Skulpturafsløringer på Søndbjerg og Odby kirkegårde. Læs mere inde i bladet.

Et af Holger Quists børnebørn hjalp til ved
afsløringen af skulpturen i Søndbjerg.

Steen Andersen fortalte om ideen med skulpturen i Odby

Nu er livet gemt hos Gud.
Vi overgir alt til ham.
Håbet er tændt i liv og død.
Ingen er glemt af Gud.
Svein Ellingsen / Jens Lyster.
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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

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
oktober: 24. august
Fotos:
Ellen Aarlit Gade, Chresten Gade og Ellen Pedersen.

”UDSIGTEN” fra menighedsrådsformandens bord
Spredt rundt i landskabet ligger kirkerne og lyser op, som de har gjort
det i århundreder. De er for os lige så selvfølgelige som bakker, veje,
bække, marker og fjorde. Men dengang for 900 år siden, hvor sten på
sten skulle formes og stables, var hver eneste romanske kirke en enorm
bedrift af fællesskab og arbejdsomhed. Mange af vore kirker er placeret
der, hvor datidens folk i forvejen dyrkede deres guder; på højdepunkter
i landskabet, ved en livgivende kilde eller steder med magisk tiltrækningskraft.
Med stolthed og glæde kunne barkede hænder mærke solvarmen på
de fint tilhuggede kvadersten, og de vindblæste ansigter kunne nikke
anerkendende til hinanden. Vi klarede det, fordi vi stod sammen! Det,
der i dag synes som en ubetydelig stenbygning, var på den tid et
tempel af virkekraft og sammenhold.
Søndag efter søndag kalder klokkerne i Lyngs, Hvidbjerg og på Jegindø
stadig folk til gudstjeneste. Her samles mennesker fra hid og did. Nogle
sidder her hver eneste gang, de kan. Nogle sidder her, når deres livs
højdepunkter skal låne glæde og ord fra fortællingen om mennesker
og Gud, som hænger uløseligt sammen.
Jeg sidder med det skrøbelige spædbarn, holdt tæt ind mod mit hjerte
og håber, at Gud holder det tæt ind mod sit hjerte. Vi sidder med de
unge, der hovedkulds kastes ind i ungdommen, hvor man så let snubler, og hvor man så ofte har brug for, at en hånd rækkes ud mod mig.
Og kærligheden skal fejres i lyset fra kærlighedens Gud. Taknemmelighed, sorg og længsel ved den åbne grav. De dødes stemmer, der tav alt
for brat, og vi lægger dem tilbage i Guds gode favn med et håb og et
”Tak for lån.”
Vi kan ikke leve uden kirken i Danmark. Der er uendelig meget, vi kan
tvivle på; meget der skal laves om ved lejlighed; meget som provokerer
og forarger mig. Men uden kirken var Danmark ikke rigtig Danmark; i al
fald ikke her, hvor vi lever!
For to et halvt år siden blev menighedsrådene ved Hvidbjerg, Lyngs og
Jegindø sogne slået sammen. Og nu hænger vi uløseligt sammen. Vi

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 / 51 77 50 03
Ugentlig fridag mandag.
Søndbjerg/Odby
Nina Dyrhoff Nyegaard
Aggerholmsvej 2, 7790 Thyholm
tlf: 97 87 51 36. (Fra uge 31)
E-mail: NDN@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.

For m ænd

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Svende Grøn,
tlf: 97 87 12 24.
E-mail: sg@km.dk
Søndbjerg – Odby sogne:
Bent Ingemann Jensen,
tlf: 97 87 50 26.
E-mail: betty-bent@mail.dk

