Goddag og velkommen til Morten Krogh Nielsen
med familie. Morten er pr 1. sept. udnævnt til
sognepræst på Jegindø og i Resen Humlum.

Farvel og tak til Nina Dyrhoff Nyegaard som pr 1. august
har forladt Thyholm for at tiltræde et embede som
sognepræst i Tårnborg pastorat i Roskilde Stift.

I går vi kom, i morgen alt
er vore dage sammentalt,
men Jesus Kristus! dine år
ej løber ud, mens verden står.
N.F.S. Grundtvig
Salmebogen nr. 486 vers 2.
n r .
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TAK Til Nina Dyrhoff Nyegaard

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!

Fra Søndbjerg-Odby Menighedsråd vil vi gerne bringe en stor tak for
dit virke i vore sogne gennem 3½ år.
Vi har været glade for dit engagement og ønsker dig alt godt i fremtiden.
Menigheden tog afsked med Nina ved et velbesøgt arrangement i
konfirmandstuen d. 29. juli, hvor mange havde ordet for at takke. Ved
den efterfølgende solnedgangsgudstjeneste havde Nina sin sidste
tjeneste i Søndbjerg-Odby sogne.

Deadline for
november: 24. september
Fotos:
Chresten Gade og ukendt fotograf.

Søndbjerg-Odby Menighedsråd.
Jeg vil også gerne føje min tak til for et altid godt og spændende
samarbejde i tiden som er gået. Jeg er overbevist om at rigtig mange vil
komme til at savne dit glade smil og din ligefremme væremåde.
Alle gode ønsker for dit fremtidige virke i Tårnborg sogn på Sjælland!
Lars G. Sandfeld

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
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

Hjem på sommerlejr

Vi er to thyholmerpiger, som er ledere for en flok
FDFere hos FDF Århus 9. kreds. Vi skulle til at planlægge vores sommerlejr sammen med vores to
nabokredse Hasle/Åbyhøj og Århus 2. Det blev
pludselig foreslået om ikke vi skulle til Thyholm på
lejr, da vi tidligere havde været på leder- weekend
her, og alle syntes stedet var så dejligt. Så jo, vi skulle
da hjem på sommerlejr.
Så hele uge 28 blev Lyngtoppen rammen for vores
vikingesommerlejr med 90 glade børn og voksne.
Der blev bygget med rafter, lavet en masse mad på
bål - blandt andet flæskesteg - sovet i telt, afviklet
farligt natløb og holdt lejrbål med sang og musik.
Der var den store bålhytte supergod, for den kunne
rumme os alle, når det var blæsevejr. Ja, vi var rigtig
kommet vest på i blæsevejr - så meget at vi kom i tv.

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

Vi nød, at der ikke var længere ned til vandet, så der
var dagligt badeture og krabbefiskeri.
De store var på hike for at se på noget af ”øen”, og
alle syntes det var en skøn natur. Der blev kørt i
traktor, sovet i shelter og hygget. De var også meget
fascinerede af, at vi kendte og hilste på alle.
De små var på bondegårdstur. Dette var en stor
oplevelse for nogle af by-børnene som aldrig havde
set en levende ko. Et af børnene spurgte: ”Hvilken
slags mælk kommer der ud af koen”? Jo, der blev
rigtig udforsket.
Så det var en skøn ”hjem på sommerlejr-tur” med
alle fra Århus. Vi havde en rigtig dejlig uge på Lyngtoppen.

