Som vintergrene
i afmagt rækker
mod dagens rum,
ber vi om glæde
og lys fra Guds
evangelium.
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Ord af dronning
Margrethe ved Nytårstid

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
Nina Dyrhoff Nyegaard
Orlov

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
marts: 24. januar
Fotos: Lars G. Sandfeld, Hanne Arensbach,
		

Lyngs Idrætsefterskole, Hans Stokholm Kjer.

Én af de ting, som hører med til rigtig mange danskeres nytårstraditioner, er at lytte til dronningens nytårstale, som hvert år transmitteres i
fjernsynet kl. 18 nytårsaften. Gang på gang oplever vi at vores dronning
formår at tage pulsen på vores samfunds aktuelle udfordringer og med
få ord at få sagt noget, som vækker til eftertanke.
At dronningen har et helt personligt forhold til den kristne tro, og at
det er noget som er en helt afgørende dimension i hendes tilværelse,
har hun ved mange lejligheder givet udtryk for. Forleden stødte jeg på
dette uddrag af en samtale, hun for en del år siden havde med forfatteren Thorkild Hansen og som blev bragt i Korshærsbladet.
”At tro på Gud er lige så naturligt for mig som regnen og solskinnet.
Religion er for mig blevet en virkelighed på en helt ny måde. At tro
på Gud betyder for mig noget helt andet end før, da jeg kun havde en
teoretisk tro. Jeg interesserede mig for religiøse ting gennem en
årrække. Men pludselig kom jeg til tro, og da blev det ikke bare et
spørgsmål om religion, uden at jeg erfarede, hvad et virkeligt trosliv
er. At tro på Gud er for mig i dag lige så virkeligt og naturligt som
regn og solskin.
Da min far døde, erfarede jeg, hvilket tungt ansvar der blev lagt på
mine skuldre. Hvor skulle jeg hente hjælp fra? Jeg fandt intet fra
nogen menneskelig side. I min nød søgte jeg til Gud. Jeg vendte mig
til ham med brændende bønner. Jeg stolede på løfter, som min
Frelser havde givet, da han gik hernede på jorden. Pludselig begyndte der at ske noget. Jeg oplevede, at jeg ikke mere var alene, jeg
havde fået del i noget nyt. Jeg var overrasket, for sandt at sige så
havde jeg hidtil kun teoretisk troet på Gud. Nu var jeg blevet vækket
ved en revolution i min indre verden. Gud blev en virkelighed for
mig.
Mennesket er ikke en robot i Guds hånd. Vi har en fri vilje, som vi har
fået som gave fra Herren. På grund af denne frie vilje er mange ting i
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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: 22 75 91 48
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:
Svende Grøn,
tlf: 97 87 12 24.
Søndbjerg – Odby sogne:
Bent Ingemann Jensen,
tlf: 97 87 50 26.

vort liv gået i forfald. Jeg tænker mig, at et Guds barn i Guds familie er som et hvilket som helst andet
barn i vore familier. Undertiden kan man opføre sig helt forfærdeligt.”
Om sit forhold til Jesus sagde dronningen:
”For mig betyder Jesus: Guds mulighed for at vise menneskeslægten, at han går med os og er midt
iblandt os. Jesus er Guds vidnesbyrd om, at vi ikke kun har en Gud, der er Skaberen. Vi har en Gud, der
kommer til os for at genløse os mennesker til sig. Derigennem at Gud kom i sin eneste Søn Jesus til verden og åbenbarede sig for os, har vi mennesker fået et vidnesbyrd om, at vi ikke er ensomme. Jeg tror på
og er overbevist om, at Jesus ikke blot var et godt menneske. Han var selv Gud, som blev ét med os. Nu
véd Gud gennem Jesus, hvad livet er, og hvad det betyder at være menneske. Gud véd, hvordan det er for
mig, når noget ondt møder mig. Gud véd, hvor meningsløst mit liv nogle gange kan føles. Kun få mennesker – ja vel næppe nogen – har oplevet det, som Jesus oplevede. Derfor vover jeg at stole på Jesus – som
en benådet synder og som dronning”.

