Fra sognepræst Thomas Buelunds
indsættelse i Søndbjerg Kirke.
Thyholm og Jegindøs nye præst
præsenterer sig selv i denne
udgave af Kirke & Sogn.

Caféeftermiddage starter op
i Thyholm Kirkecenter
n r .
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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

Den 8. november er der valg til de to menighedsråd i Thyholm Pastorat.

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

I Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sognes menighedsråd skal der vælges 4 medlemmer og 2 suppleanter i Hvidbjerg, 2 medlemmer og 2 suppleanter i Lyngs samt
2 medlemmer og 2 suppleanter på Jegindø.
I Søndbjerg-Odby sognes menighedsråd skal der vælges 2 medlemmer og 1
suppleant i Søndbjerg og 3 medlemmer og 1 suppleant i Odby.
Før valget afholdes der orienterings - og opstillingsmøder. Det sker for begge
menighedsråd:
TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER

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: Hanne Degn Pedersen, Morten Krogh
Nielsen, Mette Bøge Kousgaard, Anders Hilligsøe,
Helga Hugdal Ødum og Christen Gade.

Hvidbjerg, Lyngs, Jegindø: kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter
Søndbjerg-Odby: kl. 19.00 i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
I forlængelse af orienteringsmøderne vil der, hvis de fremmødte ønsker det,
være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister. Disse kan indleveres i
perioden tirsdag den 20. september 2016 kl. 19.00 – tirsdag den 27. september
2016 kl. 19.00.
Selve menighedsrådsvalget 8. november aflyses såfremt der ved indleveringsfristen (tirsdag d. 27. september kl. 19.00) kun er indleveret en kandidatliste til
valgbestyrelsen, det såkaldte aftalevalg.
Det laver et menighedsråd
Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Et menighedsråd kan
sammenlignes med en bestyrelse i foreningslivet og består af mindst fem
valgte medlemmer samt sognets præster. Tilsammen bestemmer de, hvad
deres kirke skal. Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er
blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal
være i kirken – f.eks. stillegudstjenester, babysalmesang, børne- og ungdomsgudstjenester eller noget helt andet.
Menighedsrådet administrerer kirkens ejendomme og økonomi og har ansvaret
for kirkens personale, dog med undtagelse af præsten.

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
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For m ænd

Thomas Buelund
Aggerholmsvej 2
7790 Thyholm
tlf: 97 87 51 36
E-mail: tbu@km.dk
Ugentlig fridag mandag

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

Ydmyghed

I september måned er kalenderen fyldt med både høstog fangstgudstjenester og andre lejligheder, hvor vi fejrer
at høsten er i hus, takker for årets afgrøder.
I ”Nu er der længe siden”, digter Jeppe Aakjær smukt om
hvordan barnet oplever sine forældres arbejde i høsten. I
et af versene lyder det:
”Den kjære Rug var Gjæsten,
som gjorde hvert et Barn så spændt;
se, Far han lægger Vesten
og sér så indadvendt:
En Skjælven i et ydmygt Sind,
en Bøn til Altets Skaber,
før Avlen bringes ind.”
Her møder vi barnet, der betragter sin far under høsten.
Det er travlt, det er slidsomt og dog finder faren tid til at
takke og bede – ”en skjælven i et ydmygt sind”, som det
hedder.
Her er vi med drengens øjne vidne til ægte ydmyghed: At
vi i mødet med det, der er større end os selv, bliver små på
den gode måde. Det fik mig til at tænke på: Hvornår i
vores liv er vi ydmyge på den gode måde? Hvad skal der
til?
I dag er det at være ydmyg eller at ydmyge sig selv jo
næsten et skældsord. I dag handler mange situationer i
vores liv jo netop om at vi skal hævde os selv frem for
andre og vise vores individualitet frem for verden. Har vi
mistet evnen til at være ydmyge?
Men netop i høsttiden møder vi, at livet er større og
rummer mere, end vi selv er i stand til at begribe. At der i
livet bliver både givet mere til os og taget mere fra os, end
vi nogensinde kan forestille os, om det så er rug på
marken eller høstanemoner i haven eller noget helt tredje
vi i denne tid glædes ved.
I lignelsen om pladserne ved bordet fra Lukas-evangeliet
konkluderer Jesus: ”For enhver, som ophøjer sig selv, skal
ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.”

