Godt Nytår!
Thyholm Kirkecenter: “Åbent hus”, december 2015.
Forhåbentlig bliver huset både lukket og åbnet for alle i 2016.

Om alle vore drømme
forsvinder i det blå,
og skyggerne blir lange,
og mørket banker på,
skal kirken stædigt vidne
om troen, der består
og føjer dage sammen
i evighedens år.
Lisbeth Smedegaard Andersen
Salmebogen nr. 717 vers 5.
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Et år mere, Herre!

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
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
marts: 24. Januar 2016
Fotos:
Ellen Aarlit Gade, ukendt fotograf
og Lars G. Sandfeld.

Odby Kirkes prædikestol

”Godt nytår”, siger vi til hinanden i disse dage. Det er et
oprigtigt og velment ønske.
Men er der ikke samtidig en
lille smule bekymring i ordene og frygt i de gode ønsker
for det nye år? Ligger der i
ordene bare et lille ønske om
at tidens galopperende hast
dog kunne sænkes lidt eller
sættes helt i stå, bare for en
stund?
For det lader sig jo ikke skjule,
at hvert nyt år, så godt som
det sikkert vil blive, samtidig
skubber os et år nærmere
mod vores afslutning, mod
vores død.

Den tid, der er gået, den kender vi. Den rummer stjernestunder
og glæder, men også tunge tider og sorger. Når vi nu i det nye år
ser tilbage, så gør vi et mønster ud af året der er gået, giver hvad
der skete en mening.
Fremtiden derimod, den er jo principiel usikker og uoverskuelig.
Vi kan ønske os meget, vi kan håbe på meget, men dagene vil
komme uden hensyn til vores ønsker, håb eller frygt. Vi har ikke
noget valg. Tiden går og vi går med. Og det eneste sikre er at hvis
vi ellers er her og kan fejre næste nytårstid, så er vores dåbsattest
blevet slidt et år tyndere, og følelsen af døden i kroppen er blevet
endnu et år tungere at bære.
Den danske digter og debattør Poul Borum har skrevet et digt om
nytåret som fint rammer denne stemning ind:

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

alting nyt, budskabet om hvordan Gud åbenbarer sin kærlighed til os i skikkelse af det lille Jesusbarn i en krybbe, så kan vi gå ind i det nye år
iklædt en løbedragt, som er Kristus, som er Guds
kærlighed til os.

Et år mere, Herre!
Jeg ved ikke hvordan jeg skal takke.
Et år af sorger og glæder,
nærheder og ligegyldigheder,
opfyldthed og nød.
Et år nærmere min død.

En dragt, som vi i kraft af vores dåb allerede
bærer - så vi kan modtage Guds nytårsforsæt til
os: At han i Jesus Kristus åbenbarede for os, at vi
er Guds børn, tilgivne, elskede og arvinger til
Guds løfter om et kommende Guds rige. Åbenbarede for os at vi ikke er overladt til os selv,
vores egen retfærdighed og vores egen afmægtige vilje alene.

Et år mere
af forsvindende drømme
og knopper, der blev til løv.
Et år mere
lagt oven i bunken af år
der synker længere ned
og bliver støv.
Et år mere
at samle grunde til at ville
et år mere, Herre!
Det er Borums pointe at vi skal ville, vi skal samle
grunde til at ville et år mere. Det er viljen, der
menneskeligt set kan holde os fri af depression,
vemod og forfald. Så er det jo godt at vi har
vores nytårsforsætter. Om det så er at vi skal løbe
mindst 100 km i januar måned eller spise mere
sundt. Vi bruger nytårsforsætter som et forsøg
på at sætte vores eget lille mærke af vilje på den
tid, der ellers bare haster af sted.
Men uanset hvor mange nytårsforsætter vi har,
så kan vi ikke med vores egen vilje skabe den
nyskabelse, som Gud kan skabe i os. Med julens
budskab i erindringen om hvordan Gud gør

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

Med Kristus som løbedragt kan vi møde den
ukendte fremtid med kærligheden som den
kompasretning vi skal følge. Møde fremtiden,
med vished om at hvordan den end bliver, så
bliver den aldrig gudsforladt, aldrig uden Gud.
Gud har forbundet sig med os og også ind i 2016
har vi løftet om hans velsignelse og nærvær over
hver eneste af vore dage.
Det skaber en ny skabelse i os, så vi kan møde
hinanden med ønsket om et godt nytår helt
uden frygt og bekymring, så vi kan møde det nye
år med glæde og frimodighed.
Godt nytår.