Lad det være en ekstra nytårstale til os ved dette årsskifte.
GODT NYTÅR!
Lars Grønbæk Sandfeld

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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At gå på Lyngs Idrætsefterskole
Et efterskoleophold på Lyngs Idrætsefterskole
inkluderer mange forskellige ting. Det inkluderer
selvfølgelig en hel masse sport, og så inkluderer
det også et helt specielt fællesskab, som ikke
findes mange andre steder. På mange måder
minder efterskolelivet om en familie, som står
sammen i tykt og tyndt. Hvis man har problemer
kan man altid finde hjælp, og med de helt fantastiske lærere, som er på skolen, har man altid
nogen at støtte sig til. Man knytter en masse
tætte bånd og får en masse fantastiske venskaber.
Man siger jo at et efterskoleår svarer til 7 menneskeår, og det kan både Stine og jeg bekræfte er
rigtigt. Der er snart gået et halvt år, men det føles
som ingen tid. Tiden går alt for hurtigt. Vi ville
ønske, vi kunne spole tilbage, til dengang vi
startede og mødtes for første gang. Dengang vi
fik det første indtryk af hinanden, og lærte hinanden at kende første gang. Et efterskoleår får
betydning for hele ens liv. Man får oplevelser for
livet og lærer at tage ansvar for andre.

På mandag tager vi til Playitas(De kanariske Øer).
Vi skal lave en hel masse sport f.eks. mountainbike, yoga, spinning og en masse andre sportsgrene. Vi skal være der i en uge og skal have mindst
to eller flere sportsgrene om dagen. Stine og jeg
glæder os helt vildt, da vi har meget høje forventninger, siden skolen også var afsted sidste år og
havde en rigtig god tur. I september havde vi
cykelsponsorløb, hvor vi samlede penge ind til
turen, så vi en aften på Playitas kan komme ud og
spise middag. Stine og jeg synes, at det er mega
fedt, at vi skal til en ø og lave sport, da det hører
meget sammen med efterskolelivet. Vi laver sport
hver eneste dag og gerne flere gange om dagen.
Vi kan vælge både fodbold, håndbold, spring,
gymnastik, dans, fitness og løbeklub. Der er
mange muligheder for at komme i god form,
komme til en masse sjove stævner og vinde en
masse kampe. Vi har også lige lært at lave vores
startserie til opvisning, så vi glæder os meget til at
vise, at vi også kan lave gymnastik.
Nanna Stokvad og Stine Ørbæk Nielsen,
elever på Lyngs Idrætsefterskole

Luciaoptog ved Lyngs
Idrætsefterskoles julemarked
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Konstitueret
sognepræst på Jegindø
Pr. 1. januar er pastor Ove Arensbach, Holstebro, konstitueret som sognepræst på Jegindø.
Kirkebladet har bedt Ove Arensbach om at
præsentere sig selv:
Jeg er født i Aalborg i 1948. I 1973 blev jeg gift
med Hanne, og vi har to voksne børn, der har
familier og bor i Brabrand. Jeg blev cand. theol.
fra Århus Universitet i 1999. Ordineret i Århus
Domkirke januar 2001. I begyndelsen af 2001 var
jeg konstitueret som sognepræst i Grenå pastorat,
hvorefter jeg var ansat som sognepræst i Måbjerg
- Ellebæk – Struer pastorater fra 2001 til 2007. Fra
2007 – 2013 ansat i Måbjerg – Ellebæk og som
hospitalspræst ved regionshospitalet i Holstebro.
Efter pensionering, maj 2013, har jeg haft en
kvoteansættelse som koordinator ved Menighedsplejen i Måbjerg – Ellebæk sogne med ansvar for
kirkens diakoni, besøgstjeneste, sorggruppearbejde, ferieprojekt for børnefamilier, julehjælp til
svage familier osv. Det arbejde har jeg været
meget glad for.
Jeg har gennem mange år været engageret i
kirkeligt arbejde i forskellige sammenhænge, og
jeg oplever det meget meningsfuldt at kunne
fortælle evangeliet ( de gode nyheder) i ord og
handlinger.
Et ord der altid har betydet meget for mig er Jesu
ord til disciplene: ”Som Faderen har udsendt mig,
sender jeg også jer” ( Johs. 20,21b)
Jeg ser frem til et godt samarbejde mens jeg er
konstitueret i embedet i Jegindø og Resen- Humlum sogne.
Ove Arensbach

Fælles Program
Første Kirkehøjskoleaften
under den fælles
overskrift “FRIHED”:
Torsdag d. 22. januar kl. 19,30 i Midtpunktet.
Biskop Henrik Stubkjær:”Med udgangspunkt i et
kristent menneskes frihed fortælles om møder med
mennesker, for hvem friheden stadig kun er en drøm.”

