Hvidbjerg Kirke,
efter sneflokkene kom vrimlende
hen over diger trimlende
...og nu står tjørnen stikkende
og spidder sne på piggene,
og nu kom Kjørmes-Knud!

Kirkehøjskole
om Luther og reformationen

Februar er også
fastelavnsfester
n r .
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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
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
april 2017:
24. februar 2017
Fotos: Ellen Aarlit Gade, Christen Gade,
Morten Krogh Nielsen og Thomas Buelund

PÅ SPORET AF KJØRMES KNUD
Jeppe Aakjærs kendte vintersang “Sneflokke kommer
vrimlende” giver en tilstandsrapport fra et omblæst vinterlandskab. Digtet er dateret til
den 10. marts 1916. Egentlig
hedder digtet ‘Nordovst’ og er
fra samlingen “De fire vinde”,
men sættes i dag ofte i forbindelse med februar og kyndelmisse. Herfra
lyder det afsluttende og velkendte vers:
Og Gammelmor i Klokkerne
med Huen og Graalokkerne,
hun haler op i Sokkerne
og ser forsagt derud,
for nu er Kaalen liggende,
og nu staar Tjørnen stikkende
og spidder Sne paa Piggene,
og nu kom Kjørmes-Knud!
Jeg har ofte undret mig over hvem denne Kjørmes-Knud var. Mon det er
en vestjysk omskrivning af Købmandens søn, Knud? Man kunne godt
forestille sig Kjørmes-Knud som en fræk naboknægt, der altid var klar til
en rask sneboldkamp med ‘de små Sørene’. Måske er det Thorvald
Aagaards melodi, der giver et misvisende indtryk, idet den legende og
let jonglerer med tunge temaer. For går man til teksten, så er der dog
ikke så meget, der er lystigt. Kålen ligger fladt, mens tjørnen stritter
sneklædt. “Det knyger ud af Himlene, det sluger Hegn og Gaard!”. I
Aakjærs “Samlede Digte” finder vi en ledetråd, for lige før ‘Nordovst’
kommer digtet “Kjørmes-Knud”, som er dateret til den 11. marts 1916 –
altså dagen efter han skrev ‘Nordovst’. Det må altså også have ligget
Aakjær på sinde. Men i digtet finder vi ingen sød købmandsknægt. I
stedet beskrives Knud, som en farlig karl:

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
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Thyholm K irkecenter

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

Nørregade 19, Hvidbjerg
Kordegn Christen Birkebæk
tlf: 97 87 11 15
E-mail: cbi@km.dk
Fast træffetid:
Tirsdage kl. 10-13
Onsdage kl. 10-13
Torsdage kl. 15-18

Kjørmes Knud, med di Stud
kyr do twat for mi Rud
med en Stjat so laang som fræ Naur og te Bur
Kjørmes Knud, vælt derud
no æ Skorsten si Tud
saa Gud naadigen spaar jen æ Taag po æ Mur!
Digtet er en bøn til Knud om ikke at udøve hærværk
på hus og indbo - og Knud lyder snarere som lidt af
en tyran, man skal have respekt for – frem for naboens knægt, der blot vil lege i sne. »Knud, vælt ikke
skorstenen! – Og lad nu taget ligge!« lyder bønnen.
Måske er Knud en glemt nordisk gud, der kommer
ridende med sine stude, hvormed han bringer vintertide, frost og snestorm til det danske bondesamfund.
At Knud har fået et guddommeligt islæt skyldes nok
mest af alt Aakjærs digtning, selvom Knud dog også
bærer en aura af noget guddommeligt med sig i
bagagen fra tidligere tider.
For Kjørmes-Knud er slet ikke en person, men et
vinterfænomen, der kunne indfinde sig ved den
katolske højtid missa candelarum – som på dansk
blev til kyndelmisse eller kertemesse – og som på jysk
blev til Kjørmes. Lysmessen blev afholdt den 2. februar og var en helligdag indtil Struenses helligdagsreform i 1770. Her indviede man de vokslys, der skulle
bruges det kommende år i kirken. Dagen markerer
også at der var gået fyrre dage siden Jesus blev født,
og at Maria derfor ikke længere var uren. Dermed
kunne den lille familie besøge templet i Jerusalem, for
at lade Jesus fremstille for Herren, sådan som det var
jødisk skik ifølge Moseloven. I kan selv gå på opdagelse i Lukasevangeliet kap. 2,22-40. Der er ganske

