Kirkerundtur
på cykel
Lørdag 12. august
kl. 9.30 - ca. 16.00
Ad små veje køres mellem
Thyholm og Jegindøs fem kirker.
Vi besøger kirkerne og får
lidt at vide om dem.
Der vil være sang blandet
med korte refleksioner.
Cykelturen er ca. 45 km.
Mødested og slutsted:
Stationen i Oddesund Nord.
Det er muligt at tage cyklen med
toget til Oddesund Nord.
Medbring cykel, madpakke
og drikkevarer.
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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

Sommerkoncert i
Hvidbjerg Kirke og
Thyholm Kirkecenter
torsdag d. 3. august kl. 19.30

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
september 2017:
24. juli 2017
Foto: Helga Hugdal, Ellen Aarlit Gade,
Morten Krogh Nielsen, Jan Bjerglund

Klassisk sopran Kirsten Stokholm Jørgensen gæster sit barndomsland
med sine musikalske venner, klassisk baryton Thomas Rewes
og pianist Christina Beltoft.
En aften med klassisk sang, opera og operetter med et repertoire fra
Mozart over Puccini til Strauss.
Nærmere omtale i dagspressen og lokalområdet.
Entré: 50 kr inkl. kaffe og kage

og Marianne Hviid (Hviids foto)

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

Nu er det Åndens lyse tid
Pludselig er det blevet
sommer. Pludselig er
sommeren bare kommet.
Til pinse forelskede jeg
mig i Lars Busk Sørensens
fine salme: ”Nu er det
Åndens lyse tid.” Derfor
sang vi den en del gange i
kirkerne til pinse, for jeg
Af Morten Krogh
syntes, at salmen så fint
Nielsen
vækkede os til lys, varme,
kærlighed og fællesskab. I
denne salme synger vi om sommeren, der bare
kommer:
”Nu er det Åndens lyse tid
og kærlighedens sommer,
der midt i verdens onde strid
og kulde bare kommer.
Nu ånder Gud
på sind og hud
og vækker vore viljer
- som solen græs og liljer.”
Åndens lyse tid er selvfølgelig pinsen, hvor vi
fejrede, at Gud sendte sin Helligånd til de første
apostle. Men Åndens lyse tid er også trinitatistiden og den kærlighedens sommer, som som vi
nu i disse juli, august og efterfølgende måneder
møder i kirkeårets tekster. For det er i trinitatistidens tekster at vi skal forsøge at forstå betydningen af Guds kærlighed, af Guds skabelse, af
Jesu liv, død og opstandelse og betydningen af,

at vi nu har Helligåndens nærvær. Med andre
ord, hvilken konsekvens har det for os, at Gud nu
har åndet på os og vækket vores egne viljer –
hvordan skal vi nu leve? Og det i en verden, hvor
der også er ondskab og kulde. Hvad er et godt
kristent liv? Næstekærlighed og fjendekærlighed,
sygdom og helbredelse, skyld og tilgivelse,
forholdet mellem politiske ledere og Gud eller
forholdet til penge og rigdom. Alt bliver nu sat til
debat og hudflettet i evangeliet til os i de kommende måneder.
Så hvordan kan troen, håbet, kærligheden, retfærdigheden, freden og glæden blive konkret i
vores dagligdag? For det er jo her i vores daglige
liv, i fællesskab med hinanden, at det alt sammen
skal omsættes til handling. Evangeliet i trinitatistiden vil derfor også vise os at ”Åndens lyse tid”
skal være som en læretid for os. Ja, en livslang
læring, for uanset hvor forelskede og opvakte vi
synes vi føler os her i kærlighedens sommer, så
har vi meget at lære endnu
- så vi ses på søndag eller en af de mange andre
søndage i trinitatistiden.

