GLÆDELIG
PÅSKE
Den anonyme gravplads på Hvidbjerg kirkegård

Tag det sorte kors fra graven!
Plant en lilje, hvor det stod!
Ved hvert skridt i dødninghaven
blomster spire for vor fod!
Englevinger på vor grav
for den brudte vandringsstav!
Palmefugl* for askekrukke!
Frydesang for hule sukke!
* fuglen Føniks, der efter sagnet genopstår af sin egen aske

N.F.S. Grundtvig.
Salmebogen nr. 241 vers 1.
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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
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
MAJ: 24. MARTS 2016
Fotos:
Erik Bitsch, Bent Ingemann og Lars Sandfeld

Julen varer
lige til påske
Jeg er ret overbevist om, at mange turister lige
stopper op ved Odby kirke, når de om sommeren
er på farten. Måske ikke så meget for at se kirken
som for at se den kunst Bodil Kaalund har udsmykket kirken med.
Kunst kan fortælle på en måde, som ikke lader
sig udtrykke i ord. Derfor kikker jeg også selv tit
indenfor i de kirker, som jeg ved, har en ny og
spændende udsmykning, som kan være med til
at belyse de bibelske beretninger fra nye og
tankevækkende synsvinkler.
Kunstneren Svend Havsteen-Mikkelsen er en af
vore store moderne kirkemalere. Adskillige af
hans glasmalerier og altertavler med dybe,
glødende farver pryder rigtig mange kirker ud
over landet. Alle vidner de om en dyb indlevelse i
evangeliet og fortællingerne fra Det Nye Testamente. Ikke mindst påskebegivenhederne fylder
rigtig meget i hans kunst.
Billedet her viser altertavlen i Haarby kirke. Billedet har han kaldt ”Julenat”. Man er ikke i tvivl om,
at vi befinder os i stalden. Der var jo ikke plads til
ham andre steder!
Der er ikke meget lys i stalden, men netop derfor
samles al opmærksomhed om det ene lys, som
lader os ane, at der er en del mennesker, formodentlig hyrder, i baggrunden. Men centrum i billedet er
Maria med barnet, ”lyset”, som er kommet til verden.

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

Svend Havsteen – Mikkelsen: Julenat.

Umiddelbart ligner det en gammel rejsestald
med spindelvæv og loftsbjælker på kryds og
tværs. Men også her fortæller kunstneren bibelhistorie. Bjælkerne skal nemlig lede vores tanker
hen på de bjælker, som godt 30 år senere blev
tømret sammen til et kors og således blev en del
af Jesu livshistorie.
Alterbilledet er altså ikke bare et julebillede, men
et billede, som trækker linjer helt frem til påske.
Det er et billede om den kærlighed, som Gud
sendte til jorden julenat, men som der ikke var
plads til nogen steder. Hele Jesu liv vidner om
den kærlighed, som var hjemløs på jorden. Og til
sidst var der ikke plads til den andre steder end
på et kors.
Med sit billede vil kunstneren således udfordre

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

os til at overveje, om vi giver plads til kærligheden her hos os? Eller om også vi er blevet så
forstenede i vores tankegang og omgang med
hinanden, at der til sidst ikke er plads til kærligheden andre steder end på et kors!
I de sidste 50 år har kunstnere på mangfoldige
måder været med til at omskabe de danske kirker
til en helt unik samling af bibelhistorier, hvor de
gamle beretninger fortælles på en forfriskende
ny og anderledes måde.
Jeg vil stærkt opfordre til, at man stopper op ved
de mange danske kirker og giver sig tid til at se
budskabet, som kunstnerne fortæller det.

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

Glædelig påske!

