”Æ preistbro” = præstebroen. Bygget af Jegindøs sidste katolske præst i 1500 tallet. I dag en markvej
gennem præstegårdens kær til stranden, der den gang var øens vigtigste landingsplads hvortil også
præsten blev færget over til annekskirken på Jegindø fra præstegården i Søndbjerg.

Tak, at huset her blev bygget
som en sang om Paradis,
som et skaberglimt nedrykket
i vort lavlands tågedis.
Kom og bo her! Alt du kan,
livets Gud og skabermand.
Jens Rosendal
DDS nr. 330 vers 3.
n r .
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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
Nina Dyrhoff Nyegaard
Orlov

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
maj: 24. marts
Fotos: Ole Nielsen, Hans Stokholm Kjer.

Når vi ikke forstår Gud
Nogle gange i mit liv har jeg måttet sige til Gud: Hvorfor sker det? Det
er der ingen mening i. Jeg forstår dig ikke Gud. Som ung havde jeg en
god kammerat, der var skovarbejder i Dalarne i Sverige. Han oplevede
et kald til at blive missionær i Ecuador i Sydamerika. Han rejste dertil, og
arbejdede i kirken derude 10-15 år. Han lærte sig spansk og satte sig ind
i den fremmede kultur, men døde af leukæmi/blodkræft. Da han var i
sin bedste alder, og den protestantiske kirke derude oplevede fremgang, blev han ”sat til side” og døde. En ung enke stod tilbage med
sorg. Da jeg hørte om hans død, tænkte jeg: Hvordan kan familien og
kirken undvære Arne, som han hed. Hvorfor skulle en missionær dø, der
var kommet godt i gang med sin livsgerning? Havde Gud ikke brug for
ham mere?
Eller den unge mand der fik fat i nogle ”farlige” stoffer, så han ved
indtagelse fik en overdosis og døde af det. Kunne Gud ikke have stoppet det? Kunne det ikke have været forhindret, at han kom på det
forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hvorfor skulle hans forældre
opleve den sorg, at miste deres store dreng? Er det en påmindelse om,
at livet er skrøbeligt, og at man skal passe på det? Eller den unge familie, hvor mor på 26 år rammes af alvorlig cancer i hovedet. Hun var
netop blevet færdig med studiet som lærer. En velskabt dreng kom til
verden kort efter dimission. Tilbage står nu ægtefælle og familie, der
tydeligt kan se, at helbredet bliver svagere, og personligheden ændres
som sygdommen udvikler sig. Hvorfor skal en ung familie ikke have lov
at opleve en fremtid sammen. Hvorfor skal en mor ikke se sit barn
vokse op og have del i den glæde? Her må man sige: Det er der ingen
mening i. Vi forstår dig ikke Gud!
Spørgsmålet trænger sig uvilkårligt på: Hvorfor skulle det ske?
Men da kom et ord til mig fra Salmernes bog 31,15: ”Men jeg stoler på
dig, Herre. Jeg siger: Du er min Gud. Mit livsløb er i din hånd”. Som
kristen må man holde fast i, at man er i Guds stærke hånd, også når
uforståelige ting sker omkring os. Hvorfor Gud tillod den unge svenske

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, 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.

missionær at blive syg, da han stod midt i gerningen,
ved jeg ikke. Hvorfor den unge mand skulle dø af
nogle farlige stoffer i en alt for ung alder, det ved jeg
heller ikke. Og hvorfor den unge mor blev ramt af
cancer, nu hvor de havde glædet sig til at skulle være
familie, har jeg heller intet svar på. Men Gud ved det.
Vi forstår det ikke. Vi har ingen adgang til hans
tanker i den henseende. Og det får vi heller ikke. Alle
forsøg på at udrede Guds inderste tanker må vi lade
fare. I stedet må vi nøjes med at lægge vore liv og
vore tider i Guds hånd.
”Mit livsløb er i Guds hånd”. Det er ikke noget man
siger én gang for alle, og så er det sagt. Det må

gentages igen og igen, for gennem det løfte får vi
nyt mod og hjælp til at klare fremtiden.
Jeg er i Herrens hænder,
når dødens bud mig når.
Mens lyset tyst nedbrænder,
fra ham jeg hilsen får.
Han gir mig stav til støtte,
han gir mig trøst i sind,
og glemt er sår, der blødte,
på vej til Himlen ind.
			