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

Malene Holm og Laura Bach-Mose

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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Morten Krogh Nielsen er ansat som ny præst
i Jegindø og Resen/Humlum pastorater
fra 1. september 2015.
”For min familie og mig bliver det
et sandt eventyr, at jeg skal
tiltræde stillingen som sognepræst hos jer. I min tid som
barselsvikar i området er jeg
blevet mødt med så megen
imødekommenhed og velvilje, at
det er blevet til kærlighed til egnen og menneskene
her omkring Limfjorden. Og det samme gælder for
min kone og vores to piger. Hos jer har jeg oplevet,
at kirken og den kristne forkyndelse er en naturlig
og forankret del af det lokale liv. Denne vigtige
relation mellem livet og kirken, vil jeg bestræbe mig
på at vedligeholde og udbygge i mit virke som
præst. Vi glæder os nu til at flytte ind og indgå i livet
i sognene. Som person nyder jeg at indgå i mange
forskellige relationer, og derfor ser jeg særligt frem
til at møde menighederne og glæder mig til samarbejdet med kolleger, ansatte og menighedsråd”,
udtaler den nye sognepræst.
Morten Krogh Nielsen er godt kendt med lokalområdet, da han før sommer afsluttede en periode som
barselsvikar for sognepræsten i Søndbjerg og Odby
sogne på det sydlige Thyholm. Han blev teologisk
kandidat i 2000, men har brugt de fleste år siden
som konsulent inden for kommunikation og IT.
Derfor er stillingen på Jegindø og i Resen-Humlum
hans første som fastansat sognepræst.
”Vi glæder os meget til at få familieliv i præstegården
på Jegindø,” siger Svende Grøn, der menighedsrådsformand i Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne.
”Morten har en række af de kvalifikationer, som vi i
de to menighedsråd har ledt efter. Vi har ønsket en
præst, som ser kirken som en væsentlig og naturlig
del af lokalsamfundet, og som har evner for og lyst
til at samarbejde. Derudover er Morten en dygtig
prædikant, som også kan bruge sine kommunikative
evner uden for prædikestolen. Det er ikke en selvføl-
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ge, at man både kan være en spændende præst på
prædikestol og ved kaffebord, men det er jeg sikker
på, at Morten kan!”
Morten er 46 år og gift med Anne, der arbejder som
konsulent. Sammen har de to døtre, Amanda og
Johanne.
Pressemeddelelse af Svende Grøn.
Uddrag redigeret af Ingrid Noer Nielsen.
VELKOMMEN TIL JEGINDØ!

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
26. juli:

Mathilde Kongsgaard Ottesen

Begravelse/bisættelse:
12. juni:
Gerda Kirstine Sørensen
11. juli:
Kaj Erik Andersen

Jegindø Kirke
Bisættelse:
4. juli:

Børge Jensen

Søndbjerg Kirke
Dåb:
28. juni: Alexander Michaelsen Noe Brogaard
Begravelse:
16. juli:

Flemming Obel

Præsentation af midlertidig sognepræst i
Søndbjerg-Odby, Erik Bitsch
Jeg har altid glædet mig til at
skulle til Søndbjerg, - og det gør
jeg stadig.
Som dreng i Struer glædede jeg
mig, når jeg skulle med mine
forældre op at besøge nogle af
deres venner, som havde et
sommerhus ved Søndbjerg Strand. Senere glædede
jeg mig, fordi mine forældre selv byggede sommerhus dér. Senere overtog Birgit og jeg huset, som blev
et samlingspunkt for hele familien.
Sommerhuset i Søndbjerg blev også Birgits og mit
første hjem, da vi lige efter vores bryllup i 1966
savnede et sted at bo, inden vi skulle videre til
England i et år, og derfra videre til Afrika, da vi var
blevet ansat af Sudanmissionen – nu Mission Afrika –
med henblik på at undervise på en skole i det nordøstlige Nigeria.
Her havde vi nogle fantastisk spændende og udbytterige år, som har sat sit præg på resten af vores liv.
Hjemme i Danmark igen blev vi ansat på Midtsjællands Efterskole, jeg som lærer og Birgit som sekretær for forstanderen. Samtidig kørte jeg flere gange
om ugen ind til København for at læse videre med
henblik på en senere mulighed for at blive præst.
Efter afsluttet uddannelse blev vi opfordret til at
søge forstanderstillingen på Hardsyssel Efterskole i
Vejrum. Her fik vi 10 gode og udfordrende år i et
godt og givende arbejdsfællesskab.
Men tanken om at blive præst spøgte stadig, så da
embedet i Lemvig blev ledigt, søgte jeg og fik
stillingen.
Her fik vi 20 indholdsrige og spændende år som
præstepar. Vi følte næsten, at vi var groet fast. Så da
jeg i 2007 gik på pension og skulle forlade præsteboligen, flyttede vi lige uden for sognegrænsen, hvor vi
købte hus i Nørlem med udsigt over ”alle verdens
riger”, - men solgte sommerhuset i Søndbjerg.

