Temakoncert om
MENNESKER
Tirsdag d. 13/6 kl.19
Hvidbjerg Kirke

I toner, ord og billeder kan man opleve lokale MENNESKER som fortolker MENNESKER!
Der vil være nyt og gammelt, rytmisk og klassisk, vokalt og instrumentalt, dansk og engelsk,
solosang, korsang og fællessang – noget for enhver smag!

Tiden
som konfirmand

Kirkeglimt:
Frihed i det fri
n r .
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Glimt af næsten
25 år på Thyholm
å r g a n g

R e d a k t i o n e n

Redaktionsudvalget:

Provstigudstjeneste
Mellem havn og jernbane og med græsstrå mellem fødderne,
sådan vil vi holde friluftsgudstjeneste

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
september 2017:
24. juli 2017
Fotos: Ellen Aarlit Gade og Rikke Feraru

2. pinsedag kl. 10.30
Ved Fjorden, Struer Marina.
Kom og vær med til at fejre pinse i det fri sammen med hele Struer Provsti.
Alle provstiets præster vil være på pletten, når børnekor fra provstiets
kirker synger for, og børne- og ungdomsorganisationer træder frem med
faner og farver.
Bliver man sulten af salmesang og frisk luft, så kan der købes noget at
spise og drikke efter gudstjenesten - eller man kan bare nyde sin medbragte mad på plænen.
TAG EN KLAPSTOL MED TIL DIN NÆSTE - OG DIG SELV.

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

Tiden som konfirmand
Inden jeg begyndte at gå
til konfirmationsforberedelse, var jeg ikke den
store kirkegænger. Det blev
der lavet om på, takket
være vores venlige præster.
De fortalte os alle sammen
hvad meningen med
Folkekirken er, og de gav
Af Trine Fredskov
deres mening omkring
Thomsen
hvorfor de tror på Gud. Det
inspirerede mig til at gå i
kirke, og gudstjenesterne gør på ingen måde
interessen mindre, tværtimod.
Til konfirmationsforberedelse har vi bl.a. arbejdet
med de forskellige ritualer i kirken. Vi har også
arbejdet med Luther og reformationen. På et
tidspunkt var vi på konfirmandlejr, det var fra
fredag til søndag på Rydhave Slots Efterskole. Det
var en fantastisk tur, hvor vi alle sammen hyggede os og havde det sjovt. Vi var på forskellige løb,
hvor vi skulle løse opgaver. Vi lavede også rigtig

mange andre ting. Der var også tid til en lille
fodboldkamp i efterskolens hal. Der fik vi i hvert
fald alle sammen set nye sider af vores to præster.
Da vi kom hjem om søndagen, sluttede vi det hele
af med en gudstjeneste, som vi selv havde lavet.
Vi havde malet malerier fra bibelhistorien, og lavet
små korte film. Vi havde også skrevet vores helt
egen sang. Efter den weekend var vi alle sammen
rigtig trætte, men det var en fantastisk tur som jeg
aldrig vil glemme.
Hver torsdag inden vi mødtes til konfirmationsforberedelse, var der en lille forfriskning. Det kunne
både være kage eller kiks men også gulerødder, til
det fik vi også en kop saftevand. Det var rigtig
hyggeligt, og jeg plejede gerne, sammen med en
anden konfirmand, at stille mig i køkkenet for lige
at få en lille snak med præsterne, det var bestemt
også rigtig hyggeligt.
Jeg har fået rigtig meget ud af at gå til konfirmationsforberedelse, og det har også inspireret mig
til at læse teologi, når jeg skal tage en uddannelse.