(DDS nr. 51 v. 4)
Konstitueret sognepræst på Jegindø, Ove Arensbach

Husk Sogneindsamling
i Hvidbjerg sogn søndag d. 8. marts til Folkekirkens Nødhjælp.
Der samles ind søndag formiddag efter morgengudstjenesten i Hvidbjerg kirke.
Indsamlerne sendes afsted fra Thyholm Kirkecenter ca. kl. 10.
Meld dig som indsamler til Sognepræst Lars G. Sandfeld på tlf: 97 87 11 15

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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En flygtning i Vestervig
Han er samme aften kommet ned fra bjergene et
sted i Afghanistan med familiens geder, han er
lillebror, ca. 16 år.
Det er en almindelig dag, lige bortset fra at han
igen er blevet antastet af nogle mænd fra nabolandsbyen. De er kendte for at være talebansympatisører, men hans far siger det er ok.
Det er alt hvad xxx husker da han vågner op på et
hospital i Kabul. Han har rigtig ondt i hovedet og
er forbundet, hans onkel sidder ved hans side og
fortæller ham, at han vil tage ham med hjem
næste dag og at han ikke skal tænke på hvad der
er sket.
I nattens løb var fremmede mennesker trængt ind
i hans hjem og havde dræbt far, mor og storebror.
Det er hvad der er sket, men det kan xxx ikke
huske. Hensigten har tydeligvis været at slå alle i
huset ihjel og gerningsmændene er taget derfra i
den tro at dette var sket, men xxx var jo ”bare”
bevidstløs og vågnede først op på hospitalet.
Onkelen siger at han skal rejse langt væk og at
han vil prøve at skaffe penge. Hvis gerningsmæn-

dene finder ud af at xxx lever, tror de måske han
kan genkende dem. Man kan ikke gå til politiet,
det er jo ikke til at sige hvem der betaler dem.
Alle ”flygtninge” der kommer til Danmark skal
vurderes om de nu også er flygtninge, og om der
derfor kan gives opholdstilladelse, det er kun
rimeligt.
Når flygtninge kommer til Danmark som børn (det
er personer under 18 år) uden far og mor, større
søskende eller anden familie, betegnes de som
uledsagede børn, og har krav på en ”voksen”, en
repræsentant, til at tilse at tingene går rigtig for
sig, men også at være tolk til det danske system,
det er bogstavelig talt en helt anden verden.
Jeg har arbejdet som repræsentant (frivillig) i
næsten 4 år og har fået indsigt i mange, for os
danskere, utænkelige skæbner, jeg har oplevet
stor taknemlighed og hjertevarme trods de traumer mange har. Lad os vise næstekærlighed og
respekt i vores kontakt med disse mennesker.
Uanset om de gives opholdstilladelse eller skal
sendes hjem.
Tage Boll, Jegindø

Vestervig Børnecenter
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Fælles Program

*Fra vugge til grav†

Indre Mission

Hvidbjerg Kirke

Tirsdag d. 10. marts kl. 19.30:
Kredsrepræsentantskabsmøde i Jegindø Missionshus.
Fredag d. 20. til søndag d. 22. marts:
Indre Missions missionskonference i Kolding Hallerne.
Onsdag d. 25. og torsdag d. 26. marts kl. 19.30:
Bibelkursus i henholdsvis Jegindø og Heltborg
Missionshus. Underviser 1. aften: Sognepræst Claus
Henry Olsen, Fur. Underviser 2. aften: Journalist og
teolog Anette Ingemansen, Fredericia.

