Vintersol over Oddesund

Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Vist skal du hente, kun ved at vente,
kun ved at vente, vor sommer ind.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Hans Adolph Brorson
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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.

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

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

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

At læne sig tilbage i mørket
Februar måned kan være en tid fyldt med længsel efter lys og varme.
Selvom både lyset og varmen vender gradvis stærkere tilbage til os, så er
mørket og kulden stadig dominerende i denne tid. Vi rammes måske af
mørke vinterdepressioner eller fyldes af melankoliens blå stemning. Livets grund er skrøbelig og vi er sårbare, udsatte for skuffelser, tab, ulykker og sorger.
Den folkekære skuespiller Bodil Jørgensen kom sidste år ud for en frygtelig ulykke, da hun under optagelserne til den nye “Far til Fire”-film ved
Mandø i Vadehavet faldt af en traktor, blev ramt og kørt over af traktoren.
Efter den dramatiske ulykke fulgte en lang tid i sygeseng, først på hospitalet, senere i hjemmet med langsom bedring og genoptræning. I den
første tid på hospitalet lå hun i respirator og kunne knapt sanse, hvad der
skete omkring hende. Hun fortæller, at hun, mens hun lå der i sengen
svævende mellem liv og død, forsøgte at bede Fadervor, men ikke havde kræfter til at huske og samle sig om ordene. Men alligevel havde hun
en stærk fornemmelse af at Gud var til stede hos hende:

Nina Dyrhoff Nyegaard
Orlov

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
april: 24. februar
Fotos: Lars G. Sandfeld og ”Ukendt Bibelsmugler
anno 1992”.

“I de dage jeg lå i sygesengen, fandt jeg ud af, at det var lige der Gud
var. Det var i forvirringen, i tvivlen om hvad der skulle ske, i det mørke, som tvivlen er fuld af - der var ikke noget, der var bare Gud der.
Det var en meget stærk fornemmelse, at jeg bare kunne læne mig tilbage i mørket og hvile der. At finde Gud i mørket var så stærkt, fordi
jeg troede at Gud var forbundet med lys; det at finde Gud i mørket var
en fornemmelse af at nu kommer der en og tager mig i hånden, og
hjælper mig på benene igen.”
Sådan fortæller Bodil Jørgensen om oplevelsen.

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: Ove Arensbach
Konstitueret sognepræst
tlf: 97 87 90 03 / 97 41 42 00
e-mail: ovearensbach@gmail.com
Ugentlig fridag mandag.

For m ænd

Søndbjerg/Odby
Nina Dyrhoff Nyegaard, ORLOV!
VIKAR: Morten Krogh Nielsen
tlf: 20 21 01 98.
e-mail: MBN@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.

Søndbjerg – Odby sogne:
Bent Ingemann Jensen,
tlf: 97 87 50 26.

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Svende Grøn,
tlf: 97 87 12 24.

Lys i mørket!
Ulykke, sorg og tvivl kan ramme hver af os. Tilfældigt, ubegribeligt, hårdt og meningsløst. Når det sker, er der
endnu mere grund til at stille alt det der giver mening ved siden af det meningsløse. At holde fast i det der lykkes og giver mening, for også trygt at kunne læne sig tilbage i mørket. For den der tør gøre holdt og mærke efter hvad der findes af tvivl, skam, skyld, vrede, ensomhed, skuffelse og savn kan opleve forløsning. Med alle
trange tider vokser der en ny begyndelse frem, en rigere begyndelse, en dybere forståelse af, at vi er i Guds
hånd.
I kirken er der plads – også til eksistensens mørke sider og til melankoliens blå stemning, plads til at vi kan modnes, forløses, blive dybe og vise. Plads til at læne sig tilbage i mørket, når vi sammen synger med på Brorsons
salme: Her vil ties, her vil bies.

Vist skal du hente, kun ved at vente, kun ved at vente, vor sommer ind.


