Alle Helgen i Hvidbjerg Kirke

Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

Svein Ellingsen
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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
Januar: 24. november
Fotos:
Ellen Aarlit Gade, Bent Ingemann, Erik Bitsch,
Lars G. Sandfeld og ukendt fotograf.

Tanker ved Alle Helgen
(uddrag af begravelsestale)
--- lige nu sørger vi og måske kan vi slet ikke se noget lys. Men vi
må tage sorgen på os og leve den igennem. Når mennesker ikke
flygter fra sorgen, men lever den igennem, vil de trods tabet og
smerten aldrig ønske at den elskede, som de har mistet, aldrig
havde levet. Det ville være at gøre den elskede mindre værdifuld.
Prisen for at eje meget er, at man også kan miste meget.
En ung mor havde mistet et barn og var på sindssygens rand af
sorg over det. Hendes yngre bror på 17 år skrev da følgende bemærkelsesværdige brev til hende:
”Der findes i verden en sum af glæde og en sum af sorg. Vi stræber
efter at formindske sorgen og forøge glæden og vi bedømmer vore
medmennesker efter hvor megen glæde eller sorg de har bragt ind i
verden. Dit barn bragte megen glæde ind i vort liv, men hvis du fremturer i din ubeherskede sorg, øger du den sum af sorg, hun ved sin alt
for tidlige død også satte ind i verden. Det vil med andre ord sige, at vi,
der holder af dig, måtte ønske at hun aldrig havde levet, idet sorgen
hendes død forvoldte er større end glæden hendes liv bragte med sig.
Du har i din hånd den vægt, hvorpå dit barn skal vejes. I den skål hvor
glæden ligger har dit barn lagt en tung vægt, men i den anden lægger
du - hver dag der går med græmmelse – nye lodder. Endnu vejer
glæden mest, men husk at hvis vægten slår over, så vender den aldrig
tilbage til sin forrige stilling igen.”
Dét, som denne unge mand skriver, er ikke, at vi ikke må sørge.
Ikke at vi skal glemme alt. Ikke at dét som smerter snart vil forsvinde. Ikke at vi skal se at komme videre. Nej det han vil minde os om
er, at vi – midt i vores sorg – aldrig må glemme den glæde som
fyldte os og som det menneske, vi nu savner så frygteligt, bragte
med sig.
I dag tager vi afsked med én, som lagde mange tunge lodder af
glæde i vore vægtskåle og i dag vil vi da minde hinanden om alt

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.

2

Jegindø
Morten Bo Krogh Nielsen
Kirkebakken 1, Jegindø.
tlf: 97 87 90 03
E-mail: MBN@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.

For m ænd

Søndbjerg/Odby
Erik Bitsch
Konstitueret sognepræst
tlf: 97 88 44 91 / 22 96 44 91
E-mail: mail@bebitsch.dk
Ugentlig fridag mandag.

Søndbjerg – Odby sogne:
Bent Ingemann Jensen,
tlf: 97 87 50 26.
E-mail: betty-bent@mail.dk

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Svende Grøn,
tlf: 97 87 12 24.
E-mail: sg@km.dk

det hun gav, og vi vil bede Gud om hjælp til at
bære den byrde og smerte som lige nu tynger os
til jorden.
Og så kan det godt være at vi må ende med at
sige: ”Gud, det her kan vi ikke klare, det må du ta´
dig af”.

Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du véd alene, hvad tjener os bedst.
Amen.

Lars G. Sandfeld

Forud for Alle Helgens søndag, den første søndag i november, får de pårørende til årets døde en
særlig skriftlig indbydelse til at deltage i gudstjenesterne i vore kirker. Ved disse gudstjenester nævnes navnene på de, som vi har mistet, siden sidste Alle Helgen. Navnene nævnes i den kirke, hvorfra
begravelsen/bisættelsen fandt sted.

