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Redaktionsudvalget:
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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
E-mail: betty-bent@mail.dk

Jegindø
Ingrid Noer Nielsen, tlf: 97 87 90 28
E-mail: ingrid@kirkebakken6.dk
Præsterne i Thyholm Pastorat deltager i
redaktionsudvalget

Ansvarshavende
redaktør:
Morten Krogh Nielsen, tlf: 97 87 90 03
E-mail: MBN@KM.DK

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for janur 2017:
24. november 2016
Fotos: Thomas Buelund og Morten Krogh Nielsen

Når den jeg har elsket er borte
I november måned er kirkens store højtid Alle Helgen. I alle kirker på
Thyholm og Jegindø vil vi ved særlige Allehelgensgudstjenester
mindes årets døde. Til gudstjenesterne vil navnene på de elskede,
som nu er borte, blive læst op og der vil være mulighed for at tænde
et lys til minde om den afdøde.
Til Alle Helgen tænker jeg på de, der er døde i pastoratet og på de
efterladte, der har fortalt mig om så mange glædelige stunder at
være taknemmelige for, og som nu står med sorgen over at miste –
det uforståelige, uretfærdige og nogle gange alt for tidlige tab af liv.
Det meningsfulde og det meningsløse mødes igen og igen, når vi
oplever livets afslutning.
Og jeg tænker på de døde, som er i min egen familie. Min mormor
døde, da jeg var 6 år, så jeg har en klar erindring om hende, og
særligt husker jeg min morfar i tiden efter min mormors død. Han
kunne fortælle, at det værste ved at mormor var død, var når han
vågnede om natten og troede hun stadig lå ved hans side. Når han
strakte hånden frem mod hendes hånd og den ikke var der mere.
Når han hørte hende, som om hun var stået op midt om natten, og
bare var inde i stuen ved siden af. Jeg så aldrig min mormor som
død, men min morfars levende beskrivelser af hvordan han følte hun
fysisk var nær ved ham, men alligevel var borte, var skrækindjagende nok for en dreng som mig.
Fra mine samtaler med de efterladte efter en bisættelse eller en
begravelse ved jeg, at det ofte også er den fysiske længsel efter at
kunne tale med eller røre ved det menneske, som fylder i savnet, når
nu den elskede er borte. Vi siger ofte, at sorg er kærlighed, der er
blevet hjemløs. Forbindelsen til den elskede er brudt, men kærligheden er der stadig. Kærligheden bliver ved med at skrige af længsel,
men den elskede er borte og vi har ingen steder at lade den kærlighed komme til udtryk, der stadig fylder os, ingen mulighed for at
kærtegne den hånd, der er væk.
Salmedigteren Iben Krogsdal skrev i 2011 en begravelsessalme, som

K o n t a k t
Pr æster Thyholm Pastor at

Morten Bo Krogh Nielsen
Kirkebakken 1
7790 Thyholm
tlf: 97 87 90 03
E-mail: mbn@km.dk
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Tirsdage kl. 10 - 13
Torsdage kl. 15 - 18
2

For m ænd

Thomas Buelund
Aggerholmsvej 2
7790 Thyholm
tlf: 97 87 51 36
E-mail: tbu@km.dk
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Onsdage kl. 10 - 13
Torsdage kl. 15 - 18

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Svende Grøn,
tlf: 97 87 12 24
E-mail: sg@km.dk
Søndbjerg – Odby sogne:
Bent Ingemann Jensen
tlf: 97 87 50 26
E-mail: betty-bent@mail.dk

jeg synes meget fint rammer den afmagt, som vi
der savner, efterlades i, når vi ikke længere kan nå
vore døde. Salmen er med i det nye salmebogstillæg ”100 salmer”, som har fundet vej til nogle af
vore kirker.
Når den jeg har elsket er borte
og ikke kan mærke hvor hårdt
min kærlighed skriger og jager
og nægter at vende sig bort
Når den jeg vil røre er borte
og ikke kan vide hvor tit
min kalden forsvinder i intet
som døende ensomme skridt
Så lov mig du findes i døden
så lov mig du åbner din favn
med himmelske, lysstærke arme
og siger min elskedes navn
Iben Krogsdal fortæller selv, at da hun skrev
salmens sidste vers, da så hun helt konkret Thorvaldsens Kristusfigur for sig. Thorvaldsens hvide
og smukke statue af Kristus med himmelske,
lysstærke arme, der tager imod med ordene:
”Kommer til mig”
Efter i to vers at have beskrevet sorgen, som en
kalden der forsvinder og føles som ensomme
skridt, så kommer det kristne opstandelseshåb til
orde i sidste vers. Ikke som en tro på eller som et
håb om en glædelig opstandelse, men som den

