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R e d a k t i o n e n

Det gamle skal med ind i det nye!

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:

Da jeg gik i skole – nok mest i de små klasser – da
havde vi timer, hvor vores lærer læste historier op
fra Det Gamle Testamente, imens vi børn tegnede.

Morten Krogh Nielsen, tlf: 97 87 90 03
E-mail: MBN@KM.DK

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!

Utallige farveladeværker med Noa, alle dyrene,
kæmpen Goliat, hvalen med Jonas i maven, de mange plager i Egypten, Moses i kurven og Isak på vej
op ad bjerget med sin far. Vores lærer læste og læste
– vi tegnede og tegnede.

Deadline for
maj 2017: 24. marts 2017

Af : Bettina Franch

Fotos:
Ellen Aarlit Gade, Rikke Feraru, Kirsten Graversgård,
Ernst Møller Lauridsen og Morten Krogh Nielsen

Det var fantastiske timer, hvor vi fik ro til at udfolde os og vi fik lov til bare
at lytte. Det kunne vi vist alle sammen have gavn af fra tid til anden. Men
hvad var det egentlig, vi skulle have med fra de gamle fortællinger?

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

Det Gamle Testamente er den første og største del af
vores Bibel. Det er en tekstsamling, som rummer det
mest fantastiske, det mest uforståelige, det mest grusomme og det, som er så gammelt, at det kan være
vanskeligt at forholde sig til. Vi ved ikke præcist, hvem
der skrev, hvornår eller hvorfor, men vi ved, at der er
meget at komme efter. Også i dag!

skeligheder, som vi ikke kan undgå at komme i, men
som det alligevel gør godt for os at forberede hinanden på. Kendskabet til Kains og Abels skæbne forhindrer os ikke i at føle jalousi, men det kan forberede os,
så følelserne måske ikke kommer bag på os; så vi ikke
føler os alene i det og så vi måske faktisk lader være
med at samle vores sten op for at kaste den.

”Er det der med Adam og Eva virkelig sandt?” Sådan
spurgte en minikonfirmand mig den anden dag. Det
kunne vi få gode og lange teologiske diskussioner om,
men det var ikke de bagvedliggende teologiske tanker, som interesserede den nysgerrige 9-årige. Nej,
hun ville vide, hvorfor vi fortæller om Adam og Eva i
dag. En af hendes kammerater kom mig i forkøbet
med et godt svar. Han sagde, at det jo er vigtigt at
vide, hvordan nu det hele virker med os mennesker.

Ja, derfor skal fortællingerne stadig lyde. De gamle liv
skal tages med ind i de nye. Når der skal fortælles og
tegnes i klasseværelset og når der bare skal tales om
verden, om mennesket og om Gud.

Og jeg må jo bare give ham ret. De fantastiske fortællinger rummer så megen sandhed om, hvem vi mennesker er. De handler om de fejl, vi bliver ved med at
begå. De handler om, hvorfor og hvordan vi slås med
hinanden. De handler om, hvorfor vi bliver gode venner igen. De handler om alt det svære, det smukke,
det uundgåelige og det hjerteskærende – alt det, vi
skal forholde os til, som mennesker. Fortællingen om
den lille David og den store Goliat handler om os alle
sammen. De udfordringer Jonas går igennem – de
valg han må træffe – er ikke kun hans, men også vores.
Vi mennesker har fundet på og ud af meget i de mange år, vi har været på jorden, men der er altså også
meget, som vi bliver ved med at skulle erfare selv. Van-

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

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Begravelse
21. januar:

Hans Borgholm Knudsen

Lyngs Kirke
Bisættelse
20. januar:

Edna Nikoline Ovnbøl

Jegindø Kirke
Dåb
22. januar:

Viggo Dølrath Holm

Søndbjerg Kirke

Begravelse
21. januar: Thea Yde Rysgaard
4. februar: Poul Børge Højberg

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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Sult i Tanzania

Efter 3 dages besøg hos missionærparret Tabitha
og Thorkild Jensen i Arusha i det nordlige Tanzania er hjertet fyldt af oplevelser.

Vil du være med til at give et beløb
til indkøb af mad til de mange
sultende i Tanzania?
Der er ingen administrationsudgifter i
Danmark for at få pengene til Tanzania.
Beløb kan overføres til reg. nr. 9712,
konto 074 17 93075,
reference: MBU. TZ mad sultende.
Ønskes gavefradrag anvendt skal cpr.
nummer oplyses under reference.
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Vi har blandt andet besøgt en skole med ca. 280
elever i 0.-7. klassetrin, to børnehaveklasser med
børn i alderen 4-5 år samt et børnehjem med 14
piger og 16 drenge. 60 % af børnene er sponseret
af danskere. Resten af børnene betaler forældrene selv skolepenge for. Skolen er meget velholdt
og der flyder intet i skolegården.
Eleverne er meget opdragne og rejser sig op med
ordene ”velkommen besøgende til vores skole”,
når der kommer gæster.
En dag overværede vi uddeling af majs til de sul-