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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Har kirken på landet en fremtid?
En kirke, der ligger i et sogn, hvor den største by har
under 1.000 indbyggere kaldes ”en kirke på landet.”
Det kan derfor næppe overraske nogen, at kirkerne i
Søndbjerg og Odby sogne hører til denne kategori –
ligesom kirkerne i 54 % af landets sogne gør det.
Landsforeningen af Menighedsråd har besluttet at
gøre ”kirken på landet” til et indsatsområde i 2015.
Derfor har Folkekirkens Forskningsinstitut foretaget
forskellige undersøgelser. Bl.a. blev 10 landsogne
bedt om at deltage i en spørgeundersøgelse. Ét af
disse var Søndbjerg sogn. I menighedsrådet tøvede
vi ikke med at sige ja til at deltage. Men det betød
desværre, at vi måtte ulejlige vore kirkegængere i
ugerne 11, 12, 13 og 15 ved at bede dem svare på
nogle spørgsmål efter hver gudstjeneste. Kirkegængerne viste sig dog heldigvis at være meget villige til
at påtage sig denne opgave. Vi fik mange svar på de
stillede spørgsmål.
Da vi indvilgede i at deltage i undersøgelsen, blev vi
lovet, at vi ville få dens resultat stillet til rådighed.
Det er endnu ikke sket, men set på landsplan er der
kommet flere resultater frem.
En af undersøgelsens konklusioner er – ikke overraskende - at kirker på landet er indbyrdes meget
forskellige og som gruppe betragtet er de forskellige
fra kirkerne i byerne.
Sociolog Steen Marqvard Rasmussen har på baggrund af undersøgelsen inddelt sognene i seks grupper. Hertil har han bl.a. brugt parametre som jobmuligheder, befolkningstilvækst (+ eller -), huspriser,
kulturlivet, befolkningens demografiske sammensætning samt dens uddannelsesniveau.
Vore sogne ligger vel nok i den gruppe, der kaldes
Yderlandet.
Denne udgør 8 % af landsognene og ligger typisk
tæt ved vandet på Lolland-Falster, Bornholm og
langs den jyske vestkyst.
Her er der i dag 22 % færre børn end i 2004. I 44 % af
sognene er skolen lukket inden for de seneste 20 år,
og ca. 30 % af befolkningen er 65 år eller derover.
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Odby Kirke på landet

Arbejdsstyrken er på 49 % og der er mange husstande med lave indkomster. 56 % af sognene har et
sommerhusområde. Men undersøgelsen konkluderer, at der er god opbakning omkring den lokale
kirke.
Med baggrund i undersøgelsen udtaler formand for
Landsforeningen af Menighedsråd Søren Abildgaard: ”Nu handler det om at finde vore egne ben i
Folkekirken, så vi kan gå fra analyse til handling. Vi
skal udvikle det kirkelige liv og fastholde kirken i
landområderne, men ikke nødvendigvis uden at
ændre på formerne. Måske skal kirken være mere
udadvendt. Vi skal sørge for at samarbejde på tværs
og sikre, at kirken på landet er relevant for alle
folkekirkemedlemmer, uanset deres kulturelle
ståsted.”
I Søndbjerg og Odby sogne glæder vi os over, at vi
allerede er godt i gang med at virkeliggøre hensigterne, der ligger i formandens udtalelse. Vi har
mange frivillige medarbejdere og et godt samarbejde med andre organisationer i sognene. Men vi må
ikke hvile på laurbærrene. Vi skal videre frem ad
vejen mod større og bedre samklang mellem kirke
og folk i vore sogne.
Når menighedsrådet har modtaget resultatet af
undersøgelsen i Søndbjerg sogn, vender vi tilbage
med mere orientering her i KIRKE OG SOGN.
Bent Ingemann Jensen

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke

Jegindø Kirke

Vielse:
5. september:
			

Odby Kirke

Dåb:
20. september: Naja Fomsgaard Krag
Louise Izza de Leon Hoppe og
Erik Christian de Leon Hoppe

Begravelse/bisættelse:
16. september: Mette Madsen
19. september: Niels Erik Christensen
2. oktober:
Lene Gravgaard Laurberg

Bisættelse:
5. september 		Flemming Ørum Pedersen

Vielse:
22. august:
			

Nina Thybo Lykke Mathiasen og
Alex Thybo Mathiasen

Alle veje fører til Rom!

