Tak for alt, Lars
- og på gensyn
Lars Grønbæk Sandfeld
Sognepræst i Hvidbjerg-Lyngs Sogne
1. november 1992 - 30. juni 2016

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
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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

I går vi kom….
Med disse ord af Grundtvig indledes det andet vers i en salme (nr. 486 i
salmebogen), som vist nok synges ved enhver præsteordination, og som i alt
fald blev sunget, da jeg blev ordineret af biskop Johannes W. Jacobsen i
Viborg Domkirke d. 17. september 1979, før jeg skulle indsættes i mit første
embede i Ejsing.
I går vi kom… Hvem af os har ikke fra tid til anden spurgt os selv: Hvor er
årene dog blevet af? Jeg har i alt fald gjort det ganske ofte, og lige nu gør jeg
det i høj grad. For det var jo ikke lige i går vi – jeg og min familie – kom til
Thyholm. Rent faktisk var det d. 1. november 1992 provst Knud Schjødt
Pedersen indsatte mig i Lyngs og Hvidbjerg kirker, og så melder spørgsmålet

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
september: 25. juli 2016

Afskedsfest
FOR SOGNEPRÆST LARS G. SANDFELD

Søndag den 19. juni 2016

kl. 9.00 Gudstjeneste i Lyngs Kirke
kl. 10.30 Gudstjeneste i Hvidbjerg Kirke
kl. 12.30 Afskedsfest i Midtpunktet Thyholm
Lars G. Sandfeld, der har været sognepræst i Hvidbjerg og Lyngs
sogne siden 1992, er blevet bevilget afsked fra 30. juni 2016.
Derfor skal vi holde afskedsgudstjenester og -fest for Lars. Alle er
hjerteligt velkomne til at komme og deltage.
H V I D B J E R G , LY N G S O G J E G I N D Ø
SOGNE

Fotos:

FOLKEKIRKEN

Ellen Arlit Gade, Morten Krogh Nielsen,
Marianne Hvid, Hans B. Henriksen, Gerda Lyngsaa

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

sig jo let, her hvor tiden er ved at rinde ud for min ansættelse i de to sogne:
Hvor er årene dog blevet af?
I går vi kom, i morgen alt
er vore dage sammentalt,
men Jesus Kristus! dine år
ej løber ud, mens verden står.
Sådan lyder hele verset. Det minder os om livets korthed,
om at vore dage hurtigt kan blive brugt op, men det
rummer jo også et trøsterigt håb, et altafgørende ”men”
som skal rive os ud af enhver selvcentreret melankoli og
kredsen omkring vores begrænsede tid.
Dette vers er for mig at høre Grundtvigs nyformulering af
den ældgamle sentens: ”Betænk livets korthed, dødens
vished og evighedens længde”. Den sentens er i tidernes
løb ofte blevet brugt som en slags løftet pegefinger:
”Memento Mori”: ”Husk du skal dø, bered dig på det”. Her i
Grundtvigs nyformulering af den gamle sentens peges
der imidlertid først og fremmest på årsagen til, at vi tør
leve livet, mens vi har det, velvidende at vi kun har det til
låns en kortere eller længere tid. ”Jesus Kristus! dine år ej
løber ud, mens verden står”. Så husk ikke blot at du skal
dø, men husk først og sidst, at du skal leve, både her og nu
og i den fremtid som kun Gud kender, men som han har
givet os løfte om delagtighed i gennem sin Søn vor Herre
Jesus Kristus.
---------I går vi kom…. Årene er gået, årene hvor jeg har fået lov til
at være jeres sognepræst i Hvidbjerg og Lyngs sogne. Det
har været travle men gode år, hvor jeg har fået lov til at
være en del af manges liv i hverdag og fest, i sorg og i glæde. Tak for imødekommenhed hvor end jeg er kommet,
og tak til alle de utrolig mange mennesker som har båret
med på opgaverne både som valgte, som ansatte og som
helt og aldeles frivillige omkring kirkerne og i foreningsli-

