Thyholm Pastorat

Det nye Thyholm
Pastorat har 2,1
præster - præcis som
hidtil.
Se side 4.

O Gud, som har din kirke
grundfæst på dette sted,
du selv alt godt udvirke
her i din menighed!
Petter Dass
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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
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
juli-august: 24. maj 2016
Fotos:
Morten Krogh Nielsen

Tak! – og glædelig pinse!
HVAD der faktisk skete den første Pinsedag, det ved vi ikke, og vi
finder formentlig aldrig ud af det, men for mig er der ingen tvivl
om, at Gud i den grad blæste nyt liv i disciplenes døende tro, så
verden siden den første Pinsedag aldrig blev den samme.
På blot én enkelt generation vandrede og sejlede de første apostle til både Spanien, Italien, Grækenland, Ægypten, Tyrkiet, Syrien,
Jordan, Libanon - ja, måske endda helt til Indien - i sig selv en
fantastisk bedrift, der vidner om, at hvad det end var der skete
den første Pinsedag, så havde det den ubegribelige effekt, at der
overalt opstod nye menigheder og kirker.
Pinsen kaldes derfor kirkens fødselsdag - dagen, hvor kirken og
menigheden blev født - dagen, hvor Gud, akkurat som da han på
skabelsens morgen skabte Adam af en klump lerjord, bøjede sig
ned og blæste livsånde i kirken, så kirken blev et levende fællesskab af mennesker, som deler troen på, at vi i mennesket Jesus
Kristus, møder Gud selv i kød og blod. Men kirken blev også et
levende vidnesbyrd til hele den verden, som endnu ikke havde
hørt det glædelige budskab om Guds kærlighed og tilgivelse.
Pinsen er dagen, hvor vi hører, at det er vores opgave at lægge
krop til kirken, for kirken er ikke bare et dødt hus af brændte
mursten, kirken er levende mennesker, der brænder så meget for
det, de tror på, at de ikke kan lade være med at lade det smitte af
på alle hjørner af deres liv med hinanden.
Måske kan vi bedst forklare, hvad pinse betyder, ved at pege på
flaget.
For til kirkens fødselsdag hører selvfølgelig et flag - og hvilket flag
illustrerer smukkere den kristne kirke end vores eget blodrøde
Dannebrog med det kridhvide kors.

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.

2

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

Så længe der ingen vind er, hænger flaget slapt
ned, og ingen kan se, hvad flaget forestiller. Vi
kan højst ane noget rødt og hvidt. Men i det
øjeblik vinden blæser, folder flaget sig ud, så alle
kan se korset på den røde bund.

på Jesus Kristus og den kærlighed, der drev ham
og bar ham.

Præcis sådan er det også med pinsen. Når Helligånden blæser, kan vi se korset, det kors som vil
fortælle os, at det er Kristus, der bærer og opretholder livet for os.

Tak til menighederne på Thyholm for fællesskab
igennem flere måneder, end nogen havde forudset. Det har været til stor glæde og inspiration for
mig.

I pinsen sker der ikke noget nyt, der kommer ikke
en ny Gud, som vi skal tro på til erstatning for
den gamle Gud. Men Gud sender sin Ånd for at
hjælpe os til at se, at det er Kristus, der bærer os i
liv og i død. Ånden peger på korset og dermed

Jeg vil ønske, at Ånden fortsat vil blæse og forny
menighedslivet på Thyholm, så korset og hvad
det betyder, må folde sig ud og stå lysende klart!

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

Derfor er Ånden for kirken og troen, hvad vinden
er for flaget!

Tak! – og glædelig pinse!