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

sorgfuldes afmægtige og tryglende bøn til Gud:
Så lov mig. Så lov mig, Gud, at du igen siger min
elskedes navn, som du første gang nævnte den
afdødes navn i dåben. Det er en trøst i sorgen, at
tro på at Gud vil genkende den elskede, som den
han eller hun nu er, at Gud vil tage imod den
elskede med et favnede kærtegn, med en kærlighed, som vi ikke længere selv kan give.

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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Genbrug er in
Genbrug har altid været in – ordet in kendtes ikke
i generationer før os, nej, da var det en nødvendighed. I dag er der gået mode/sport i genbrug,
og det er godt for samfundet, det sparer på resurserne, også mentalt er det sundt.
Vores indstilling til genbrug har forandret sig, som
før sagt er det blevet in, hvem vil ikke gerne være
med på noderne, og vi kan også se det fornuftige
i, at brugt kan være godt, og tillige er der en stor
besparelse for den enkelte.
Nok om det! Genbrugsbutikker er meget andet,
end at sælge brugte ting og tøj. Det er også et
sted, hvor vi tager hånd om hinanden. Efterhånden kender vi hinanden så godt, at vi kan mærke,
hvis der er noget der trykker – og så er der tid til
en snak om problemerne, også til et lille knus.
Kunderne kommer selvfølgelig for at gøre en god
handel eller bare for at kikke. I vores butik er der
altid tid til en snak med kunderne, over en kop
kaffe tales tingene så godt igennem.
Det egentlige formål for genbrugsbutikkerne er at
samle penge ind til et godt formål. Over hele
landet er det et meget stort beløb der kommer
ind i disse butikker. Det er meget forskelligt fra
butik til butik, hvilken organisation der står bag
og dermed, hvad pengene går til.
Her på Thyholm er det Danmission, der står for
butikken. De arbejder bl.a. i Afrika og Mellemøsten. I disse år bruges der store resurser i Syrien,
hvor befolkningen har store problemer med
forfølgelse i eget land, og mennesker der flygter
ud af landet. Derfor arbejder Danmission også her
i Danmark blandt flygtninge og indvandere. I det
arbejde ses der ikke på, hvad tro de har eller
hvilket land de kommer fra. Alle bliver hjulpet,
med respekt for det menneske de nu er.
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Næste gang du skal have nyt tøj eller du mangler
ting og sager - så gå i genbrug, der får du noget
smart, sparer en masse penge og støtter et godt
formål. Jo, der er sket en holdningsændring til
disse butikker, før i tiden skulle de helst ligge i en
sidegade, nu må de gerne ligge på hovedgaden.
Det mener vi, at vi gør her i Hvidbjerg - også hvad
goodwill angår, og det er vi glade for.
Vi ses i genbrugsbutikken.
Babysalmesangsgudstjeneste

Der er babysalmesangsgudstjeneste
torsdag d. 24. november kl. 17.00
i Hvidbjerg Kirke.
Alle er velkomne!

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Bisættelse:
8. oktober: Freddy Honoré

En aften med nye salmer
Der skrives, udgives og synges nye salmer i stor stil i disse år. I den
nye Salmebog fra 2002 kom der en del nye salmer med, og de er i
den grad blevet indsunget i menighederne.
Nu er der gået 14 år, og vi i menighederne er klar til mere. Derfor
besluttede forlaget Anis i 2013 at udgive et salmebogstillæg, og
gennem de sidste to år har en redaktionsgruppe under ledelse af
sognepræst Morten Skovsted arbejdet på at udvælge 100 salmer til
dette ikke-autoriserede salmebogstillæg.
Salmebogstillægget ”100 salmer” er netop udkommet og i nogle af pastoratets kirker har vi
allerede det nye tillæg og er begyndt at synge nye salmer.
Derfor har vi inviteret Morten Skovsted til at komme en aften i Thyholm Kirkecenter for at
fortælle om de nye salmer og vi skal selvfølgelig også synge en masse af de ny salmer.

tirsdag d. 8. november kl. 19.30
Hvordan udvælger man ”de bedste” 100 nye salmer? Hvad er kriterierne for en god salme?
Teologi? Poesi? En god melodi? Eller de tre ting og mere til?
Morten Skovsted er sognepræst i Hjortshøj og ansvarlig for salmenetværket Syng Nyt, der
arbejder for udbredelsen af gode, nye salmer. Privat er han gift med Iben Krogsdal, der er en af
de mange salmedigtere, der arbejder med at forny vores salmeskat.

Filmstudiekreds starter op
”Mine aftener i paradis….”
Hen over vinteren starter vi en filmstudiekreds op i Thyholm Kirkecenter.
I studiekredsen vil vi sammen se forskellige film, men allervigtigst - så vil vi diskutere hvad vi har set og
forhåbentlig igennem filmene blive lidt klogere på troen, livet, kærligheden, sorgen og alt det, der følger med.
Vi starter op med nedenstående tre film i den kommende tid.
Filmstudiekredsaftener indledes kl. 19.00. Efter en kort introduktion til aftenens film, ser vi filmen sammen. Efter
filmen er der lidt forplejning, og herefter vil vi så diskutere hvad vi sammen har set.
Der er ingen tilmelding. Pris for kaffe og forplejning: 20 kr pr. gang.
Program:

Torsdag d. 17. november kl. 19.00: 		
Torsdag d. 15. december kl. 19.00: 		
Torsdag d. 19. januar kl. 19.00: 			

Mennesker bliver spist
Som i himlen
The Broken Circle Breakdown
Som i himlen

The Broken Circle
Breakdown

Mennesker bliver spist
Vel mødt – Præsterne
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Hvidbjerg/Lyngs

Alle Hjem

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk

Mandag den 28. november kl. 19.30:
Bibeltime hos Ester og Villy Jensen, Munkevej 12.

Menighedsr ådet
Onsdag d. 2. november kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.

Unge Hjem
Mandag d. 21. november kl. 19.30: Møde med generalforsamling hos Bodil og Niels Damsgaard, Hellerødvej 7.

Tem amøde: Kirkens frivillige
Tirsdag d. 22. november kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Menighedsrådet afholder temamøde om kirkens frivillige.
En stærk frivillighed kan støtte op omkring kirkens arbejde.
Men hvordan? Kaffebord.

Thyholm KFUM og KFUK
Læs mere på: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.

Solvang
Tirsdag d. 8. november kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 22. november kl. 15.00: Andagt v. Martha Christensen.
Indre Mission
Onsdag d. 16. nov. kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Karin Fenger Madsen fortæller om arbejdet i den sociale cafe, ”Fristedet” i Hurup. ”Fristedet” drives af KFUM’s sociale arbejde.
(Øvrigt program for november se under fælles)
Program fås ved henvendelse til Betty Hargaard.
Tlf. 97 87 15 34/60 73 52 49.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 10. november kl. 19.30: Bibeltime hos Gerda og
Knud Sloth, Kildevænget 16.
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Thyholm FDF
Se: www.fdfthyholm.dk.
Jegindø

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Spaghettigudstjeneste
Tirsdag d. 1. november kl. 17.00 i Jegindø Kirke med efterfølgende spisning i FDF Kredshuset.
Menighedsr ådet
Onsdag d. 2. november kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.
Tem amøde: Kirkens frivillige
Tirsdag d. 22. november kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Menighedsrådet afholder temamøde om kirkens frivillige.
En stærk frivillighed kan støtte op omkring kirkens arbejde.
Men hvordan? Kaffebord.

Indre Mission
Onsdag d. 9. november kl. 19.30: Samtale om næste søndags (13. november) prædiketekst. Kaffebord.
(Øvrigt program for november se under fælles).
Alle er velkomne.
Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger kontakt gerne
Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18.
FDF
Søndag d. 6. november: Seniorer og ledere står med flagermuslygter til gudstjeneste kl. 19.00. Seniorer og ledere mødes ved kirken kl. 18.30.
Mandag d. 21. november: Ledermøde kl. 20.00.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger kl. 18.30 – 20.00
Tumlinger kl. 18.30 – 20.00
Væbnere kl. 18.30 – 20.00

Søndbjerg /Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 23. november kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musik alsk tankerum
Det tidligere annoncerede musikalske tankerum d. 30.
november er aflyst.
Indre Mission
(Se under fælles.)
Bibelkredsen
Mandag d. 14. november kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og
Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Matt. 11,25-30.

