Hængefigur i Hvidbjerg kirke fra ca. 1750: Profeten Jonas,
som bliver givet tilbage til livet fra ”dødens gab”. Et symbol
på Jesu opstandelse fra de døde.

Da af graven du steg ud,
rejste dig til livet,
gav du os det tegn, som Gud
med Jonas havde givet.
Ud fra hvalens bug hans vej
intet kunne spærre,
dermed peged´ han på dig,
Jesus, du min Herre!
Lars G. Sandfeld, august 2004.
Skrevet som det første af to ekstra vers til salmen:
”Du kom til vor runde jord.”
Anledningen var en Friluftsgudstjeneste
på Hvidbjerg Stadion med
Jonas- fortællingen som tema.
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Her vil ties, her vil bies...
Mel.: A.P. Berggreen 1854. Thomas Laub 1917

Redaktionsudvalget:

Hvidbjerg
Børge Larsen, tlf: 97 87 15 38
E-mail: riebulig@gmail.com

Lyngs
Ingrid Gramstrup Larsen, tlf: 97 87 80 56.

1. Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Vist skal du hente, kun ved at vente,
kun ved at vente, vor sommer ind.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!

4. Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!
Lad det nu fryse, lad mig nu gyse,
lad mig nu gyse. Det snart forgår.
Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!

2. Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.
Dagene længes, vinteren strenges,
vinteren strenges. Og det er svart.
Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.

5. Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!
Kulden den svækkes, blomsterne dækkes,
blomsterne dækkes, jo mer det sner.
Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!

3. Turteldue, kom at skue,
kom at skue! Bag gærdet hist
dér skal du finde forsommers minde,
forsommers minde, alt grøn på kvist.
Turteldue, kom at skue,
kom at skue bag gærdet hist!

6. Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
Se! nu er stunden næsten oprunden,
næsten oprunden, som gør dig glad.
Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!

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:
Lars Grønbæk Sandfeld
tlf: 97 87 11 15. E-mail: LSA@KM.DK

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
april: 24. februar 2016
Fotos:

Højsangen 2,11-14.
Hans Adolph Brorson (1765).

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

Også her bies på foråret
Denne dejlige salme af Brorson - nr. 557 i Den
Danske Salmebog - synges vel oftest i februar
måned, hvor dagene længes mens vinteren ofte
strenges, som det hedder i det andet vers.
Allerede nu i skrivende stund - først i januar bider frosten, og vi skutter os og kryber i ly inden
døre, hvis vi har mulighed for det, mens vi længes efter mildere forårsvinde, og fortsætter
vinteren véd vi, at denne længsel forstærkes.
Men selv om Brorsons salme er fyldt med billeder, som leder tankerne hen på netop denne
årstids længsel efter forår og sommer, så er der
jo også helt afgjort et dybere lag i teksten. I
Salmebogen står denne salme i afsnittet ”Evighedshåbet”. Dén placering signalerer jo tydeligt,
at Brorsons længsel ikke blot retter sig mod det
forår, som også han givetvis så frem til, men at
det også er en længsel efter det forår, som vi
synger om i sidste vers i Salmebogens nr. 732
(Dybt hælder året i sin gang). Her hedder det om
vor Herre Jesus Kristus at: ”Han lover mig en evig
vår, trods vinterstorm og død; thi livet frem af
graven går, som Kristus gennembrød.”

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

Dét forår, som vi bier / venter på lige nu, varer
ikke evigt, det véd vi. Efter forår og sommer
følger efterår og vinter, sådan er naturens orden.
Men det forår som aldrig får ende, den evige vår,
den stund ”som gør dig glad”, som Brorson
udtrykker det i sidste vers af salmen, det er i
virkeligheden det, Brorson længes mod.
Salmen blev fundet blandt Brorsons efterladte
papirer og trykt året efter hans død i den såkaldte ”Svanesang”. Den er altså skrevet mod slutningen af Brorsons liv, et liv som bestemt ikke var
nogen dans på roser. Der er længsel og bien i
denne salme. Ikke underligt at den var elsket i
Sønderjylland i de mange år under tysk herredømme, eller at den ofte er blevet taget til hjerte
af mennesker, der- som Brorson -har måttet
gennemleve trængselstider på mange forskellige
måder og som derfor i deres sind har fundet
klangbund for en længsel efter den dag, da
våren bliver evig i Guds rige.