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

vet. Ingen nævnt, ingen glemt. Jeg har været glad for at
være jeres præst.
En TV-vært var det vist nok som for nogle år siden sluttede
sine udsendelser med replikken: ”Det var så sådan det
blev, jeg håber I ku´ li´ det, det kan i alt fald ikke laves om”!
Vel vidende at det kan virke lidt rigelig friskfyragtig at
gøre denne slutreplik til min lige nu, vil jeg i alt fald
fastholde sandheden i den sidste del: Det kan ikke laves
om! Jeg har forhåbentlig undervejs glædet nogen, men
givetvis også skuffet nogen. Tak for både gode og opmuntrende ord og for overbærenhed som jeg har mødt, og
som jeg har følt gang på gang har båret mig oppe.
Jeg træder nu ind i de forhenværendes rækker, og det vil
jeg bestræbe mig på at gøre fuldt og helt, så nye kræfter
kan få lov til at udfolde sig, sådan som det allerede nu sker
på bedste vis. Vores ”glidende generationsskifte” er ved at
være tilendebragt, også hvad dette blad angår. Jeg vil
ønske Morten, som har overtaget redaktørposten, til lykke
med både denne og alle de andre opgaver, som jeg véd,
han - sammen med den nye kollega, som forhåbentlig
snart kommer - kan løfte og udvikle sammen med alle jer,
som fortsat må bære med. Og så må vi minde hinanden
om, at det ”hellige almindelige kirkebænke-varmerembede” på ingen måder er det mindst betydningsfulde
for vores kirkes fortsatte liv og vækst!
Som det vil være mange bekendt har Gunhild og jeg
besluttet os for at blive boende på Thyholm blandt alle de
mennesker, som vi er kommet til at værdsætte højt. Derfor
bliver det ikke et ”farvel” men forhåbentlig et ”på gensyn”.
Min rolle vil dog naturligvis være en anden fremover, og
sidder jeg ikke hver søndag i én af vore egne kirker, er det
ikke ensbetydende med, at jeg er holdt op med at gå i
kirke, nu da jeg ikke længere får penge for det!
Med ønsket om Guds velsignelse over kirker og menigheder, og tak for tiden som er gået!
Kærlig hilsen fra os begge.
Gunhild og Lars Grønbæk Sandfeld

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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Tanker fra kirkebænken
“Gud! for du kender vor
skabelses gåde,
støvtråde-værket du
kommer i hu.”
Det er en søndag i maj. Vi
har været til vort oldebarns
konfirmation i Kvong Kirke
ved Varde. Det var en festlig
og god gudstjeneste med tradition og fornyelse. Konfirmanderne havde valgt både kernesalmer og nye salmer og de sang, så vi kunne høre dem. Derefter ved festen i
hjemmet alt hvad der hører med. God mad, taler og sange,
leg og konkurrencer mellem børn, unge og gamle. En
glædens dag, der giver sammenhold i slægten - og der var
naturligvis gaver til konfirmanden.
Der bliver i medierne talt og skrevet meget om, at de unge
bliver konfirmeret på grund af gaverne. Jeg mener, at man
langt hellere skal glæde sig over, at de et helt år hver uge
bliver undervist i kristendom af vore mange dygtige
præster og kommer til en del gudstjenester - for troen
kommer af det, der høres.
Turen i det skønne forårsvejr med blomstrende liljer og
anemoner i grøftekanterne og træer med bristefærdige
knopper fik mig til at tænke på en helt anden tur til Varde
for knap 11 år siden. Vi måtte hjemmefra en fredag i
nattens mulm og mørke for at være ved Varde Hjertecenter
tidligt om morgenen. Min mand skulle opereres. Han var
alvorligt syg. Vi havde søndagen før siddet sammen på
kirkebænken i Hvidbjerg Kirke og fundet ro for tankerne
om, hvad der ventede. Operationen lykkedes. Det blev
søndag igen, og jeg gik til gudstjeneste i Varde Kirke. Det

første jeg husker fra gudstjenesten var, at præsten stod i
koret og sagde lovprisningen fra Peters første Brev: “Lovet
være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store
barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu
Kristi opstandelse fra de døde”. Jeg havde ikke set dåbsfamilien, der sad ved døbefonten. Netop denne søndag var
der dåb, og det var velsignet at høre lovprisningen ved
dåben og ikke på kirkegården hjemme, som jeg havde
frygtet. Vi fik lov at lægge flere år til livet sammen her på
jorden.
Men livet er skrøbeligt. Vi har fulgt et dødfødt barnebarn til
graven for tre år siden. Mine to brødre er begge dræbt i
trafikken, min ældste bror som ung og min yngste bror
pinsedag for et år siden.
Derfor udtrykker Grundtvigs fine formulering på Guds
omsorg livets mening for mig og viser vej til kirken. Her
møder jeg i søndagens gudstjeneste livets glædeligste
budskab: “Thi således elskede Gud verden, at han gav sin
Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal
fortabes, men have evigt liv” (Joh. 3,16).
På ugens første dag og alle helligdage ringer eller kimer
kirkeklokken, og jeg må som slægterne før mig gå til kirken,
hvor alt er forberedt med lys og blomster og alterbordet er
dækket. Under bedeslagene har jeg hjælp til bøn med
ordene fra tre af stroferne af den græske salme fra 2.
århundrede: Aleneste Gud i Himmerig, O Jesus Krist, Guds
Søn, Guds Lam og O Helligånd, vor trøstermand.
Orgelmusikken åbner mit sind for lovsang og til at høre,
hvad Gud vil tale til mig. Når der er dåb, fornyes min tro og
mit håb ved Jesu bøn, og i nadveren får jeg mine synders
forladelse og der lyses fred. Med velsignelsen får kærligheden rum til et liv i glæde og i sorg skænket af Gud.
Ella Rosenstand

