“Du, som væver livets tråd
og skaber billedrammen,
kald mig ud til dagens dåd,
lad livet hænge sammen.
For med tråden himmelspundet
kan dagene fornys.
Nu er mørket overvundet
med Ordet, som blev lys.”
(Leif Rasmussen 1993)

Jegindø Kirke
en morgenstund.
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kirkegårdenes medarbejdere
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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

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

Troens opsving
Tidligere statsminister Poul Schlüter kunne i sin nytårstale i 1985 slå fast
at ”opsvinget har bidt sig fast”. Jeg kom i tanke om denne lille sætning,
da jeg for nogle uger siden fik mulighed for at høre professor Peter
Lodberg fra Århus Universitet.
Han talte om tro og forsøgte at give os præster temperaturen på danskernes tro. Og nu skulle man måske forvente at det ville blive en tale
om hvordan det nu går ned ad bakke, om ateismens fremgang og
troens nedgang, men nej, det blev tværtimod en tale om at troen ikke
er forsvundet, men derimod har etableret sig i andre og nye former, en
tale om troens opsving.
Professor Lodberg tog udgangspunkt i Hebræerbrevets ord: ”Tro er fast
tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” (Hebr. 11.1).
Tro er tillid. Tro er det der gør, at vi tør stå op hver morgen, at vi har tillid
til at den nye dag vil bringe os noget godt. Tro på fremtiden kaster et

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
marts 2017:
24. januar 2017
Fotos: Ole Nielsen, Ellen Aarlit Gade, Christen Gade
og Morten Krogh Nielsen

“Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene.”

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

nyt lys over både den fortid, vi har levet i - hvor vi
måske har gjort ondt, syndet og begået fejl - og giver
os samtidig et helt nyt blik på den nutid vi lever i. Tro
er derfor det modsatte af kynisme, det modsatte af
oplevelsen af at hver dag bare er en gentagelse af
gårsdagens fortrædeligheder - endnu en dag ned ad
bakke og tættere på døden. Når troen spiller så stor
en rolle, at man kan tale om et decideret opsving, så
skyldes det at vores samfund, den måde vi lever på,
er så tæt forbundet med vores behov for at tro på noget.
Vores økonomiske samfund hviler på troen på, på
tilliden til, at vores livssituation hele tiden vil blive
bedre. Det fik professor Lodberg til at påstå at et
stærkt tegn på troens opsving er de finansprogrammer, der hele tiden toner frem på tv. Her jagter tidens
journalister politikere, økonomer og vismænd for at
få dem til at kigge i spåkugler, for at få dem til at
komme med deres svar på hvorfor og hvordan vi kan
have tillid til den økonomiske fremtid. Dette samspil
mellem medier og markedsøkonomi er i dag snart
det vigtigste i den offentlige debat - ja se bare hvor
meget huspriser og antallet af huse til salg fylder i
vores eget lille hjørne af landet. Men selvom det rum
ikke er fyldt med traditionelle religiøse begreber som
frelse, gud, tro, tillid, fremtid og dom, så er det tydeligt at uden vores evne til at tro på noget andet og
større end os selv så bryder markedet, så bryder
tilliden ned og dermed vores samfund sammen.

fundet bliver mere og mere moderne, så er det en
profeti, der har vist sig ikke at holde stik. Vi vælger i
høj grad fortsat at tro på noget. Men hvis vi kun
dyrker os selv og vores økonomiske samfundsorden
som guder, så glemmer vi at troen kommer til os,
kommer fra et sted uden for os selv, vi glemmer at
troen kommer fra Gud. Derfor skal forholdet vendes
om og vi må erkende at vi først bliver os selv, når vi
svarer ja til Guds invitation til os om at komme til tro.
Tro er altså ikke et udslag af vores egen vilje, men en
anerkendelse af, at vi allerede lever i en virkelighed,
der er bestemt af Gud, og vi skal blot afgøre, om vi vil
lade troen på Gud gælde for vores egen eksistens.
Den kristne tro er på mange måder derfor som at
svare på en invitation til en fest, til et troens opsving,
som allerede er i gang.