sikkert en sammenhæng med kyndelmisse, idet at
Jesus beskrives som hedningernes lys.
Men i en mere folkelig sammenhæng, som den
Kjørmes-Knud befinder sig i, så markerer kyndelmisse,
at halvdelen af vinterhalvåret er gået. At vi nu befinder os lige mellem d. 1. november og den 1. maj. På
dette tidspunkt var det vigtigt, at der stadigvæk var
halvdelen af pølserne tilbage på rækkerne, så familien
kunne klare sig til sommer. Så vidt ‘Kjørmes’, men
hvad så med Knud?
Knud, eller Knude, var den strenge vinterstorm som
kunne tage til omkring februar. Når vinteren begyndte at knude, så tog det givetvis længere tid for den at
løsne sit tag. Kjørmes-Knud var da den knude, som
vinteren kunne slå ved kyndelmisse. Man varslede om
kyndelmisseknude ved at tyde stjernerne. Hvis der
forekom en tæt samling midt på mælkevejen, så var
det kyndelmisseknudens tegn – eller “så kom Kjørmes-Knud” - og jo tydeligere knuden var, jo hårdere
vinter var der i vente. Hvis den var rigtig hård, så
kunne man sige: “kyndelmisse knude ryster sine
klude!”
Der var også mange varsler tilknyttet selve dagen,
der kunne give tegn på, hvordan de sidste to vintermåneder skulle blive. Om de skulle blive koldere eller
mildere. Et af de morsomste er efter min mening: Hvis
det blæser, så atten kællinger ikke kan holde den
nittende, så forsvinder kulden snart. Lad os håbe på
et raskt blæsevejr, der kan sende vinteren på flugt, så
at vi snart kan se forårets milde ansigt!
Glædelig Kjørmes.
Thomas Buelund

For m ænd

Gr avere

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Marianna Brogaard
tlf: 23 34 14 88
E-mail: Fam.Brogaard@mvb.net

Hvidbjerg
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83

Søndbjerg – Odby sogne:
Bente Thing
tlf: 22 27 34 26
E-mail: bentething@hotmail.com

Jegindø
Ernst M. Lauridsen
Jegindø kirkegårdskontor
tlf: 51 50 86 85
tlf: 97 87 93 23

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
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Kirkens frivillige
Sidst i november måned samlede HvidbjergLyngs-Jegindø menighedsråd interesserede til et
temamøde om frivilligt arbejde ved kirken.
Tanken med mødet var at etablere et aktivitetsudvalg der sammen med menighedsrådet
kunne styrke og støtte op omkring kirkens
arbejde.
Det lykkedes ikke helt efter det afgående menighedsråds ønske, men til gengæld kom der en
masse andet godt og inspirerende ud af aftenen.
Aftenen indledtes med at jeg præsenterede et
kort oplæg om frivillighed i kirken. Hvilke visioner skal man have for frivillighed i kirken og
hvorfor skal man have frivillige med i menighedsarbejdet. Kan præsten og de øvrige ansatte
ikke bare klare det selv?
Jeg præsenterede forskellige eksempler på
områder hvor man kan tilknytte frivillige i kirken
- lige fra lægmandslæsere i gudstjenesten over
diakonale indsatsområder som f.eks. besøgstjeneste og praktisk medhjælpertjeneste til mere
brede fællesskaber som f.eks. kirkehøjskole og
caféeftermiddage.
Nu boblede det så frem med gode forslag fra de
omtrent 40 fremmødte og efter en runde med
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forslag, arbejdede vi videre i grupper med de
enkelte forslag.
Det vil være for omfattende at nævne alle forslag
her, men jeg vil her nævne nogle af de emner der
blev berørt:
*Gudstjenester og kirkeliv:
Skal vi ikke have flere kirkelige aktiviteter på tværs
af de traditionelle sogneskel? F.eks. fælles friluftsgudstjenester for hele pastoratet? Og skal ”De Ni
Læsninger” ikke også være for hele pastoratet?
Skal præsten mere ned på gulvet, og skal der ikke
være kirkekaffe hver søndag? Og hvad med en
hverdagsgudstjeneste, så vi også får søndagens
budskab ud i en hverdagssammenhæng? Alt
sammen med det sigte at vi mere og mere kommer til at føle os som en menighed og et kirkeligt
fællesskab på Thyholm og Jegindø.
*Café-eftermiddage:
Hvordan sikrer vi at vi kan bygge videre på caféeftermiddagenes succes? Hvordan laver vi en caféeftermiddag i udgave 2.0? Skal der en ny økonomi
ind i eftermiddagene så vi kan fastholde og udbygge den gode aktivitet i hele pastoratet?

*Frivillige i Thyholm Kirkecenter:
Hvordan får vi etableret en ordning, så Kirkecenteret bliver ramme for aktiviteter, der opleves som
fælles og åbne tilbud? Skal der kaffe-værter på
eller skal der etableres nye tilbud med vægt på
det sociale, som f.eks. en spise- og hyggeaften
eller et ”åbent hus”-tidspunkt, hvor man bare kan
komme forbi til en kop kaffe, avislæsning eller
strikkenørklerier?
*Socialt værested:
Inspireret af en fælles oplevelse af, at der blandt
os på Thyholm og Jegindø bor mennesker med
sociale og økonomiske udfordringer – hvordan
kan vi så etablere et sådant værested for udsatte
og trængende enlige og familier, der lever sammen med os. En særlig gruppe tog straks opgaven med at arbejde videre med disse planer.

dring for børn, ungdomsgudstjenester. De fremmødte fra FDF og KFUM & K havde mange inspirerende forslag med.
Der er med andre ord noget i gære. Selvom
aftenen ikke endte ud med, at der blev nedsat et
aktivitetsudvalg, så kom der noget endnu mere
spændende og nyt ud af aftenens møde. Det bobler med forslag og ideer til hvordan menighedslivet kan blomstre. Jeg forestiller mig derfor, at
dette møde kun var det første i en række af møder, som menighedsrådene vil invitere til for at
diskutere, hvordan vi med støtte fra de mange
frivillige kan udvikle kirkelivet i vores område.
Morten Krogh Nielsen

*Aktiviteter rettet mod børn/konfirmander/
unge og familier:
Hvad kan vi som kirke og menighedsfællesskab
gøre endnu mere for at ramme denne gruppe
med det kristne budskab? Flere gode forslag kom
på banen: Pokemon-gudstjenester, pilgrimsvan-

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Bisættelse / begravelse:
7. december:
Kim Rugaard Jensen
20. december: Verner Thing
28. december: Ingsa Christensen
30. december: Martin Højbjerg Mortensen
4. januar:
Dorte Schøler Kjær

Odby Kirke
Begravelse:
30. december:

Kirsten Marie Riis
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Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 2. februar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.
Solvang
Tirsdag d. 14. februar kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 28. februar kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Onsdag d 1. februar: Kredsmøde (Se under fælles)
Mandag d. 20. februar - onsdag d. 22. februar: Missionsuge
hver aften kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Mandag d. 20. februar: Tidl. socialrådgiver Jens Kr. Brander,
Hurup. Sangkoret Håbet medvirker under ledelse af
organist Chr. Birkebæk.
Tirsdag d. 21. februar: Sognepræst Jan Bjerglund, Humlum.
Onsdag d. 22. februar: Fritidsforkynder Niels Åge Kristensen, Mors. Nr. Nissum kirkekor medvirker under ledelse af
korleder Britta Christensen.
Unge Hjem
Mandag d. 27. februar kl. 19.30: Møde hos Rie og Børge
Larsen, Munkevej 7.
Alle Hjem
Mandag d. 27. februar kl. 19.30: Bibeltime hos Else og
Svend Erik Toftdal, Fasanvej 25.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 9. februar kl. 19.30: Bibeltime hos Addy og Kaj
Gravesen, Hovedvejen 142.
Thyholm KFUM og KFUK
Læs mere på: www.thyholm.kfum-kfuk.dk
Thyholm FDF
Se: www.fdfthyholm.dk
Jegindø