Caféeftermiddage
Tirsdag den 10.marts kl. 14. 30
i Thyholm Kirkecenter:
Morten Krogh Nielsen, (vikar for sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard, Søndbjerg-Odby pastorat): ”Min vej til
præstegerningen”.
BEMÆRK ÆNDRINGEN TIL TIRSDAG.
Onsdag den 25.marts kl. 14.30
i Thyholm Kirkecenter:
Esther Thomsen, Hjerneskaderådgivningen i Herning,
om ”usynlige skader i forbindelse med en opstået
hjerneskade”

Kirkehøjskoleaften
Torsdag den 12. marts kl. 19.30 i Midtpunktet:
Sognepræst Kathrine Lilleør. ’’Kærligheden sætter fri’’

Begravelse / bisættelse:
29. december: Anne-Marie Damgaard
15. januar:
Anna Kirstine Nielsen

Lyngs Kirke
Begravelse:
7. januar:

Jens Kristian Marius Foged

Jegindø Kirke
Bisættelse:
10. januar.
30. januar:

Jacob Trap
Anna Ladefoged Pedersen

Søndbjerg Kirke
Dåb:
25. januar:
25. januar:

Thorvald Mortensen Als
Severin Dyrhoff Nyegaard

Langtidskalender:
MENIGHEDSR ÅDENE og MIDTPUNKTET
Mandag d. 4. maj kl. 18.30 i Midtpunktet og Anlægget ved Helligkildevej:
Frihedsaften. En aften hvor vi vil markere 70 året for Danmarks befrielse.

Hvidbjerg - Lyngs - Jegindø MENIGHEDSR ÅD, INDRE MISSION OG
GRUNDTVIGSK FORUM
Onsdag d. 3. juni: Sogneudflugt til Møltrup Optagelseshjem.
Afgang fra Thyholm Kirkecenter kl. 16.30. Hjemkomst kl. ca. 23.
Noter datoen. Der kommer nærmere oplysninger senere.
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Hvidbjerg/Lyngs

www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Menighedsrådsmøde onsdag d. 4. marts kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.
CAFEEFTER MIDDAGE
Se under fælles.
SOLVANG
Tirsdag d. 10.marts kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste
Tirsdag d. 24. marts kl. 15.00: Andagt ved Karl Henry Madsen.
INDRE MISSION
Tirsdag d. 10. marts kl. 19.30: Kredsrepræsentantskabsmøde i Jegindø missionshus.
Onsdag d. 11. marts kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Møde
ved kordegn Carl Højhus. Holstebro.
D. 25. og 26. marts kl. 19.39: Bibelkursus i henholdsvis Jegindø og Heltborg missionshus. (Se fælles).
Påskefejring med fællesspisning.
Onsdag d. 1. april kl. 18.00 indbydes der til en hyggeaften med fællesspisning i Thyholm Kirkecenter.
Påsken nærmer sig. Derfor er aftenen ment som en optakt til påske, hvor sognepræst Lars Sandfeld vil komme
med et indlæg, og der vil blive sunget påskesalmer.
Desuden vil der være lejlighed til at hygge sig med forskellige spil, inden der sluttes med kaffe kl. ca. 21.30. Pris
for aftenen er 60 kr. pr. person.
Tilmelding er nødvendig senest onsdag d. 25. marts
til Elly Christensen tlf.: 97 87 14 92 / 40 89 65 79.
Alle er velkomne.
GRUNDTVIGSK FORUM
Torsdag den 19. marts kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Sognepræst Per Mikkelsen, Venø: ”Grundtvig Classic –
fortællinger om helte og dæmoner”.
BIBELKREDSEN, LYNGS
Torsdag den 19. marts kl. 19.30 hos Birthe og Leo Villesen,
Kirkevej 12.
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ALLE HJEM
Mandag den 23. marts kl. 19.30: Bibeltime hos Ester og
Villy Jensen, Munkevej 12.
UNGE HJEM
Mandag den 16. marts kl.19.30: Møde hos Else & Svend
Bach-Mose, Hovedvejen 88.
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. 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:
Torsdage kl. 19.00-20.30
1. væbnere:
Torsdage kl. 19.00-21.00
2. væbnere: 		Mandage kl. 19.00-21.00
Møderne er i FDFs Kredshus i Østergade.
Kredsweekend: 21-22. marts på Lyngtoppen.
Musik for hele kredsen: 14. april kl. 17,30 – 20.00.
SOMMERLEJR PÅ MØGELØ: 11. – 18. juli.

