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R e d a k t i o n e n

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
E-mail: betty-bent@mail.dk

Jegindø
Ingrid Noer Nielsen, tlf: 97 87 90 28
E-mail: ingrid@kirkebakken6.dk
Præsterne i Thyholm Pastorat deltager i
redaktionsudvalget

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

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
februar 2017:
23. december 2016
Fotos: Tove Søgaard og Ellen Aarlit Gade

De to nye menighedsråd
Første søndag i advent, søndag den 27. november 2016, tiltræder de to nye
menighedsråd i Thyholm Pastorat.
For Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø
menighedsråd består rådet
fortsat af otte medlemmer fra
de tre sogne.
Marianna Brogaard, Per Jørgensen, Svend-Aage Bach-Mose,
Mona Raabjerg Vestergaard er
valgt fra Hvidbjerg sogn.
Poul Michelsen og Lene Kristensen er valgt fra Jegindø sogn.
Henrik Riis Villesen og Ingrid
Gramstrup Larsen er valgt fra
Lyngs sogn.
Desuden deltager medarbejdernes repræsentant, Ernst M.
Lauridsen, i rådets møder uden
stemmeret.
For Søndbjerg-Odby menighedsråd består rådet fortsat af fem medlemmer
fra de to sogne.
Grethe Stausholm Ebdrup og Holger Emanuel Quist Nielsen er valgt fra Søndbjerg sogn.
Sigrid Tarp, Bente Thing og Anna-Vibeke Thybo Espesen er valgt fra Odby sogn.
Desuden deltager medarbejdernes repræsentant, Karsten Nielsen, i rådets
møder uden stemmeret.
De to sognepræster, Morten Krogh Nielsen og Thomas Buelund, er såkaldt
fødte medlemmer af begge de to menighedsråd.

K o n t a k t
Pr æster Thyholm Pastor at

Morten Bo Krogh Nielsen
Kirkebakken 1
7790 Thyholm
tlf: 97 87 90 03
E-mail: mbn@km.dk
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Tirsdage kl. 10 - 13
Torsdage kl. 15 - 18
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For m ænd

Thomas Buelund
Aggerholmsvej 2
7790 Thyholm
tlf: 97 87 51 36
E-mail: tbu@km.dk
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Onsdage kl. 10 - 13
Torsdage kl. 15 - 18

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Det nye menighedsråd
var ikke konstitueret
ved kirkebladets deadline
Søndbjerg – Odby sogne:
Det nye menighedsråd
var ikke konstitueret
ved kirkebladets deadline

Er der en gave til mig?
Vi må nok indse det. Om vi kan lide dem eller ej, så er
gaver kommet for at blive. Lige så længe, der har været
mennesker, har der været gaver i en eller anden form.
For vi kan rigtig godt lide at give hinanden gaver, og vi
bruger gaverne aktivt til at bekræfte vores relationer til
hinanden. At give en gave er i udgangspunktet en
frivillig og gratis handling. Det koster selvfølgelig
gavens pris, men alle kan i udgangspunktet give hinanden en gave i ny og næ. Alligevel kan det være svært at
give kvit og frit – og ikke at forvente noget igen fra
modtageren. I det mindste taknemmelighed. Derfor
kommer gavegivningen desværre ofte til at minde
mere om en udveksling.
Det mærker vi helt tydeligt i juletiden. Hvis vi skal have
succes med at give en gave, så gælder det om at kunne
vise den gode intention, der ligger bag. Den gode gave
er derfor altid forbundet med en gensidig tillid mellem
giver og modtager, for gaven besidder en kraft, der
binder modtager til giver, og kræver, at noget gives
tilbage eller videre til en tredje part. Derfor er det ikke
nødvendigvis altid bedre med store gaver, fordi vi
dermed føler os mere forpligtet over for hinanden. En
stor gave sætter den ene i gæld til den anden, og hvis
den tilmed kommer uventet, tvivler man straks på
intentionen.

vi lærer børnene, at være
modtagere, der ikke nødvendigvis skal have noget igen.
Lad os derfor minde hinanden
om det barnlige sind i julen.
Det handler om at tage imod og forstå den intention,
der ligger bag gaven. Til inspiration kan man måske
huske på Bamses vise ord i Bamses billedbog: “Det er
Jesus, der har fødselsdag, men det er os, der får gaverne”. Gud giver sig selv til os uden at kræve noget igen...
- Godt gaveindkøb!