Også pensionisttiden har indtil nu været en god,
travl og udbytterig tid. Jeg har været så heldig at få
lov at vikariere i adskillige af sognene her ”søndenfjords”, og det har været spændende. Jeg er desuden
fortsat som ulønnet provstipræst for Mission, Økumeni og Religionsmøde. Og begge arbejder vi som
frivillige på Museet for Religiøs Kunst, Birgit desuden
som frivillig i en genbrugsbutik.
Forrige år fik vi en opfordring til at blive seniorvolontører i et år på et kristent, luthersk studiecenter på et
lille bjerg, Tao Fong Shan, i Hong Kong. Den udfordring kunne vi ikke modstå. Der er i tilknytning til
centeret et præsteseminarium med ca. 300 studerende fra hele verden, mest Kina og Sydøst-Asien.
Det var virkelig en gave at få sådan en oplevelse og
møde så mange spændende mennesker. Her kom vi
virkelig til at opleve nye højder og dybder i tilværelsen, som kom til at ændre vores syn på mange ting.
Lige nu glæder jeg mig igen til at skulle til Søndbjerg
og Odby sogne, men denne gang som konstitueret
sognepræst i nogle måneder. Tænk igen at få lov at
møde nye spændende mennesker og oven i købet få
lov at dele det største og vigtigste i tilværelsen med
dem!
I glæde og sorg, i hverdag og fest skal vi nu i nogle
måneder sammen høre det bedste af alle budskaber,
om ”Lyset, Jesus Kristus, som er kommet til verden”.
Uanset hvad vi møder i tilværelsen, så gælder det, at
”mørket er ikke mørke for dig, natten er lys som
dagen, mørket er som lyset.” -Sl. 139.
Så jo, der er meget at glæde sig til!
Jeg glæder mig også til samarbejdet med det kirkelige personale og menighedsrådet, for hvis alt skal
lykkes, kræver det et godt og tillidsfuldt samarbejde,
og det er jeg overbevist om, vi kan få. Jeg vil i hvert
fald gøre mit til det!
Så jeg glæder mig stadig til at skulle til Søndbjerg og
Odby!
Erik Bitsch
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Hvidbjerg/Lyngs

www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 2. september kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Hvidbjerg Præstegård.
Solvang
Tirsdag d. 8. september kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 22. september kl. 15.00: Andagt ved Jytte Laustsen.
Indre Mission
Tirsdag d. 15. – torsdag d. 17. sept. Vækkelsesmøder: (Se
under fælles program).
Onsdag d. 23. sept. kl. 19.30 i præstegården: Arrangement fælles for Grundtvigsk Forum og IM. (Se omtale under fælles program.)
Grundtvigsk Forum
Onsdag d. 23. sept. kl. 19.30 i præstegården: Arrangement fælles for Grundtvigsk Forum og IM. (Se omtale under fælles program.)
Alle Hjem
Mandag den 28. september kl. 19.30
Bibeltime hos Else og Svend Erik Toftdal, Fasanvej 25
Unge Hjem
Mandag d. 21. september kl. 19.30:
Møde hos Birthe og Kristen Villadsen, Skærshøjvej 9.

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. 2. september kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Hvidbjerg Præstegård.
Søndag d. 6. september kl. 14: Præsteindsættelse i Jegindø
Kirke hvor Jegindøs nye sognepræst Morten Krogh Nielsen
indsættes.
Indre Mission
Onsdag den 2. september kl.19.30: Ernst Møller fortæller –
Min livshistorie 2
Tirsdag den 15. -torsdag den 17. september kl. 19.30: Vækkelsesmøder .(Se under fælles program.)
Lørdag den 19. september: Lederuddannelse i Regionen.
Onsdag den 23. september kl. 19.30: Bibelarbejde med Aase
Wilkins.
Onsdag den 30. september kl. 19.30: Maja (Sveigaard) og
Arne Bechmann - tidl. højskoleforstanderpar - taler og fortæller.
ALLE er meget VELKOMNE
Yderligere oplysninger gives på tlf. 97 87 92 18, Kirsten Graversgård

Caféeftermiddage efter året 2015:
Tirsdag d. 22. sept: Anna Ruth Bavnhøj: Fortsættelse af ”Glimt fra mit liv.”
07. Okt: Leif Rønne, tidl. Struer Skolehjem: ”Mit liv med udsatte børn.”
21. Okt: Marianne Hvid: Fortælling og billeder tur til Burma i januar 2015.
04. Nov: Christen Gade: ”Herfra min verden går”
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.
02. Dec.: SÆSONAFSLUTNING.
--------------------Cafeeftermiddagene vil blive afviklet i Hvidbjerg præstegård, Sembvej 3, i det sædvanlige tidsrum, onsdag fra
kl. 14.30 til kl. 16.30 og med det sædvanlige traktement. Bemærk: Første gang er en tirsdag.
Arrangører: Menighedsrådet for Hvidbjerg-Lyngs og Jegindø og Thyholm Genbrug.
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FDF
Fredag den 18. – søndag den 20. september: Landslejrkursus for ledere på Sletten.
Lørdag den 19. – søndag den 20. september: Overnatningsweekend i kredshuset for hele kredsen.
Søndag den 20. september: Høst- og Fangstgudstjeneste kl.
10.30.
Mandag den 28. september: Ledermøde kl. 20.00
Klassemøder for puslinger: Mandage fra kl. 18.30 – 20.00
Klassemøder for tumlinger: Mandage fra kl. 18.30 – 20.00
Klassemøder for pilte – og væbnerelever: Mandage fra kl.
18.30 – 20.00
Søndbjerg /Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Søndbjerg og Odby Kirker
Høstgudstjeneste:
Efter høstgudstjenesten i Søndbjerg Kirke søndag d. 27. september kl. 10.30 indbydes der til høstfrokost i konfirmandstuen. Pris pr. person kr. 40,-. Tilmelding ikke nødvendig.
Indre Mission
Tirsdag d. 15.- torsdag d. 17. september. Vækkelsesmøder.(Se
under fælles.)
Lørdag d. 19. september. Lederuddannelse.
Se fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 14. september kl. 19.00 hos Karen Margrethe og
Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Tekst: Luk. 7,11-17.