skal knokle og drømme sammen. Vi skal hjælpe
hinanden og bruge kræfter på at løse de udfordringer, som hver eneste måned fylder rådets dagsorden
fuldt ud.
Vi er kun ca. halvt så mange mennesker i det nye råd
i forhold til de gamle råd. Og det samme stykke
arbejde skal laves, så vi er tvunget til at indrette os
mere enkelt og opbygge gode samarbejdsstrukturer.
Der er heldigvis mange mennesker, som glad og
gerne vil være kirke i vores område, så det er ikke
kun menighedsrådet, som arbejder målrettet for
kirkens liv og vækst.
Lige nu er skrivebordet fyldt af spændende sager.
Det gamle kirkecenter bliver revet ned i løbet af
sommeren, og fra august begynder et nyt at tage
form. Det bliver et smukt og multifunktionelt hus,
som giver menighederne på hele Thyholm og Jegindø mulighed for både at holde liv i traditionerne og
skabe helt nye muligheder for kirke- og folkeliv.
Når I læser denne artikel, skulle vi gerne være kommet langt i forhold til en ny præst på Jegindø. Stillingen som sognepræst på Jegindø og Resen-Humlum
pastorat blev slået op i maj med ansøgningsfrist 1.
juni 2015. Vi arbejder målrettet på at finde gode,
kvalificerede ansøgere, som kan se en fremtid i at
være vores præst.
Vestenvinden har været hård ved Lyngs Kirke. Især
vest-væggen trænger til en kærlig hånd, så nogle af
fugtproblemerne forhåbentlig kan forsvinde. En
række eksperter har givet og skal i den kommende
tid give deres gode råd, så vi får lavet en solid og
holdbar løsning.

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

Der er også udfordringer med hensyn til den gamle
præstegård i Hvidbjerg. Sognepræst Lars G. Sandfeld
har fået bevilliget afsked fra sommeren 2016 og er allerede flyttet i eget hus. Derfor har vi god tid til at få
undersøgt præstegårdens tilstand og tage stilling til,
hvad der skal ske, inden en ny præst skal flytte ind.
Til foråret skal vi arbejde med at finde en ny præst til
Hvidbjerg-Lyngs pastorat. Det bliver spændende, for
det giver os endnu engang grund til at se på, hvordan vi skal være kirke her og nu.
Grænsen mellem folke- og kirkeliv flytter sig i disse
år, og vi skal som kirke turde spille en endnu større
rolle på Thyholm og Jegindø. Der er ensomme, slidte
familier, misbrugere, bange og syge, der har brug for
at kirken følger sit kald til omsorg og diakoni.
Der er mindst lige så hårdt brug for fællesskab og
arbejdsomhed som dengang for 900 år siden, hvor
de romanske kirker blev bygget. Og det kræver lige
så stor ihærdighed, udholdenhed og arbejdsomhed.
Svende Grøn
Formand for Menighedsrådet i
Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne.

Den gamle Redacteur ønsker:

GOD SOMMER

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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Skulpturafsløringer
på Søndbjerg og Odby
kirkegårde.

Sorg- og samtalegrupper for voksne i
Struer og omegn.

Nu kan der også foretages anonyme begravelser på
Søndbjerg og Odby kirkegårde. På begge kirkegårde
er der udvalgt et område til den begravelsesform, og
de pågældende steder er blevet beriget med anlæg
og stenskulpturer udformet af lokale kunstnere.

I en sorg- og samtalegruppe mødes man et par
gange om måneden, for at dele tanker og erfaringer.
En sorg- og samtalegruppe er både et sted, hvor
man kan tale om dødsfaldet, men også et fællesskab, hvor alle ved, hvad det vil sige at have mistet.
Har man lyst til at deltage i en sorg- og samtalegruppe eller ønsker man at høre nærmere om tilbuddet,
så kan der rettes henvendelse til:
Lisbet Jacobsen på tlf.: 97 13 63 73
eller Thorkil Lundberg, tlf.: 97 85 11 12.

Kristi Himmelfartsdag d. 14. maj blev skulpturen
afsløret på Søndbjerg kirkegård. Den er formet af
Holger Quist og er inspireret af mange kristne symboler – som f.eks. den brændende tornebusk og
duen.
Skulpturen på Odby kirkegård er hugget af Steen
Andersen, der har hentet motivet fra bænkegavlene
inde i kirken – et viekors. Skulpturen blev afsløret
efter gudstjenesten søndag d. 17. maj.
(Se billederne på forsiden!)