*Fra vugge til grav†

Den eneste undtagelse er børnene. Børn giver ikke. De
får bare. Forældre tager selvfølgelig taknemmeligt imod
børnenes tegninger og andre symbolske gaver fra
børnehaven, men forventer ikke at få noget igen. Det
skyldes, at vi i børnenes tilfælde forsøger at give mere
end en gave: vi giver også det gode eksempel, hvormed

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

Thomas Buelund

Hvidbjerg Kirke

Bisættelse:
21. oktober: Niels Vejling Langergaard
22. oktober: Ingelise Poulsen

Jegindø Kirke

Dåb:
30. oktober: Lærke My Birk Riis
12. november: Freya Buskjær Vestergaard

Søndbjerg Kirke

Konfirmation:
29. oktober: Agnes Elisabeth Benedict-Møller

Odby Kirke

Dåb:
5. november: Jakob Hilligsø Pedersen

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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Musik og sang i kirkerne
ved juletid

En rose så jeg skyde...

Søndag d. 4. december kl.19.00 – ”De ni læsninger” i Hvidbjerg Kirke.
De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om
syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i Bibelen. Mellem
læsningerne vil der være fællessange blandet med musikfremførelser af lokale børneog voksenkor, musikgrupper og solister. En stor og traditionsrig aften på Thyholm.

Søndag d. 11. december kl.16.00 – Koncert i Lyngs Kirke med Marianne
Harbo og Hans Dal (Overnisse A38)
Midt i december måneds juleforberedelser, får Lyngs Kirke besøg af ægteparret Marianne Harbo og Hans Dal. Hans Dal er kendt som sjov agent i DRs julekalendere om
Nissebanden, men det er ikke kun jule- og nissesange han kan skrive melodier til. For
nogle år siden begyndte hans kone Marianne Harbo at digte vers om sorg og glæde, og
et samarbejde mellem de to har resulteret i en masse nye salmer. I Lyngs Kirke vil ægteparret dele ud af ord og toner, og der vil være noget både for børn og for voksne.

Tirsdag d. 20. december kl.19.30 – ”Syng julen ind” i Hvidbjerg Kirke
Vil man være sikker på at få sunget julens yndlingssalmer, så er der mulighed for det til
”Syng julen ind” i Hvidbjerg Kirke. Ønsker fra menigheden skrives på en tavle, og der
synges så mange der kan nås på en time.

4

Seniorliv
Vi har med glæde taget imod opfordringen til at skrive
et indlæg til kirkebladet på Thyholm. I indlægget vil vi
gøre os nogle overvejelser over vort arbejdsliv, fritidsliv
og kommende seniorliv.
Her spiller Thyholm – og ikke mindst ”æ sønnersown” en stor rolle!
Jeg (Per) glemmer aldrig mandag den 2. februar 1976.
Da gjorde jeg min entré på Odby Skole. Min første time
var en sløjdtime! Mit første møde med drengene fra 5.
klasse var barsk. Straks jeg havde præsenteret mig,
stillede en fiskersøn fra Oddesund sig op foran mig og
sagde: Vi véd godt, at du kun er vikar! Men det blev et
langt vikariat – 20½ år!
Jeg flyttede til Uglev fra Nr. Nissum i påsken og boede
først et halvt år på plejehjemmet og senere godt 1½ år
på Siriusvej, inden Ellen flyttede fra Thisted til Uglev! Fra
januar 1979 til august 1983 boede vi i Hvidbjerg, og
flyttede derefter tilbage til Uglev. Her havde vi og vore
tre børn mange gode år. Der var mange børn at lege
med, og vi havde nogle dejlige naboer og venner. Med
arbejde i henholdsvis sparekassen og på skolen kom vi i
kontakt med mange mennesker. Og det gjaldt også
fritidslivet i menighedsråd, kirke, missionshus, søndagsskole og ikke mindst i FDF. Den dag i dag savner vi
stadig den årlige sommerlejr!
Det var med vemod, at vi flyttede fra Uglev og Thyholm
i december 1996. Men det var også en stor og spændende udfordring, der ventede os og vore børn som
præstefamilie i Timring og Tiphede – og senere også i
Vildbjerg og Nøvling. Det har været nogle gode og
udbytterige år som præstepar, hvor vi har mødt rigtig
mange mennesker i forskellige livssituationer – i glæde
og sorg, i liv og død. Vi har altid haft en åben præstegård med mange arrangementer – som regel med
Ellens hjemmebag. Det blev der tid til, selv om hun
havde rengøringsjob ved siden af.
Efter at Ellen havde haft godt 45 år på arbejdsmarkedet