Fælles Program
KIRKEKONCERT:

I Hvidbjerg kirke torsdag den 10. september kl.19.30 med
organist Hans Henrik Gramstrup og sopran Britta Krarup
Møller.
Fri Entre.

Indre Mission:

Vækkelsesmøder:
Tirsdag d. 15. – torsdag d. 17. september kl. 19.30: Vækkelsesmøder i henholdsvis Vestervig Missionshus, HarringStagstrup Kirkecenter og Jegindø Missionshus. Taler alle
aftner: Missionær Brian Madsen, Uhrhøj. Hver aften er der
sang- og musikindslag.
Lederuddannelse:
Lørdag d. 19. september. Lederuddannelse.
Ang. sted: Forhør nærmere.

Grundtvigsk Forum og
Indre Mission

Onsdag d. 23. sept. kl. 19.30
afholder Grundtvigsk Forum og Indre Mission i Hvidbjerg
et arrangement i Hvidbjerg præstegård, Sembvej 3 .
Sognepræst Birgitte Refshauge, Rønbjerg taler over
emnet ”At falde i levende hænder”.
Pris for kaffe og foredrag 50 kr.
Alle er velkomne.

Danmission

Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 13.30 - 16.30
holdes Septemberstævnet i Holstebro Kirkes Sognehus.
Efter velkomst vil pastor Vagn Ove Høgild indlede
eftermiddagen.
Missionær Else Højvang er hjemme fra Tanzania og hun
vil tale både før og efter kaffen.
Alle er velkomne. Salmebogen benyttes.

Midlertidig lukning af Lyngs kirke

Lyngs Kirke er midlertidig lukket. Der er konstateret omfattende miljømæssige problemer i bygningen i form af
fugtskader og deraf følgende angreb af skimmelsvamp som er ved at blive udredt. Derfor vil alle gudstjenester
og kirkelige handlinger i en periode være henlagt til Hvidbjerg Kirke. Forhåbentlig kommer det ikke til at vare alt
for længe. Høstgudstjenesten d. 27. sept. vil sandsynligvis blive afholdt andetsteds i Lyngs. Se Ugeavisen og kirkernes hjemmeside.
På menighedsrådets vegne. Lars G. Sandfeld.
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Gudstjenester | september 2015

Hvidbjerg
6.
13.
20.
27.

14.s.e.trin.
15.s.e.trin.
16.s.e.trin.
17.s.e.trin.

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

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Erik Bitsch. Kirkekaffe.
HØSTGUDSTJENESTE. Børnekirke
Kirkekaffe.

6.
13.
20.
27.

14.s.e.trin.
15.s.e.trin.
16.s.e.trin.
17.s.e.trin.

INGEN
INGEN
INGEN
kl.10.00 Høstgudstjeneste og – Frokost
NB: Sted bekendtgøres senere

6.
13.
20.
27.

14.s.e.trin.
15.s.e.trin.
16.s.e.trin.
17.s.e.trin.

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

6.
13.
20.
27.

14.s.e.trin.
15.s.e.trin.
16.s.e.trin.
17.s.e.trin.

kl.10.30
INGEN
INGEN
kl.10.30 HØSTGUDSTJENESTE

6.
13.
20.
27.

14.s.e.trin.
15.s.e.trin.
16.s.e.trin.
17.s.e.trin.

INGEN
kl.10.30 Kirkekaffe
kl.10.30 Jan Bjerglund
INGEN

Lyngs

Jegindø
Indsættelsesgudstjeneste
Kirkekaffe
HØST- og FANGSTGUDSTJENESTE.
Erik Bitsch. Kirkekaffe.

Søndbjerg

Odby

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

