Der lyttes opmærksomt
til spaghettigudstjeneste
i Hvidbjerg Kirke.

Se træffetider
i Thyholm Kirkecenter

Bettina Franch
præsenterer sig selv
n r .

1 0

|

o k t o b e r

2 0 1 6

|

Foredrag med salmedigter
Hans Anker Jørgensen
6 9 .

å r g a n g

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

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 november:
24. september 2016
Fotos: Ellen Aarlit Gade, Petteri Sulonen
og Morten Krogh Nielsen

En sen sommersang
Ja nogle ville måske endda sige en direkte forsinket sommersang, da
vi nu befinder os lige midt i efterårets ventesal; her en måned fra
sommer og et par måneder til jul.
Alligevel tillader jeg mig dog at dvæle ved sensommer og overgangen til efterår. For om man er havemenneske eller ej, så er dette en
ganske særlig tid, hvor naturen lader hele sin farvepalet udfolde sig
og tager alle chancer i rødlige og gulbrune farvenuancer. Overgangen fra sommer til efterår går så hurtigt, at man knap nok ænser det;
en stor farveeksplosion før det hele blandes sammen til brunt.
Af samme årsag symboliserer efteråret ofte alderdommen i kunsten.
Skoven falmer trindt om land - og menneskelivet gør det samme.
Sådan er livets gang. Måske er det derfor vemoden er så svær at
undgå, når man synger Alex Garffs smukke ‘Sensommersang’ (1949)
- måske bedre kendt som ‘Septembers himmel er så blå’. For mens
sproget legende let diagnosticerer et snarligt skifte i naturens tilstand, så er det nok så tunge emner, der vækker efterklang.
For det er ikke kun årets gang, der i sensommeren har udsigt til
koldere tider og kortere dage, men også vores jordiske liv, der dag
for dag bliver kortere og kortere. Forgængeligheden er derfor et helt
essentielt tema i teksten.
På den anden side, så rummer den en taknemmelighed over tingenes tilstand, som de er lige nu. En taknemmelighed over det liv, der
er os givet - og som leves dag for dag - “en munter glæde ved at gro,
som var det sommerdage”.
For livet i sig selv kan vække en helt enorm lykkefølelse over det
privilegium, overhovedet at være til. Den kan vækkes i et smil fra den
elskede eller fra vennen, eller i barnets eller barnebarnets første
skridt. Den kan indfinde sig i så mange ting - ja, den kan sågar indfinde sig på en grå oktoberdag, hvor afstanden til forår og sommer
synes uendelig lang. For selvom “hvert et løv må briste”, så må vi i
løvfaldet huske på forårets gave, hvor alt det som så tydeligt fremstår som forgængeligt på en regnvåd oktoberdag, i foråret spirer om
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Bent Ingemann Jensen
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kap, vi må huske på septembers himmel som en
gave.
Er det da også meningen med os mennesker, at vi
skal vokse op, blomstre kort, og så ellers blot
visne for at dø? Ja. Det er det. Men vi skal bestemt
også langt mere end det. Vi skal tillære os “modenhedens milde magt”. Vores røde hybenhjerte
skal slå og banke for noget – og vi skal, som alt
det levende, sætte frugt i form af virketrang. Vi
skal sætte frugt i verden – skabe lys og glæde for
hinanden. Det er vores mening. Det er dét som
Paulus i Galaterbrevet beskriver som Åndens
frugt:
”Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed

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

og selvbeherskelse”. (Galaterbrevet 5,22-23)
Så selvom rosendragten falmer, så er det der
virkelig betyder noget, at det røde hybenhjerte
slår og banker for noget og nogen. Dét er modenhedens milde magt, at man kan se ud over sin
egen rosendragt, og at man derude ser et mylder
af mennesker, der alle spirer frem og må hjælpes
til vækst. Men vi er ikke ene om at hjælpe. Med
Kristus vokser budskabet om endnu et forår – i en
tid, der allerede er begyndt før vi overhovedet
blev til, i en tid hvor Herren i al hast lod nåden
spire.
Thomas Buelund