havde vi besluttet, at hun skulle gå på efterløn sidste
efterår. Men samtidig sagde Pers helbred stop til at
kunne blive ved i samme tempo, og vi tog derfor en
meget svær beslutning om, at han skulle gå på pension
og efterløn i denne sommer.
Så nu er vi begyndt på vort seniorliv. Vi har endnu ikke
besluttet, hvad vi vil bruge fritiden på. Vi synes egentligt, at det går godt med lidt! Såsom gå-, løbe- og
cykelture, gymnastik og tennis.
Vi er flyttet til et mindre lejet rækkehus og har beholdt
vort dejlige sommerhus ved Serup strand, som vi købte
for godt 15 år siden. Så ud over kirkerne hernede vil
vore annekskirker helt sikkert være Søndbjerg og Odby.
Per har sagt ja til en hel del gudstjenester det næste
halve år i såvel Herning som Struer provsti, og han
glæder sig over på den måde at kunne holde sig i gang.
Herudover er det dejligt med tid til vore 3 børn og 3
svigerbørn og 8 børnebørn. De bor alle i nærheden.
Fremtiden er som bekendt altid ukendt, men vi glæder
os til et nyt kapitel i vort liv – til et seniorliv, hvor der
bliver mere tid til hinanden, til familien og til mange
venner – også på Thyholm.
Vi har begge haft et rigtigt godt arbejdsliv og glæder os
nu til mere fritidsliv og familieliv. Det må være et rigtigt
seniorliv!
Ellen og Per Toftdahl, Vildbjerg
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Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 8. december kl. 19.30: Bibeltime hos Grethe og
John Larsen, Møllevænget 15.
Thyholm KFUM og KFUK
Læs mere på: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.

Baby-boom til babysalmesang.

Thyholm FDF
Se: www.fdfthyholm.dk
Jegindø

Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 7. december kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.
Solvang
Tirsdag d. 13. december kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Lørdag d. 24. december kl. 10.30: Julegudstjeneste.
Indre Mission
Torsdag d. 1. december kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Adventsfest fælles med Grundtvigsk Forum.
Svende Grøn og Anton Lyhne står for aftenen.
Onsdag d. 28. december kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter: Julefest arrangeret af IM og Unge Hjem på Jegindø og Thyholm. (Se under fælles).
Program fås ved henvendelse til Betty Hargaard.
Tlf. 97 87 15 34/60 73 52 49.
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Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 7. december kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.
Indre Mission
Onsdag d. 7. december kl. 19.30: Adventsfest med tale af
pastor Bettina Franch. Underholdning. Ris a la mande, kaffe
og småkager.
Onsdag d. 28. december kl. 19.00: Julefest i Thyholm Kirkecenter for hele familien. (Se under fælles).
Alle er velkomne.
Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger kontakt gerne
Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18.
Redaktionen ønsker:
Glædelig Jul og Godt Nytår !