For m ænd

Gr avere

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

Hvidbjerg
Kirkegårdskontoret
E-mail: post@hvidbjergkirkegaard.dk
tlf: 97 87 12 83

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

Jegindø
Ernst Møller Lauridsen
E-mail: jegindoe-kirkegaard@mail.dk
tlf: 51 50 86 85

Lyngs
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83
Søndbjerg
Hanne Kragh Møller
E-mail: hkmodby@gmail.com
tlf: 61 38 08 87
Odby
Karsten Særkjær Nielsen
E-mail: knudbak@dlgmail.dk
tlf: 27 33 16 76
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Konfirmander 2017
Hvidbjerg Kirke

Odby Kirke

Lyngs Kirke

Jegindø Kirke
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Danmarks største menighed
For nogle måneder siden
blev jeg som landsformand for KLF, Kirke og
Medier indbudt til en
workshop i DR-byen i
København. Det handlede om den radiotransmitterede gudstjeneste på P1
søndag formiddag. Stor
var min bekymring, for
hvad skulle der nu ske
Af Henning Bjerg
med den? Var der tanker
Mikkelsen
om at nedlægge den,
flytte den eller på anden måde udhule den?
Heldigvis blev min bekymring gjort til skamme.
Man ville blot forbedre transmissionen, så den
blev endnu mere lyttervenlig. For DR var det kun
naturligt at inddrage KLF, Kirke og Medier i den
drøftelse.
Radiogudstjenesten har altid været et flagskib for
KLF, Kirke og Medier. Det var bl.a. den, der i 1926
førte til stiftelsen af Kristelig lytterforening. Det
skete, fordi det dengang var et vigtigt anliggende
for en kreds blandt kirkens folk, at søndagens
gudstjeneste som noget helt naturligt var at finde
på radioen.
Siden er der jo sket rigtig meget på mediefronten,
men radiogudstjenesten lever endnu og er det
ældste radioprogram i Danmark. Hver eneste
søndag formiddag har man siden den 22. februar
1925 kunnet åbne sin radio på P1 og følge en
højmesse et sted i landet.
Også ”Kristelig lytterforening” er her stadig, men
nu under navnet ”KLF, Kirke og Medier”. Vi er dem,
der gennem dialog med DR og TV2 arbejder for,
at menighedens liv, gudstjeneste og forkyndelse
stadig har en naturlig plads i radio og TV.
Vi gør det af tre grunde: For det første tilgodeser
vi et behov hos de borgere, som af forskellige
årsager ikke har mulighed for fysisk at deltage i

den lokale menigheds gudstjeneste og for hvem
det betyder noget at komme i kirke. For det andet
er det gedigen folkeoplysning. Vi får en indsigt i
menighedens og gudstjenestens indre liv og
dermed også en fornemmelse for det, som er
selve kernen i den kristne kulturarv.
Endelig for det tredje kommer kirken her til orde
på lige fod med andre interessegrupper i vores
samfund og får fortalt, hvad den har på hjerte.
Netop her spiller forkyndelsen en helt særlig rolle,
fordi det for kirken ikke kun handler om at formidle, diskutere og forklare, hvad kirke, tro og kristendom er. Forkyndelsen er en helt særlig genre, som
skal gøre os lydhøre for den åndelige dimension,
nemlig alt det vi ikke kan sige os selv, - det som er
så meget større end os. Vi får søndag formiddag
givet den stille stund, hvor vi kan lytte os ind på
det, som er uden for os selv og som kan trøste,
hjælpe og vejlede os i hverdagen. Vi får rakt det
håb, som kan bære os gennem alle livets tildragelser.
Det er godt for et samfund at have stærke åndelige værdier, som kan samle os, et værdigrundlag,
som vi står sammen om. Folkekirken er dog stadig
de fleste danskeres fælles hjem. Derfor hører dens
gudstjeneste helt klart med i mediebilledet.
Radiogudstjenesten har i gennemsnit ca. 70000
lyttere hver søndag formiddag, og samler således
Danmarks største menighed. I juli får jeg selv
både fornøjelsen og udfordringen med at skulle
prædike for denne menighed. Det glæder jeg mig
rigtig meget til. Men jeg glæder mig også over at
kunne være med i den vigtige dialog med vore
nationale og regionale medier om, hvordan vi
herigennem bedst får formidlet kirke og kristendom til danskerne. Den opgave prøver vi at løse i
KLF, Kirke og Medier så godt vi kan. Endelig glæder jeg mig til at møde mange af jer i forbindelse
med KLF’s sommerstævne i Hvidbjerg søndag den
27. august.
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*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke