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

Morten Krogh Nielsen

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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Hvem er du? Vi troede der kom en mand…

Bibelsmuglere anno 1992.
Året er 1992, jeg er lige landet i Hong Kong og møder lederne fra organisationen Asian Out-reach.
”Øh, jeg hedder Rikke og er dansker, og i Danmark
er Rikke altså et pigenavn, så ...”
En måned tidligere havde jeg indsendt en ansøgning og fået besked om at de gerne ville have mig
med på holdet af bibelsmuglere - de havde bare
troet at jeg var en mand, men det gjorde heldigvis
ikke noget.
Sammen med andre nyankomne fik jeg et par timers oplæring i indsmugling, og allerede næste
dag var tasken pakket med kristen litteratur, som
jeg skulle bære ind i Kina.
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For ikke at skabe for stor opmærksomhed, blev vores hold på seks sendt med toget med 10-20 minutters interval. Da jeg den første dag sad der alene i toget på vej til grænsestationen, kom jeg til at
tænke på, hvad jeg egentlig havde gang i. Jeg havde meldt mig fordi jeg syntes det var uretfærdigt at
nogle i Kina ikke kunne få Bibler, hvis det var det de
gerne ville have, og så syntes jeg også at det faktisk
kunne være lidt spændende at lave noget ulovligt!
Spændingen begyndte dog at gå over i frygt efterhånden som vi nærmede os grænsen og de mange
kontrolposter, og jeg sad og fortrød at jeg havde
meldt mig.

I grænsebygningen var sidste stop et bagagebånd, hvor taskerne blev gennemlyst og studeret
af vagter på alle sider, og det var som regel her, at
smuglerne blev taget.
Dagen inden havde vores underviser fortalt os, at
hvis vi blev i tvivl om hvad vi skulle gøre, så skulle
vi bare bede, og så ville Gud guide os.
Som køen foran mig blev mindre og mindre, og
min frygt større og større, stod jeg og blev godt
gal på underviseren. ”Hvad var det for et råd…
Bede til Gud… Jeg var ikke engang sikker på at
Han fandtes!”
Da det blev min tur, var jeg så desperat, at jeg alligevel bad: ”Gud, hvis du virkelig findes, så må du
fortælle mig, hvad jeg skal gøre, og du skal sige
det så jeg kan forstå det!” – og det gjorde han!
Han sagde at jeg bare skulle gå lige forbi alle vagterne og ikke stille min bagage på rullebåndet.
Jeg adlød, og sådan kunne jeg den dag vandre
lige ind i Kina med 10 kilogram litteratur uden at
være blevet opdaget! Sejr! Ikke bare fordi jeg var
kommet igennem med bøgerne, men sejr, fordi
jeg nu vidste at Gud virkelig fandtes, og at Han
kunne tale til sådan én som mig.
På fem uger rejste jeg ni gange ind i Kina med bøger og kom på mirakuløs måde ind hver gang
uden at blive opdaget. Det kunne ske at maskinen brød sammen lige da jeg skulle have gennemlyst min taske eller vagterne havde et øjeblik
fokus på helt andre ting end computerskærmene. Hver gang havde Gud en plan og hjalp mig.
Vi har en tendens til at sikre os i alle ender og kanter, og medierne forsøger gennem flere kanaler
at skabe frygt, så vi forsikrer os endnu mere, men
faktum er, at der skal en umulig situation til, for at
et mirakel kan ske. Tænk på det, næste gang du
står i noget svært!

Rikke Feraru

Hjertelig tak
Anne og jeg vil gerne takke for de mange venlige hilsner, ord, gaver, e-mails og breve, som
vi har modtaget i forbindelse med min afsked
som præst på Jegindø, Resen og Humlum.
Tak til menighedsråd, medarbejdere og menighed for den dejlige afskedsfest, som vi vil
tænke på med glæde.
Vi har mødt og lært mange mennesker at kende, som vi har vandret sammen med på et
stykke af vores livsvej. Tak for venlighed og
opmuntring i arbejdet. Vi vil nu tage fat på et
nyt livsafsnit, hvor opgaven som mormor og
morfar vil stå højt på dagsordenen. Vi ser frem
til nye udfordringer og glæder med de små.
Med stor tak og gode ønsker for menighederne sendes de bedste hilsner
Anne Hviid og Hans Vestergaard Jensen
Anemonevej 2
Gjellerodde
7620 Lemvig
Tlf. 24 25 42 38