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

Lars Grønbæk Sandfeld

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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Fra landbo til bybo

Den nye bolig i Hvidbjerg

Vi er blevet bedt om at skrive lidt om, hvordan det
er at flytte fra gården i Lyngs til et hus i Hvidbjerg.
Vi har haft god tid til at vænne os til tanken om et
liv i Hvidbjerg. For over 2 år siden købte vi den
gamle børnehave. Før den tid havde vi kigget på
en del huse på internettet uden at finde det vi
Udsigten over Skibsted fjord
fra gården i Lyngs

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Begravelse/bisættelse:
8. december: Jens Pedersen
9. december:
Arne Nielsen
11. december: Carl Andersen Gravsen
21. december: Kristian Vigsø Christensen

Jegindø Kirke
Bisættelse:
19. december:
19. december:

Henning Peter Nielsen
Søren Ancher Andersen

Odby Kirke
Dåb:
27. december:
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Louis Vigsø Mortensen

søgte. Vi kom fra et landbrug med frie omgivelser
og en fantastisk flot udsigt, og vi var lidt bange for
at komme til at føle os indeklemt på en lille grund
i byen. Børnehaven havde været til salg i lang tid,
og pludselig tog vi mod til os og bød på den. Vort
bud var det eneste, så vi fik stedet.
Det har været en stor opgave, at få huset lavet om
til et hjem. Ombygningen varede over 2 år, var
besværlig men også meget spændende. Vi fulgte
næsten dagligt med i arbejdet og har sikkert stille
vænnet os til at være her.
Vi er blevet taget utrolig godt imod af alle vore
nye naboer og af folk i Hvidbjerg. Mange er kommet og har fulgt med i ombygningen. Derved har
vi fået kontakt med mange mennesker. Det er
godt at føle sig velkommen. Vi håber så, at vi kan
leve op til at være gode naboer.
Det at skulle rejse fra det sted, som har været vort
hjem og arbejdsplads igennem 50 år, hvor jeg er
født, og hvor vore børn er vokset op, er også
vemodigt. Der er mange minder knyttet til stedet.
Man tænker tilbage på sin egen barndom, man
tænker tilbage på børnenes barndom og ungdom, på alle de glæder, problemer og minder
som det giver at have børn, på arbejdet med at
drive et landbrug, på den udvikling der er sket i
alle de år. Man tænker tilbage på det liv, man har
levet i glæder og sorger, og som lige så stille
nærmer sig sin livsaften.
Vi håber nu, at vi må få nogle gode år i vort nye
hjem. Vi er glade for, at vi kunne hjælpes ad med
flytningen.
Gitte og Reinhardt Lyngs.

Jegindø Kirke og præstebolig

Alle veje fører til ROM... men
Husk: Bindende tilmelding til sogneturen til Rom må være os i hænde inden 1. marts.
Rejsebrochurer med tilmeldingsblanket ligger fortsat i kirkerne og vi kan kontaktes for nærmere
oplysninger.
Gunhild og Lars G. Sandfeld

CAFÉ-EFTERMIDDAGE
foråret 2016 i Midtpunktet:
20. januar 2016: 		
3. februar 2016: 		
17. februar 2016:
2. marts 2016: 		
16. marts 2016: 		
13. april: 2016: 		

Anna Balsby fortæller om Friplejehjemmet i Bedsted.
Børge Larsen: ”En Jegindødreng fortæller”
Kjeld Graversgård: ”Fra barn til politiker”
Bent Ingemann: ”Mennesket bag politikeren J. C. Christensen”
Søren Raarup: ”En københavner i Odby i 70-erne”
Carsten Hoffmann: Emnet oplyses senere.

