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Hvidbjerg

Jegindø

Lyngs

Odby

Han, som på jorden bejler
til troskab uden svig,
når vi kun vil, besegler
sin pagt om Himmerig.
Han døber med den Helligånd
på ord, som aldrig fejler,
han rækker os sin hånd.
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Redaktionsudvalget:

Hvidbjerg

Endnu ser vi i et spejl, i en
gåde…
”Endnu ser vi et et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til
ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud,
ligesom jeg selv er kendt fuldt ud” (1. Kor. 13,12).

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
September: 24. juli
Fotos: Marianne Hvid, Ernst Møller Lauridsen,
Anita Hjorth Sørensen, Herman Rømer, ukendt.

a. Mennesker er altid på vej. Abraham vandrede rundt i det land, Gud
havde lovet ham. Undervejs rejste han altre (helligsteder), hvor folket
kunne komme og tilbede Abrahams Gud. Folket kendte ikke til den
Gud, som Abraham tilbad og tjente. Men Abrahams efterkommere kom
senere til at bo i landet, som Gud havde sagt, og Han var deres Gud.
Alligvel var forholdet mellem Gud og hans folk ikke uden problemer.
Landet blev ramt af ulykker og krige, folk blev deporteret og undertrykt, klageråb steg mod himmelen. Helt ind ”i hjertet” af Bibelens
fortællinger fornemmer man: Gud er barmhjertig og gavmild.
Men samtidig kan vi også opleve Gud som en uforståelig magt, skjult
bag tavshed og mørke.
En Gud vi ikke kan se ansigt til ansigt. Som mennesker må vi leve med
den spænding dagligt.
b. Nogle hundrede år senere gik Jesus gennem det samme land.
Han rejste ingen altre og byggede heller ingen templer. Men hvor han
kom, sagde han: Guds rige er kommet nær. Hvor Han kom, var Gud nær
midt på byens torv. Folk fattede håb og mod gennem hans forkyndelse
om Guds riges komme.
Langfredag knustes alle forhåbninger. Men ud af denne tom grav
påskemorgen steg overbevisningen hos apostelen Peter, så han sagde:
”Gud gjorde ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne
umuligt fastholdes af døden ”(Ap.G. 2,24).
c. Også vi er på vej. Apostlenes Gerninger kalder kristendommen for
”vejen”, og de som kom til tro ”holdt sig til vejen”. Sommetider gik de
første kristne vejen sammen, sommetider alene. De var meget forskelli-
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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: 97 87 90 03 / 51 77 50 03
Ugentlig fridag mandag.
Søndbjerg/Odby
Nina Dyrhoff Nyegaard,
(Starter i uge 31 efter orlov og ferie)
Lars G. Sandfeld afløser i juni måned.
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

ge. Og mens vi går, er det vigtigt at finde løfter og
billeder/metaforer (billedligt udtryk) i Bibelen, der
kan holde troen og håbet levende. I et af sine breve
bruger Paulus et billede, som har haft en utrolig
gennemslagskraft: ”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde
.…og nu erkender jeg stykkevis”.
At ane sammenhænge i den kristne tro, som dunkle
skygger i et spejl, uden at kunne tyde dem – hvem
kender ikke til den erfaring i sit liv. Vi kender længslen efter klarhed – f.eks. i trosspørgsmål, og livet på
den anden side.
Hvad menes der i grunden? Jo Paulus ville bringe
menigheden i Korinth ud af vildfarelsen, at det spejl
de ser i, og som de måske tror bringer dem klarhed,
i virkeligheden er uklart og tilsløret. Og i næste

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

sætning siger han, at ”nu/ dvs. her”, erkender vi
stykkevis. Men da skal vi kende fuldt ud, ligesom vi
selv er kendt fuldt ud”. Kort sagt: Så længe vi lever, er
både vi selv og vore indsigter begrænsede og
ufuldkomne.
Jo mørkere verden omkring os ser ud, jo vigtigere
bliver det at finde løfter/ billeder (metaforer), der kan
holde håbet levende og styrke udholdenheden.
Ikke engang Moses lærte Gud at kende fuldt ud,
selvom han gerne ville. Han måtte nøjes med at se
Gud bagfra: ”Du får ikke lov til at se mit ansigt, for
intet menneske kan se mig og beholde livet”, sagde
Gud til ham.(2. Mos 33, 18 f).
Ove Arensbach
Konstitueret sognepræst, Jegindø