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
16. november: Karoline Gravgaard Vase
Begravelse:
4. december:

Dagny Marie Riis

Jegindø Kirke
Vielse:
8. november:
			

Lilian Winther Aggerholm
og Rasmus Winther Aggerholm
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www.thyholmkirker.dk

Alle Hjem
Mandag den 26. januar kl. 19.30: Bibeltime hos Dorit og
Vagn Olesen, Valmuevej 20.

Menighedsr ådet
Onsdag d. 7. januar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.

Unge Hjem
Mandag den 19. januar kl. 19.30: Møde hos Lene og Jens
Kr. Bach- Mose, Hovedvejen 54.

Solvang
Tirsdag d. 13. januar kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 27. januar kl. 15.00: Andagt.

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.

Hvidbjerg/Lyngs

Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag den 29. januar kl. 19.30 hos Gitte og Reinhardt
Lyngs, Oddevej 2.
Indre Mission
Bedeuge i Thyholm Kirkecenter. Alle aftner kl. 19.30.
Mandag d. 12. jan. Indledning ved sognepræst Lars Sandfeld, Hvidbjerg.
Tirsdag d. 13. jan. Indledning ved Peter Gade, Smerup.
Onsdag d. 14. jan. Indledning ved Bent Fodgård, Thisted.
Torsdag d. 15. jan. Indledning ved Bent Ingemann, Uglev.
23. – 24. jan. Mandsstævne i Bedsted. Nærmere oplysninger fås hos Betty Hargaard. Tlf. 97 87 15 34.
Onsdag d. 28. Jan. kl. 19.30: IM’s årsmøde i Thyholm Kirkecenter.
Forslag til kandidater til bestyrelsen bedes afleveret til
Betty Hargaard, telf. 97 87 15 34 senest mandag d. 19.
jan.
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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

S øn d bj er g / Od by.

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk

Menighedsr ådet
Onsdag d. 7. januar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.

Menighedsr ådet
Tirsdag d. 20. januar kl. 19.00. Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.

Indre Mission
Evangelisk Alliances Bedeuge
Mandag d.12. - torsdag d. 15. januar. Hver aften kl. 19.30 i
Missionshuset.
Onsdag den 21. januar kl. 19.30: Bibelhistorie II – Abraham.
Kaffebord.
Fredag d. 23. -lørdag d. 24. januar: Mandsstævne i Bedsted
Missionshus.
Alle er meget velkomne. Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97
87 92 18.

Musik alsk tankerum:
Tirsdag d. 27. januar 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.

FDF
Mandag den 5. januar: Ledermøde kl. 19.00.
Tirsdag den 6. januar: Kredsmøde. Vi tager alle i Hurup
Svømmehal kl. 17.30 – 20.45.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger/tumlinger kl. 18.30 – 20.00.
Pilte/væbnerelever kl. 18.30 – 20.00.

Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 29. januar kl. 15.15. Altergangsgudstjeneste.
Indre Mission
Fredag d. 23. og lørdag d. 24. januar. Mandsstævne i Bedsted.
Bibelkredsen
Mandag d. 19. januar kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent
Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Matt. 17,1-9.
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Gudstjenester | januar 2015

Hvidbjerg
1.
4.
11.
18.
25.
1.2.

Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s.e.H.3 K.
2. s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 K.
Septuagesima

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

1.
4.
11.
18.
25.
1.2.

Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s.e.H.3 K.
2. s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 K.
Septuagesima

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

Kollekt til Bibelselskabet

1.
Nytårsdag
kl. 16.00
					
4.
Hellig 3 Konger kl. 10.30
11.
1. s.e.H.3 K.
kl. 10.30
18.
2. s.e.H.3 K.
INGEN
25.
Sidste s.e.H.3 K. kl. 9.00
1.2. Septuagesima
kl. 10.30

Jan Bjerglund
Kollekt til Bibelselskabet

1.
4.
11.
18.
25.
1.2.

Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s.e.H.3 K.
2. s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 K.
Septuagesima

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

Kollekt til Bibelselskabet

1.
4.
11.
18.
25.
1.2.

Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s.e.H.3 K.
2. s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 K.
Septuagesima

INGEN
kl. 10.30
INGEN
kl. 10.30
INGEN
kl. 10.30

Kirkekaffe
Morten Krogh Nielsen
Kirkekaffe
BØRNEKIRKE
Kirkekaffe

Lyngs

Jegindø

Jan Bjerglund

Søndbjerg

Odby
Lars G. Sandfeld
Kirkekaffe
Lars G. Sandfeld

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