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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Bettina Franch præsenterer sig selv

Kære godtfolk på Thyholm og Jegindø. Jeg har
fået lov til at præsentere mig selv her i jeres kirkeblad – nogle ord og et billede, så I har chancen for
at vide lidt om, hvem denne 10%-thyholmerpræst
er. Jeg har haft fornøjelsen af at møde en del af jer
allerede og jeg er blevet taget uendeligt godt
imod. Først og fremmest skal I have stor tak
herfor!
Efter næsten 20 år er jeg vendt hjem til fjorden.
De to årtier væk fra de velkendte og umådeligt
afholdte Limfjordsbølger har budt mig mange
spændende stunder; storbyer – både de danske
og de udenlandske –, afrikanske bjerge, karriereræs i hovedstaden, aarhusiansk universitetsliv,
stilhed ved de svenske skovsøer og larm ved
verdens store have. Det højt skattede litterære
univers har helt fra min barndom i Nordsalling
udfordret mig, hjulpet mig, skubbet til mig og
budt mig indenfor i en verden af ord og fortællinger, som jeg dagligt værdsætter og gør brug af –
både privat og i mit præstevirke. Evangeliernes
beretninger, salmernes lyrik, fagbøgernes diskussioner og skønlitteraturens grænseløshed inspirerer mig, når der skal sættes ord på og tales om
livet, som vi hver dag lever det. Jeg har nydt gode
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tider med mennesker, som jeg kort stødte ind i,
bekendte, som jeg havde mere tid med, venner,
med hvem jeg deler mine hverdagsstunder og
ikke mindst har jeg nydt tiden med min familie.
De 20 år har været gode og lærerige og jeg sætter
pris på alt det disse år har givet mig med i den
rygsæk, jeg pakkede, da jeg igen satte kursen
mod nordvest. Nu er jeg landet i Lemvig. Jeg bor i
et dejligt hus på Vesterbjerg sammen med min
kæreste Hans og min søn Christoffer. Her er vi
landet godt – med udsigt til vand, med gode folk
omkring os, med den gule lænestol placeret midt
i stuen og med både bøger, gryder og playstation
pakket ud.
Jeg glæder mig til at få lov til at være en del af
jeres liv; en del af jeres nye Thyholm Pastorat. Jeg
glæder mig til at holde gudstjeneste sammen
med jer og jeg håber, at I vil gøre brug af mig og
dét jeg bringer med mig – ligesom jeg glæder
mig meget til at lære jer, Thyholm og Jegindø
ordentligt at kende. Jeg glæder mig i allerhøjeste
grad til at se, hvad de næste mange år bringer!
Bettina Franch

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Vielse:
20. august:
			

Jane Pallisgaard Andersen
og Claus Jensen

Lyngs Kirke
Dåb :
21. august :
			

