Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
(Johannes Johansen 1985)

Menighedsplejen
mangler besøgsvenner

Tag med på
sogneudflugt
n r .
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R e d a k t i o n e n

Det dufter lysegrønt af græs

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

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

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
juli/august 2017:
24. maj 2017
Fotos: Ellen Aarlit Gade, Helga Hugdal, Thomas
Buelund og Morten Krogh Nielsen

Af: Thomas Buelund

På en solskinsklædt majdag, hvor himmel og
fjord står stille, der kan man næsten, såfremt
man er tålmodig nok, se græsset gro. Der er
så meget krudt i ukrudtet i denne tid, hvor spirerne hungrer efter at
blomstre op og sætte frø. Måske er det sådan en dag, hvor Johannes Johansen digtede sin smukke sommersalme.
I dag er salmen blevet så folkekær, at den ligger på top ti over de
mest sungne salmer i folkekirken. Og når bryllupssæsonen går i
gang, så vil Waldemar Åhléns helt fantastiske melodi med garanti
lyde fra landets kirkeorgler, for linjerne former en hyldest til kærligheden og livet i Guds skaberværk.

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

Trods dens popularitet, så er den alligevel en
relativ ny kending på dansk jord. Tilblivelseshistorien begynder dog allerede i 1889 hos den svenske salmedigter Carl David af Wirsén, men den
modnes først i sin danske form i slutkrigsårene, da
teologen og salmedigteren K.L. Aastrup får den
på sine læber, under sit eksil i Sverige (1944-45)
grundet sit engagement i det danske modstandsarbejde.
Landflygtigheden skulle altså føre noget godt
med sig, for her blev kimen lagt til vores elskede
sommersalme. Under Aastrups behandling skiftede den navn fra ‘En vänlig grönskas rika drägt’ til
‘Den blide maj med sommergrønt’ - og med dette
navn blev den optaget i Tillægget til Den Danske
Salmebog 1994 (895). Det var dog først i 2002 i
kraft af Johannes Johansens gendigtning, at den
fandt sin vante plads i Den Danske Salmebog som
nr. 725.
Allerede ved salmens ansats konstateres fred og
idyl. Straks leder versene os ud på grønne marker
under fuglefløjt til duften af sol. Her mødes vi i
glæden i overhovedet at kunne opfange duften af
nyslået græs; i glæden over lugten og varmen fra
grillkullene, der lige snart er helt perfekte - eller
sagt på en anden måde: i den sanselige beruselse
i simpelthen bare at være til lige nu og her midt i
skaberværket, i naturen og blomsterfloret på en
solbeskinnet og fredfyldt maj-dag.
Advarsel: Denne følelse kan medføre en akut
trang til at lovsynge om kap med fuglene.

Det der gør, at Johannes Johansen ikke bare er
god, men at han er rigtig god, er, at trods nedsvælgelsen i florpragten har han alligevel plads til
alvoren. Ligesom en god melodi har behov for
kontraster, så har lyrikken det også, for at det
smukke kan fremstå. Salmen stopper derfor ikke
bare i det naturromantiske. Vi ved, at blomstringen er kortvarig. Det timelige får sin skønhed
foræret i netop det kortvarige - i fornemmelsen af,
at det skønne har en afgrænset levetid og at
vinteren igen vil stå for døren. Dermed mindes vi
også om, at også vi skal visne.
Det eneste modsvar vi har til denne fornemmelse
er gudsordet. Ordet, der er Kristus selv, og som
blomstrer evigt og skaber livet ud af det døde.
Den skabende Gud er med hele vejen igennem
salmen fra vers til vers, fra spire til flor til hø - og
til de kommende spirer. Denne cyklus bliver
således salmens evangelium: At den skabende
Gud er med os hele vejen gennem livet og endda
videre. For i kristendommen får vi troen på, at
Jesus Kristus kan gøre det umulige: at skabe liv af
døde.
Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