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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”Træk en gammel sweater på!”
Efter alle helligdagene og festdagene omkring
jul og nytår ”rammer” hverdagene os igen her i
januar. De korte dage, kulden, mørket og tomheden kan godt tynge os i takt med, at julelysene
er brændt ned, og julestadsen for længst er
gemt af vejen. Måske kan det netop i denne tid
af året være velgørende at tænke på forfatteren
Dan Turèll, der yndede at sige, at hverdagene er
de bedste! Han skriver bl.a. således i sit digt, ”Jeg
holder af hverdagen”:
“Fint nok med fester! Al plads for euforien!
Lad de tusinde perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig
i hvilens og hverdagens seng
til den kendte og alligevel ikke så kendte samme udsigt
Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen
Jeg holder stinkende meget af hverdagen”.
Personligt har jeg det nok selv lidt ligesom Dan
Turrèll i denne henseende.
Jeg nød endnu en gang i fulde drag at lytte til
julens glade budskab, at synge de gode, gamle
salmer, at opleve alle de festlige traditioner i
skolen, i kirken og derhjemme og selvfølgelig
fridagene og samværet med familie og venner!
Men hverdagene er nu de bedste – og dem er
der jo heldigvis langt flest af…!
Jeg ser med stor tak tilbage på året, der svandt
og ser med glæde og fortrøstning frem til tiden,
der ligger ukendt foran os.
Idet jeg er fuldt bevidst om at være uendeligt
privilegeret på mange måder, og at forsynet
indtil denne dag har tilsmilet mig og mine kære
ganske ufortjent, føler jeg mig dog ikke som
nogen ”lallende jubelnar”…! Jeg er nemlig
samtidig fuldt bevidst om, at der desværre er
rigeligt med lidelse, bekymring, sorg og menne-
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skelig fornedrelse lige for næsen af os. Hertil
kommer hele paletten af fortrædeligheder i
verden, der hver dag bringes ind i vore stuer via
medierne. Vi føler vel ofte, at vi ikke slår til over
for vores næste, enten det er vores nabo, vores
kollega, eller en, vi tilfældigt møder på vores vej.
Bedre er det nok ikke, hvis vores næste er mere
på afstand, måske i skikkelse af flygtninge eller
nødlidende i ulande.
Ondskaben i os selv og i verden uden for stikker
alt for tit sit hæslige fjæs frem, og man behøver
ikke ligefrem lede efter grunde til at bekymre
sig…!
Bekymringerne melder sig automatisk. I Bibelen
læser vi: “Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv
ved at bekymre sig?” (Matthæusevangeliet 6:25).
En undersøgelse har vist, at 85 procent af det, vi
bekymrer os om, i virkeligheden aldrig bliver et
problem…!
Nogle af os er så heldige at være født med et
lyst livssyn, mens andre har sværere odds og må
kæmpe med det. Ingen af os går ram forbi med
små og store sorger, men når man tror på Gud
og lægger tingene frem for ham, tror jeg på, at
man kan finde et lys i mørket!
Vi er Gud tak skyldige, fordi hans nåde er ny
over os hver morgen. Ikke mindst må vi sige
Gud tak, fordi vi har så meget at sige Ham tak
for…!
Tilbage til udgangspunktet, det med at hverdagene er de bedste. Sjældent har jeg det bedre,
end når jeg kommer hjem fra skole og skifter til
gamle cowboybukser og snupper min gamle
sweater, den veltjente, blå hættetrøje. Så har jeg
fri, og der slappes af!
Når vi har de ældste af vore børnebørn med ude
at køre i bil, elsker de at skråle med af fuld hals
på omkvædet af nedenstående popmelodi, som
bl.a. Gitte Hænning i sin tid gjorde til en landeplage. I andet vers står der:

Træk en gammel sweater på,
og lad bare skægget stå.
Det’ en go’ ide at starte på en frisk.
Sæt madding på krogen og tag med ud å fisk”.