Og selvom der er skrevet kilometervis af bøger om
hvordan troen vil forsvinde efterhånden som sam-

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

Morten Krogh Nielsen

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
27. november:
18. december:

Merle Bjørn Mølgård
Asger Berggren Thing

Lyngs Kirke
Dåb:
4. december:

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

Mathi Vangsgaard Skriver

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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Præsentation af medarbejderne ved kirkegårdene
Dette er udarbejdet i november måned 2016. Formålet er at præsentere gæster og pårørende/gravstedsejere for de medarbejdere der arbejder på de forskellige kirkegårde i pastoratet.
Kirkegårdene i Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø har fra 1. april 2017 fælles ledelse og administration.
Det forventes at der er ansat en ny kirkegårdsleder i Hvidbjerg snarest, og vedkommende vil så, pr. 1.
april 2017, være den administrative leder af kirkegårdene i Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø.
Hvidbjerg og Lyngs:
Kirkegårdsleder, stillingen er opslået ledig.
Desuden er der ansat 5 gartneri-medarbejdere. Deres daglige arbejde er at holde kirkegårdene rene,
hver enkelt har ansvaret for sit eget afsnit, de større arbejder deltager alle i.
Man deles om rengøringen i kirken, samt kirketjenesten ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Indtil videre har personalet i Hvidbjerg passet kirkecentret, men der sker formentlig en ændring.

Kirsten Madsen
41 år, fuld tid
bor i Hvidbjerg

Henrik Christensen
49 år, sæsonansat,
bor i Hvidbjerg

Kirsten Mølgaard
57 år, sæsonansat,
bor i Holstebro

Brian Lauritsen
42 år, fuld tid,
bor i Flovlev

Ejnar Hansen
52 år, sæsonansat,
bor på Jegindø

Jegindø:
Graver Ernst Møller Lauridsen,
58 år, bor i Sydthy, har været
fuldtidsansat i 24 år.
Har det administrative ansvar
for kirkegårdens drift og et
antal timer i præsteboligens
have, samt rengøring i kirken
og medvirken ved kirkelige
handlinger.
Ugentlig fridag er mandag.
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Gravermedhjælper Sanne WadSørensen, 43 år, bor i Lyngs,
deltidsansat siden april 2015.
Deltager i alt arbejde i kirken
og på kirkegården, samt afløser Ernst ved ferier og fridage.
Ugentlig fridag er mandag.

Søndbjerg:
Graver Hanne Kragh Møller, 48
år, bor i Odby, har været fuldtidsansat i 4 1/2 år. Har ansvaret for kirkegårdens drift og
nogle timer i præsteboligens
have samt deltager i kirkelige
handlinger.
Der er gensidig afløsning med
graveren i Odby.
Ugentlig fridag er onsdag.

Chr. Erik Christensen, timelønnet gravermedhjælp/kirkesanger, bor i Søndbjerg.
Tilknyttet i større eller mindre
omfang siden 1979.
Ved Søndbjerg og Odby kirker
kan morgen- og aftenringning
være forskudt, fordi graverne
afløser hinanden.

Odby:
Graver Karsten Særkjær Nielsen, 48 år, bor i Odby, fuldtidsansat i 15 år.
Har ansvaret for kirkegårdens
drift og deltager i kirkelige
handlinger.

Som medhjælper er forskellige timelønnede medhjælpere. Der er et vist antal timer til rådighed.
Der er gensidig afløsning med graveren i Søndbjerg.
Ugentlig fridag er mandag.

Ingrid Noer Nielsen

CAFÉEFTER MIDDAGE I THYHOLM
KIRKECENTER – 1. HALVÅR 2017
PROGRAM for følgende onsdage:
•
•
•
•
			
•
•
			

25.01.
08.02.
22.02.
08.03.
22.03.
05.04.

Jens Sund: ”En levnedsbeskrivelse”
Christen Birkebæk: ”Sol og vind skal deles lige”
Inger Nielsen: ”Minder fra Grønland”
Anna Fomsgaard: ”Træk af præstegårdenes historie
på Thyholm og Jegindø”
Hans Stokholm Kjer: ”Danmark rundt i kajak”
Tage Kristensen: ”Det farlige sund mellem ’odderne’
og filmen om ’æ skavmand’”.

Velkommen til endnu et spændende halvår, hvor vi sædvanen tro starter kl. 14.30 og
slutter senest kl. 16.30.
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i
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Hvidbjerg/Lyngs

Jegindø

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 12. januar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 12. januar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.

Solvang
Tirsdag d. 10. januar kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 24. januar kl. 15.00: Andagt.

Indre Mission
Mandag d. 9. - torsdag d. 12. januar: Evangelisk Alliances Bedeuge over emnet ”Enestående”. Bestyrelsesmedlemmerne
har hver en aften på skift. Hver aften kl. 19.30.
Onsdag d. 18. januar kl. 19.30: Bibelarbejde ved Chr. Erik
Christensen. Kaffebord.
Fredag d. 20. - lørdag d. 21. januar: Mandsstævne i Bedsted
Missionshus (se under fælles).
Alle er velkomne.
Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger kontakt gerne
Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18.

Indre Mission
Bedeuge i Thyholm Kirkecenter. Alle aftener kl. 19.30.
Mandag d. 9. januar: Indledning ved Lars Sandfeld.
Tirsdag d. 10. januar: Indledning ved Bent Ingemann.
Onsdag d. 11. januar: Indledning ved Bent Fodgård.
Fredag d. 20. - lørdag d. 21. januar: Mandsstævne i Bedsted
Missionshus (se under fælles).
Onsdag d. 25. januar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Årsmøde.
Forslag til kandidater skal afleveres til Betty Hargaard
senest d. 18. januar.
Mail: styvelhus@gmail.com / tlf. 60 73 52 49
Unge Hjem
Mandag d. 23 januar kl 19.30: Møde hos Else og Svend
Bach-Mose, Hovedvejen 88.
Alle Hjem
Mandag d. 23. januar kl. 19.30: Bibeltime hos Elly og Niels
Anton Christensen, Skærshøjvej 6.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 19. januar kl. 19.30: Bibeltime hos Gitte og
Reinhardt Lyngs, Rosenvænget 2.
Thyholm KFUM og KFUK
Læs mere på: www.thyholm.kfum-kfuk.dk
Thyholm FDF
Se: www.fdfthyholm.dk

FDF
Mandag d. 9. januar: Ledermøde kl. 19.00
Tirsdag d. 10. januar: Kredsmøde. Vi tager alle i Hurup Svømmehal kl. 17.30 – 20.45
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 ådet
Onsdag d. 18. januar 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.
Bibelkredsen
Mandag d. 16. januar kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25. Tekst: Matt. 8,1-13.
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Konfirmanderne inviterer til gudstjeneste

Hver torsdag kl. 13.20 tropper eleverne fra Thyholm Skoles
7.a og 7.b op til konfirmandundervisning i Thyholm Kirkecenter.
Vi er allerede godt i gang med undervisningsforløbet. Der
bliver læst i testamenterne, der bliver talt om livets store
emner.Vi mødes altid først i kirkecenteret og får en lille forfriskning. Det er ofte kage og saftevand, men også gulerødder og æbler kan være på menuen, og bliver også spist
med glæde, for det er godt lige at få lidt ekstra energi her
først på eftermiddagen.
Derefter går vi over i kirken, hvor vi synger, øver trosbekendelsen, beder Fadervor og ofte tager vi også fat på søndagens tekst og taler lidt om hvad der skal prædikes over. Vi

Fælles program
Indre Mission

Fredag d. 20. - lørdag d. 21. januar: Mandsstævne i
Bedsted Missionshus. Medvirkende: Missionær Bjarne
Hvidberg, Tistrup.
Onsdag d. 1. februar kl. 19.30: Kredsmøde i HarringStagstrup Kirkecenter. Taler: Fritidsforkynder Svend Erik
Petersen, Ringkøbing.

Filmstudiekredsen

Torsdag d. 19. januar kl. 19.00: Vi ser og diskuterer
filmen: ”The Broken Circle Breakdown” af den belgiske
instruktør Felix Van Groeningen.
En aften med film, kaffe og diskussion. Pris for kaffebord:
20 kr.

præster vil gerne inspireres af konfirmandernes spørgsmål
og tanker og dem er der ofte mange af. Så kender konfirmanderne også søndagens tekst, når de kommer i kirke.
Vi har sagt til dem at de skal komme i kirke mindst 10 gange inden de skal konfirmeres for at blive fortrolige med den
danske højmesse. Og de er allerede med. Enkelte har allerede været i kirke mere end 10 gange, så det er en glæde at
de er glade for at komme og være med i kirken.
Efter at vi har været i kirken går vi over i kirkecenteret, hvor
dagen sluttes af oftest med to undervisningsforløb over
forskellige emner. Vores grundbog hedder ”Con Dios” som
betyder ”med Gud” – og det illustrerer meget fint den pointe, som vi i undervisningen gerne vil påpege, nemlig at de
er på vej i livet med Gud, at Gud er med dem i livet.
I en weekend i januar tager vi hele holdet med på en konfirmandlejr på Rydhave Slots Efterskole. I løbet af weekenden skal vi hygge os sammen, lære hinanden bedre at kende, men vi skal også arbejde med at forberede en stor
gudstjeneste, som vi derfor gerne vil invitere alle til, ikke kun
konfirmandernes familier, onkler, tanter, søskende og naboer, men alle, så derfor med hilsen fra alle konfirmanderne:
Kom til konfirmandernes egen gudstjeneste
søndag d. 15. januar kl. 10.30 i Hvidbjerg Kirke.
Kom og oplev hvordan årets konfirmander fremlægger bibelske tekster, synger og spiller salmer, læser op og beder
bønner.
Konfirmanderne og vi præster glæder os til at se jer alle
sammen.
Præsterne
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Gudstjenester | januar 2017

Hvidbjerg
31.12
8.1
15.1
22.1
29.1

Lyngs

Nytårsaften
1. s.e. H.3 K.
2. s.e. H.3 K.
3. s.e. H.3 K.
4. s.e. H.3 K.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

16.00
9.00
10.30
9.00
10.30

Thomas Buelund
Jan Bjerglund. Kirkekaffe.
Konfirmandgudstjeneste
Lars Sandfeld. Kirkekaffe.
Thomas Buelund. Børnekirke.

		
1.1
Nytårsdag
8.1
1. s.e. H.3 K.
15.1 2. s.e. H.3 K.
22.1 3. s.e. H.3 K.
29.1 4. s.e. H.3 K.

INGEN
kl. 9.00 Morten Krogh Nielsen
INGEN
kl. 10.30 Lars Sandfeld
kl. 9.00 Thomas Buelund

1.1
8.1
15.1
22.1
29.1

Nytårsdag
1. s.e. H.3 K.
2. s.e. H.3 K.
3. s.e. H.3 K.
4. s.e. H.3 K.

kl. 16.00
INGEN
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 9.00

1.1
8.1
15.1
22.1
29.1

Nytårsdag
1. s.e. H.3 K.
2. s.e. H.3 K.
3. s.e. H.3 K.
4. s.e. H.3 K.

kl. 14.00 Thomas Buelund
INGEN
kl. 9.00 Bettina Franch
INGEN
kl. 10.30 Morten Krogh Nielsen

1.1
8.1
15.1
22.1
29.1

Nytårsdag
1. s.e. H.3 K.
2. s.e. H.3 K.
3. s.e. H.3 K.
4. s.e. H.3 K.

INGEN
kl. 10.30 Morten Krogh Nielsen
INGEN
kl. 10.30 Thomas Buelund
INGEN

Jegindø
Jan Bjerglund
Bettina Franch
Thomas Buelund. Kirkekaffe.
Morten Krogh Nielsen. Kirkekaffe.

Søndbjerg

Odby

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