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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Glimt af næsten 25 års ”integration” på Thyholm
Jeg er blevet bedt om at
skrive lidt om vores tid på
Thyholm, og det gør jeg
med glæde.
Da vi i sin tid flyttede til
Thyholm, fik vi af vittige
hoveder at vide, at de
første 40 år var man stadig
at regne som tilflytter. Den
spådom er dog for længst
gjort til skamme, og selv
Af Lars Grønbæk Sandfeld om vi ”kun” har boet her i
knap 25 år, har vi allerede
længe følt os som ”velintegrerede” og accepterede, hvilket jo også har betydet, at vi har valgt at
forlænge vores ophold her på ubestemt tid.
Allehelgens Søndag - d. 1. november 1992 - var
Gunhild og jeg ankommet til Hvidbjerg med
vores fire børn, og jeg blev indsat som sognepræst i Hvidbjerg og Lyngs Kirker af provst Knud
Schjødt Pedersen fra Vestervig. Det var et skifte,
som vi så frem til med store forventninger. Forud
var gået 13 gode år i Ejsing, Vinderup og Sahl
sogne, hvor jeg havde været kirkebogsførende
sognepræst i Ejsing og bistandspræst i Sahl –
Vinderup pastorat. På Thyholm skulle jeg så selv
prøve ”at være på bistand,” idet der på det tidspunkt var 25 procents bistand til Hvidbjerg –
Lyngs pastorat fra sognepræsten på Jegindø.
Den væsentligste forskel mellem Ejsing og Hvidbjerg-Lyngs var helt klart, at der var et betydeligt
mere forgrenet foreningsarbejde i Hvidbjerg –
Lyngs. Medens jeg i mine første 13 præsteår selv
havde haft fornøjelsen af at være med til at starte
forskelligt op i Ejsing, såsom en børneklub i
KFUM- og KFUK regi, hvor Gunhild og jeg deltog
aktivt som ledere, så var ”markedet” allerede
rigeligt mættet med velfungerende foreninger på
Thyholm. Opgaverne var derfor anderledes på
Thyholm, men ikke mindre spændende, idet der
var rigtig mange mennesker, som allerede gjorde
et stort stykke frivilligt arbejde i de kirkelige
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foreninger. Disse ledere var parate til at støtte op
om de kirkelige arrangementer, som allerede
fandt sted, og også om de nye tiltag, som hen ad
vejen kom til ud fra vore kirker såsom minikonfirmander, spaghettigudstjenester, babysalmesang
og friluftsgudstjenester for blot at nævne nogle.
Dette bagland af engagerede ledere i foreningsarbejdet i sognene har været en uvurderlig
støtte for mit arbejde som præst på Thyholm og
betydet, at mange spændende tiltag har været
mulige gennem årene. Jeg har aldrig oplevet at gå
forgæves til foreningslederne, når jeg har bedt om
hjælp til dette eller hint, og jeg er fuldt ud bevidst
om, at det langt fra er en selvfølge, at så mange
frivillige ledere er klar til at tage fat.
En stor glæde har det også været at opleve, at
gamle skel mellem forskellige grupperinger
langsomt er blevet blødt op. Her har Thyholm
Kirkecenter spillet en vigtig rolle fra 2006. Det har
været rigtig dejligt at være med til at få det nye
Kirkecenter bygget og nu at få lov til at opleve,
hvor godt det fungerer. Vi kan og skal ikke alle
være ens, men i vores Danske Folkekirke er der så
højt til loftet, at den sagtens kan rumme os alle,
når vi respekterer hinandens forskellige holdninger. At meninger brydes er - for mig at se - kun en
styrke, også i et kristent fællesskab. Jeg er bange
for, at de fællesskaber, hvor man stort set altid
bekræfter hinandens ”rigtige” meninger, let
kommer til at ”køre i tomgang”. Under alle omstændigheder er det et tab for enhver sognemenighed, hvis mange vælger at ”handle udenbys”,
for nu at benytte et udtryk som er aktuelt for det
lokale forretningsliv, som heller ikke er glad for
dét fænomen.
Lad disse små glimt fra vores første 25 år som
Thyholmere, hvor glæderne så langt har været i
overtal, munde ud i et ønske om alt godt for de
næste 25 år. Må vi fortsat kunne rumme, respektere og berige hinanden, selv om vi ikke er enige
om alt, og selv om nogle af os ikke er ”indfødte”
men fortsat er under integrering!

Struer Provsti pilgrimsvandringer

Pilgrimsvandring fra Søndbjerg Kirke
Søndag d. 2. juli kl. 19.00 - ca. 21.30
Vandring ved Søndbjerg Strand og Tambohuse.
Vandringen er 6-7 km.
Mødested og slutsted:
Søndbjerg Kirke (Aggerholmsvej 2, 7790 Thyholm)
Yderligere oplysninger:
Morten Krogh Nielsen, 97 87 90 03, mbn@km.dk
eller Jan Bjerglund, 97 86 11 22, jabj@km.dk
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P a s t o r a t e t

Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 1. juni kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter: Menighedsrådsmøde.
Solvang
Tirsdag d. 13. juni kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 27. juni kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Nærmere oplysning og program fåes hos Elly Christensen
tlf. 40896579
Unge Hjem
Mandag d. 19. juni kl 19.00: Sommerferieafslutning hos Lene
og Jens Kr. Bach-Mose, Hovedvejen 54. Tag varmt tøj med.
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. 1. juni kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter: Menighedsrådsmøde.

Grundlovsfest
i pr æstegårdshaven
Mandag d. 5. juni – 2. pinsedag fra kl. 14.30: Grundlovsfest i
præstegårdshaven på Jegindø. Årets taler er Pernille Vigsø
Bagge.
Indre Mission
Onsdag d. 14. juni: Der arrangeres fælleskørsel til teltmødet
ved skibsværftet i Vilsund. Afgang fra Jegindø Missionshus
kl. 18.30.
Alle er velkomne, også fra nabosognene.
Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger kontakt gerne
Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18.
FDF
Mandag d. 5. juni - 2. pinsedag kl. 10.30: Vi deltager i
provstigudstjenesten Ved Fjorden, Struer Marina.
Fredag d. 16. juni kl. 19.00: Strandrensning. Vi mødes ved
FDF Kredshuset. Alle der vil hjælpe med til at holde
Jegindøs strande rene er velkomne. Der sluttes med bål,
pølser og kaffe.
Mandag d. 26. juni kl 19.00: Ledermøde.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger kl. 18.30 – 20.00
Tumlinger/pilte kl. 18.30 – 20.00
Væbner kl. 18.30 – 20.00 hver anden uge.
Søndbjerg / Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Musik alsk tankerum
Torsdag d. 22. juni 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.