Vi mødes som sædvanlig om onsdagen fra kl. 14.30 til 16.30, men til gengæld foregår
cafeeftermiddagene i det kommende forår i ”Midtpunktet”,
og prisen er uændret kr. 20,00.
Velkommen til alle!
Menighedsrådet for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø og
Thyholm Genbrug
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Hvidbjerg/Lyngs

www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag. d. 3. februar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Hvidbjerg Præstegård.
SOLVANG
Tirsdag d. 9. februar kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 23. februar kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Onsdag d. 3. feb. kl. 19.30: Kredsmøde i Bedsted missionshus. Medvirkende: Generalsekretær i KFS, teolog Robert
Bladt, Ødsted.
Missionsuge i Hvidbjerg Præstegård, Sembvej 3:
Mandag d. 22. feb.: Jens Kristian Brander, Hurup taler, og
koret ”Håbet” synger.
Tirsdag d. 23. feb.: Psyko-familieterapeut Ruth Tidemann,
Hjørring taler.
Onsdag d. 24. feb.: Tidligere præst i Gimsing Leif Bak, Viborg taler.
Hver aften kl. 19.30. Ønskes kørsel kan henvendelse ske til
Jens Kr. Bach-Mose Tlf. 23 61 04 65.
Grundtvigsk Forum
Torsdag d. 4. februar kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegård: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.
NB: Med hensyn til programmet for 2016 hold da øje
med Ugeavisen - Thyholm siderne - hvor programmet vil
blive præsenteret i løbet af januar måned 2016.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 11. februar kl. 19.30 hos Gerda og Knud Sloth,
Kildevænget 16.
Alle Hjem
Mandag den 22. februar kl. 19.30: Bibeltime hos Ester og
Villy Jensen, Munkevej 12.
Unge hjem
Mandag den 29. februar kl. 19.30: Møde hos Ruth og Ole
Barslev, Kallerupvej 4.
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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
JEGINDØ KIRKE
Søndag den 28. februar kl. 14.30: SPILLEMANDSMESSE.
MENIGHEDSR ÅDET
Onsdag. d. 3. februar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegård.
INDRE MISSION
Onsdag den 3. februar kl. 19.30: Kredsmøde i Bedsted Missionshus. Medvirkende generalsekretær i KFS, teolog Robert
Bladt, Ødsted
Onsdag den 17. februar kl. 19.30: Livshistorie ved Svend Erik
Thing. Samme aften er der generalforsamling efter gældende vedtægter. Eventuelle forslag skal være formanden i
hænde senest onsdag den 3. februar. Kaffebord
Mandag den 29. februar – torsdag den 3. marts:
Missionsuge:
Mandag den 29. februar: Sognepræst Per Toftdahl, Timring.
Tirsdag den 1. marts: Missionær Henrik Dideriksen, Skive.
Onsdag den 2. marts: Sognepræst Ruth Folmersen, Helligsø-Gettrup.
Torsdag den 3. marts: Buschauffør Kjeld Thing, Hvidbjerg.
Sangkoret Håbet, Thyholm medvirker.
Hver aften kl. 19.30 i Missionshuset.
Kaffebord hver aften i missionsugen.
Alle er velkomne, også fra nabosognene.
Ønskes kørelejlighed kontakt Kirsten Graversgård, tlf. 97 87
92 18.