tende masaier i området. Regnen er udeblevet,
der er intet grønt at finde på jorden til dyrene.
Store områder ligger golde hen med undtagelse
af nogle træer. De mange store flokke af får, geder og kreaturer ledsaget af små hyrdedrenge leder forgæves efter føde og vand. Mange vandløb
og søer er tørret ind. Høsten udebliver. Områdets
præst har udvalgt de mest sultende masaier, som
får udleveret 20 kg majs pr. familie. Næste udlevering finder sted to uger senere. Det er moderen i
familien, som får majsen udleveret. Nogle af
mændene hjælper med hjemtransporten. Flere
af mødrene bærer majsen hjem på hovedet, andre læsser majsen på et æsel og går den lange vej
hjem. 241 familier fik majs denne dag. I alt 5 tons
mad er uddelt til en pris af ca. 13.000 danske kroner. Prisen på majs er tredoblet på grund af tørken.

Samlingsstedet er ved områdets sundhedshus,
som er bygget for nylig. Her er fødeklinik og lægehus. To læger, som har fået bygget privatbolig
tæt på klinikken, betjener denne. Missionærparrets datter, som bor med sin familie i landet, har
sørget for finansieringen af disse byggerier.
Områdets skole ligger tæt ved. Det er fattige
masai-børn, der undervises på skolen – en statsskole.
I et andet område, ikke langt herfra, er alt ved at
være udtørret på grund af tørken. Missionærparret er blevet kontaktet af den stedlige områderepræsentant i regionen om hjælp til mad. Han
udtaler: ”Mødrene til de nyfødte kan ikke amme
deres børn på grund af underernæring”. Regeringen udtaler: ”.. at der er ingen i Tanzania, der sulter”. Det er en meget stor opgave at skaffe penge
til mad til de mange sultne.

Kjeld og Kirsten Graversgård

Har du tid, så er der brug for dig i Menighedsplejen
Menighedsplejen i Struer provsti dækker hele
Struer Provsti altså hele Struer Kommune.
Vi er besøgstjeneste, vågetjeneste og aflastningstjeneste, hvor der er brug for det.
Besøgstjenesten er besøg til den ensomme og
kan være møde om en kop kaffe, højtlæsning
og /eller en gåtur.
Aflastningstjenesten og vågekorpset er yder
med menneskelig støtte og tryghed til den døende, alvorligt syge og dennes familie.





Vi kan lytte
Vi kan give nærhed
Vi kan vejlede og støtte de pårørende og
Vi kan sidde stille hos den syge

Menighedsplejen dækker mange opgaver, dog
erstatter det ikke de professionelle. Vi er frivillige og en gratis hjælp, hvor der er behov. Alle
frivillige har tavshedspligt om alle personlige
oplysninger som de måtte blive bekendt med
vedrørende de syge og deres pårørendes forhold.
Som besøgsven eller aflaster i menighedsplejen inviteres du til samvær og temadag med
andre, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling. Du bestemmer selv omfanget af
din deltagelse. Vi er sammen om diakoni og
medmenneskelighed.
Kontakt os og hør om det er noget for dig.
På Thyholm er Tove Busk koordinator.
Hun kan kontaktes på tlf. 97871575
Sigrid Tarp, formand for menighedsplejen.
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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. 2. marts kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm Kirkecenter fælles med Søndbjerg-Odby Menighedsråd.
Solvang
Tirsdag d. 14. marts kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 28. marts kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Onsdag d. 22. marts kl. 18.00: Hyggeaften med fællesspisning (Se under fælles).

Konfirmandernes egen gudstjeneste samlede
generationerne i Hvidbjerg Kirke.

Unge Hjem
Mandag d. 27. marts kl 19.30: Møde i Thyholm Kirkecenter.
Luthers liv og salmer ved Lene Bach-Mose.

Menighedsr ådet
Torsdag d. 2. marts kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Thyholm Kirkecenter fælles med
Søndbjerg-Odby Menighedsråd.

Alle Hjem
Mandag d. 27. marts kl. 19.30: Bibeltime hos Dorit og Vagn
Olesen, Valmuevej 20.

Spillem andsmesse
Søndag d. 5. marts kl. 14.30: Spillemandsmesse i Jegindø
Kirke.

Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 9. marts kl. 19.30: Bibeltime hos Birthe og Leo
Villesen, Kirkevej 12.

FDF
Mandag d. 6. marts: Ledermøde kl. 20.00.
Fredag d. 17 – lørdag d. 18. marts: Kredsweekendtur for hele
kredsen til Skansen, Struer.
Lørdag d. 25. marts kl. 9.30-15.00: Sing-In på Hardsyssel for
væbnere, seniorer og ledere.
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.