Fælles program
Spil Dansk Dagen

Torsdag den 3. november kl.16.30-17.00 i Hvidbjerg
Kirke: Vi synger danske børnesange i selskab med Spireog kirkekoret.

Café-eftermiddage i
Thyholm Kirkecenter

Onsdag d. 9. november: Erik Bitsch: ”Hongkong Kalder”
Onsdag d. 23. november: Magnus Sørensen: ”Lær af
fortiden – Lev i nutiden”
Cafeeftermiddage er altid onsdage og som sædvanlig
starter vi kl. 14.30 og slutter senest kl. 16.30.

Indre Mission

Onsdag d. 2. november kl. 19.30: Kredsmøde i
Hørdum Missionshus v/missionær Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj. Kaffebord.
Mandag-torsdag d. 21.- 24. november: Mødekampagne med prædikant Kurt Hjemdal, Grimstad, Norge.
Flere aftener med sang- og musikindslag. 1. og 2. aften i
Jegindø Missionshus og 3. og 4. aften i Agger Missionshus. Kaffebord.

Adventskoncert

Torsdag den 24. november kl. 19.30 i Jegindø Kirke:
Adventskoncert med koret ved Det Kristne Gymnasium
i Ringkøbing.
Arrangør: Menighedsrådene i Thyholm og Jegindø.

Julestue

Søndag d. 27. november er det 1. søndag i
advent, og julestuen i Thyholm Kirkecenter er
tilbage efter et års fravær, – tilbage i nye omgivelser,
og i en lidt anderledes form med nye tiltag.
En del af traditionerne er dog bevaret. Der vil være
salgsbod med masser af flotte dekorationer, adventskranse og meget andet.
Cafeteriet sælger stadig kaffe, kage og ris a la
mande, og der vil også kunne købes pølser med
tilbehør.
Arrangementet er fra kl. 14. Kl. 16 er der musikalsk
indslag, og kl. 17 slutter julestuen med Luciaoptog.
Kom og vær med. Alle er velkomne.
Arrangør: KFUM og KFUK, Unge Hjem og Indre
Mission, Hvidbjerg.
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Gudstjenester | november 2016

Hvidbjerg
6.11 Alle Helgen
kl. 14.00
					
13.11 25. s.e. Trin.
kl. 10.30
20.11 Sidste s. i kirkeåret kl. 9.00
27.11 1. s.i advent
kl. 10.30
4.12 2. s.i advent
kl. 19.00

Lyngs

			
6.11 Alle Helgen
kl. 10.30
					
13.11 25. s.e. Trin.
INGEN
20.11 Sidste s. i kirkeåret INGEN
27.11 1. s.i advent
kl. 9.00
4.12 2. s.i advent
kl. 10.30

Thomas Buelund
Vi mindes årets døde
Morten Krogh Nielsen
Thomas Buelund. Kirkekaffe
Thomas Buelund
De 9 læsninger

Thomas Buelund
Vi mindes årets døde
Thomas Buelund
Morten Krogh Nielsen

Jegindø
6.11 Alle Helgen
kl. 19.00
					
13.11 25. s.e. Trin.
INGEN
20.11 Sidste s. i kirkeåret kl. 10.30
27.11 1. s.i advent
kl. 10.30
4.12 2. s.i advent
kl. 9.00

Morten Krogh Nielsen
Vi mindes årets døde

6.11 Alle Helgen
kl. 10.30
					
13.11 25. s.e. Trin.
kl. 9.00
20.11 Sidste s. i kirkeåret INGEN
27.11 1. s.i advent
kl. 9.00
4.12 2. s.i advent
INGEN

Morten Krogh Nielsen
Vi mindes årets døde
Morten Krogh Nielsen

6.11 Alle Helgen
kl. 9.00
					
13.11 25. s.e. Trin.
INGEN
20.11 Sidste s. i kirkeåret kl. 10.30
27.11 1. s.i advent
INGEN
4.12 2. s.i advent
kl. 10.30

Morten Krogh Nielsen
Vi mindes årets døde

Bettina Franch
Morten Krogh Nielsen. Dåbsjubilæum
Morten Krogh Nielsen

Søndbjerg

Morten Krogh Nielsen

Odby
Thomas Buelund. Kirkekaffe
Thomas Buelund

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