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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Søndbjerg Sogn
– en kirke på landet
Søndbjerg Sogn – en kirke på landet

I KIRKE og SOGN november 2015 kunne man læse om en
undersøgelse, Søndbjerg sogn var med i i foråret 2015.
I KIRKE og SOGN november 2015 kunne man læse om en undersøgelse, Søndbjerg sogn var med i i foråret
Undersøgelsen drejede sig om forholdene for ”kirken på
2015. Undersøgelsen drejede sig om forholdene for ”kirken på landet.”
landet.”
Artiklen
kort
om undersøgelsens
forløb
Artiklen
fortaltefortalte
kort om
undersøgelsens
forløb og
densog dens resultat set på landsplan. Desuden blev der lovet en
resultat
set på landsplan.
der
lovet en havde afgivet, når menighedsrådet havde modtaget disse.
opgørelse
over de Desuden
svar, voreblev
egne
sognebørn
opgørelse
overvide
svar,
voredenne
egne sognebørn
havde
Det har
nu.
Derfor
lille oversigt.
afgivet, når menighedsrådet havde modtaget disse. Det har
Søndbjerg kirke – en kirke på landet
vi nu. Derfor
denne lille oversigt.
Svarprocent:

I den omtalte artikel fra november sidste år gav jeg udtryk for, at sognets beboere tog pænt imod de
Svarprocent:
kom helt op på 94. Det er den tredjehøjeste svarprocent i
udleverede spørgeskemaer. Det bekræftes også af svarprocenten, der kom helt op på 94 %. Det er den
I den omtalte artikel fra november sidste år gav jeg udtryk
de syv sogne, hvor undersøgelsen blev foretaget – to i Fyns
tredjehøjeste
svarprocent
de syv
hvor undersøgelsen
– to(Ti
i Fyns
stift
ogspurgt,
fem i Viborg
for, at sognets
beboere
tog pænt iimod
desogne,
udleverede
stift ogblev
fem foretaget
i Viborg stift.
sogne
blev
men det
stift.
(Ti
sogne
blev
spurgt,
men
det
endte
med,
at
syv
deltog).
spørgeskemaer. Det bekræftes også af svarprocenten, der
endte med, at syv deltog).
Fordeling på køn og alder:
Søndbjerg sogn
Kvinder
0-15 år
20-34 år
65+ år
Befolkningen
46 %
17 %
10 %
29 %
Deltagerne
58 %
10 %
2%
53 %
Alle syv sogne
Befolkningen
49 %
21 %
12 %
18 %
Deltagerne
62 %
25 %
6%
35 %
Aldersgrupperne 16-19 år og 35-64 år er ikke medtaget i tabellen. Det er de heller ikke i
alderssammensætningen i beskrivelsen af de syv sogne.
Civil stand:
Søndbjerg sogn
Befolkningen
Deltagerne
Alle syv sogne
Befolkningen
Deltagerne
Uddannelse:
Søndbjerg sogn
Befolkningen
Deltagerne
Alle syv sogne
Befolkningen
Deltagerne
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Uoplyst
54 %

57 %

Enlige
29 %
25 %

Enlige uden børn
26 %
25 %

Enlige med børn
3%
0%

Par med børn
22 %
20 %

31 %
31 %

27 %
29 %

5%
2%

29 %
27 %

20 %
52 %

Pensionist
41 %
56 %

18 %
29 %

26 %
42 %

Mellemlang/videregående uddannelse

Kulturel orientering:
Her opererer undersøgelsen med fem grupper som benævnes:
A: De finkulturelle