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
Indre Mission
Mandag d. 27. februar - torsdag d. 2. marts: Missionsuge.
Hver aften kl. 19.30.
Onsdag d. 1. marts kl. 19.30: Søren Peter Thomsen, Hundborg taler. Kaffebord.
Torsdag d. 2. marts kl. 19.30: Harry Harregaard, Salling taler.
Kaffebord.
Onsdag d. 8. marts kl. 19.30: Kenya-aften ved Kirsten Graversgård. Kaffebord.
Onsdag d. 22. marts kl. 19.30: Poul Michelsen taler over emnet ”Barber” (mental sundhed, meditation/bøn og kristendom). Generalforsamling. Kaffebord.
Alle er velkomne også fra nabosognene.
Ønskes kørelejlighed eller andre oplysninger kontakt gerne
Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18.
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Søndbjerg / Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 2. marts kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm Kirkecenter fælles med Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Menighedsråd.
Musik alsk tankerum
Onsdag d. 22. marts 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. 20. marts kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent
Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Johs. 6,1-15.

SOGNEINDSA MLING TIL
FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP
Søndag d. 12. marts. Meld dig som indsamler!
Hvidbjerg / Lyngs: Efter gudstjenesten
kl. 9.00 i Hvidbjerg Kirke. Kontakt: Lars G.
Sandfeld på telefon 40 93 96 64.
Jegindø: Efter gudstjenesten kl. 9.00 i
Jegindø Kirke. Kontakt: Hans Rabenhøj på
telefon 97 87 57 14.
Spire- og Kirkekoret sammen fotograferet sammen med
præsterne efter kyndelmissegudstjeneste i Odby Kirke.

Fælles program
Kirkehøjskole:
Luther og reformationen
Torsdag d. 9. marts kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Biskop emeritus Karsten Nissen: Skal reformationen virkelig fortsættes.
Spaghettigudstjeneste
Torsdag d. 2. marts kl. 17.00 i Hvidbjerg Kirke:
Spaghettigudstjeneste med efterfølgende spisning i
Thyholm Kirkecenter for hele familien.
Caféeftermiddage
i Thyholm Kirkecenter
Onsdag d. 8. marts: Anna Fomsgaard: ”Træk af præstegårdenes historie på Thyholm og Jegindø”.
Onsdag d. 22. marts: Hans Stokholm Kjær: ”Danmark
rundt i kajak”.
Caféeftermiddage i Thyholm Kirkecenter starter kl. 14.30
og slutter senest kl. 16.30.

Søndbjerg / Odby: Kollekt ved gudstjenesten i Odby Kirke kl. 10.30.

Grundtvigsk Forum
Torsdag den 2. marts kl. 19.00: Grundtvigsk Forum
afholder generalforsamling i Thyholm Kirkecenter.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Indre Mission
Tirsdag d. 14. marts kl. 19.30: Repræsentantskabsmøde i Hørdum Missionshus.
Onsdag d. 22 marts. kl. 18.00: Hyggeaften med
fællesspisning i Thyholm Kirkecenter.
Jytte Laustsen vil indlede aftenen med en andagt.
Derefter er der mulighed for spil af forskellige slags eller
bare hyggesnak. Aftenen slutter med kaffe kl. ca. 21.30.
Tilmelding er nødvendig til Elly Christensen senest
d. 15. marts på tlf. 97 87 14 92 / 40 89 65 79 eller mail:
elly-na@mail.dk. Pris: 65 kr. Alle er meget velkomne.
Onsdag d. 29. og torsdag d. 30. marts,
begge aftener kl. 19.30:
Bibelkursus i henholdsvis Bedsted og Heltborg Missionshus. (To forskellige bibelforedrag). Underviser: Missionær
Villy Sørensen, Hammel.
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Gudstjenester | marts 2017

Hvidbjerg
5.3
1. s. i Fasten
kl. 10.30 Thomas Buelund
12.3
2. s. i Fasten
kl. 9.00 Bettina Franch. Sogneindsamling*
				Kirkekaffe
19.3
3. s. i Fasten
kl. 10.30 Thomas Buelund
26.3
Midfaste
kl. 14.00 Minikonfirmandafslutning
2.4
Mariæ Bebudelse kl. 10.30 Thomas Buelund. Kirkekaffe

Lyngs
5.3
12.3
19.3
26.3
2.4

1. s. i Fasten
2. s. i Fasten
3. s. i Fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelse

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

Jegindø

5.3
1. s. i Fasten
kl. 14.30 Morten Krogh Nielsen. Spillemandsmesse*
12.3
2. s. i Fasten
kl. 9.00 Morten Krogh Nielsen. Sogneindsamling		
				Kirkekaffe*
19.3
3. s. i Fasten
INGEN
26.3
Midfaste
kl. 10.30 Thomas Buelund
2.4
Mariæ Bebudelse kl. 9.00 Morten Krogh Nielsen

Søndbjerg
5.3
12.3
19.3
26.3
2.4

1. s. i Fasten
2. s. i Fasten
3. s. i Fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelse

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

5.3
12.3
19.3
26.3
2.4

1. s. i Fasten
2. s. i Fasten
3. s. i Fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelse

INGEN
kl. 10.30 Morten Krogh Nielsen*
INGEN
kl. 9.00 Thomas Buelund
INGEN

Odby

* Gudstjeneste med kollekt/indsamling
www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx

