Kirketårnet på Jegindø Kirke

Alt, hvad som fuglevinger fik,
alt, hvad som efter fugleskik
med sanglyd drager ånde,
lovsynge Gud, for han er god,
han i sin nåde råder bod
på støvets ve og vånde.
N.F.S. Grundtvig
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Redaktionsudvalget:

Hvidbjerg
Børge Larsen, tlf: 97 87 15 38
E-mail: riebulig@gmail.com
Lars Grønbæk Sandfeld
tlf: 97 87 11 15. E-mail: LSA@KM.DK

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
Morten Krogh Nielsen, tlf: 97 87 90 03
E-Mail: MBN@KM.DK

Ansvarshavende
redaktør:
Morten Krogh Nielsen, tlf: 97 87 90 03
E-Mail: MBN@KM.DK

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
juni: 24. april 2016
Fotos:
Ole Nielsen og Ellen Aarlit Gade

Menneske, din egen magt
Forleden fik jeg afsluttet læsningen af Jakob Ejersbos Afrikatrilogi. I tre bind fører den unge og nu afdøde danske forfatter os
ind i det store, smukke og grusomme Afrika. Et Afrika, som den
unge Ejersbo selv oplevede da han voksede op i Tanzania sammen med sin familie og som han senere vendte tilbage til flere
gange. Bøgerne har forskellige fortællere. Vi følger venskaber, der
udsættes for intense og voldsomme oplevelser i en hverdag fyldt
med kontraster og konflikter i alle generationer og alle miljøer,
hvor både sygdom, død og misbrug hærger. Vi møder unge, der
forsøger at finde identitet, forsøger at finde et sted at føle sig
hjemme. Vi er nede i minerne i Tanzania, hvor både voksne og
børn arbejder under gruopvækkende forhold og hvor et menneskeliv regnes for intet.
Jakob Ejersbos beskrivelse af Afrika er som en total hudfletning af
menneskets natur. Alle personer forvolder rutinemæssigt sorg og
skade hos omgivelserne, og ingen af dem gør sig på noget tidspunkt i bøgerne nogen som helst samvittighedsmæssige overvejelser. Der er ondskab, men også godhed. Der er mørke, men
også lys og kærlighed.
Under læsningen har mine tanker bevæget sig i fascinerende
overvejelser om mennesket og menneskets natur. Er vi onde, er vi
gode? Eller er det blot vores natur, så det snarere er et spørgsmål
om vores vilje? Paulus skriver i Romerbrevet: ”Jeg ved, at i mig,
altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det
gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men
det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg
ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som
bor i mig.”
I en af de sidste fortællinger i trilogien lader Jakob Ejersbo en af
sine personer konkludere: ”Mennesket er hverken godt eller ondt
– det er opportunistisk”. At være opportunist betyder, at vi mennesker griber de muligheder, der er i vores magt, griber de omstændigheder og livsvilkår som vi er i og gør alt hvad vi kan for at
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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
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

få noget gunstigt ud af det hele. Vi griber de
muligheder, der byder sig. Er det godt eller ondt?
Ja, hvad der er godt for mig, er måske samtidig
destruktion for en anden. Alle vil nok mene, at de
tilstræber at gøre “det gode”. Men hvori ”det
gode” består afhænger ofte af øjnene der ser.
Det er i vores egen magt at skelne ondskab fra
det gode. Men det forpligter og vores handlinger
har konsekvenser. Lars Busk Sørensen sætter ord
på denne vores ”evige livsopgave” i salmen
”Menneske, din egen magt”:
Menneske, din egen magt
gør dig svimmel og forsagt,
du skal selv på denne klode
skelne ondskab fra det gode,
dybt ansvarlig for din jord.

I det blanke morgengry
skaber Gud dit liv på ny.
Dag er optakt, muligheder
for at hjælpe dem, der beder
om et værdigt liv på jord.

Du skal bringe verden fred,
dagligt brød og kærlighed.
Livets Gud har dine hænder,
derfor er det dig, han sender,
når din næste lider nød.
I denne livsopgave kan vi fejle, vi kan gøre ondt
mod andre, selvom vi med al vores vilje og

Gr avere

Hvidbjerg
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83
Jegindø
Ernst M. Lauridsen
Jegindø kirkegårdskontor
tlf: 51 50 86 85
tlf: 97 87 93 23

bedste intentioner vil det gode.
Jeg lagde trilogien på hylden med glæde over at
indse, at selvom vi fejler, selvom synden bor i os,
selvom vi kommer til at gøre ondt, så lyder syndernes forladelse til os søndag efter søndag i
kirken. Når Gud nådigt vil forlade os alt, så er det
ikke så svært at leve med at mulighederne måske
blev misbrugt. Syndernes forladelse sætter os fri,
ikke til at synde igen, men til at leve hver dag
med nye erfaringer og nye muligheder for at
vælge at gøre det gode, som nyskabte og elskede i Guds øjne.

Og når du har brugt din dag
til det sidste åndedrag,
standser Gud din gråd og klage,
tar en misbrugt dag tilbage,
nådig skjult i evighed.

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

Morten Krogh Nielsen

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 gren af det frivillige arbejde
Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om det arbejde vi gør som frivillige, for at støtte de flygtninge,
der bor her på Thyholm.
Det er vel de færreste, som ikke bliver påvirket af
de billeder og historier, vi ser og hører næsten
dagligt om mennesker, der må flygte med livet
som indsats, fra deres land, hjem og familie.
Sidste efterår hørte jeg, at nogle af disse flygtninge var kommet til at bo her på Thyholm. Det viste
sig, at der blandt Thyholmerne var tilslutning til, at
vi dannede en lokal frivillig gruppe med det
formål, at tilbyde flygtningene hjælp og støtte til
at finde sig til rette i Danmark og især her på
Thyholm.
Vi er tilknyttet Dansk Flygtningehjælp, og samarbejder også med Struer Kommunes Integrationsafdeling. Rent praktisk foregår det sådan, at vi får
besked fra Struer Kommune, når de bosætter en
flygtning eller flygtningefamilie på Thyholm, og
hvis flygtningen ønsker det, finder vi en netværksperson eller familie, som bliver tilknyttet vedkommende. På nuværende tidspunkt, er der etableret
4 flygtningefamilier med 4 netværksfamilier, og
en flygtningefamilie overvejer, om de ønsker en
sådan.
Som netværksfamilie, er nogle af de ting man kan
støtte med nogle helt praktiske ting, som betjening af hårde hvidevarer, affaldssortering, forklaring på breve, lektier og samtaletræning, og i det

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
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Vielse:
6. februar:
			

Kathrine Møller Nørgaard og
Morten Toxværd Søndergaard

Bisættelse:
13. februar:

Jytte Altmann

hele taget hjælp til at komme i gang med den nye
tilværelse.
Som frivillig gruppe arrangerer vi også fælles
arrangementer for flygtninge og frivillige. Det kan
være en café-eftermiddag, en udflugt, fællesspisning, eller hvad vi finder på.
Der er stor imødekommenhed og interesse fra
flygtningene i at lære os at kende og høre om,
hvordan tingene hænger sammen.
Hvorfor gå med i et sådant frivilligt arbejde?
Ja, for mit vedkommende vil jeg gerne være med
til at gøre en forskel. Jeg tror på, vi kan undgå
misforståelser og problemer, hvis vi kender hinanden og er i dialog.
Det er også rigtig spændende at møde mennesker der kommer med en helt anden baggrund
end min, at høre om deres kultur, religion og
måde at anskue verden på.
Endvidere har jeg mødt nogle dejlige mennesker
fra Thyholm, og derved fået udvidet mit eget
netværk i det samarbejde, vi har i frivilliggruppen.
Som frivilliggruppe, er vi blevet mødt meget
positivt her på Thyholm. Det drejer sig om lån af
lokaler, tilbud om hjælp, og der er i det hele taget
en positiv interesse.
Vi får også løbende nye personer, som ønsker at
være med i gruppen.
Marianna Brogaard

Konfirmander 2016

HVIDBJERG KIRKE FREDAG D. 22. APRIL KL. 10.30:

Kristian Agger Bach-Mose		
Nichlas Sønderby Bjerregaard
Adam Svendsen Donslund		
Mikkel Jacobsen				
Mikkel Kirk Jensen				
Emil Johnsen					
Daniel Nøraa Lauritsen			
Nicklas Bjerregaard Leed		
Søren Emil Jensby Madsen		
Jonas Vangsgaard Madsen		
Christian Møller Nørgaard 		
Christian Poulsen				
Lukas Uno Nygaard Sørensen
Signe Hebsgaard Borg				
Julie Jacobsen					
Emma Kongsgaard Jakobsen
Johanne Møller Madsen		
Maja Munk					
Mie Møller Vestergaard			

Mosevej 4
Orkidevej 35
Stellavej 6
Jens Globs Alle 2
Stentofterne 140, Struer
Valmuevej 26
Valmuevej 23
Danavej 3
Nylandsvej 10
Søndergade 27
Hindselsvej 14
Hindselsvej 19
Munkevej 10
Trinoddevej 6
Jens Globs Alle 2
Jernbanegade 10		
Orkidevej 25
Vestergade 39
Kalkværksvej 16
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LYNGS KIRKE SØNDAG D. 24. APRIL KL. 10.30:
Marco Voldbirk					
Mette Lindby Nørgaard Lyngs

Mellemvej 4
Torpvej 6

SØNDBJERG KIRKE SØNDAG D. 1. MAJ KL. 10.30:
Niels Kandborg Gade				
Tobias Bojesen Gadegaard		
Martin Iversen					
Lasse Stentoft Jensen				
Magnus Galsgaard Jørgensen
Sigurd Appelon Møller			
Alma Hilligsø Nielsen				
Sara Steendahl Vestergaard

Vesterfjordsvej 4
Søndbjerg Strandvej 26
Tambohusvej 3
Merkurvej 7
Lavbjergvej 2
Vesterfjordsvej 3
Vesterfjordsvej 8
Tambobakken 22

JEGINDØ KIRKE SØNDAG D. 1. MAJ KL. 11.00:
Julia Hoppe					
Amanda Krogh Nielsen			

Kongevejen 42
Kirkebakken 1
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Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 6. april kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegård.
Solvang
Tirsdag d. 12. april kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 26. april kl. 15.00: Andagt v. Jytte Laustsen.
Indre Mission
D. 11. og 12. april: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus ved fritidsforkynder Ingrid Markussen, Christiansfeld. (Se under fælles)
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Betty Hargård Tlf. 97 87 15 34/60 73 52 49.
Onsdag d. 20. april kl. 18.00 indbydes til hyggeaften med
fællesspisning i Hvidbjerg Præstegård. (Se under fælles)
Grundtvigsk Forum
Torsdag d. 14. april kl. 19.30: Sognepræst i Hillerslev-Kåstrup-Sennels og sygehuspræst ved sygehus Thy-Mors:
Sigrid W. Kjær: ”Natur og livsglæde”.
Arrangementet afholdes i Hvidbjerg Præstegård.
KFUMs Soldater mission,
Thyholm og Jegindø
Onsdag d. 6. april. (Se under fælles)

Fra Kirkehøjskoleaften med Helle Skaarup i marts
måned, hvor også hendes mand, Peter Bastian,
deltog og underholdt med et fløjtespil på sugerør.
6

Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 14. april kl. 19.30: Møde hos Gitte og Reinhardt
Lyngs, Rosenvænget 2.
Alle Hjem
Mandag d. 25. april kl. 19.30: Bibeltime hos Else og Svend
Erik Toftdal, Fasanvej 25.
Unge Hjem
Mandag d. 25. april kl. 19.30: Møde hos Else og Svend
Bach-Mose, Hovedvejen 88.
Thyholm KFUM og KFUK
Læs mere på: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Møderne afholdes for tiden i Kulturhuset i Skolegade.
Thyholm FDF
Se: www.fdfthyholm.dk
Puslinge og tumlinge: 		 tirsdag kl. 17.30 – 19.00
1 og 2 Pilte: 			 tirsdag kl. 19.00 – 20.30
Væbnerelever og 1. væbner: torsdag kl. 19.00 – 20.30
2. væbner og seniorvæbner: torsdag kl. 19.00 – 21.00
Håber vi ses i kredshuset Østergade 32, Hvidbjerg!
Jegindø