28. maj til 3. juni 2016 planlægger vi at indbyde til en

Sognerejse til Rom
Det er næste år ti år siden vi sidst var dernede med en flok thyholmere og der er mange som har
efterspurgt en gentagelse af turen. Det vil vi meget gerne efterkomme, og vi er i gang med at lægge de
første planer og booke de forskellige ting i samarbejde med Unitas rejser, som vi har rejst med en del
gange. Det er tanken at vi denne gang vil kombinere Roms største seværdigheder med en heldagstur
til Pompeji, byen der blev begravet af et vulkanudbrud.
Reserver allerede nu tid til at være med. I december nummeret af kirkebladet vil der være en mere
detaljeret tidsplan for turen, men kontakt os gerne inden da, hvis I er interesserede.
Gunhild og Lars Sandfeld

5

R u n d t

i

s o g n e n e

Hvidbjerg/Lyngs

www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 4. nov. kl.19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegård.
SOLVANG
Tirsdag d. 10. nov. kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 24. nov. kl. 15.00: Andagt ved Ellen og Peter
Gade.
INDRE MISSION
Onsdag d. 4. nov. kl.19.30: Kredsmøde i Agger Missionshus ved Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing.
Onsdag d. 11. nov. kl. 19.30 i Hvidbjerg Præstegård: Lene
Friis Thorkildsen fra Kristeligt blindesamfund fortæller ud
fra emnet ”Med hjerte og stok”.
Hvis der ønskes kørsel, kan Jens Kr. Bach-Mose kontaktes
tlf. 23 61 04 65.
18. – 19. nov. kl. 19.30: Bibelkursus i Hørdum Missionshus.
Underviser pastor emeritus Erik Lunde, Gimsing.
GRUNDTVIGSK FORUM
Torsdag, den 5. nov. kl. 19.30 i Hvidbjerg Præstegård: Steff
Ejlertsen: ”Børnehjemsdreng fra 1951 til 1961 på børnehjemmet.
BIBELKREDSEN, LYNGS
Torsdag d. 12. nov. kl. 19.30 hos Gitte og Reinhardt
Lyngs.
ALLE HJEM
Mandag den 23. nov. kl. 19.30: Bibeltime hos Ellen og Peter Gade, Vitasvej 6.
Ét af konfirmandholdene “smiler”
på opfordring til fotografen :-)
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UNGE HJEM
Mandag den 16. nov. kl. 19.30: Møde med generalforsamling hos Marianna & Hans Brogaard, Søndergade 42.
KFUM & KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk
THYHOLM FDF
Se: www.fdfthyholm.dk
Jegindø

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 4. nov. kl.19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg
Præstegård.
INDRE MISSION
Onsdag den 4. nov. kl. 19.30 Kredsmøde i Agger Missionshus v/missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing.
Onsdag den 11. nov. kl. 19.30 Maja (Sveigaard) og Arne Bechmann (tidligere højskoleforstanderpar) taler og fortæller.
Kaffebord.
Onsdag d. 18. og torsdag d. 19. nov.: Bibelkursus i Hørdum
Missionshus ved pastor emeritus Erik Lunde, Gimsing. Kaffebord.
Onsdag den 25. nov. kl. 19.30: Sognepræst Lars Sandfeld
kommer og fortæller ”fra et langt præsteliv”. Kaffebord.
ALLE er meget VELKOMNE
Yderligere oplysninger gives på tlf. 97 87 92 18, Kirsten Graversgård.
FDF
Søndag den 1. nov.: Seniorer og ledere står med flagermuslygter til gudstjeneste kl. 19.00. Seniorer og ledere mødes
ved kirken kl. 18.30
Mandag den 2. nov.: Ledermøde kl. 20.00
Mandag den 30. nov.: Ledermøde kl. 20.00
Klassemøde hver mandag:
Puslinger kl. 18.30 – 20.00
Tumlinger kl. 18.30 – 20.00
Pilte og væbnerelever kl. 18.30 – 20.00