“Penge ud til bil og skat.
Penge, penge, penge.
Nye kjoler, pels og hat.
Julen varer længe.
Prøv og glem det.
Prøv og starte på en frisk.
Tag ud og fang lykken.
Tag med ud å fisk.

Til sidst skal mit nytårsønske for kirkebladets
læsere være, at 2016 foruden en lang række gode
søn- og helligdage også må byde på en lang
række velsignede hverdage.
Steen Torstensen

På tærsklen til det nye år
Denne billedserie illustrerer nogle af de opgaver som
lige nu fylder meget i Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø
Menighedsråds arbejde:
Byggeriet af det nye Thyholm Kirkecenter (se forsiden) er jo en fælles opgave for alle sognene på
Thyholm og Jegindø.
Derudover er der Lyngs Kirkes restaurering, opfrisk-

ningen af tårnrummet i Hvidbjerg Kirke (udført i
adventstiden 2015) og Hvidbjerg Præstegårds fremtid, som skal afgøres allerførst i det nye år.
Forhåbentlig vil der også i det nye år være permanent ”åbent hus” i vore kirker og i vores nye kirkecenter, så de kan fyldes med liv.
Godt nytår!
Lars G. Sandfeld

Hvidbjerg første søndag i advent 2015
hvor der reklameredes for “åbent hus”
bl.a. i kirken.

Lyngs Kirke,
november / december 2015

Minikonfirmander i det nykalkede
tårnrum i Hvidbjerg Kirke første
søndag i advent

Malerne i gang i Hvidbjerg Kirkes
tårnrum.

Der øves til Minikonfirmandafslutning i Hvidbjerg Kirke.

Hvidbjerg Præstegård

5

R u n d t

i

s o g n e n e

Hvidbjerg/Lyngs

www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 6. januar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegård.
SOLVANG
Tirsdag d. 12. kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 26. kl. 15.00: Andagt.
INDRE MISSION
Bedeuge:
Mandag d. 11. jan. kl. 19.30: Indledning ved sognepræst
Lars Sandfeld., Hvidbjerg.
Tirsdag d. 12. jan. kl. 19.30: Indledning ved Bent Ingemann, Uglev.
Onsdag d. 13. jan. kl. 19.30: Indledning ved Bent Fodgård,
Thisted.
Årsmøde/generalforsamling onsdag d. 27. jan. kl. 19.30.
Indledning ved Kirsten Graversgård, Jegindø.
Der vil blive afholdt generalforsamling.
Forslag til kandidater skal være Betty Hargaard i hænde
senest torsdag d. 14. jan.
Tlf.: 97 87 15 34. Mail: styvelhus@gmail.com
Alle er velkomne.
Ovennævnte møder foregår i Hvidbjerg Præstegård,
Sembvej 3. Ønskes kørsel skal henvendelse ske til Jens Kr.
Bach-Mose Tlf. 23 61 04 65.
Fredag den 22. og lørdag den 23. jan. Mandsstævne i
Bedsted Missionshus. Nærmere oplysninger fås hos Betty
Hargaard. Tlf.: 97 87 15 34.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 21. januar kl. 19,30 hos Birthe og Leo Villesen,
Lyngs Kirkevej 12.
Alle Hjem
Mandag den 25. januar kl. 19.30: Bibeltime hos Marie og
Holger Krogstrup, Søndergade 11.
Unge Hjem
Mandag den 25. januar kl 19.30: Møde ved Karen og
Steen Torstensen. Søndervænget 31.
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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: 		
1 og 2 Pilte: 			
Væbnerelever og 1. væbner:
2. væbner og seniorvæbner:

tirsdag kl. 19.30 – 19.00
tirsdag kl.19.00 – 20.30.
torsdag kl. 19.00 – 20.30
torsdag kl. 19.00 – 21.00