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

Erik Bitsch

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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Thyholm Pastorat
Thyholm Pastorat er nu en realitet! Biskop Henrik
Stubkjær udsendte den 10. marts 2016 en resolution, som ophævede de eksisterende pastorater på
Thyholm og Jegindø for at danne et fælles pastorat for alle fem sogne i Hvidbjerg, Lyngs, Jegindø,
Søndbjerg og Odby. Ændringen træder formelt i
kraft den 1. maj 2016.
Pastoratet får to præster på fuld tid og en bistand
på 10% fra den præst, der bliver ansat i et nyt
pastorat bestående af Resen-Humlum og Struer
sogne. Med andre ord beholder Thyholm og
Jegindø i procenter den samme præstebemanding, som er tilfældet i dag, hvor Lars Sandfeld er
100% i Hvidbjerg-Lyngs, Morten Krogh Nielsen er
50% på Jegindø og Erik Bitsch, som konstitueret
sognepræst er 60% i Søndbjerg -Odby.
De to præster i Thyholm Pastorat skal arbejde i
alle fem kirker og sogne; og alle sognebørn på
Thyholm og Jegindø får nu mulighed for at knytte
sig til to præster. De to præster skal arbejde tæt
sammen til gavn for hele kirkelivet i vores område.
De skal inspirere, udfordre og supplere hinanden.
I samarbejde med medarbejdere, menighedsråd,
foreninger og de utallige frivillige, som bærer den
levende kirke på Thyholm og Jegindø, skal de to

præster gå forrest i udviklingen af Folkekirken hos
os. Den nye struktur skal hjælpe os med at finde
nye måder at være kirke på uden at sætte det
gamle over styr!
Vi tror på, at vi sammen får flere muligheder og
kræfter, end vi ville have hver for sig. Med to
fuldtidspræster, som holder af og som er dygtige
til at skabe relationer og samarbejde, får Folkekirken flere ressourcer til at spille en tydelig rolle i
det folkelige og i det kirkelige liv. Institutioner,
skoler, foreninger, arbejdspladser og enkeltpersoner får to præster, som er knyttet til og forpligtet
på at samarbejde og udvikle sammen med dem.
Hjertet i kirken er gudstjenesten. Omhyggelige
beregninger, som Struer Provsti har foretaget,
viser, at man vil kunne have samme antal gudstjenester, som man har i dag. Der bliver altså ikke
umiddelbart skåret ned på antallet af gudstjenester i forbindelse med strukturændringen.
Sognepræst Morten Krogh Nielsen bliver den ene
af præsterne i Thyholm Pastorat. Han har allerede
et stort kendskab til Jegindø sogn, hvor han har
været præst siden sidste sommer. Søndbjerg og
Odby sogne kender han indgående fra sin tid som
barselvikar dér i forrige vinter og forår.
Den anden præstestilling i Thyholm Pastorat vil
blive opslået i forsommeren. Vi vil gøre en stor
indsats for at tiltrække kvalificerede ansøgere til
stillingen, som vi synes må være attraktiv for
præster, der gerne vil arbejde i et lokalsamfund,
hvor langt de fleste møder kirke og kristendom
med positive forventninger. Et sammenhængende familieliv, omsorgsfulde menigheder, et rigt og
mangfoldigt foreningsliv og stor indflydelse på
udvikling af vores lokale kirker er blot nogle af de
kvaliteter, som stillingen giver mulighed for.
I forbindelse med oprettelse af Thyholm Pastorat
sker der ikke ændringer i menighedsrådenes
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struktur. Det betyder, at de to råd i henholdsvis
Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne og SøndbjergOdby sogne skal samarbejde om ansættelsen af
den nye præst.
Biskoppen har besluttet, at præsterne i Thyholm
Pastorat skal bo i hhv. Jegindø og Søndbjerg
præstegårde. Det er naturligvis en udfordring, da
56% af pastoratets folkekirkemedlemmer bor i
Hvidbjerg sogn. Umiddelbart har de næsten 1900
folkekirkemedlemmer i det nuværende Hvidbjerg-Lyngs pastorat ikke en præst boende i deres
midte i fremtiden, men i Thyholm Kirkecenter
bliver der indrettet kontor-, møde- og undervisningsfaciliteter, så præsterne får stedet som deres
naturlige arbejdssted. Der vil blive indgået en
samarbejdsaftale, som præciserer præsternes
tilstedeværelse i hele Thyholm Pastorat. I forbindelse med sin beslutning udtrykte biskoppen sin
vision: ”Vi sikrer Folkekirkens tilstedeværelse
overalt og samtidig et kraftcenter i Hvidbjerg
gennem det nye kirkecenter!” Det er naturligvis
vores opgave at virkeliggøre den vision i praksis.
Den tid er for længst forbi, hvor man skulle møde
præsten i en præstegård. Præsten skal leve sit
arbejdsliv mellem de mennesker, som har brug for
en præst. Ved et køkkenbord, når sorg og utryghed rammer. Ved et veldækket nadverbord, når
tilgivelse og fællesskab skal rækkes ud mod
thyholmere og jegingboere. Når der skal synges,
så taget løfter sig, skal præstens stemme kunne
høres. I foreningsliv og langs sidelinjer. Ved SPAR’s
frysedisk og mellem løbeklubbens pandelamper.
Mellem børn og gamle. Mellem de ensomme og
de syge. På prædikestolen med eftertænksomhedens og evangeliets tydelige stemme. En præst
skal leve iblandt os, så vedkommende kender os
på godt og ondt.
Svende Grøn og Bent Ingemann Jensen

