lyngs

www.thyholmkirker.dk
HVIDBJERG KIRKE
Torsdag d. 10. dec. kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste.
Spisning efter gudstjenesten i Hvidbjerg Præstegård.
Tirsdag d. 22. dec. kl. 19.00: Vi synger julen ind. Kom og
foreslå din yndlings – julesalme.
Menighedsr ådet
Onsdag d. 2. dec. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegård.
SOLVANG
Tirsdag d. 8. dec. kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Torsdag d. 24. dec. kl. 10.30: Julegudstjeneste.
CAFÈ-EFTER MIDDAG
Onsdag d. 2. dec. kl. 14.30 i Hvidbjerg Præstegård: Sæsonafslutning.
INDRE MISSION
Torsdag d. 3. dec. kl. 19.30 i Hvidbjerg Præstegård, Sembvej 3: ADVENTSFEST. Tidligere provst i Struer, Vagn Ove
Høgild, taler over emnet ”Er det allerede advent igen”.
Efter kaffen og indlagte konkurrencer m.m. vil Vagn Ove
Høgild fortælle om advent og jul fra sin og ægtefællens
tid i Nigeria.
Arrangementet afvikles i fællesskab af Grundtvigsk Forum og Indre Mission.
Alle er velkomne. Ønskes der kørsel, kan man henvende

BUSK-Gudstjeneste i Hvidbjerg Kirke.
Både børn og præst var klædt på i “Guds fulde rustning”.
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sig til Jens Kr. Bach-Mose tlf. 23 61 04 65.
Pris for aftenen: 50 kr.
Mandag den 28. december kl. 19.00: JULEFEST for hele
familien i Jegindø Missionshus, Kongevejen 66. Tale ved
Kirsten Graversgård. (Se under Jegindø).
Ønskes der kørsel, kan man henvende sig til Jens Kr. BachMose tlf. 23 61 04 65.
GRUNDTVIGSK FORUM
Torsdag d. 3. dec. kl. 19.30 i Hvidbjerg Præstegård, Sembvej 3: ADVENTSFEST.
Ang. aftenens program m.m.: Se under Indre Mission
som er medarrangør.
BIBELKREDSEN, LYNGS
Torsdag d. 10. dec. kl. 19.30 hos Addy og Kaj Graversen,
Hovedvejen 142.
KFUM & KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk
THYHOLM FDF
Se: www.fdfthyholm.dk
Jegindø

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 2. dec. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg
Præstegård.
INDRE MISSION
Onsdag den 9. december kl. 19.30: Adventsfest med tale af
sognepræst Morten Krogh Nielsen. Kaffe med ris a la mande og småkager
Mandag den 28. december kl. 19.00: Julefest for hele familien. Vi synger julens salmer og sange omkring juletræet.
Hører juleevangeliet og tale af Kirsten Graversgård. Får kaffe
og sodavand med kager. Der er en godtepose til alle børn.
ALLE er meget VELKOMNE.
Yderligere oplysninger gives på tlf. 97 87 92 18, Kirsten Graversgård

FDF
Onsdag den 2. december kl. 18.30: Lederne laver juledekorationer.
Lørdag den 5. december: Kl.10 sælger børn og ledere juledekorationer. Vi kommer rundt på hele øen.
Mandag den 14. december 18.30 – 20.00: Juleafslutning for
hele kredsen.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger: Kl. 18.30 – 20.00.
Tumlinger: Kl. 18.30 – 20.00.
Pilte og væbnerelever: Kl. 18.30 – 20.00.

BUSK-GUDSTJENESTE i Jegindø Kirke.
Glade børn fra kirkernes børnekor

Søndbjerg /Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Søndbjerg og Odby Kirker
Mere klokkeringning: På enkelte dage vil der blive ringet
lidt ekstra med klokkerne omkring kl. 16 i Søndbjerg og
Odby kirker, da nye ringere skal oplæres.
Bibelkredsen
Mandag d. 14. december kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik
Christensen, Aggerholmsvej 25. Vælg din yndlings juleog/eller adventssalme

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Der er planlagt 3 Spaghettigudstjenester:
TORSDAG D. 10. DEC. kl. 17 i HVIDBJERG KIRKE.
TORSDAG D. 14. JANUAR kl. 17 i JEGINDØ KIRKE.
TORSDAG D. 17. MARTS kl. 17 i SØNDBJERG KIRKE.

Sognerejse til Rom
Som meddelt i sidste nummer af Kirkebladet vil der blive indbudt til en sognerejse til
Rom 28. maj – 3. juni 2016.
Programmet er nu næsten færdigt, og vil udover de kendte attraktioner i Rom såsom
Vatikanet / Peterskirken, Colosseum, Forum Romanum, Katakomberne m.fl.
også byde på en heldagstur til Pompeji.
Turen vil blive med fly, så vi har mest mulig tid dernede.
Prisen bliver kr. 8.475,- pr. person.
Vi skal helst være mindst 27 rejsedeltagere, og i første omgang er det jo et tilbud til de 5 sognes
beboere, men udefrakommende vil også få mulighed for at være med, hvis der bliver plads.
Det andet
konfirmandhold
er også
Foldere med udførligt program ligger i kirkerne og vil også
kunne
rekvireres
hos klar
os.til
at
udfordre
præsterne
:-)
Alle interesserede indbydes til et informationsmøde om turen
TIRSDAG D. 5. JANUAR KL. 19.30 I HVIDBJERG PRÆSTEGÅRD.
Vi håber at rigtig mange vil rejse med os.
Gunhild og Lars G. Sandfeld
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Gudstjenester | december 2015

Hvidbjerg

Lyngs

kl. 19.00 De ni Læsninger
kl. 9.00 Erik Bitsch. Kirkekaffe
kl. 9.00 Kirkekaffe
kl. 14.00 +16.00
kl. 9.30
kl. 10.30
kl. 9.00 Erik Bitsch
kl. 16.00
INGEN

Lyngs Kirke er midlertidig lukket.
Derfor henvises til gudstjenesterne i Hvidbjerg Kirke!
Skulle Lyngs kirke kunne tages i brug inden Jul, vil der blive
annonceret i Ugeavisen og på Kirkernes hjemmeside.

Jegindø

Søndbjerg

Odby

6. 2.s.i advent
13. 3.s.i advent
20. 4.s.i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag
27. Julesøndag
31. Nytårsaften
1. jan Nytårsdag

6. 2.s.i advent
13. 3.s.i advent
20. 4.s.i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag
27. Julesøndag
1. jan Nytårsdag

INGEN
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 15.00
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 10.30
kl 16.00

6. 2.s.i advent
13. 3.s.i advent
20. 4.s.i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag
27. Julesøndag
1. jan Nytårsdag

INGEN
kl. 10.30
INGEN
kl. 14.30
kl. 9.30
kl. 9.00 Lars G. Sandfeld
INGEN
INGEN		

6. 2.s.i advent
13. 3.s.i advent
20. 4.s.i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag
27. Julesøndag
1. jan Nytårsdag

kl. 10.30
INGEN
kl. 10.30
kl. 16.00
kl. 11.00
INGEN
kl. 10.30
kl. 16.00

Kirkekaffe
Jan Bjerglund

Lars G. Sandfeld

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