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. marts kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue.

Sognemøde:
Efter gudstjenesten søndag d. 15. marts kl. 10.30 i Søndbjerg Kirke inviterer menighedsrådet til sognemøde i konfirmandstuen. Her vil leder Carsten Boldt Rasmussen, Struer
fortælle om Parasollen, der er et værested drevet af KFUM s
Sociale Arbejde. Desuden giver menighedsrådet en orientering om arbejdet i det forløbne år og et kik ud mod det
kommende.
Der serveres smørrebrød samt øl og vand.

INDRE MISSION
Onsdag den 4. marts kl. 19.30 i Missionshuset: Bibelhistorie
III om Jakob. Kaffebord.
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30: Kredsrepræsentantskabsmøde i Jegindø Missionshus. Kaffebord
Onsdag den 18. marts kl. 19.30 i Missionshuset: ”Åbne Døre”
kommer på besøg. Kaffebord.
Fredag den 20. - søndag den 22. marts: Indre Missions missonskonference i Kolding Hallerne.
Onsdag den 25. og torsdag den 26. marts: Bibelkursus i henholdsvis Jegindø Missionshus og Heltborg Missionshus. Se
fælles.
Alle er velkomne også fra nabosognene.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18
FDF
Fredag den 6. – lørdag den 7. marts: Kredsweekendtur for
hele kredsen.
Torsdag den 12. marts: Sing In på Hardsyssel kl. 19.00.
Mandag den 23. marts: Ledermøde kl. 20.00.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger/tumlinger kl. 18.30 – 20.00
Pilte kl. 18.30 – 20.00

Menighedsr ådet
Tirsdag d. 10. marts kl. 19.00. Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musik alsk tankerum:
Tirsdag d. 24. marts 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.
Indre Mission
Tirsdag d. 10. marts. Kredsrepræsentantskabsmøde.
Fredag d. 20. til søndag d. 22. marts. Missionskonference.
Onsdag d. 25. og torsdag d. 26. marts. Bibelkursus.
Se fælles.
Bibelkredsen:
Mandag d. 9. marts kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tekst: Johs. 6,1-15.
Mandag d. 23. marts kl. 19.00 hos Karen Margrethe og
Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Tekst: Matt. 21,1-9.
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Gudstjenester | marts 2015

Hvidbjerg
01.
08.
15.
22.
29.

Anden s. i Fasten kl. 10.30
Tredje s. i Fasten kl. 9.00
Midfaste
kl. 9.00
Mariæ Bebudelse kl. 10.30
Palmesøndag
kl. 10.30

01.
08.
15.
22.
29.

Anden s. i Fasten INGEN
Tredje s. i Fasten kl. 10.30
Midfaste
INGEN
Mariæ Bebudelse INGEN
Palmesøndag
kl. 9.00

01.
08.
15.
22.
29.

Anden s. i Fasten kl. 9.00
Tredje s. i Fasten kl. 10.30
Midfaste
kl. 10.30
Mariæ Bebudelse INGEN
Palmesøndag
kl. 10.30

01.
08.
15.
22.
29.

Anden s. i Fasten kl. 9.00
Tredje s. i Fasten INGEN
Midfaste
kl. 10.30
Mariæ Bebudelse INGEN
Palmesøndag
kl. 10.30

01.
08.
15.
22.
29.

Anden s. i Fasten INGEN
Tredje s. i Fasten kl. 9.00
Midfaste
INGEN
Mariæ Bebudelse kl. 9.00
Palmesøndag
INGEN

Morten Krogh Nielsen
Kirkekaffe og Sogneindsamling
Morten Krogh Nielsen Kirkekaffe
Familiegudstjeneste

Lyngs
Morten Krogh Nielsen

Jegindø
Kirkekaffe
Jan Bjerglund

Søndbjerg
Sognemøde efter gudstjenesten

Odby

Lars G. Sandfeld

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