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Vielse:
13. december 2014:
Maj-Britt Sara Kjøbeløv Mathiassen og
Kim Langgaard Jensen
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Hvidbjerg/Lyngs

www.thyholmkirker.dk
MENIGHEDSR ÅDET
Menighedsrådsmøde onsdag d. 4. februar kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.
SOLVANG
Tirsdag d. 10. februar kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 24. februar kl. 15.00: Andagt ved Else Toftdal.
INDRE MISSION
Onsdag d. 4. feb. kl. 19.00: Kredsmøde i Stagstrup Kirke og
Kirkecenter. (Se under fælles).
Missionsuge 16. - 19. februar:
Hver aften kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Mandag d. 16. februar: Sognepræst Per Toftdal, Timring.
Sangkoret Håbet medvirker.
Tirsdag d. 17. februar: Pastor Leif Mortensen, Aulum.
Onsdag d. 18. februar: Tidl. forstander for Søndbjerg
Efterskole, Georg Kjeldsen, Århus.
Torsdag d. 19. februar: Salmedigter Lars Busk Sørensen,
Lemvig. Unge Hjem indbyder. Se under fælles.
BIBELKREDSEN, LYNGS
Torsdag d. 12. februar kl. 19.30 hos Addy og Kaj Gravesen,
Hovedvejen 142.
Fælles Program

Lars Busk Sørensen i
Thyholm Kirkecenter
d. 19. februar kl 19.30.
Lars Busk Sørensen er kendt af mange for sit store
forfatterskab, ikke mindst af talrige nye salmer.
Denne aften vil han med udgangspunkt i sin senest udkomne salmebog, ”Salmer til vor tid” holde foredrag om salmernes tilblivelse.
Desuden skal vi synge et udvalg af de nye salmer
med klaverakkompagnement af Bodil Busk Sørensen.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til
Lars Busk Sørensen efter foredraget. Velkommen
til alle denne aften.
Unge Hjem i Hvidbjerg er værter for kaffen.
Aftenen koster 50 kr. pr person.
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ALLE HJEM
Mandag den 23. februar kl. 19.30: Bibeltime hos Ellen og
Peter Gade, Vitasvej 6.
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. Tumlinge:
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 - 2030.
1. væbnere og 2. væbnere:
Mandage
kl. 19,00 - 21,00.
Møderne er i FDFs Kredshus i Østergade.
Fælles Program

KLF Kirke og Medier
Thyholm indbyder
alle interesserede til
årsmøde 2015 i Thyholm Kirkecenter
torsdag d. 26. februar
kl. 19.30.
På årsmødet vil vi få et indlæg af
provst Jens Munksgaard, Hurup.
Efter kaffen holder KLF generalforsamling efter vedtægterne. Denne gang bl.a. med henblik på KLFs
omstrukturering, der indebærer afvikling af lokalafdelingerne og oprettelse af ”Netværk Vestjylland”,
der vil afløse lokalafdelingerne Thyholm, Struer, Holstebro og Lemvig.

Jegindø

S øn d bj er g / Od by.

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk

MENIGHEDSR ÅDET
Menighedsrådsmøde onsdag d. 4. februar kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.

SØNDBJERG OG ODBY KIRKER
Kyndelmissegudstjeneste:
Mandag d. 2. februar kl. 19.30: Kyndelmissegudstjeneste i
Odby Kirke. Medvirkende: Inge Hertz Aarestrup og Svende Grøn samt Tina og Martin Gade.