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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Menighedsplejen mangler besøgsvenner
Af: Morten Krogh Nielsen
Selv i en tid, hvor det
meste af samfundets
omsorg for udsatte mennesker er placeret hos det
offentlige, ja der er der
stadig brug for, at vi både
som kirkens menighed, men også som lokalsamfund på Thyholm og Jegindø tager fat om den
opgave det er at være til for og se til de svageste i
samfundet. Fra kirkens ældste dage har det været
en helt naturlig og nødvendig del af kirkens liv, at
der var en tjeneste til gavn for nødlidende, ensomme og svage. Længe før “samfundet tog over” og vi
kunne klare denne del af vores menneskelighed
over skattebilletten, så var omsorg en naturlig del
og en naturlig forlængelse af menighedslivet.
I dag har vi en menighedspleje-tjeneste her i pastoratet. Tove Busk er leder af menighedsplejen. Herfra
er meldingen: Der mangler besøgsvenner, der
mangler hænder.
Når jeg her i kirkebladet vil komme med dette
opråb til at støtte op om menighedsplejens arbejde
og melde sig som besøgsven, så er det fordi det er
min oplevelse, at der sidder mange rundt omkring,
som sidder ensomme, som sidder alene mange
timer om dagen. Det er ikke alle ældre, der kommer
på Solvang, mange kan klare sig i eget hjem. Nogle
får måske hjælp 4-6 gange om dagen med de
daglige fornødenheder, som at komme op, komme i
tøjet, få leveret mad, måske få gjort lidt rent og
senere komme i seng igen. Der er kompetente
mennesker og hænder der ser dem hver dag. Men
ofte er disse besøg jo mere af praktisk karakter.
Noget skal gøres og ordnes. Og ofte er besøgene af
ganske kort varighed.
Vi præster kommer rundt på husbesøg, som en
naturlig del af vores arbejde, f.eks. hvis nogen
ønsker hjemme-nadver eller en lille andagt i hjem-
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met, eller i anledning af fødselsdage, eller hvis
nogen gør os opmærksom på, at der kunne være
en, der trænger til et besøg. Det gør vi hjertens
gerne, også gentagne gange, men vi to præster ikke
kan overkomme det altsammen alene. Det er min
oplevelse at der er brug for flere hænder, lyttende
ører, talende munde og smilende øjne.
Min oplevelse af ensomhed kan karakteriseres lidt
efter dette mønster: Man kan være uden familie, og
derfor ingen børn der kigger forbi eller børnebørn,
der kommer med tegninger. Børnene kan også bo
langt væk. Længere end 50 km, så kigger man jo
ikke lige forbi mere end måske engang imellem i
weekenden. Selvfølgelig er telefonen opfundet og
det er da også en god kontakt for mange, men kan
jo ikke erstatte at sidde over for et andet menneske.
Og så er der den kategori, som der måske er lidt
flere af i vores område, hvor ægtefællen er død, og
huset ikke kan sælges og derfor sidder man så lidt
og venter på næste trin i livet, om det så er at flytte
til Hvidbjerg eller at flytte derhen, hvor børnene bor.
Jeg vil derfor gerne opfordre til, at kan man afse en
time til et besøg enten en gang om ugen eller hver
anden uge, så meld endelig, at også du gerne vil
støtte op om og hjælpe menighedsplejens arbejde.
Det er normen for hvad man bidrager med som
frivillig i menighedsplejen.
Vil du melde dig som besøgsven eller blot vide
mere end hvad jeg skriver, så kontakt
menighedsplejens koordinator Tove Busk på
email: jtbusk@gmail.com eller på tlf. 97 87 15 75.
Og så har jeg slet ikke nævnt at det, der gives i
tilgift, ved at påtage sig en opgave med at gøre
noget for andre.
Tak om du vil give det en tanke.