Afsked med Morten
Krogh Nielsen

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
31. maj:
31. maj:
			
31. maj:

Sofie Hvid Emkjær Sørensen
Storm Nautrup
Lundgren Thinggaard
Thomas Ringgaard Kappel

Vielse:
23. maj:
			

Lene Poulsen og
Martin Yoouphasook Jensen

Begravelse:
15. maj:

Erna Marie Frandsen

Lyngs Kirke

Søndbjerg og Odby sogne tog afsked med vikarpræst Morten Krogh Nielsen ved en udvidet kirkekaffe søndag d. 24. maj, hvor flere havde ordet for at
sige tak for syv måneders god og trofast tjeneste. På
billedet ses Morten med menighedsrådets gave.
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Bisættelse:
3. juni:

Grethe Hessellund Lyngs

Søndbjerg Kirke
Dåb:
24. maj:

Maja Toft Villadsen

Fr a provstiets friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag på Gimsinghoved
Kirkebil
Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø ?
Fr a Thyholm Taxa er menighedsr ådet blevet spurgt, om der er interesse
for at etablere en kirkebils-ordning.
Er der nogen i menighederne som har interesse / behov for en sådan ordning, vil vi bede om at man kontakter én fr a menighedsr ådet som så vil
overveje, om det er noget, som vi igen sk al tilbyde.
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www.thyholmkirker.dk

Unge Hjem
Mandag den 24. august kl.19.30: Møde hos Mona og Leif
Vestergaard, Storegade 11.

Menighedsr ådet
Onsdag d. 1. juli kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegård.

KFUM & KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk

Hvidbjerg/Lyngs

Solvang
Tirsdag d. 14. juli kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 28. juli kl. 15.00: Andagt ved Martha Christensen.
Indre Mission
Hurup bibelcamping 17. – 24. juli. Nærmere oplysninger
fås hos Betty Hargaard. Tlf. 97 87 15 34.
Program forefindes i kirken.
Onsdag d. 12. august kl. 19.30: Kredsmøde i Vestervig Missionshus. Se fælles.
Onsdag d. 26. august kl. 19.30: Sangaften i Hvidbjerg Præstegård ved Anne Marie Helligsø og sangkoret Håbet.
Hvis man ønsker kørsel, kan henvendelse ske til Jens Kr.
Bach-Mose tlf. 97 87 11 65/ 23 61 04 65.
Alle Hjem
Mandag den 24. august kl. 19.30: Bibeltime hos Elly og
Niels Anton Christensen, Skærshøjvej 6.

THYHOLM FDF
Se: www.fdfthyholm.dk
NB: SOMMERLEJR PÅ MØGELØ: 11. – 18. juli.
Jegindø

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 1. juli kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegård.
Indre Mission
17. -24. juli: Bibelcamping. Se fælles
Onsdag den 12. august kl. 19.30: Kredsmøde i Vestervig Missionshus . Se fælles.
Onsdag den 19. august kl. 18.00: Grill-aften i/ved Missionshuset. Vi sørger for mad og drikke. Alle er meget velkomne.
For yderligere oplysninger: Kontakt Kirsten Graversgård tlf.
97 87 92 18.

Pilgrimsvandringer:
Sommerens pilgrimsvandringer i Struer Provsti
er planlagt til:
Søndag d. 21. juni kl. 19 fra Hvidbjerg kirke.
Søndag d. 19. juli kl 13 fra Asp kirke.
Lørdag d. 8. august kl. 9.30 fra Resen kirke.
(Dagsvandring Kilen rundt)
Søndag d. 23. august kl. 19 fra Resen kirke.
Vandring i Resenborg skov.
For nærmere information: Se folder i kirkerne eller kontakt sognepræst Lars G. Sandfeld.
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FDF
Lørdag den 4. – fredag den 10. juli: Sommerlejr for 2. pilte
og væbnere. Sejltur og lejr ved Viborg Søerne.
Tirsdag den 7. – fredag den 10. juli. Sommerlejr for puslinger, tumlinger og 1. pilte ved Viborg Søerne.
Mandag den10. august: Ledermøde kl. 19.00
Mandag den 24. august: Opstart FDF. Der uddeles indbydelse til børn på Jegindø.
Søndbjerg /Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Søndbjerg og Odby Kirker
Strandgudstjeneste
Søndag d. 23. august kl. 10.30 flyttes Søndbjerg-Odbys
gudstjeneste til Søndbjerg Strand.
Efter gudstjenesten serveres der pølser med brød samt kolde og varme drikke.
Medbring stol eller tæppe.
I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i Søndbjerg
Kirke.
Solnedgangsgudstjenester
Se fælles program.
Menighedsr ådet
Tirsdag d. 18. august kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Indre Mission
17.-24. juli: Bibelcamping.
Onsdag d. 12. august: Kredsmøde.
Se fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 10. august kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik
Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tekst: Luk. 18,9-14.