Mia Dorscheus
Vangsgaard Hvass

Jegindø Kirke

Vielse / Kirkelig velsignelse:
20. august:
Mai Frisk Pedersen
			
og Benn Martin Berg
20. august:
Dyveke Brixen
			
og Carl Christian Jensen

Taknemmelighed
Den 31. januar fik jeg en af de
opringninger, man ikke ønsker
at få. Min far var væltet på sin
cykel, faldet om med hjertestop.
Han var på vej med helikopter til
Skejby Sygehus. Det var som om
tiden blev sat i stå, et døgn på
Skejby Sygehus føltes som en uge.
Min fars tilstand var kritisk, og prognosen var ikke
god. Jeg var i chok, mange tanker fløj gennem mit
hoved. Jeg forsøgte at forberede, hvad jeg gerne
ville sige til hans begravelse. Samtidig kæmpede
jeg med at holde fast i en fornemmelse af, at far
ville komme tilbage til os. Midt i chokket og
frygten sneg taknemmeligheden sig også ind.
Taknemmeligheden over det, min far har været
for mig. Taknemmeligheden over min egen lille
familie. Taknemmelighed over at have mine
søskende. Taknemmeligheden over at mærke de
mennesker, der støttede op omkring os, sendte os
tanker og bad for os. At mærke omsorgen, varmen samt den fælles smerte var mere betydningsfuldt end jeg havde kunnet forestille mig.
På mirakuløs vis kom min far tilbage til livet. Han
kom tilbage til et godt liv. Vi vil i min familie altid
rumme en dyb taknemmelighed til de personer,
der fandt min far i vejkanten, og som havde
modet og evnen til at handle korrekt. Og til det
professionelle personale, der har imponeret os
med deres faglige dygtighed samt deres omsorg
for os alle.
Hvis jeg kunne vælge, ville jeg nok vælge at have
været denne oplevelse foruden. Samtidig mærker
jeg, at den har ført noget positivt med sig. Taknemmeligheden over livet har fået en større fylde,
og nærheden i min familie har fået en større
intensitet. Jeg mærker i højere grad den store
betydning, der ligger i, at vi har hinanden.

Når ulykken rammer, kan mennesket risikere at
blive lammet med angst og frygt. Vi bliver bange
for at miste, dem vi holder af. Johannes Møllehave
udtaler i et interview kort tid efter hans kone
døde, at det kun kan ende ulykkeligt, når to
mennesker elsker hinanden! De kommer ikke til at
dø samtidig, hvorfor den ene kommer til at efterlade en smerte hos den anden, og på den måde
er ulykken indbygget i enhver kærlighedsrelation.
Han forklarer: “Jeg kan ikke elske uden at vide, at
ulykken bor i at sige ja. Men hvis det skulle få en til
at mene, at man skulle lade være med at binde
sig, så vil jeg svare: Tværtimod. Skynd dig at få
noget, du kan blive ulykkelig over”. Lad os følge
Møllehaves råd. Lad os hjælpe hinanden med at
leve livet og med at knytte og opretholde værdifulde bånd til hinanden.
Lisbeth Bulig Skovsgaard

Syng med i et af
Thyholm-kirkernes kor!

Spirekor for 0.-3. kl.
Torsdag kl.14.05-15 i Kirkecenteret.
Børnene hentes og bringes tilbage til
skolen/sfoen
Kirkekor for 4.-10. kl.
Onsdage kl. 15.15-16.15 i Kirkecenteret.
Frivilligkor for voksne
Frivilligkoret i Hvidbjerg og
”Gelænderlærkerne” i Jegindø kirke øver
4 gange om året og hjælper ved
gudstjenester om søndagen.
Kontakt Rikke Feraru for mere information:
tlf: 60 27 55 99
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Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
BUSK-gudstjeneste
Søndag d. 30. oktober kl. 10.30 i Hvidbjerg Kirke: BørnUnge-Sogn-Kirke. En særlig gudstjeneste for børn og
unge.
Menighedsr ådet
Torsdag d. 6. oktober kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm Kirkecenter.
Solvang
Tirsdag d. 11. oktober kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 27. september kl. 15.00: Andagt v. Ellen og Peter
Gade.
Indre Mission
Onsdag d. 12. oktober kl. 18.00 i Thyholm Kirkecenter: Hyggeaften med fællesspisning.
Efter middagen indleder Ketty Dahl med en andagt. Derefter er der mulighed for spil af forskellige slags, eller bare
hyggesnak, inden aftenen slutter med kaffe kl. ca. 21.30.
Tilmelding er nødvendig til Elly Christensen senest onsdag
d. 5. oktober.
Tlf. 97 87 14 92 / 40 89 65 79 / mail: elly-na@mail.dk
Pris: 65 kr.
Alle er meget velkomne.
Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.30: Salmeforedrag i Midtpunktet
med præst og salmedigter Hans Anker Jørgensen. (Se under fælles).
Øvrigt program for oktober se under fælles.
Program fås ved henvendelse til Betty Hargård.
Tlf. 97 87 15 34 / 60 73 52 49.
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Grundtvigsk Forum
(Se under fælles)
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 13. oktober kl. 19.30: Bibeltime hos Birthe og Leo
Villesen, Lyngs Kirkevej 12.
Alle Hjem
Mandag d. 24. oktober kl. 19.30: Bibeltime hos Marie og Holger Krogstrup, Søndergade 11.
Unge Hjem
(Se under fælles)
Thyholm KFUM og KFUK
Læs mere på: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: www.fdfthyholm.dk.
Jegindø