Håber vi ses i kredshuset Østergade 32 Hvidbjerg!
Jegindø

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
JEGINDØ KIRKE
Torsdag d. 14. januar kl. 17.00: SPAGHETTIGUDSTJENESTE.
MENIGHEDSR ÅDET
Onsdag d. 6. januar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegård.
INDRE MISSION
Mandag-torsdag den 12.-15. januar kl. 19.30: Hver aften
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Onsdag den 20. januar kl. 19.30: Bibelhistorie II – Abraham.
Kaffebord.
Fredag den 22. og lørdag den 23. januar: Mandsstævne i
Bedsted Missionshus.
Alle er meget velkomne.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18
FDF
Mandag den 4. januar: Ledermøde kl. 19.00
Tirsdag den 5. januar: Kredsmøde Vi tager alle i Hurup Svømmehal kl. 17.30 – 20.45
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
Søndbjerg og Odby Kirker
Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 21. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen ved
Søndbjerg Præstegård.
Musikalsk tankerum:
Onsdag d. 20. januar 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.
Kyndelmissemesse:
Tirsdag d. 2. februar i Odby Kirke.
Indre Mission
Fredag d. 22. og lørdag d.23. januar: Mandsstævne i Bedsted Missionshus.
Bibelkredsen
Mandag d. 18. januar kl. 19.00 hos Karen Margrethe og
Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Tekst: Matt. 25,14-30.

Fælles Program

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
8. november:
15. november:

Maja Kjøbeløv Langgaard
Marco Voldbirk

Begravelse/bisættelse:
14. november: Eigil Møller
27. november: Ellen Margrethe Christensen

Informationsmøde

Jegindø Kirke

KIRKEHØJSKOLE:

Dåb:
31. oktober:
Lucas Hillerström
			
Ørts Meclenborg
22. november: Sofie Wad – Sørensen

Tirsdag d. 5. januar kl. 19.30 i Hvidbjerg Præstegård:
Informationsmøde angående sogneturen til ROM.
Alle som overvejer at rejse med er velkomne!

Første aften forventes at blive torsdag d. 4. februar.
(Se næste nummer af kirkebladet.)
Endvidere:
Torsdag d. 3. marts ved Helle Skaarup.
og
Torsdag d. 7. april ved Lone Olsen.

Spaghettigudstjeneste:

Torsdag d. 14. januar kl. 17.00 i Jegindø Kirke.

Bisættelse:
7. november:

Edith Irene Jensen

Søndbjerg Kirke
Bisættelse:
26. november: Ingrid Stagsted Christensen
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Gudstjenester | januar 2016

Hvidbjerg

1.
Nytårsdag
			
3.
Hellig 3 Konger
10. 1. s.e.H.3 K.
17. Sidste s.e.H.3 K.
24. Septuagesima
31. Seksagesima

INGEN
(NB: 31.dec. Kl. 16.00)Kollekt til Bibelselskabet
kl. 10.30
kl. 9.00 Kirkekaffe
kl. 10.30
kl. 9.00 Jan Bjerglund, Kirkekaffe
kl. 9.00 Erik Bitsch, Kirkekaffe

1.
3.
10.
17.
24.
31.

Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 K.
Septuagesima
Seksagesima

INGEN		
INGEN		
kl. 10.30
kl. 9.00
INGEN		
INGEN		

1.
3.
10.
17.
24.
31.

Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 K.
Septuagesima
Seksagesima

kl. 16.00 Kollekt til Bibelselskabet
kl. 9.00 Jan Bjerglund, kirkekaffe
kl. 10.30
INGEN		
kl. 10.30
kl. 9.00 Kirkekaffe

1.
3.
10.
17.
24.
31.

Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 K.
Septuagesima
Seksagesima

INGEN
kl. 9.00 Lars G. Sandfeld
INGEN
kl. 10.30
INGEN		 Kirkekaffe
kl. 10.30

1.
3.
10.
17.
24.
31.

Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 K.
Septuagesima
Seksagesima

kl. 16.00 Kollekt til Bibelselskabet
INGEN		
kl. 9.00 Morten Krogh Nielsen
INGEN		
kl. 10.30
INGEN

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

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