Fælles Program
Solnedgangsgudstjenester:
Onsdag d. 8. juli i Søndbjerg Kirke.
Sang v/ Christina Saugbjerg, Kolding, akkompagneret
af Christen Birkebæk på orgel og klaver.
Onsdag d. 15. juli i Odby Kirke.
Musik v/ Thyholm All Stars.
Onsdag d. 22. juli i Odby Kirke.
Sang v/ Ellen Pedersen og hendes barnebarn, Johanne,
akkompagneret af Christen Birkebæk på orgel og
klaver.
Onsdag d. 29. juli i Søndbjerg Kirke.
Sang v/ Anja Lauridsen, Kolding, akkompagneret af
Christen Birkebæk på orgel og klaver.
Onsdag d. 5. august i Odby Kirke.
Kristian Svenningsen, Struer på saxofon.
Onsdag d. 12. august i Søndbjerg Kirke.
Thyholm Friskoles Voksenkor, dirigeret af Rikke Feraru.
Hver aften kl. 21.00.
Solnedgangsgudstjenester er gudstjenester, hvor
prædikenen er erstattet af musikalske indslag.

Sommergudstjenesterne i
Lyngs Kirke:
Ved sommerens gudstjenester i Lyngs kirke medvirker
lokale musikere og sangere:
5. juli kl. 9.00: Maria Feraru på tværfløjte.
26. juli kl. 10.30: Günther Schmedemann på violin
16. august kl. 10.30: Günther Schmedemann på violin.
30. august kl. 9.00: Joan Villesen, Hanne Kragh Møller
og Uffe Appelon, sang, violin og saxofon.

Indre Mission

17.-24. juli:
Bibelcamping på dyrskuepladsen i Hurup.
Onsdag d. 12. august kl. 19.30:
Kredsmøde i Vestervig Missionshus. Taler: Sognepræst
Erik Lippert Bjørn, Sevel.
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Gudstjenester | juli-august 2015

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

05.07.
12.07.
19.07.
26.07.
02.08.
09.08.
16.08.
23.08.
30.08.

5. s. e.Trin.
6. s.e.Trin.
7. s.e.Trin.
8. s.e.trin.
9. s.e.trin.
10. s. e.Trin.
11. s.e.Trin.
12. s.e.Trin.
13. s.e.Trin.

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

05.07.
12.07.
19.07.
26.07.
02.08.
09.08.
16.08.
23.08.
30.08.

5. s. e.Trin.
6. s.e.Trin.
7. s.e.Trin.
8. s.e.trin.
9. s.e.trin.
10. s. e.Trin.
11. s.e.Trin.
12. s.e.Trin.
13. s.e.Trin.

kl. 9.00
INGEN		
INGEN
kl.10.30
INGEN
INGEN
kl.10.30 Vagn Ove Høgild
INGEN
kl. 9.00
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5. s. e.Trin.
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7. s.e.Trin.
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13. s.e.Trin.
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6. s.e.Trin.
7. s.e.Trin.
8. s.e.trin.
9. s.e.trin.
10. s. e.Trin.
11. s.e.Trin.
12. s.e.Trin.
13. s.e.Trin.

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

05.07.
12.07.
19.07.
26.07.
02.08.
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5. s. e.Trin.
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12. s.e.Trin.
13. s.e.Trin.

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

Ebbe Fibiger

Ove Arensbach
Vagn Ove Høgild Kirkekaffe
Kirkekaffe

Jan Bjerglund Kirkekaffe
Jan Bjerglund Kirkekaffe
Lars G. Sandfeld Kirkekaffe
Lars G. Sandfeld
Nina D. Nyegaard Kirkekaffe
Ebbe Fibiger
Ove Arensbach
Ove Arensbach
STRANDGUDSTJENESTE
Lars G. Sandfeld
Lars G. Sandfeld
Ove Arensbach
STRANDGUDSTJENESTE – Søndbjerg
Kirkekaffe

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