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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Kirkelivet på Thyholm - i historisk perspektiv
Kort efter museets julelevendegørelse samles en lille
flok af museets trofaste medarbejdere for at tage hul
på emnet, museets særudstilling. Det er blevet en
tradition, at udstillingen helst skal være færdig, når
museet slår dørene op til påske.
Udstillingsholdet består af 4 særdeles kompetente
og engagerede piger, og engang imellem får formanden lov til at være med på sidelinjen og hjælpe
til med at bære på plads, når tingene skal placeres. I
det hele taget bliver opgaven delt op, så alle får
mulighed for at gøre fyldest, hvor de føler, de bedst
kan bidrage.
Selv om der ved de indledende drøftelser var flere
ideer i spil, så landede vi der, at vi godt ville lave en
udstilling, der belyser kirkelivet på Thyholm gennem
tiderne.
Der var flere grunde til, at vi netop valgte dette
emne. For det første har vi mange kirker på Thyholm;
og de bliver brugt! Altså et rigt kirkeliv, hvor menigheden er trofaste kirkegængere. Og for det andet er
vore kirker spændende og smukke, i nogle tilfælde
endda med en særdeles smuk beliggenhed. Disse
kirker har alle et smukt interiør, en spændende
historie og rummer også interessante genstande.
Museet syntes, at disse sammen med de kirkegenstande, som museet har modtaget gennem årene,
fortjente at komme frem i lyset, blive udstillet til nærmere studium.
Så i første omgang drejede det sig om at få samlet
tingene, vore egne, og de vi kunne låne. Her mødte
vi stor forståelse og velvilje – og tak for det! Næste
fase var at få tingene udstillet på en god måde og
tilføjet informationer, ikke for mange og ikke for få!
Men hvordan tager tingene sig bedst ud? Museet er
indrettet som en bolig (Apotekergård!) med tilhørende udbygninger, værksted, lade m.v. Her præsenteres tingene i deres rette miljø og ”fortæller” hermed
bedst om deres brug. Måske var det det, der gjorde,
at ideen om at lave et kirkerum opstod. En af pigerne
så straks en mulighed i Krestens atelier. Her havde en
del af den forrige udstilling, Krestens grønlandsbilleder, været udstillet på deres rette plads! Hvad Kresten Rusbjerg*) ville have sagt til, at hans atelier nu
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skulle være kirkerum, kan vi kun gisne om. Måske
ville han have ymtet noget om, at hvis det stod til
ham, så skulle de bænke fra Oddesund Missionshus
(som nu er kirkebænke) have en gang maling.
Hermed er der allerede løftet en flig af rummets
indretning. Pladsen her er knap, så lad os hurtigt
remse de ting op, der er udstillet i rummet: Der er
alter med lys og bibel (hjembragt fra Californien!),
som i en rigtig kirke, der er døbefont, godt nok
beregnet til hjemmedåb. Har præsten taget den
under armen, når han blev kaldt ud til hjemmedåb?
Her er udsmykket med dramatiske bibelske tegninger og en gammel salmetavle med salmenumre i
rette størrelse. Et kirkeskib er der også blevet plads
til, og en af pigerne har udfoldet sine kunstneriske
evner og lavet ”rigtige” mosaikvinduer. Altså et rum,
hvor tingene er udstillet i deres rette miljø!
Den anden del af udstillingen – som rummer de ting,
der ikke var plads til i kirkerummet – har til huse i
særudstillingsrummet og indeholder historiske
interessante ting, der har været brugt til kirkelige
handlinger som nadver, dåb, konfirmation, bryllup
og begravelse for blot at nævne nogle. Hvor mange
farver er der på brudekjoler, hvad er de syet af, og
hvem har båret dem? Og til slut kommer så et andet
spørgsmål: Hvorfor har museet en fin broderet
ligskjorte?
De og mange andre spørgsmål finder du svar på ved
at besøge udstillingen. Velkommen til museet med
historier fra en svunden tid. Se mere på: www.
thyholm-egnsmuseum.dk
*) Kresten Rusbjerg døde i 2010