Fakta
Hvidbjerg Sogn
1612 folkekirkemedlemmer
1739 indbyggere
92,7 % er medlem
Lyngs Sogn
272 folkekirkemedlemmer
299 indbyggere
91 % er medlem
Jegindø Sogn
366 folkekirkemedlemmer
419 indbyggere
87,4 % er medlem
Søndbjerg Sogn
231 folkekirkemedlemmer
263 indbyggere
87,8 % er medlem
Odby Sogn
363 folkekirkemedlemmer
414 indbyggere
87,7 % er medlem
Pr. 1. januar 2016 ifølge sogn.dk

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
27. marts:

Thomas Thing Zikl

Begravelse:
18. marts:

Poul Anton Eliassen
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Solvang
Tirsdag d. 10. maj kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 24. maj kl. 15.00: Andagt v. Ellen og Peter Gade.

Konfirmander forsøger sig med at bygge et
Babelstårn med spaghetti og skumfiduser til
Konfirmand Event i Struer.
Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Gospelkoncert

Indre Mission
Onsdag d. 4. maj kl. 19.30: Kredsmøde i Hurup Missionshus. (Se under fælles)
Onsdag d. 11. maj kl. 19.00: (Bemærk tidspunktet) Vi kører
en tur ”ud i det blå” i private biler.
Bare mød op ved Hvidbjerg Præstegård, Sembvej 3 med
eller uden bil. Der vil blive sørget for transporten. Undervejs finder vi et sted at drikke vores kaffe, som bestyrelsen står for. Pris for kaffen er 25 kr.
Alle er velkomne.
Onsdag d. 18. maj kl. 19.30: Tabormødet 2016 i Harring
gamle missionshus. Biskoppen over Aalborg Stift, Henning Toft Bro, og provst emeritus Jens Munksgaard, Boddum, medvirker. Ønskes kørsel, kan henvendelse ske til
Jens Kr. Bach-Mose Tlf. 23 61 04 65
Alle Hjem
Mandag d. 23. maj kl. 19.30: Bibeltime hos Dorit og Vagn
Olesen, Valmuevej 20
Thyholm KFUM og KFUK
Læs mere på: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Møderne afholdes for tiden i Kulturhuset i Skolegade.

Tirsdag d. 10. maj kl. 19.30 i Hvidbjerg Kirke med det forrygende kor ”GOSPEL D´LIGHT” under ledelse af Ole Jørgensen. Koret har tidligere gæstet Hvidbjerg Kirke og to
af vores lokale kirkesangere (Katja og Christian) synger
med.
Velkommen til endnu en aften med glæde! Fri entre.
Menighedsr ådet
Onsdag d. 4. maj kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg
Præstegård.
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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. 4. maj kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg
Præstegård.