FDF
Onsdag d. 7. december kl. 18.30: Lederne laver juledekorationer.
Lørdag d. 10. december kl. 10: Børn og ledere sælger juledekorationer. Vi kommer rundt på hele øen.
Mandag d. 12. december 18.30 - 20.00: Juleafslutning for
hele kredsen. Derefter julehygge for lederne.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger kl. 18.30 – 20.00
Tumlinger kl. 18.30 – 20.00
Væbnere kl. 18.30 – 20.00

Fælles program
Café-eftermiddage i
Thyholm Kirkecenter

Onsdag d. 7. december: Juleafslutning ved pastor
Thomas Buelund.
Cafeeftermiddage er altid onsdage og som sædvanlig
starter vi kl. 14.30 og slutter senest kl. 16.30.

Filmstudiekredsen
Søndbjerg / Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Bibelkredsen
Mandag d. 12. december kl. 19.00 hos Ellen og Per Toftdahl,
Birkevej 4.
Vælg din yndlings jule- og/eller adventssalme.

Korsang, basgang og rytmisk klang til BUSKgudstjeneste i Hvidbjerg Kirke.

Torsdag d. 15. december kl. 19.00: Vi ser og diskuterer filmen: ”Som i himlen” af den svenske instruktør Kay
Pollak.
En aften med film, kaffe og diskussion. Pris for kaffebord:
20 kr.

Julefest

Onsdag d. 28. december kl. 19.00: Den traditionsrige
julefest for alle aldre afholdes i Thyholm Kirkecenter.
Peter Gade indleder aftenen. Derefter er der dans om
juletræet, hvor de velkendte julesalmer synges.
Børnene kan glæde sig til forskellige lege og uddeling af
slikposer.
Et veldækket kaffebord hører også med til traditionen.
Alle er velkomne.
Arrangør: Indre Mission og Unge Hjem på Jegindø og
Thyholm.
Nærmere oplysninger fås ved
Elly Christensen 97 87 14 92/40 89 65 79.

7

Gudstjenester | december 2016

Hvidbjerg

4.12 2. s.i advent
11.12 3. s.i advent
18.12 4. s.i advent
24.12 Juleaften
			
25.12 Juledag
26.12 2. juledag
31.12 Nytårsaften

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

Lyngs

			
4.12 2. s.i advent
11.12 3. s.i advent
18.12 4. s.i advent
24.12 Juleaften
25.12 Juledag
26.12 2. juledag
1.1
Nytårsdag

kl. 10.30
INGEN
kl. 9.00
kl. 15.00
kl. 9.30
INGEN
INGEN

Morten Krogh Nielsen

4.12
11.12
18.12
24.12
25.12
26.12
1.1

2. s.i advent
3. s.i advent
4. s.i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsdag

kl. 9.00
kl. 9.00
INGEN
kl. 16.00
kl. 11.00
kl. 9.00
kl. 16.00

Morten Krogh Nielsen
Morten Krogh Nielsen

4.12
11.12
18.12
24.12
25.12
26.12
1.1

2. s.i advent
3. s.i advent
4. s.i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsdag

INGEN
kl. 10.30
INGEN
kl. 15.00
kl. 14.00
INGEN
kl. 14.00

4.12
11.12
18.12
24.12
25.12
26.12
1.1

2. s.i advent
3. s.i advent
4. s.i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsdag

kl. 10.30
INGEN
kl. 9.00
kl. 14.00
kl. 9.30
kl. 10.30
INGEN

Jegindø

Søndbjerg

Odby

19.00
9.00
10.30
14.00
16.00
11.00
9.00
16.00

De 9 læsninger
Bettina Franch. Kirkekaffe.
Thomas Buelund. Børnekirke.
Morten Krogh Nielsen
Thomas Buelund
Morten Krogh Nielsen
Morten Krogh Nielsen
Thomas Buelund

Thomas Buelund
Morten Krogh Nielsen
Morten Krogh Nielsen

Morten Krogh Nielsen
Thomas Buelund
Thomas Buelund
Jan Bjerglund

Morten Krogh Nielsen
Thomas Buelund
Jan Bjerglund
Thomas Buelund
Thomas Buelund
Morten Krogh Nielsen
Thomas Buelund
Thomas Buelund
Morten Krogh Nielsen

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