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke

Dåb:
24. april:
Anna Hauge Frydendahl Møller
Begravelse / Bisættelse:
08. april:
Ulla Janzy Mortensen
13. maj:
Anne-Mette Yde

Lyngs Kirke
Vielse:
04. maj:
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Maria Nina Cabantac Cuyam
og John Jørgensen

Jegindø Kirke
Begravelse:
23. april:

Kristen Nørgaard Vestergaard

Søndbjerg Kirke
Begravelse:
26. april:

Lisbeth Hvid Jensen

Odby Kirke
Bisættelse:
26. april:
			

Ole Esmarch
Vestergård Kristensen

KONFIRMANDER 2016
Hvidbjerg Kirke

Jegindø Kirke
Søndbjerg Kirke

Lyngs Kirke

R u n d t
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Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
TEM AKONCERT – ”GL ÆDE”
Torsdag d. 9. juni kl. 19.00 i Hvidbjerg Kirke: Temaet GLÆDE
bliver fortolket af musikglade kor og solister fra Thyholm.
Klassisk, rytmisk, dansk, engelsk, nyt, gammelt, vokalt, instrumentalt, børnesang, voksensang, solosang, korsang,
fællessang. Fri entre.
Sogneudflugt Lyngs
Torsdag d. 16. juni: Sogneudflugt. Turen går mod egnen
ved Ringkøbing Fjord. Nærmere oplysninger kan fås ved
Ingrid Gramstrup Larsen, tlf. 97 87 80 56.
Menighedsr ådet
Onsdag d. 1. juni kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg
Præstegård.
Pligrimsvandringer
i Struer Provsti
Kirkerne i Struer Provsti tilbyder 3 pilgrimsvandringer
hen over sommeren.
Det er vandringer i den smukke natur og ud fra egnens
kirker.
Generelt for turene er, at vi går i ”pilgrimstempo” og
holder pauser. Alle kan følge med. Vi holder andagter/
overvejelser undervejs, synger salmer, beder og tager
os det privilegium at være af sted ”i langsomhed.”
Søndag d. 19. juni kl. 13.00 – ca. 16.00 er der pilgrimsvandring fra Gimsing Kirke.
Vandringen udgår fra Gimsing Kirke, ad den nyanlagte
Quistrupmøllebæksti. Vi går langs Østre Strand og over
Gimsinghøje og Kjeldinghøj.
Vandringen er ca. 6 km.
Mødested og slutsted Gimsing Kirke (Hjermvej 49, 7600
Struer) Yderligere oplysninger: Lisbet Jacobsen, tlf. 97 13
63 73, mail: langfrom@mail.dk
Se mere om pilgrimsvandringerne i folder fremlagt i
kirkerne.
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Solvang
Tirsdag d. 14. juni kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 28. juni kl. 15.00: Andagt ved Else Toftdal.
Indre Mission
Fredag d. 3. – søndag d. 5. juni: Indre Missions årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping.
Tirsdag d. 7. – lørdag d.11. juni: Teltmøder ved skibsværftet i
Vilsund. I begge tilfælde kan nærmere oplysninger og program fås hos Betty Hargård tlf. 97 87 15 34/60 73 52 49.
Unge Hjem
Mandag d. 27. juni: Sommerferieafslutning.
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
Aftenandagt
Onsdag d. 15. juni kl. 19.00: Aftenandagt i Jegindø Kirke
ved sognepræst Morten Krogh Nielsen.
Menighedsr ådet
Onsdag d. 1. juni kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg
Præstegård.
Indre Mission
Onsdag d. 1. juni kl. 18.00: Grill-aften i Missionshuset. Vi sørger
for mad og drikke. Tilmelding senest søndag den 29. maj.
Tirsdag d. 7. - lørdag d. 11. juni kl. 19.30: Hver aften teltmøder
ved skibsværftet i Vilsund. Alle er velkomne.
Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger kontakt gerne
Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18.