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
BUSK-gudstjeneste
Søndag d. 30. oktober kl. 10.30: Børn-Unge-Sogn-Kirke. En
særlig gudstjeneste for børn og unge.
Menighedsr ådet
Torsdag d. 6. oktober kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm Kirkecenter.
Indre Mission
Onsdag den 19. oktober kl. 19.30 i Missionshuset. Sangaften
v/organist Hans Henrik Gramstrup og kirkesanger Ellen Pedersen.

Øvrigt program for oktober se under fælles.
Alle er velkomne.
Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger kontakt gerne
Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18.
FDF
Mandag d. 24. oktober: Ledermøde kl. 20.00.
Fredag d. 28 - lørdag d. 29. oktober: Bål og Ballade på Hardsyssel for 2. tumlinger og væbnerelever.
Lørdag d. 29. oktober : BØF på Hardsyssel for puslinger og 1.
tumlinger.
Lørdag d. 29 - søndag d. 30. oktober: Overnatning i kredshuset for hele kredsen.
Søndag d. 30. oktober: BUSK-gudstjeneste kl. 10.30 for hele
kredsen.
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
Spaghettigudstjeneste
Tirsdag d. 4. oktober kl. 17.00 i Søndbjerg Kirke med efterfølgende spisning i konfirmandstuen.
Menighedsr ådsmøde
Torsdag d. 6. oktober kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.

Fælles program
Indre Mission

Oktobermøder 2016: Temaundervisningsaftener.
Onsdag d. 5. oktober kl. 19.00: Skriftemåls- og
nadvergudstjeneste i Stagstrup Kirke. Derefter kaffe og
bibelforedrag i Harring-Stagstrup Kirkecenter.
Medvirkende: Pastor Brian Christensen, Holstebro.
Torsdag d. 6.oktober kl. 19.30 i Harring-Stagstrup
Kirkecenter.
Bibelforedrag v/ sognepræst Jesper Hornstrup, Skive.
Lørdag d. 8. oktober i Skjern Kulturcenter. Bustur til
”Syng den igen.” Her synges de gode gamle vækkelsessange og lovsange.
Lørdag d. 29. oktober: Inspirationsdag for hele
Region Nord på Bjerget Efterskole.

KFUMs Soldatermission

Onsdag d. 5. oktober kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: KFUMs Soldatermissions formand, sognepræst
Jesper Hornstrup, Skive taler og fortæller over emnet:
”KFUMs Soldatermission set fra formandens stol.”

En aften med salmedigter
Hans Anker Jørgensen

Indre Mission
(Se under fælles)
Bibelkredsen
Mandag d. 24. oktober kl. 19.00 hos Karen Margrethe og
Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Tekst: Mark. 12,38-44.
KFUMs Soldater mission
(Se under fælles)

Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.30 i Midtpunktet:
Salmeforedrag med præst og salmedigter Hans Anker
Jørgensen. Arrangementet er blevet til i et samarbejde
med Grundtvigsk Forum, Indre Mission, KFUM&K, FDF
og Unge Hjem.
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Gudstjenester | otkober 2016
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Lyngs
Thomas Buelund
Thomas Buelund

Jegindø
Bettina Franch
Morten Krogh Nielsen. BUSK-gudstjeneste
Morten Krogh Nielsen

Søndbjerg
Thomas Buelund
Thomas Buelund
Morten Krogh Nielsen

Odby
Thomas Buelund
Morten Krogh Nielsen
Bettina Franch
Morten Krogh Nielsen

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