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 6. april kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg
Præstegård.
Indre Mission
Onsdag den 6. april kl. 19.30: KFUMs Soldatermissions forårsfest i Missionshuset. (Se under fælles)
Mandag og tirsdag d. 11. og 12. april kl. 19.30: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. Medvirkende fritidsforkynder Ingrid Markussen, Christiansfeld. (Se under fælles)
Onsdag d. 20. april kl. 19.30 i Missionshuset: ”Et menneske i
krise” ud fra bogen ”Skæld ud på Gud” ved Tonny Jeppesen. Kaffebord.
Alle er velkommne også fra nabosognene. Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger kontakt gerne Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18

FDF
Mandag d. 11. april: Ledermøde kl. 20.00
Fredag d. 15. - søndag d. 17. april: Fortræningsweekend for
landslejrdeltagere
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

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Sognemøde
Efter gudstjenesten søndag d. 17. april kl. 10.30 i Søndbjerg Kirke inviterer menighedsrådet til sognemøde i konfirmandstuen.
Her vil Oliver Sebastian Noes Mundbjerg, Odby, fortælle
om en udviklingsrejse til Palæstina, som han deltog i i
marts 2016. Rejsen var arrangeret af Global Teenager, Nr.
Nissum Efterskole.
Derefter giver menighedsrådet en orientering om arbejdet i det forløbne år og et kik ud mod det kommende.
Der serveres smørrebrød samt øl og vand.
Menighedsr ådet
Onsdag d. 20. april kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musik alsk tankerum
Torsdag d. 21. april 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.
KFUMs Soldater mission,
Thyholm og Jegindø
Onsdag d. 6. april. (Se under fælles)
Indre Mission
Mandag d. 11. og tirsdag d. 12. april: Kredssamfundsstævne. (Se under fælles)
Bibelkredsen
Mandag d. 18. april kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25. Tekst: Matt. 7,7-14.

Fælles Program
KFUMs Soldatermission

Onsdag d. 6. april kl. 19.30 i Jegindø Missionshus:
Anne og Allan Schrøder, soldaterhjemsledere, KFUMs
Soldaterhjem, Karup vil se lidt tilbage, pege på nutiden
og forsøge at sige lidt om fremtiden i arbejdet for og
med soldater og med at skabe et hjem for disse.
Ind imellem vil der bliver mulighed for at synge med på
nogle fællessange der relaterer til historien, årstiden og
måske på et par at de nyere salmer/sange der benyttes
flittigt ved aftensang på soldaterhjemmet.

Indre Mission

Onsdag d. 20. april kl. 18.00
indbydes der til hyggeaften med fællesspisning i
Hvidbjerg Præstegård, Sembvej 3.
Efter middagen indleder Steen Torstensen med en
andagt. Derefter er der mulighed for spil af forskellige
slags, eller bare hyggesnak, inden aftenen slutter med
kaffe kl. ca. 21.30.
Tilmelding er nødvendig til Elly Christensen senest
onsdag d. 13. april.
Tlf. 97 87 14 92/40 89 65 79.
Mail: elly-na@mail.dk
Pris: 65 kr. Alle er meget velkomne.
Arrangør: Indre Mission, Hvidbjerg.
Mandag d. 11. og tirsdag d. 12. april:
Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. Medvirkende fritidsforkynder Ingrid Markussen, Christiansfeld.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Betty
Hargård Tlf. 97 87 15 34/60 73 52 49.
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Gudstjenester | april 2016
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Erik Bitsch. Kirkekaffe
Konfirmation
Kirkekaffe

Erik Bitsch
Konfirmation

Jegindø
Kirkekaffe
Jan Bjerglund
Jan Bjerglund
Konfirmation

Søndbjerg
Sognemøde efter gudstjenesten
Morten Krogh Nielsen
Konfirmation

Odby
Lars Sandfeld
Kirkekaffe

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