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

I kirken og i evangeliets rum er vi alle ligestillede, ikke i
kraft af os selv, og hvad vi kan vise frem og vil og tror, men
takket være Kristus, som blev ydmyg indtil døden, døden
på et kors.
Kristus som, hver gang vi mødes i kirken, giver sig selv for
os i sit ord og med brødet og vinen. Ved alteret knæler vi
på kanten af Guds rige, her spiser vi alle samtidig, her
sidder vi alle sammen til højbords. Og her er der plads til
os alle, også de af os der føler at livet er en stor ydmygelse.
Og her er også plads til den, der har mistet forbindelsen til
sin tro, men stadig længes efter at være en del af noget,
der er større end ham eller hende selv.
Her møder vi igen og igen noget, der er større end os selv,
der gør os ydmyge på den gode måde, så også vi må
”skælve i et ydmygt sind” – for det er når vi tør være små,
at det store kan nå os.
Ydmyghed er – som alt andet, der er værd at eje i dette liv
– skænket os. Og det vi har fået skænket uforskyldt og
ufortjent kan ingen tage fra os. Derfor giver det også
mening for os at holde høst- og fangstgudstjeneste i
denne tid, for ydmygt at takke for livet og livets gaver og
dem, der er livet for os, levende som døde.

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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Noget om godt naboskab
Jeg er blevet opfordret til at skrive noget
om vores gode naboskab på dette skønne
sted, hvor vi bor på
Jegindø, med eng og
fjord mod øst og baghaven ”Slotsparken”, som er
en udvidelse af vores grund. Det der gør vores
sted til noget særligt er også de dejlige naboer
hele vejen rundt.
Her bor en ung, ukrainsk familie med to små børn
lige ved siden af os. De manglede noget familie så
vi blev deres ”bedsteforældre”. Ikke mindst da
deres ældste barn begyndte i skolen manglede de
nogen der kom med til de forskellige arrangementer, og vi ville gerne. Vi får mange sjove
oplevelser til gengæld.
Unge familier har brug for et netværk og for
denne familie kan vi være en hjælp i mange
situationer. Når det ældste barn har andre børn på
besøg, leger de ofte i ”Slotsparken”, der har vi
vores kaniner og kyllinger, så dyrene får besøg og
bliver kælet og snakket med. Familien har også
køkkenhave i ”Slotsparken”.
Også Lis har en låge i vores baghave, så når Lis
rejser ud passer jeg Fiffi, som er en kat, og ser
efter hendes hus. Når Lis har læst sin avis, kommer
hun med den til os, så får vi en snak om vejr og
vind samt alt det andet.
Til den anden side bor Lotte med sin familie, hun
har også køkkenhave i ”Slotsparken”. Vi er også
biavlere sammen, det skal vi tit have en snak om,
det skal jo læres og udvikles. Lotte har også en
andel i kyllingerne, det er godt at være to til at
passe dem og to når der skal slagtes….
I dette hus er der også en kat, Konrad, der skal
passes i ferier.
For to år siden kom der nye folk i huset overfor.
Jeg tror de er faldet godt til, de er med på at finde
en anledning til at mødes. Deres hus og mis
Jensen ser jeg også efter når de ikke er hjemme.
Nogen siger at katte har deres egen personlighed,
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det har vores også, alle sammen hver deres,
kaninerne har det også, de har i hvert fald et ”løbe
ud” gen.
Nu kan det lyde som om jeg passer alt her i vores
nabolag, men det skal forstås på den måde, at alle
tager hånd om hinanden og holder øje med at
alle har det godt. Vi får også hjælp når vi har brug
for det.
Vi kan alle lide at mødes for snak og hygge og vi
ved hvad godt naboskab betyder.
Hanne Degn Pedersen, Jegindø

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
17. juli:
07. august :
07. august :
Begravelse:
29. juni:
23. juli:
13. august:

Ask Sandfeld Johnsen
Viktor Braae Steffensen
Karl Dam Thiesen
Børge Schøler Kjær
Hans Odgaard
Asta Irena Sørensen

Lyngs Kirke

Kirkelig velsignelse:
13. august:
Louisa Neigaard Hansen
			
og Kristian Yde
Begravelse:
02. august:
Marianne Krogh Riis

Jegindø Kirke
Vielse:
25. juni:
			
06. august:
			
			
Bisættelse:
22. juni:

Sissel Laurice Holmbo McKenzie
og Hans Jørgen Svendsen
(På Sandkrogvej 11)
Karen Dahl Drejer
og Kasper Sleimann
Ingrid Kathrine Laursen

Den nye sognepræst,
Thomas Buelund,
præsenterer sig selv
Mit navn er Thomas Buelund og jeg har fået æren
af at være jeres nye sognepræst per første august,
hvilket jeg er meget taknemmelig over. Jeg er
tredive år og er lige flyttet ind i Søndbjerg præstegård sammen med min kæreste Mette.
Her venter vi blandt flyttekasser og ritualbøger i
spænding på hvad tilværelsen som præstepar på
Thyholm mon vil byde på. De sidste 9 år har jeg
boet i Århus, men kommer oprindeligt fra den
midtjyske hede ved Kibæk. Åbne vidder og vestenvind er derfor ikke fremmedartede for mig og allerede nu nyder vi godt af Limfjordens friske
luft og natur. Jeg blev kandidat fra Aarhus Universitet i 2015, så erfaringen skal først til at opbygges.
Jeg håber dog ikke at det kommer til at ligge jer
alt for meget til last – i så fald må I jo sige til!
Der vil være mange begyndelser i denne tid – ikke
kun for mig som liturg, prædikant og som sognepræst, men også for det thyholmske kirkelandskab; Et nyt pastorat, et sæt nye præster og et nyt
kirkecenter. Jeg håber på at alle disse begyndelser
må være os til fælles glæde og gavn, så at vi i
kirken kan mødes om samme formål: at forkynde
evangeliet og møde hinanden som medmennesker – ja, eller rettere sagt, at vi må komme hinanden ved. På samme måde som fællesskabet er
altafgørende for et lokalsamfund, så er det ligeledes alfa og omega for en kirke. For kirkens fællesskab begynder i den lokale menighed, men peger
derfra ud mod et større fællesskab, mod en folkekirke, men også en global kirke – og en global
verden, om vi vil det eller ej – som alle er en del af.
Det er midt i alle disse fællesskaber vi lærer hinanden at kende, og samtidig er det også her vi bliver
klogere på hvem vi selv er. Jeg glæder mig derfor

rigtig meget til at blive klogere på hvem I er, hvem
jeg er - og hvem vi kan være sammen.
Jeg ser frem til samarbejdet med menighedsråd,
ansatte, frivillige og foreninger, og håber på at jeg
kan blive en nyttig medtænker, der kan hjælpe
med at udvikle nye ideer til det kirkelige arbejde,
men samtidig også støtte op omkring alle de
tiltag, der allerede eksisterer på nuværende
tidspunkt.
Vi er utrolig glade for den imødekommenhed vi
allerede har oplevet og glæder os til at møde alle
jer andre derude mellem bredningerne.
Thomas Buelund

Efterårets
spaghettigudstjenester
- sæt kryds i kalenderen
Tirsdag d. 6/9 kl. 17.00:
Hvidbjerg Kirke med efterfølgende spisning i
kirkecenteret.
Tirsdag d. 4/10 kl. 17.00:
Søndbjerg Kirke med efterfølgende spisning i
konfirmandstuen.
Tirsdag d. 1/11 kl. 17.00:
Jegindø Kirke med efterfølgende spisning i FDF
huset.
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Hvidbjerg/Lyngs

Bibelkredsen, Lyngs

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk

Torsdag d. 8. september kl. 19.30: Bibeltime hos Addy og Kaj
Gravesen, Hovedvejen 142.

Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 4. september kl. 10.30 i haven ved Hvidbjerg Præstegård.

Alle Hjem
Mandag d. 26. september kl. 19.30: Bibeltime hos Ellen og
Peter Gade, Vitasvej 6.

Høstgudstjenester
Søndag d. 18. september kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Hvidbjerg Kirke.
Søndag d. 25. september kl. 10.00: Høstgudstjeneste i Lyngs
Kirke.

Unge Hjem
Mandag d. 26.september. kl. 19.30: Møde hos Kirsten og
Kjeld Graversgård, Kongevejen 1.
En aften med tidligere sognepræst på Jegindø og værestedsleder Ulrik Jensen, der kommer og fortæller om livet
på et værested.

Børnekirke
Søndag d. 18. september kl. 10.30: Børnekirke i Hvidbjerg
Kirke.
Menighedsr ådet
Onsdag d. 7. september kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.
Solvang
Tirsdag d. 13. september kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 27. september kl. 15.00: Andagt v. Jytte Laustsen.
Indre Mission
Onsdag d. 14. september kl. 19.30: Bibelkursus i Jegindø Missionshus. (Se under fælles)
Onsdag d. 21. september kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Oluf Therkildsen, Randers, taler ud fra emnet: ”Kærlighed
gør en verden til forskel”.
Arrangementet afvikles i fællesskab af Grundtvigsk Forum
og IM Hvidbjerg.
Prisen for kaffe og foredrag er 50 kr.
Program fås ved henvendelse til Betty Hargaard. Tlf. 97 87
15 34/60 73 52 49.
Grundtvigsk Forum
Onsdag d. 21. september kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Oluf Therkildsen, Randers, taler ud fra emnet: ”Kærlighed
gør en verden til forskel”.
Arrangementet afvikles i fællesskab af Grundtvigsk Forum
og IM Hvidbjerg.
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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
Høst- og Fangstgudstjeneste og
kirkefrokost
Søndag d. 18. september kl. 10.30 med efterfølgende kirkefrokost i FDF-huset. Hver deltager / familie medbringer en
anretning til den fælles kirkefrokost.
Menighedsr ådet
Onsdag d. 7. september kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.
Indre Mission
Onsdag d. 14. september kl. 19.30: Bibelkursus i Jegindø Missionshus. Underviser professor dr. theol. Peter Vester Legarth, Århus. Kaffebord.
Onsdag d. 28. september kl. 19.30: ”Mannakorn” ved Tonny
Jeppesen. Kaffebord.
Alle er velkomne.
Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger kontakt gerne
Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18.

FDF
Lørdag d. 10. – søndag d. 11. september: Kanotur for væbnere og ledere på Karup Å.
Lørdag d. 17. – søndag d. 18. september: Overnatningsweekend i kredshuset for hele kredsen.
Søndag d. 18. september: Høst- og Fangstgudstjeneste kl.
10.30.
Mandag d. 19. september: Ledermøde kl. 20.00.
Klassemøder for puslinger mandage fra kl. 18.30 – 20.00.
Klassemøder for tumlinger mandage fra kl. 18.30 – 20.00.
Klassemøder for væbnerelever og væbnere mandage fra
kl. 18.30 – 20.00.
Søndbjerg /Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Høstgudstjeneste
Efter høstgudstjenesten i Søndbjerg Kirke søndag d. 11.
september kl. 10.30 indbydes der til høstfrokost i konfirmandstuen. Pris pr. person kr. 40,-. Tilmelding ikke nødvendig.
Opstillingsmøde
Tirsdag d. 13. september kl. 19.00 i konfirmandstuen ved
Søndbjerg præstegård.
Orienteringsmøde eventuelt efterfulgt af opstillingsmøde forud for det kommende menighedsrådsvalg.
Se nærmere omtale andetsteds i bladet.
Indre Mission
Onsdag d. 14. september kl. 19.30: Bibelkursus. (Se under
fælles)
Bibelkredsen
Mandag d. 19. september kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik
Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tekst: Johs. 15,1-11.
MUSIK ALSK TANKERUM
Torsdag d. 22. september kl. 19.00 - 21.00 i Søndbjerg Kirke.