FDF
Mandag den 1. februar: Ledermøde kl. 20.00
Søndag den 7. februar: Fastelavnsfest i kredshuset kl. 14.00.
Vi møder udklædte og alle er velkomne, også selv om man
ikke er FDFér. Voksne kan købe kaffe.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger kl. 18.30 – 20.00.
Tumlinger kl. 18.30 – 20.00.
Pilte/væbnerelever kl. 18.30 – 20.00.
Søndbjerg /Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Søndbjerg og Odby Kirker
Kyndelmissemesse:
Tirsdag d. 2. februar kl. 19.30 i Odby Kirke ved konstitueret sognepræst Erik Bitsch.
Fastelavn:
Efter gudstjenesten søndag d. 7. februar kl. 14.00 i Søndbjerg Kirke inviteres der til tøndeslagning, kaffe og fastelavnsboller m.m. i konfirmandstuen.
Musikalsk tankerum:
Tirsdag d. 23. februar 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.
Menighedsrådet:
Onsdag d. 24. februar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.

Fælles Program
KIRKEHØJSKOLEAFTENER PÅ
THYHOLM
Tre aftener med glæde!
Torsdag d. 4. februar kl. 19.30 i Midtpunktet:
”Glæden på trods af modgang”.
ved Jette Dahl, stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe
Stift.
Jette Dahl fortæller jordnært og enkelt om hvordan vi
kan tage den indre glæde alvorligt i dagligdagen.
Torsdag d. 3. marts kl. 19.30 i Midtpunktet:
”Glæden i mit liv”.
ved Helle Skaarup (opvokset i Lyngs) nu forstander på
Løgumkloster Refugium.
Torsdag d. 7. april kl. 19.30 i Midtpunktet:
”Glædelig er hver en dag”.
ved Lone Olsen, tidligere sognepræst i Øsløs/Vesløs/
Arup.

Indre Mission
Onsdag d 3. februar kl. 19.30: Kredsmøde i Bedsted
Missionshus. Medvirkende: Generalsekretær i KFS,
teolog, Robert Bladt, Ødsted.

KFUMs Soldatermission

Bibelkredsen
Mandag d. 8. februar kl. 19.00. Bibelkreds hos Ellen og Per
Toftdahl, Birkevej 4. Tekst: Luk. 22,24-32.

Onsdag d. 10. februar kl. 19.30 i Hvidbjerg Præstegård. Sembvej 3. Generalforsamling. Tale ved sognepræst Thorkild Lundberg, Struer.

Indre Mission
Onsdag d 3. februar. Kredsmøde. Se fælles.

Kyndelmissegudstjeneste

KFUMs Soldater mission
Onsdag d. 10. februar. Generalforsamling. Se fælles.

Tirsdag d. 2. februar kl. 19.30 i Odby Kirke. Se
Søndbjerg-Odby.
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Gudstjenester | Februar 2016

Hvidbjerg
7.
14.
21.
28.

Fastelavn
1.s.i fasten
2.s.i fasten
3.s.i fasten

kl.
kl.
kl.
kl.

10.30
9.00
10.30
9.00

7.
14.
21.
28.

Fastelavn
1.s.i fasten
2.s.i fasten
3.s.i fasten

INGEN
kl. 10.30
INGEN
kl. 10.30

Fastelavnsgudstjeneste
Kirkekaffe
Kirkekaffe

Lyngs

Jegindø
7.
Fastelavn
kl. 10.30
					
					
14. 1.s.i fasten
kl. 9.00
21. 2.s.i fasten
INGEN
28. 3.s.i fasten
kl. 14.30

Fastelavnsgudstjeneste med
efterfølgende frokost
i FDF’s kredshus
Erik Bitsch, Kirkekaffe
Spillemandsmesse

Søndbjerg
7.
14.
21.
28.

Fastelavn
1.s.i fasten
2.s.i fasten
3.s.i fasten

kl. 14.00
INGEN
kl. 9.00
INGEN

7.
14.
21.
28.

Fastelavn
1.s.i fasten
2.s.i fasten
3.s.i fasten

INGEN
kl. 10.30
INGEN
kl. 9.00

Fastelavnsgudstjeneste
Lars G. Sandfeld

Odby
Kirkekaffe
Morten Krogh Nielsen

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