Præsentation af kirkesangerne i Thyholm Pastorat

Hvidbjerg
Katja Bjerring Christensen, bor i Humlum og har
været ansat i 14 år.		
Hun er ansat i 2/3 af tjenesterne.

Jegindø
Tove Tamsen, bor på Jegindø og har været ansat
i 29 år. Tjenesten er delt.
Tove har den ene halvdel, den anden del er ledig
og betjenes af en vikar.

Lyngs
Jørgen Fomsgaard, bor i Lyngs og har været
ansat i 32 år ved Lyngs Kirke.
Desuden 1/3 tjenester ved Hvidbjerg Kirke, samt
medvirker ved en del begravelsestjenester.

Søndbjerg – Odby
Ellen Pedersen, bor på Jegindø og har været
ansat i 24 år.
Tjenesterne er fordelt på begge kirker.
Ellen har været ansat på Jegindø i perioder.
Ingrid Noer Nielsen
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P a s t o r a t e t

Hvidbjerg/Lyngs

Jegindø

Læs mere på www.thyholmkirker.dk

Læs mere på www.thyholmkirker.dk

Menighedsr ådet
Torsdag d. 4. maj kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter: Menighedsrådsmøde fælles med Søndbjerg-Odby Menighedsråd.

Kr. Himmelfartsgudstjeneste
Kristi Himmelfartsdag d. 25. maj kl. 9.00 på Jegindø Havn:
Friluftsgudstjeneste.

Solvang
Tirsdag d. 9. maj kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 23. maj kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste med
døvetolkning.

Menighedsr ådet
Torsdag d. 4. maj kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter: Menighedsrådsmøde fælles med Søndbjerg-Odby Menighedsråd.

Indre Mission
Onsdag d. 10. maj kl 19.30 Møde i Thyholm Kirkecenter ved
Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing
Unge Hjem
Mandag d. 22. maj kl 19.30: Vi besøger Ketty Dahl, Vitasvej
5. Ketty vil vise rundt i galleriet og fortælle om sine
malerier. Aftenen koster 50 kr inkl. kaffe.
Alle Hjem
Mandag d. 22. maj kl. 19.30: Bibeltime hos Dorit og Vagn
Olesen, Valmuevej 20.
Thyholm KFUM og KFUK
Læs mere på: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: www.fdfthyholm.dk

Fælles program
Spaghettigudstjeneste

Torsdag d. 4. maj kl. 17.00 i Lystanlægget i Hvidbjerg: Friluftsspaghettigudstjeneste med efterfølgende spisning for hele familien.

Indre Mission

Onsdag d. 3.maj kl. 19.30: Kredsmøde i Thyholm
Kirkecenter. Taler er tidl. regionsleder for Region Midt
Thorkild Vad, Videbæk. Kaffebord
Onsdag d. 17. maj kl 19.30 “Tabor-mødet 2017” i
Harring gamle missionshus: Biskop Henning Toft Bro,
Aalborg og provst emeritus Jens Munksgaard, Boddum, medvirker.
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Indre Mission
Onsdag d. 10. maj kl. 19.30: Forårets salmer ved organist
Christen Birkebæk. Kaffebord
Onsdag d. 31. maj kl. 19.30: ”Pinse” ved sognepræst
Thomas Buelund. Kaffebord
Alle er velkomne også fra nabosognene.
Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger kontakt gerne
Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18.
FDF
Torsdag d. 25. - fredag 26. maj: Kanotur for 2. pilte, væbnere, seniorer og ledere på Morup Mølle Å.
Lørdag d. 27. maj: Planlægningsdag kl. 15.00 for sommerlejren og efterfølgende lederhygge.
Mandag d. 29 maj: Ledermøde kl. 20.00.
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. 4. maj kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter: Menighedsrådsmøde fælles med Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø
Menighedsråd.
Musik alsk tankerum
Mandag d. 22. maj 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.
Bibelkredsen
Mandag d. 8. maj kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25. Tekst: Matt. 3,1-10.