På vegne af museet
Karen og Herman Rømer

*Fra vugge til grav†

Fælles Program

Hvidbjerg Kirke

Sogneudflugt

Begravelse / bisættelse:
17. april:
Anna Poulsen
23. april:
Sonja Møbjerg Jakobsen

Lyngs Kirke
Dåb:
19. april:

Silje Amtkjær Vangsgaard

Onsdag d. 3. juni. En påmindelse til alle tilmeldte.
(Tilmeldingsfristen udløb d. 20. maj. Man kan dog
forsøge at forhøre om ledige pladser hos Per Jørgensen
tlf. 97 87 14 99.)
Sogneudflugt til Møltrup optagelseshjem.
Der er afgang fra kirkens parkeringsplads kl. 16.30.
Forventet hjemkomst kl. ca. 22.30.
Undervejs serveres der en let anretning.
Kl. ca. 19 ankomst til Møltrup, hvor der er rundvisning,
orientering og kaffe.
Pris for hele turen inklusiv forplejning: 125 kr.

Jegindø Kirke

Indre Mission

Dåb:
29. marts:
5. april:

L ørdag d. 6. til torsdag d.11. juni - hver aften kl. 19.30:
Teltmøder i Vilsund.
Lørdag d. 13. juni: Indre Missions årsmødedag på
Mørkholt Strand Camping.

Johanne Helligsø
Maria-Ines Søby Ostoic

Begravelse / bisættelse:
4. april:
Bolette Imina
24. april:
Henry Andersen
28. april:
Olaf Heegaard-Jakobsen

Odby Kirke
Vielse:
25. april:
			

Maria Maertens og
Thomas Søndergaard Madsen

Odby Kirke
D. 8., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18. og 19. juni
– hver dag kl. 8.00:
Morgensang i Odby Kirke. Liturgien er enkel med to
salmer, en tekstlæsning og en bøn.
En god måde at starte dagen på.

Sogneudflugt
fr a Lyngs sogn.
Onsdag d. 17. juni.
Turen går til Mors. Se annonce i Ugeavisen

Fra udstillingen på
Thyholm Egnsmuseum, Søndbjerg
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Hvidbjerg/Lyngs

www.thyholmkirker.dk

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

Menighedsr ådet
Onsdag d. 10. juni kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegård.

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Solvang
Tirsdag d. 9. juni kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 23. juni kl. 15.00: Andagt ved Else Toftdal.

Menighedsr ådet
Onsdag d. 10. juni kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegård.

Indre Mission
Onsdag d. 3. juni: Sogneudflugt. Se under fælles.

Indre Mission
Lørdag den 6. juni – torsdag den 11. juni: Teltmøderække
ved skibsværftet i Vilsund. Se fælles.
Lørdag den 13. juni: Indre Missions årsmødedag på Mørkholt Strand Camping.
Yderligere oplysninger kontakt tlf. 97 87 92 18.

6. – 11. juni: Teltmøder ved skibsværftet i Vilsund.
Lørdag d. 13. juni Indre Missions årsmødedag på Mørkholt Strand Camping.
Nærmere oplysninger hos Betty Hargaard.
Tlf. 97 87 15 34/60 73 52 49.
Grundtvigsk Forum
Onsdag d. 3. juni: Sogneudflugt. Se under fælles.
Unge Hjem
Mandag d. 29. juni : Cykeltur.
KFUM & KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk

Jegindø

FDF
Fredag den 12. juni: Strandrensning. Vi mødes ved kredshuset kl. 19.00. Alle der vil hjælpe med til at holde Jegindøs
strande rene er velkomne. Der sluttes med bål, pølser og
kaffe.
Mandag den 22. juni: Ledermøde kl. 19.00
Klassemøde hver mandag:
Puslinger/tumlinger kl. 18.30 – 20.00
Pilte kl. 18.30 – 20.00