Kulturel orientering:
C: De pragmatisk eksperimenterende
- udgøres af med
de gamle
68’ere og
dem,
der følger i deres
fodsporunge
medog
vægt
på et
selvudvikling,
Her opererer undersøgelsen
fem grupper
som
benævnes:
- er relativt
lever
moderne livøkologisk
forstået på den
ansvarlighed,
engagement
i
forhold
til
social
retfærdighed
i
det
internationale
men også
A: De finkulturelle
måde, at de har travlt, ønskersamfund,
mange valgmuligheder
og
kunstnere
intellektuelle solid
i bredkunstnerisk
forstand.
- lægger vægt på,
at kirkenog
repræsenterer
handler hurtigt. Man går efter spænding og variation. Man
C: De pragmatisk eksperimenterende
kvalitet inden
for kirkekunst, klassisk musik og professionelt rejser meget og flytter også en del rundt.
er relativt unge og lever et moderne liv forstået på
måde, at de har travlt, ønsker mange
gennemført liturgi.
D:den
De jordbundne
valgmuligheder
og
handler
hurtigt.
Man
går
efter
spænding
ogenkle
variation.
Man rejser
meget og flytter
B: De utraditionelle feinschmeckere
-går efter de
oplevelser,
der understreger,
at man er
også
en
del
rundt.
-udgøres af de gamle 68’ere og dem, der følger i deres
rodfæstet i en tradition, der giver tryghed.
D: De jordbundne
fodspor med vægt på selvudvikling, økologisk ansvarligE: De kulturelle generalister
- gåri forhold
efter de til
enkle
oplevelser,
der understreger,
at-befinder
man er rodfæstet
tradition,
der giver
tryghed.
hed, engagement
social
retfærdighed
i det
sig midtiien
livet.
Det gælder
både
aldersmæssigt,
E:
De
kulturelle
generalister
internationale samfund, men også kunstnere og intellektumen også socialt forstået på den måde, at de ofte har stiftet
- befinder sig midt i livet. Det gælder både aldersmæssigt,
også hus,
socialt
forstået
den måde,
elle i bred forstand.
familie, men
har børn,
have
og enpåkarriere,
der at
skal plejes.
de ofte har stiftet familie, har børn, hus, have og en karriere, der skal plejes.
Deltagerne i kirkelige aktiviteter fordeler sig således, når der spørges om kulturel orientering – først
Søndbjerg sogn, dernæst alle syv sogne:
Finkulturelle
Utraditionelle
Pragmatisk
Jordbundne
Kulturelle
feinschmeckere
eksperimenterende
generalister
25 %
15 %
12 %
16 %
31 %
Alle syv sogne
15 %
16 %
14 %
27 %
28 %
Ovenstående
er et lille
udpluk
af denstore
292rapport,
sider store
som
beskriver undersøgelsen.
er plads til her i
Ovenstående
er et lille udpluk
af den
292 sider
somrapport,
beskriver
undersøgelsen.
Men dette erMen
hvaddette
der blev
hvad
der
blev
plads
til
her
i
KIRKE
og
SOGN.
KIRKE og SOGN. Interesserede er velkomne til selv at gå på opdagelse i rapporten. Henvendelse kan rettes til undertegnede.
Interesserede er velkomne til selv at gå på opdagelse i rapporten. Henvendelse kan rettes til undertegnede.
Bent Ingemann Jensen
Bent Ingemann Jensen

SOGNEINDSAMLING
TIL FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP
Søndag d. 13. marts.
Meld dig som indsamler!
Hvidbjerg / Lyngs:
Efter morgengudstjenesten
kl. 9.00 i Hvidbjerg kirke.
Kontakt: Lars Sandfeld: Tlf: 97 87 11 15.
Jegindø:
Efter morgengudstjenesten
kl 9.00 i Jegindø kirke.
Kontakt: Hans Rabenhøj: Tlf: 97 87 57 14.
Søndbjerg / Odby:
Kollekt ved gudstjenesten
i Odby kirke kl. 10.30.