FDF
Fredag d. 10. juni: Strandrensning. Vi mødes ved kredshuset kl. 19.00. Alle der vil hjælpe med at holde Jegindøs
strande rene er velkomne. Der sluttes med bål, pølser og
kaffe.
Fredag d. 10. - lørdag d. 11. juni: Overnatning i kredshuset
Lørdag d. 11. juni: Kredstur til Jyllands Park Zoo, Haunstrup
Mandag den 20. juni: Ledermøde kl. 19.00
Torsdag d. 30. juni – søndag d. 3. juli: Sommerlejr for puslinger og tumlinger til Jesperhus, Nykøbing
Klassemøde hver mandag:
Puslinger kl. 18.30 – 20.00
Tumlinger kl. 18.30 – 20.00
Pilte og væbnerelever kl. 18.30 – 20.00

Grundlovsfest søndag d. 5. juni
i Jegindø pr æstegårdshave
Grundlovsfesten i den smukke præstegårdshave er en
tradition.

Søndbjerg /Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Musik alsk tankerum
Onsdag d. 22. juni 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.
Menighedsr ådsmøde
Torsdag d. 16. juni kl. 19.00. Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Indre Mission
Fredag d. 3 – søndag d. 5. juni: Indre Missions årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping.
Tirsdag d. 7. – lørdag d. 11. juni: Teltmøder ved skibsværftet i Vilsund.
Bibelkredsen
Mandag d. 13. juni kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent
Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Matt. 5,43-48.

I år vil debattør Mads Nygaard gæste haven som taler.
Mads er medstifter af Venligboerne Flygtningehjælp,
den første af ialt 101 grupper, der er blevet søsat for at
bygge bro mellem danskere og flygtninge. Med en titel
på sin tale, som lyder: “Fortællinger om at finde stor
inspiration og gæstfrihed på bunden af en dåse
ananas”, vil Mads give os sine fortællinger om venlighed til inspiration og eftertanke.
Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, pølser,
brød og sodavand, men man er også velkommen til at
tage sin egen madkurv med.
Program:
kl. 15.00 Kaffe og spillemandsmusik
kl. ca. 15.30 Velkomst og Grundlovstale
Alle er velkomne.
Arrangør: Aktivitetsudvalget på Jegindø
NB: I tilfælde af dårligt vejr bliver talen holdt i kirken.
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Gudstjenester | juni 2016

Hvidbjerg
5.
12.
19.
26.
3.7

Lyngs

2. s.e. Trin.
3. s.e. Trin.
4. s.e. Trin.
5. s.e. Trin.
6. s.e. Trin.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.30
9.00
10.30
9.00
10.30

			
5.
2. s.e. Trin.
12. 3. s.e. Trin.
19. 4. s.e. Trin.
26. 5. s.e. Trin.
3.7 6. s.e. Trin.

INGEN
kl. 10.30
kl. 9.00
INGEN
INGEN

5.
12.
19.
26.
3.7

2. s.e. Trin.
3. s.e. Trin.
4. s.e. Trin.
5. s.e. Trin.
6. s.e. Trin.

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

5.
12.
19.
26.
3.7

2. s.e. Trin.
3. s.e. Trin.
4. s.e. Trin.
5. s.e. Trin.
6. s.e. Trin.

kl. 10.30
INGEN
kl. 9.00
INGEN
kl. 9.00

Ove Arensbach
Morten Krogh Nielsen - Kirkekaffe
Lars G. Sandfeld - Afskedsgudstjeneste
Poul Lilleør
Morten Krogh Nielsen

Vilhelm Værge
Lars G. Sandfeld - Afskedsgudstjeneste

Jegindø
Morten Krogh Nielsen
Morten Krogh Nielsen
Poul Lilleør
Ove Arensbach

Søndbjerg
Morten Krogh Nielsen - Kirkekaffe
Morten Krogh Nielsen
Morten Krogh Nielsen

Odby
5.
2. s.e. Trin. INGEN
12. 3. s.e. Trin. kl. 9.00
19. 4. s.e. Trin. INGEN
26. 5. s.e. Trin. kl. 10.30
					
3.7 6. s.e. Trin. INGEN

Erik Bitsch
Erik Bitsch – Afskedsgudstjeneste
Udvidet kirkekaffe

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