Kirkelig velsignelse:
13. maj:
Bettina Højris Nielsen
			
og Rasmus Andreas Jensen
Bisættelse:
1. juni:
Kristian Kristiansen
10. juni:
Marie Larsen

Lyngs Kirke

Kirkelig velsignelse:
27. maj:
Janni Vangsgaard Skriver og
			
Morten Vangsgaard Skriver

Jegindø Kirke
Dåb:
28. maj:
Vielse:
20. maj:
			

Emma Falsig Madsen
Mette Vestergaard Sørensen
og Kasper Leth Hounisen

Vi ønsker tillykke.
Mette og Thomas
skal giftes til
august.

Menighedsrådene har lavet en fælles sogneindsamling.
Hvis du ønsker at være med i en sognegave kan du
indbetale et beløb på følgende konto senest d. 1. august:
Reg.nr. 9070 konto nr. 1627658520 (også som netbank).
Menighedsrådene i Thyholm Pastorat
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Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 10. august kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter:
Menighedsrådsmøde.
Solvang
Tirsdag d. 11. juli kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 25. juli kl. 15.00: Andagt.
Tirsdag d. 8. august kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 22. august kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Onsdag d. 23. august kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Sangaften med Chr. Birkebæk
Nærmere oplysning og program hos Elly Christensen tlf.
40896579
Unge Hjem
Mandag d. 28. august kl. 19.30: Møde hos Mona og Leif
Vestergaard, Vestergade 11.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: www.fdfthyholm.dk
Jegindø

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 10. august kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter:
Menighedsrådsmøde.
Indre Mission
Torsdag d. 20. juli kl. 18.45: Fælleskørsel til Bibelcamping i
Hurup. Taler: Missionær Villy Sørensen.
Torsdag d. 17. august: Vi er indbudte til møde og kaffebord i
Heltborg. Vi kører fra missionshuset kl. 18.40.
Onsdag d. 30. august kl. 18.00: Grill-aften i/ved missionshuset. Underholdning ved Svend Erik Thing. Afslutning.
Tilmelding senest søndag d. 27. august til Kirsten Graversgård. Tlf. 97 87 92 18. Pris 50,- kr. for mad, drikkevarer og
kaffe.
Alle er velkomne også fra nabosognene.
Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger kontakt gerne
Kirsten Graversgård.

FDF
Lørdag d. 8.- fredag d. 14. juli: Sommerlejr for væbnere og
seniorer. Sejltur omkring Mors.
Tirsdag d. 11. – fredag d. 14. juli: Sommerlejr for puslinger og
tumlinger ved Nykøbing Mors.
Mandag d. 7. august kl. 19.00: Ledermøde.
Mandag d. 21. august: Opstart. Der uddeles indbydelse til
børn på Jegindø og andre nuværende medlemmer.

Efter gudstjenesten serveres der pølser med brød samt
kolde drikke.
Medbring stol eller tæppe. I tilfælde af dårligt vejr afholdes
gudstjenesten i Søndbjerg Kirke.
Solnedgangsgudstjenester

Søndbjerg / Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Onsdag d. 9. august kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Str andgudstjeneste
Søndag d. 27. august kl. 10.30 flyttes Søndbjerg-Odbys
gudstjeneste til Søndbjerg Strand.

Fælles program
Solnedgangsgudstjenster

Hver aften kl. 21.00.Solnedgangsgudstjenester er
gudstjenester, hvor prædikenen er erstattet af musikalske indslag.
Onsdag d. 12. juli i Odby Kirke: Fløjtenist Maria Feraru
og organist Rikke Feraru.
Onsdag d. 19. juli i Odby Kirke: Christian Sandfeld
synger, akkompagneret af Rikke Feraru.
Onsdag d. 26. juli i Søndbjerg Kirke: Sangerinde Anja
Lauridsen, Kolding, og organist Chr. Birkebæk.
Onsdag d. 2. august i Søndbjerg Kirke: Kirkesanger
Ellen Pedersen synger, akkompagneret af Chr. Birkebæk.
Onsdag d. 9. august i Odby Kirke: Thyholm All Stars
ved Anton Lyhne.
Onsdag d. 16. august i Søndbjerg Kirke: Thyholm
Friskoles Voksenkor, dirigeret af Rikke Feraru.