PROGRAM FOR
CAFEEFTERMIDDAGE
- EFTERÅRET 2016 –
i THYHOLM KIRKECENTER
28.09: Niels Windfeldt:
”Egn og opvækst i Historisk Perspektiv”
12.10: Børge Larsen: ”En Jegindø-dreng fortæller”
26.10: Hans Stokholm Kjer : ”Danmark rundt i kajak”
09.11: Erik Bitsch: ”Hongkong Kalder”
23.11: Magnus Sørensen: ”Lær af fortiden – Lev i nutiden”
07.12: Annonceres senere i ugepressen.
Cafeeftermiddage er altid onsdage og som sædvanlig
starter vi kl. 14.30 og slutter senest kl. 16.30. Arrangørgruppen glæder sig til at møde nye som gamle gæster og
vil glæde os til at byde jer alle velkommen i vort nye
Thyholm Kirkecenter.

Fælles program
Indre Mission

Onsdag d. 14. september kl. 19.30 i Jegindø
Missionshus. Bibelkursus.
Underviser: Professor, dr. theol. Peter Legarth. Kaffebord.

Grundtvigsk Forum
og Indre Mission

Onsdag d. 21. sept. kl. 19.30 kommer Oluf Therkildsen til Thyholm Kirkecenter.
Oluf Therkildsen er kirketjener ved Kristrup kirke i
Randers.
Tidligere var han med til at starte Finderup Efterskole
op, og var forstander gennem de første ni år.
Han har desuden undervist på Diakonhøjskolen i Århus,
og før det, var han KFUM sekretær.
Oluf Therkildsen er en dygtig og særdeles underholdende foredragsholder.
Emnet er: ”Kærlighed gør en verden til forskel”.
Aftenen arrangeres af Grundtvigsk Forum og IM i
Hvidbjerg.
Pris for foredrag og kaffe: 50 kr.
Alle er velkomne.
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Gudstjenester | september 2016

Hvidbjerg
4.9 15. s.e. Trin. kl. 10.30
11.9 16. s.e. Trin. kl. 9.00
18.9 17. s.e. Trin. kl. 10.30
					
25.9 18. s.e. Trin. kl. 9.00
2.10 19. s.e. Trin. kl. 10.30

Morten Krogh Nielsen - Friluftsgudstjeneste
Thomas Buelund. Kirkekaffe.
Thomas Buelund – Høstgudstjeneste
Børnekirke
Morten Krogh Nielsen. Kirkekaffe
Morten Krogh Nielsen

4.9
11.9
18.9
25.9
2.10

Morten Krogh Nielsen
Morten Krogh Nielsen - Høstgudstjeneste
Morten Krogh Nielsen

Lyngs
15. s.e. Trin.
16. s.e. Trin.
17. s.e. Trin.
18. s.e. Trin.
19. s.e. Trin.

INGEN
INGEN
kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 9.00

Jegindø
4.9 15. s.e. Trin. kl. 10.30
11.9 16. s.e. Trin. INGEN
18.9 17. s.e. Trin. kl. 10.30
					
25.9 18. s.e. Trin. kl. 9.00
2.10 19. s.e. Trin. kl. 9.00

Thomas Buelund

4.9
11.9
18.9
25.9
2.10

15. s.e. Trin.
16. s.e. Trin.
17. s.e. Trin.
18. s.e. Trin.
19. s.e. Trin.

kl. 9.00
kl. 10.30
INGEN
kl. 9.00
INGEN

Thomas Buelund
Thomas Buelund - Høstgudstjeneste

4.9
11.9
18.9
25.9
2.10

15. s.e. Trin.
16. s.e. Trin.
17. s.e. Trin.
18. s.e. Trin.
19. s.e. Trin.

INGEN
INGEN
kl. 9.00
INGEN
kl. 10.30

Morten Krogh Nielsen
- Høstgudstjeneste. Kirkefrokost
Jan Bjerglund
Thomas Buelund

Søndbjerg
Bettina Franch

Odby
Bettina Franch
Thomas Buelund. Kirkekaffe

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