Det kommende ” værested” Nørregade 12A
Informationsmøde i Thyholm Kirkecenter
tirsdag d. 6. juni kl. 19.30
Alle interesserede er meget velkomne.
Nørregade 12A er åben for et kig
fra kl. 19.00 – 19.30.
Hilsen fra Initiativgruppen

6

Fælles program
Provstigudstjeneste

Mandag d. 5. juni – 2. pinsedag kl. 10.30: Fælles
provstigudstjeneste ved Ved Fjorden, Struer Marina.
Alle provstiets præster deltager.

Grundlovsfest
i Jegindø
Præstegårdshave
2. pinsedag - mandag d. 5. juni

Sogneudflugt

Onsdag d. 7. juni kl. 16.30: Afgang i bus fra Thyholm
Kirkecenter. Prisen for turen inkl. forplejning: 75 kr.
Tilmelding: Se maj-nummeret af Kirke & Sogn!

Danmark Dejligst Thyholm
Festgudstjeneste
Lørdag d. 17. juni kl. 13.00 i Byskoven i Hvidbjerg:
Friluftsfestgudstjeneste som optakt til Danmark
Dejligst Thyholm. Tag klapstol eller tæppe med til at
sidde på.

Indre Mission

Fredag d. 9. – lørdag d. 10. juni: IM’s årsmøde i
Skjern.
Tirsdag d. 13. - lørdag d. 17. juni: Teltmøder ved
skibsværftet i Vilsund. Hver aften kl. 19.30.

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke

Dåb:
13. april:
Anna Oline Tonsberg Gad
13. april: 		Mathias Lisby
Vielse:
6. maj:
			

Helene Herold Michaelsen
og Mike Arrild Jeppesen

Bisættelse / begravelse:
29. april:
Kaj Plougmann
29. april:
Leif Olesen
5. maj:
Villy Palm Pronk
10. maj:
Karen Kristine Madsen

I år vil forhenværende folketingsmedlem og nuværende sognepræst, Pernille Vigsø Bagge fra Løgstør,
holde pinse-grundlovstale.
Pernille Vigsø Bagge tog for et par år siden skiftet fra
Folketingets talerstol til Folkekirkens prædikestol.
Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, pølser,
brød og sodavand, og man er også velkommen til at
tage sin egen madkurv med.
Program:
fra kl. 14.30 Præstegårdshaven er åben.
kl. ca. 15.30 Velkomst og Grundlovstale
Alle er velkomne.
Arrangør: Aktivitetsudvalget på Jegindø
NB: I tilfælde af dårligt vejr bliver talen holdt i kirken.
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Gudstjenester | juni 2017

		

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg Odby

4. juni
Pinsedag
10.30 MKN *
9.00 MKN *
14.00 MKN
10.30 TB
9.00 TB
5. juni
10.30 Provstigudstjeneste. Ved Fjorden, Struer Marina
2. pinsedag
11. juni
10.30 TB q
Trin. Søndag 9.00 TB q
18. juni
10.30 TB q
1. s.e. Trinitatis 10.30 MKN
9.00 MKN q
25. juni
2. s.e. Trinitatis 10.30 MKN
10.30 HSN
9.00 MKN
2. juli
3. s.e. Trinitatis 9.00 HSN
10.30 HSN
10.30 MKN
19.00 MKN+JB TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen - JB: Jan Bjerglund – HSN: Heidi Sun Nielsen
*Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp (Kirkehjælp) – q: Kirkekaffe

Kirkeglimt

Frihed i det fri
spise store bøffer? Nej, eftermiddagens pointe blev, at
frihed kun har en mening, når frihed har noget med
fællesskab at gøre. Fællesskab med hinanden og
fællesskab med Gud. Frihedskæmperne og mindestenen i Anlægget over dem, der kæmpede og stred
striden for at vi kunne få frihed blev også nævnt.
Og så sang kirkens kor for os og vi sang med på flere
salmer og sange, bl.a. disse linjer:

Maj måneds spaghettigudstjeneste var denne gang
flyttet ud i det fri. I Lystanlægget i Hvidbjerg samledes børnefamilierne 4. maj for at blive lidt klogere
på hvad frihed er.
Er frihed ikke bare at kunne gøre lige hvad man vil,
købe en masse lækre ting, rejse verden rundt og

Frihed uden sammenhold
gør din verden hård og kold.
Har du ansvar for andre
bliver vejen til at vandre.
Kærlighed som du er bundet i
holder fast, men gør dig også fri.
Eftermiddagen sluttede af med fællesspisning af
hotdogs med gulerødder og agurker til.

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