Indre Mission

Fredag d. 14. - fredag d. 21. juli: Bibelcamping på
dyrskuepladsen i Hurup.
Onsdag d. 9. august kl. 19.30: Kredsmøde i Vestervig
Missionshus. Taler: Missionær Heri Elttør, Aulum.

I juli og august måned er der arrangeret solnedgangsgudstjenester. (Se fælles)
Bibelkredsen
Mandag d. 14. august kl. 19.00 hos Karen Margrethe og
Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Tekst: Luk. 19,41-48.
KLF, Kirke og Medier, Netværk Vestjylland indbyder til:
Sommerstævne 2017
Søndag d. 27. august kl. 10:30
i Hvidbjerg Kirke, Nørregade 14, Hvidbjerg, Thyholm
”Mediernes magt – magten over medierne”
Stadig flere medier kæmper om vores opmærksomhed. Men hvem sætter dagsordenen? Hvad er
forskellen på ”vagthunde” og ”jagthunde”? Og
hvorfor rydder mindre vigtige begivenheder ofte tv’s
sendeflader?
Program for dagen
10:30
12:00
13:00
14:45
15:00
15:30

Gudstjeneste
Frokost
Oplæg og drøftelse ved journalist Kurt Strand
Orientering om KLF, Kirke & Medier
Kaffe
Slut for stævnet

Pris for hele dagen er 50 kr. Kun kaffe 20 kr.
Tilmelding på forhånd ikke nødvendig.
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Gudstjenester | juli og august 2017

		

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg Odby

2. juli
3. s.e. Trinitatis 9.00 HSN
10.30 MKN
19.00 MKN+JB 9. juli
4. s.e. Trinitatis 9.00 MKN
10.30 MKN
16. juli
5. s.e. Trinitatis 10.30 TB
10.30 HSN
9.00 TB
23. juli
6. s.e. Trinitatis 9.00 TB
10.30 TB q
30. juli
10.30 TB
7. s.e. Trinitatis 9.00 HSN
9.00 TB q
6. august
8. s.e. Trinitatis 10.30 LS
10.30 MKN
9.00 MKN
13. august
10.30 MKN*
9.00 JB
9. s.e. Trinitatis 9.00 MKN q
20. august
10.30 TB
10.30 MKN*** 9.00 TB
10. s.e. Trinitatis 9.00 MKN q
27. august
10.30 TB**
11. s.e. Trinitatis 10.30 HSN
9.00 HSN q
TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen - JB: Jan Bjerglund – HSN: Heidi Sun Nielsen
LS: Lars Sandfeld – *Møllegudstjeneste – **Strandgudstjeneste – *** Indsamling til Israelsmissionen – q: Kirkekaffe
Kirkeglimt

Det støver stadig i Lyngs
Menighedsrådet ved Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
kirker har afholdt kirkesyn og kan berette at arbejdet
med genetableringen af Lyngs Kirke skrider planmæssigt fremad. Klokkestablen og den nye klokke er
snart på plads og fugearbejdet er halvvejs gennemført. Det har vist sig nødvendigt ikke bare at rense 5
cm ind i fugerne, men nogle steder helt op til 30 cm
for at fjerne de steder, hvor der er fugt i fugerne. Det
giver sig selv, at dette arbejde støver, og da vi kan se
frem til, at det stadig vil støve nogen tid endnu, har
spare ressourcer på den ugentlige rengøring af kirken.
menighedsrådet søgt provsten om tilladelse til at
Der er derfor lukket for tjenester i Lyngs Kirke i somgennemføre en periodisk lukning af kirken for at
merferieugerne, som det fremgår af kalenderen.
www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx