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke

Bisættelse / begravelse:
16. marts:
Ruth Steen
8. april:
Jytte Irene Hessellund
12. april:
Henning L. Østergaard

Børnene finder
påskeliljer, som
bamserne har
gemt i kirken til
spaghettigudstjeneste i
Jegindø Kirke.

Lyngs Kirke
Begravelse:
7. april:
			
			
Vielse:
8. april:
			

Kaj Erik Gravesen
(jordfæstelse på
Hvidbjerg Kirkegård)
Gia Høgfeldt Sørensen
og Martin Søndergaard

Jegindø Kirke
Bisættelse:
1. april:
			
Dåb:
26. marts:

Sissel Holmbo
McKenzie Svendsen
Wilma Lanng Bjørn
…og bagefter var der spisning og
hygge i FDF Kredshuset.

Sogneudflugt
Onsdag d. 7. juni er der sogneudflugt for
alle kirkebladets læsere og alle interesserede.
Der er afgang i bus fra Thyholm kirkecenter kl. 16.30.
Turen går til Venø, hvor vi blandt andet skal se den nyrestaurerede kirke og besøge en fåreavler.
Et eller andet sted undervejs serveres der sandwich.
Fra Venø går turen ad hyggelige veje rundt omkring i det specielle landskab i Gudum-området,
inden der sluttes af med kaffe i Humlum kirkecenter.
Kjeld Thing er guide på turen. - Forventet hjemkomst kl. 22.30.
Pris for turen inklusiv sandwich med sodavand og kaffe med kage: 75 kr.
Tilmelding senest d. 30. maj til Per Jørgensen
Tlf: 24244782 eller mail: p.t@c.dk
Alle er velkomne.
Hilsen fra udvalget: Per, Betty og Else.
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Gudstjenester | maj 2017

		

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg Odby

7. maj
10.30 MKN ** 10.30 TB **
3. s.e. Påske
9.00 LS q
12. maj
10.30 MKN
Bededag
10.30 TB **
9.00 MKN q
14. maj
4. s.e. Påske
10.30 TB
10.30 MKN ** 9.00 TB
21. maj
10.30 MKN
10.30 BF
9.00 MKN
5. s.e. Påske
9.00 BF q
25. maj
Kr. Himmelfart 10.30 MKN *
9.00 TB *
9.00 MKN q * 10.30 TB q
28. maj
6. s.e. Påske
10.30 JB
10.30 TB
9.00 TB
TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen - BF: Bettina Franch - JB: Jan Bjerglund
– LS: Lars Sandfeld
*Indsamling til Åbne Døre – q: Kirkekaffe - ** Konfirmation
Kirkeglimt

Minikonfirmanderne fyldte kirken
De var spændte og glædede
sig helt vildt. Minikonfirmanderne afsluttede deres miniforløb på 10 tirsdage med
besøg hos præsterne i kirke og
kirkecenter ved at arrangere en
festlig gudstjeneste.
Søskende, forældre og bedsteforældre sad bænket i en fyldt
kirke i Hvidbjerg klar til bl.a. at
se og høre om hvordan minikonfirmandundervisningen
havde været, og for at opleve
mini´erne synge og spille og
ikke mindst dramatisere søndagens evangelietekst om
bespisningen af de femtusinde.

Der var en lille dreng, der havde
en madpakke med med fem
brød og to fisk, og ja bagefter
var kirken fyldt med kurve med
brødrester over det hele.
Vi sang minikonfirmandsangen
og under nadveren sang børnene “Hil dig frelser og forsoner”.

Efter gudstjenesten var der
saft, kaffe og kage i kirkecenteret og overrækkelse af Minikonfirmand-diplomet. Mange
klapsalver og glade smil.
Tak for en dejlig eftermiddag
og tak for lån af jeres “skønne
unger” fra os alle i kirken.

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