Menighedsplejen
I Struer og omegn er der følgende tilbud:
Besøgstjeneste - hvis formål er at forebygge ensomhed.
Kontakt: Else Gøbel, tlf. 97 85 59 51.
Tove Busk Sørensen, tlf. 97 87 15 75
( Thyholm og Jegindø)
Aflastnings- og vågekorps – hvis formål er at aflaste
pårørende til alvorligt syge samt våge ved døende i
situationer, hvor pårørende ikke kan være til stede.
Kontakt: Else Gøbel, tlf.: 97 85 59 51 eller Kirsten Bethe,
tlf.: 97 86 16 98
Sorg- og samtalegrupper - hvis formål er at dele
tanker og erfaringer knyttet til dødsfald.
Kontakt: Lisbet Jacobsen, tlf.: 97 13 63 73
eller Thorkil Lundberg, tlf.: 97 85 11 12
Foldere om de forskellige tilbud fås bl.a. i vore kirker.
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www.thyholmkirker.dk

Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 17. marts kl. 19.30 hos Grethe og John
Larsen, Møllegade 15.

Menighedsr ådet
Onsdag den 2. marts kl. 19.00: Menighedsrådsmøde
i Hvidbjerg Præstegård.

Alle Hjem
Mandag den 21. marts kl. 19.30: Bibeltime hos Elly
og Niels Anton Christensen, Skærshøjvej 6

SOLVANG
Tirsdag d. 8. marts kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 22. marts kl. 15.00: Andagt.

Unge hjem
Mandag den 21.marts kl. 19.30: Møde hos Lene &
Jens Kristen Bach-Mose, Hovedvejen 54.

Indre Mission
Onsdag d. 9. marts kl. 19.30 i Hvidbjerg Præstegård,
Sembvej 3.
Sognepræst Erik Ladegaard, Holstebro fortæller om
vækkelse blandt palæstinensiske muslimer.
Ønskes kørsel kan henvendelse ske til Jens Kr.
Bach-Mose Tlf. 23 61 04 65. (Se under fælles program.)
Tirsdag d. 15. marts kl. 19.30: Repræsentantskabsmøde
i Harring-Stagstrup kirkecenter. Se under fælles program.
Den 30. og 31. marts kl. 19.30: Bibelkursus i henholdsvis
Hurup og Jegindø missionshus. (Se under fælles program)

Thyholm KFUM og KFUK
Læs mere på: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Møderne afholdes for tiden i Kulturhuset i Skolegade.

Hvidbjerg/Lyngs

Grundtvigsk Forum
Torsdag den 10.marts kl. 19.30 i Hvidbjerg Præstegård, Sembvej 3: Praktiserende læge i Thyborøn Hans
Holmsgaard: ”Hvad er et menneske værd – og hvornår er det ikke længere noget værd?”

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
17. januar:

Oscar Damsgaard Bulig

Bisættelse:
12. januar: Svend Aage Mogensen

Jegindø Kirke

Bisættelser:
9. januar: Martha Kjeldgaard
23. januar: Ane Margrethe “Grethe” Jensen
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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 den 2. marts kl. 19.00: Menighedsrådsmøde
i Hvidbjerg Præstegård.
INDRE MISSION
Mandag d. 29. februar - torsdag d. 3. marts: Missionsuge. Hver aften kl. 19.30 i Missionshuset:
Mandag den 29. februar: Sognepræst Per Toftdahl, Timring
Tirsdag den 1. marts: Missionær Henrik Dideriksen, Skive
Onsdag den 2. marts: Sognepræst Ruth Folmersen, Helligsø
Torsdag den 3. marts: Buschauffør Kjeld Thing, Hvidbjerg. Sangkoret Håbet, Thyholm medvirker.
Kaffebord hver aften i missionsugen
Tirsdag den 15. marts Kredsrepræsentantskabsmøde: Se under fælles program.
Onsdag d. 30. marts og torsdag d. 31. marts: kl. 19.30

Bibelkursus i henholdsvis Hurup og på Jegindø. Se fælles program. Alle er velkomne også fra nabosognene.
Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger, kontakt
gerne Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18
FDF
Lørdag den 12. marts: Sing In på Hardsyssel kl. 9.30
– 15.00 for væbnere, seniorer og ledere.
Mandag den 14. marts: Ledermøde kl. 20.00.
Fredag d. 18. og lørdag d. 19. marts: Kredsweekendtur for hele kredsen til Knøsen, Ydby.
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
Påskemåltid:
Forud for gudstjenesten skærtorsdag d. 24. marts kl.
19.30 i Søndbjerg Kirke inviteres til påskemåltid kl.
17.30 i konfirmandstuen. Pris kr. 60,-. Tilmelding til
Bent Ingemann- tlf. 97 87 50 26 / 21 70 54 09, mail:
betty-bent@mail.dk - senest fredag d. 18. marts.
Menighedsrådet:
Torsdag d. 10. marts kl. 19.00. Menighedsrådsmøde
i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musikalsk tankerum:
Tirsdag d. 29. marts 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.
Bibelkredsen
Torsdag d. 17. marts kl. 19.00 hos Ellen og Per Toftdahl, Birkevej 4. Tekst: Mark.14,3-9 og Johs. 12,1-16.
Indre Mission
Tirsdag d. 15. marts. Repræsentantskabsmøde.(Se
under fælles program)
Onsdag d. 30. og torsdag d. 31. marts. Bibelkursus.
(Se under fælles program)

Fælles Program
Spaghettigudstjeneste

Torsdag d. 17. marts kl. 17.00 i Søndbjerg Kirke.

Kirkehøjskoleaften

Torsdag d. 3. marts kl. 19.30 i Midtpunktet:
”Glæden i mit liv”. Ved Helle Skaarup (opvokset i Lyngs)
nu forstander på Løgumkloster Refugium.

Cafeeftermiddage

Onsdag d. 2. marts kl. 14,30 i Midtpunktet:
Bent Ingemann:
” Mennesket bag politikeren J.C. Christensen.
Onsdag d. 16. marts kl. 14.30 i Midtpunktet:
Søren Raarup: ”En københavner i Odby i 70-erne.”

Indre Mission

OMTALE: Onsdag d. 9. marts i Hvidbjerg Præstegård
fortæller præst i Holstebro, Erik Ladegård om sit møde
med Jesus- troende muslimer. Han og hans kone, Lone
boede i 3 mdr. i Israel på Vestbredden blandt palæstinensere. Her kom de også i kontakt med muslimer, som
var konverteret til kristendommen.
Omkring årtusindskiftet var der vækkelse på Vestbredden, og en del muslimer blev kristne. De kaldes Jesustroende muslimer. Mange er dog bange for at stå åbent
frem, og lever i det skjulte som kristne.
Erik Ladegård vil fortælle om sine oplevelser og erfaringer fra mødet med disse kristne. Alle er velkomne
Arrangør: Indre Mission, Hvidbjerg.
Tirsdag d. 15. marts kl. 19.30. Repræsentantskabsmøde i Harring-Stagstrup Kirkecenter.
Onsdag d. 30. og torsdag d. 31. marts begge aftner kl.
19.30. Bibelkursus i henholdsvis Hurup og Jegindø
Missionshus. (To forskellige bibelforedrag). Underviser:
Forhenværende efterskoleforstander Georg Kjeldsen,
Aarhus.

KLF, Kirke og Medier

Årsmøde / generalforsamling mandag den 7. marts
kl. 19:30 i Voldhøj Kirke, Park Allé 18 i Struer.
Sprog og prioriteringer. Det er udgangspunktet for
redaktionschef for P4 Midt & Vest Lone Sunesens oplæg
til KLF Netværk Vestjyllands årsmøde.
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Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby
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Erik Bitsch Kirkekaffe
Kirkekaffe og Sogneindsamling
Familiegudstjeneste
Erik Bitsch

Kirkekaffe
Kirkekaffe og Sogneindsamling

Jan Bjerglund

Påskemåltid. ( Se side 7)

Morten Krogh Nielsen. Kirkekaffe.

Lars Sandfeld

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