Menighedsmøde for Hvidbjerg,
Lyngs og Jegindø sogne.
Søndag den 7. juni 2015 kl. ca. 12 (efter højmesserne).
Mødet afholdes i Jegindø Missionshus, Kongevejen 66, Jegindø
Mødet vil indeholde kirkefrokost, beretning fr a Menighedsr ådet,
indlæg om kirkegårdene og mulighed for at drøfte kirkens liv og
vækst i vore tre sogne.
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Søndbjerg /Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Søndbjerg og Odby Kirker
Musikalsk tankerum:
Mandag d. 15. juni kl. 19.00-21.00. Musikalsk tankerum i
Søndbjerg Kirke. Find roen i dig selv og i musikken. Kom og
gå som du vil inden for den afsatte tid.
Menighedsrådsmøde:
Tirsdag d. 16. juni kl. 19.00. Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Morgensang:
D. 8.-12. og 15.-19. juni. Morgensang i Odby Kirke.
Se fælles.

Indre Mission
D. 6.-11. juni. Teltmøder.
Lørdag d. 13. juni. Årsmødedag.
Se fælles.
Bibelkredsen:
Mandag d. 1. juni kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Luk. 16,19-31.
Til Morten Krogh Nielsen:
Fra Søndbjerg-Odby Menighedsråd - som fra
sognene i øvrigt - skal der lyde en stor og velment tak til dig for det gode samarbejde gennem de syv måneder, du har haft din tjeneste
blandt os.
Det har været dejligt at høre dig og lære dig at
kende.
Vi håber at møde dig på et senere tidspunkt.

Grundlovsdag fredag den 5. juni
i Jegindø pr æstegårdshave
Grundlovsfesten i den smukke pr æstegårdshave er en god tr adition. med
Limfjorden som kulisse vil K aj Mogensen, tidligere sognepr æst i Svankjær,
holde årets grundlovstale.
Der er mulighed for at købe k affe og k age samt pølser og drikkevarer. Man
er meget velkommen til at tage sin egen madkurv med.
FDF’ernes grill er tændt, så man k an få sin bøf grillet. Vi har et stort telt i
haven, så der er mulighed for at hygge sig også om aftenen.
Der vil være spillemandsmusik til underholdning og fællessang.
Progr am:
15.00		 K affe og spillemandsmusik
15.45		 Velkomst ved menighedsr ådets formand
			 Svende Grøn
			 grundlovstale ved K aj Mogensen
Herefter musik alske indslag. Man er velkommen
til at tage eget instrument med og hjælpe med
underholdningen.
Alle er velkomne
Arr: Aktivitetsr ådet
NB: I tilfælde af dårligt vejr bliver talen holdt i kirken.
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Gudstjenester | juni 2015

Hvidbjerg
7.
14.
21.
28.

1.s.e.trin.
2.s.e.trin.
3.s.e.trin.
4.s.e.trin.

kl.10.30
kl. 9.00 Ebbe Fibiger
kl.19.00 PILGRIMSVANDRING
kl.10.30

7.
14.
21.
28.

1.s.e.trin.
2.s.e.trin.
3.s.e.trin.
4.s.e.trin.

kl. 9.00
INGEN
kl.10.30 MØLLEGUDSTJENESTE
INGEN

7.
14.
21.
28.

1.s.e.trin.
2.s.e.trin.
3.s.e.trin.
4.s.e.trin.

kl.10.30
kl. 9.00 Kirkekaffe
kl.10.30
INGEN

7.
14.
21.
28.

1.s.e.trin.
2.s.e.trin.
3.s.e.trin.
4.s.e.trin.

INGEN
kl.10.30 Ebbe Fibiger. Kirkekaffe
INGEN
kl. 9.00 Lars G. Sandfeld

7.
14.
21.
28.

1.s.e.trin.
2.s.e.trin.
3.s.e.trin.
4.s.e.trin.

kl. 9.00 Ove Arensbach
INGEN
kl. 9.00 Ove Arensbach
INGEN

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

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