Søndbjerg /Odby

Fælles Program

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Søndbjerg og Odby Kirker
Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 25. nov. kl. 19.00 i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musikalsk tankerum:
Tirsdag d. 24. nov. kl. 19.00-21.00 i Søndbjerg Kirke. Organist
Christen Birkebæk spiller kendte salmer og musikstykker på
orgel. Du kan komme og gå som det passer dig inden for
det afsatte tidsrum.
Indre Mission
Onsdag d. 4. nov.: Kredsmøde.
Lørdag d. 7. nov.: Lederuddannelse.
Onsdag d. 18. og torsdag d. 19. nov.: Bibelkursus.
Se fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 9. nov. kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Matt. 9,18-26.

Indre Mission

Onsdag d. 4. nov. kl. 19.30: Kredsmøde i Agger
Missionshus. Taler: Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing.
Lørdag d. 7. nov. : Lederuddannelse.
Onsdag d. 18. og torsdag d. 19. nov. kl. 19.30 i
Hørdum Missionshus: Bibelkursus. Underviser: Pastor Erik
Lunde, Gimsing.(To forskellige bibelforedrag).

Caféeftermiddage:

Onsdag d. 4. nov.: Christen Gade: ”Herfra min verden
går”
Onsdag d. 18. nov.: Nina Fisker Olesen: ”At sige verden
ret og personligt farvel.” Om at tage stilling til sin egen
død/begravelse m.m. Om Kirkens liturgiske rammer og
borgerlige begravelser med helt frie rammer.
Cafeeftermiddagene foregår i Hvidbjerg Præstegård,
Sembvej 3, fra kl. 14.30 til kl. 16.30.

ADVENTSKONCERT

Torsdag d. 26. nov. kl. 19.30.
Lyngs kirkes traditionsrige adventskoncert, i år med
VESTERVIG KAMMERKOR.

Det andet konfirmandhold er også klar til
at udfordre præsterne :-)

NB: Hvis Lyngs Kirke endnu ikke er taget i brug til den tid
henlægges koncerten til Odby Kirke.
Se Ugeavisen og kirkernes hjemmesider.

Julestue aflyst

Desværre har vi set os nødsaget til at aflyse julestuen i år, da kirkecenteret, som alle véd, ikke kan benyttes.
Men vi glæder os til at invitere til julestue næste år i det nye kirkecenter
Vi ønsker alle en god adventstid!
KFUM og K, Unge Hjem og Indre Mission i Hvidbjerg.
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Gudstjenester | november 2015

Hvidbjerg
1.
8.
15.
22.
29.

Lyngs

Alle Helgen
23.s.e.trin.
24.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret
1.s.i advent

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

14.00
10.30
9.00
10.30
10.30

Vi mindes årets døde
Kirkekaffe
Erik Bitsch
Minikonfirmandafslutning

Lyngs Kirke er midlertidig lukket.
Derfor henvises til nedenstående gudstjenester i Hvidbjerg Kirke!
1.
8.
15.
22.
29.

Alle Helgen
23.s.e.trin.
24.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret
1.s.i advent

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

14.00
10.30
9.00
10.30
10.30

Vi mindes årets døde

1.
8.
15.
22.
29.

Alle Helgen
23.s.e.trin.
24.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret
1.s.i advent

kl. 19.00
INGEN
kl. 9.00
kl. 9.00
kl. 10.30

1.
8.
15.
22.
29.

Alle Helgen
23.s.e.trin.
24.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret.
1.s.i advent

kl. 9.00
INGEN
kl. 10.30
INGEN
kl. 9.00

Vi mindes årets døde

1.
8.
15.
22.
29.

Alle Helgen
23.s.e.trin.
24.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret
1.s.i advent

kl. 10.30
kl. 9.00
INGEN
kl. 9.00
INGEN

Vi mindes årets døde
Lars G. Sandfeld

Kirkekaffe
Erik Bitsch
Minikonfirmandafslutning

Jegindø
Vi mindes årets døde
Erik Bitsch Kirkekaffe
Kirkekaffe
Dåbsjubilæum

Søndbjerg
Kirkekaffe
Morten Krogh Nielsen

Odby

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