Indre Mission
Torsdag d. 12. maj kl. 18.45 fra Missionshuset. Vi kører til Heltborg Missionshus og hører sognepræst Lillian Risum. Kaffebord. Heltborg IM har indbudt os.
Onsdag d. 25. maj kl. 19.30 i Missionshuset: Bibelarbejde ved
gårdejer Holger Krabbe, Boddum. Kaffebord.
Alle er velkomne også fra nabosognene.
Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger kontakt gerne
Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18
FDF
Torsdag – fredag d. 5.-6 maj: Kanotur for 2. pilte, væbnere,
seniorer og ledere på Morup Mølle Å.
Fredag d. 6. maj: Planlægningsdag kl. 15.00 for sommerlejren og efterfølgende lederhygge.
Mandag d. 16. maj (2. pinsedag): Provstigudstjeneste på
Hindsels kl. 10.30.
Mandag d. 30. maj: Ledermøde kl. 20.00
Klassemøde hver mandag:
Puslinger kl. 18.30. – 20.00
Tumlinger kl. 18.30 – 20.00
Pilte og væbnerelever kl. 18.30 – 20.00

Fælles Program
Indre Mission

Onsdag d. 4. maj kl. 19.30
Kredsmøde i Hurup Missionshus. Taler: Missionær Søren
Juul Skovenborg, Hobro.
Onsdag d. 18. maj kl. 19.30
”Tabor-mødet 2016” i Indre Missions egnsmuseum i det
gamle missionshus ”Tabor” i Harring.
Medvirkende: Biskop Henning Toft Bro, Aalborg og
provst emeritus Jens Munksgaard, Boddum.

Spaghettigudstjeneste
Torsdag d. 12. maj kl. 17.00 i Jegindø Kirke.

Provstigudstjeneste
på Hindsels

Søndbjerg /Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Musik alsk tankerum
Onsdag d. 25. maj 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.
Indre Mission
Onsdag d. 4. maj: Kredsmøde.
Onsdag d. 18. maj: Tabor-møde.
(Se under fælles)
Bibelkredsen
Mandag d. 23. maj kl. 19.00 hos Karen Margrethe og Knud
Christiansen, Lavbjergvej 6. Tekst: Luk. 12,13-21.

2. pinsedag - mandag d. 16. maj kl. 10.30 på Herregården Hindsels
Årets traditionsrige friluftspinsegudstjeneste fælles for
hele Struer Provsti afholdes i år 2. pinsedag på Herregården Hindsels. Her på det nordøstligste hjørne af Thyholm vil den historiske gamle herregård med haveanlæg og græsarealer lige ned til Limfjorden danne en
inspirerende ramme om årets pinsegudstjeneste.
Provstiets præster har alle en funktion ved gudstjenesten, og børnekor fra de forskellige kirker i provstiet
samles og synger sammen. Børne- og ungdomsorganisationerne er med til at gøre dagen festlig med faneindmarch.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe lidt
mad, vand og kaffe mv. – eller man kan spise sin medbragte mad i anlægget.
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Gudstjenester | maj 2016

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

1.
5.
8.
15.
16.
22.
29.

5. s.e. Påske
Kristi Himmelfart
6 .s.e. Påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatissøndag
1. s.e. Trin.

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

10.30
9.00
10.30
9.00
10.30
10.30
9.00

Provstigudstjeneste
Morten Krogh Nielsen

		
1.
5. s.e. Påske
5.
Kristi Himmelfart
8.
6 .s.e. Påske
15. Pinsedag
16. 2. Pinsedag
22. Trinitatissøndag
29. 1. s.e. Trin.

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

1.
5.
8.
15.
16.
22.
29.

5. s.e. Påske
Kristi Himmelfart
6 .s.e. Påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatissøndag
1. s.e. Trin.

kl. 11.00
kl. 9.00
INGEN
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 10.30

Konfirmation

1.
5.
8.
15.
16.
22.
29.

5. s.e. Påske
Kristi Himmelfart
6 .s.e. Påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatissøndag
1. s.e. Trin.

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

Konfirmation

1.
5.
8.
15.
16.
22.
29.

5. s.e. Påske
Kristi Himmelfart
6 .s.e. Påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatissøndag
1. s.e. Trin.

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

Provstigudstjeneste

Provstigudstjeneste

Kirkekaffe
Provstigudstjeneste
Erik Lunde

Provstigudstjeneste
Erik Lunde Kirkekaffe

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