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 2. februar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.
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Indre Mission
Onsdag d. 1. februar: Kredsmøde i Harring-Stagstrup
Kirkecenter (Se under fælles)
Onsdag d. 22. februar kl. 19.30 i Jegindø Missionshus:
Prædikenværksted ved
sognepræst Morten Krogh Nielsen. Tekst: Matt 15,21-28.
Kaffebord
Mandag d. 27. februar - torsdag d. 2. marts: Missionsuge
hver aften kl. 19.30 i Missionshuset:
Mandag d. 27. februar: Chauffør Kjeld Thing, Hvidbjerg og
sangkoret Håbet, Thyholm
Tirsdag d. 28. februar: Fritidsforkynder Niels Aage Christensen, Nykøbing
Onsdag d. 1. marts: Fritidsforkynder Søren Peter Thomsen,
Hundborg
Torsdag d. 2. marts: Fritidsforkynder Harry Harregaard,
Salling
Kaffebord hver aften i missionsugen.
Alle er velkomne.
Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger kontakt gerne
Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18.
FDF
Mandag d. 13. februar: Ledermøde kl. 20.00
Søndag d. 26. februar kl. 14: Fastelavnsfest i kredshuset. Vi
møder udklædte og alle er velkomne også selv om man
ikke er FDF´er. Voksne kan købe kaffe.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger kl. 18.30 – 20.00
Tumlinger/pilte kl. 18.30 – 20.00
Væbnere kl. 18.30 – 20.00 hver anden uge.
Søndbjerg / Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 2. februar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Kyndelmissemesse
Torsdag d. 2. februar kl. 17.00 i Odby Kirke: Kyndelmissemesse for hele familien med efterfølgende spisning i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musik alsk tankerum
Onsdag d. 22. februar 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.

Fastelavn
Efter gudstjenesten søndag d. 26. februar kl. 14.00 i
Søndbjerg Kirke inviteres der til tøndeslagning, kaffe og
fastelavnsboller m.m. i konfirmandstuen.
Bibelkredsen
Mandag d. 6. februar kl. 19.00 hos Karen Margrethe og
Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Tekst: Matt. 20,1-16.

Indre Mission
Onsdag d 1. februar: Kredsmøde (Se under fælles)
KFUMs Soldater mission
Onsdag d. 8. februar: Generalforsamling (Se under fælles)

Fælles program
Kirkehøjskole:
Luther og reformationen

Torsdag d. 9. februar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Stiftskonsulent Henning Kjær Thomsen: Luther – hvem
var han og hvad ville han?
Torsdag d. 23. februar kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter:
Vi ser filmen “Luther” - om reformationen.

Caféeftermiddage i
Thyholm Kirkecenter

Indre Mission

Onsdag d. 1. februar kl. 19.30: Kredsmøde i HarringStagstrup Kirkecenter. Taler: Fritidsforkynder Svend Erik
Petersen, Ringkøbing.

KFUMs Soldatermission

Onsdag d. 8. februar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Generalforsamling. Tale ved sognepræst Thomas Buelund,
Thyholm Pastorat.

Onsdag d. 8. februar: Christen Birkebæk: ”Sol og vind
skal deles lige”.
Onsdag d. 22. februar: Inger Nielsen: ”Minder fra
Grønland”.
Caféeftermiddage i Thyholm Kirkecenter starter kl. 14.30
og slutter senest kl. 16.30.
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Gudstjenester | februar 2017

Hvidbjerg
5.2
Sidste s.e. H. K.
INGEN
12.2 Septuagesima
kl. 10.30
19.2 Seksagesima
kl. 9.00
26.2 Fastelavn
kl. 10.30
					

Lyngs

			
5.2
Sidste s.e. H. K.
kl. 9.00
12.2 Septuagesima
INGEN
19.2 Seksagesima
kl. 10.30
26.2 Fastelavn
kl. 13.00
					

Thomas Buelund
Thomas Buelund. Kirkekaffe.
Morten Krogh Nielsen.
Fastelavnsgudstjeneste

Bettina Franch
Thomas Buelund
Morten Krogh Nielsen
Fastelavnsgudtjeneste

Jegindø
5.2
12.2
19.2
26.2

Sidste s.e. H. K.
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

kl. 10.30 Morten Krogh Nielsen
INGEN
kl. 9.00 Per Toftdahl. Kirkekaffe.
kl. 10.30 Thomas Buelund

Søndbjerg
5.2
Sidste s.e. H. K.
INGEN
12.2 Septuagesima
kl. 9.00 Thomas Buelund
19.2 Seksagesima
INGEN
26.2 Fastelavn
kl. 14.00 Thomas Buelund.
					 Fastelavnsgudstjeneste.

Odby
5.2
12.2
19.2
26.2

Sidste s.e. H. K.
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

kl. 9.00 Morten Krogh Nielsen
INGEN
kl. 10.30 Per Toftdahl
INGEN

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