INDRE MISSION
Onsdag den 4. februar: Kredsmøde i Stagstrup Kirke og
Kirkecenter. Se under fælles.
Mandag den 16. - torsdag den 19. februar: Missionsuge i
Hvidbjerg. Se under IM i Hvidbjerg
MISSIONSUGE: 23. - 26. februar:
(Hver aften kl. 19.30 i Missionshuset).
Mandag den 23. februar: Nordthy Mandskor
Tirsdag den 24. februar: Tidligere provst Vagn Ove Høgild, Vejrum
Onsdag den 25. februar: Regionsleder i Indre Mission Region Nord, Ruth Tidemand Nielsen, Hjørring
Torsdag den 26. februar: Buschauffør Kjeld Thing og Håbet, Thyholm
Kaffebord hver aften i missionsugen. Alle er velkomne
også fra nabosognene
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18
FDF
Mandag den 9. februar: Ledermøde kl. 20.00
Søndag den 15. februar: Fastelavnsfest i kredshuset kl.
14.00. Vi møder udklædte og alle er velkommen også
selv om man ikke er FDFér. Voksne kan købe kaffe.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger/tumlinger kl. 18.30 – 20.00
Pilte kl. 18.30 – 20.00
Fælles Program

Fastelavn:
Efter gudstjenesten søndag d. 15. februar kl. 14.00 i Søndbjerg Kirke inviteres der til tøndeslagning, kaffe og fastelavnsboller m.m. i konfirmandstuen.
MENIGHEDSR ÅDET
Tirsdag d. 24. februar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musikalsk tankerum:
Torsdag d. 26. februar 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.
UGLEV ÆLDRECENTER
Torsdag d. 26. februar kl. 15.15. Altergangsgudstjeneste.
INDRE MISSION
Onsdag d 4. februar. Kredsmøde. Se under fælles.
KFUMs SOLDATER MISSION
Onsdag d. 11. februar. Generalforsamling.
Se under fælles.
Fælles Program

Kyndelmissegudstjeneste

KFUMs SOLDATERMISSION

Mandag d. 2. februar kl. 19.30 i Odby Kirke.
Se Søndbjerg-Odby.

Onsdag d. 11. februar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Generalforsamling. Tale ved Chr. Erik Christensen,
Hellerød.

INDRE MISSION
Onsdag d 4. februar kl. 19.00. Kredsmøde i Stagstrup
Kirke med skriftemål og nadver. Efterfølgende kaffe
og tale i Harring-Stagstrup Kirkecenter.
Medvirkende: Præst ved Kronjyllands Frimenighed
Peter Kofoed Herbst, Randers.

KIRKEHØJSKOLEAFTEN i
MIDTPUNKTET
Torsdag d. 12. februar kl. 19.30:
Biskop Peter Fischer – Møller, Roskilde: ”Grundtvigs
frihedstanker”.
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Gudstjenester | FEBRUAR 2015

Hvidbjerg
1.
8.
15.
22.
1.3.

Septuagesima
Sexagesima
Fastelavn
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

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

Kirkekaffe

1.
8.
15.
22.
1.3.

Septuagesima
Sexagesima
Fastelavn
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

INGEN
kl. 9.00
INGEN
kl. 10.30
INGEN

1.
8.
15.
22.
1.3.

Septuagesima
kl. 10.30
Sexagesima
INGEN
Fastelavn
kl. 10.30 Fastelavnsgudstjeneste Kollekt til Danmarks folkekirkelige søndagsskoler
1. søndag i fasten kl. 10.30
2. søndag i fasten kl. 9.00 Kirkekaffe

1.
8.
15.
22.
1.3.

Septuagesima
Sexagesima
Fastelavn
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

INGEN
kl. 9.00
kl. 14.00
INGEN
kl. 9.00

1.
8.
15.
22.
1.3.

Septuagesima
Sexagesima
Fastelavn
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

kl. 10.30
INGEN
INGEN
kl. 10.30
INGEN

Fastelavnsgudstjeneste
Kirkekaffe
Morten Krogh Nielsen

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg
Jan Bjerglund
Lars Sandfeld - Fastelavnsgudstj.

Odby
Lars Sandfeld

Kirkekaffe

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

