Reformationsdag med Thyholm Skole:
Munken Martin Luther fik hjælp
fra 3.-6.klasserne
til at gennemføre reformationen.

En gribende rejsefortælling:
Nordkorea - landet i mørket
n r .

1 1

|

Alle Helgens gudstjenester
- til minde om de døde
n o v e m b e r

2 0 17

|

7 0 .

Reformationsdag
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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
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
Januar 2018:
24. november 2017
Fotos: Knud-Erik Sønderskov, Christen Birkebæk,
Ann-Maj Lorenzen, Rikke Feraru, Ellen Aarlit Gade
og Morten Krogh Nielsen

Når vi er hinandens lys
”Tænd lige lyset”! Altså, jeg er kendt som et
menneske som konstant mangler lys! Jeg
tænder lys alle steder hvor jeg kommer. Mine
kollegaer, mine venner, mine naboer og familie,
de ved, at når jeg træder ind ad døren, så bliver
lyset tændt! Og hvis de ikke selv gør det, så
beder jeg dem om at gøre det, eller også gør
jeg det selv.
Mine medmennesker griner af det, og er til tider
nok også lidt irriterede over det, men de ved, at
Af Heidi Sun Nielsen
jeg har ualmindeligt meget brug for lys - også
ved højlys dag. Både om sommeren og om
vinteren, om morgenen og om aftenen. Og jeg ved godt at det er lidt
unormalt. I disse sparetider, der burde jeg kunne spare lidt på lyset. Og
når det så er sagt, så forstår jeg simpelthen ikke hvordan alle andre kan
undvære lyset, når jeg nu synes det er SÅ mørkt alle steder…
Og det har jeg så tænkt over! Altså det med lyset… I denne tid, nu på
året, hvor der er mangel på lys, lys i dagtimerne, lys i aftentimerne, ja
egentlig mangel på lys i hverdagen, sådan helt generelt.
Sådan helt bogstaveligt talt, så er vi gået ind i årets mørke måneder. Og
det får mig til at hige efter lyset i endnu højere grad end sommermånederne. Dvs. alt er som før. Jeg tænder lys, alle steder jeg kommer.
Men lyset ved Jesus er også blevet mere tydeligt hos mig. Det er som om
de ensomme, de triste, de syge, de mennesker som i særlig grad har brug
for evangeliets lys, også bliver tydeligere for mig her i november-mørket.
Og så er det denne tekst rammer mig:
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han
var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet
til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset
skinner i mørket, og mørket greb det ikke.
Sådan starter Johannesevangeliet ud… En smule snirklet måske, og
alligevel: Er der noget smukkere? ”Lyset skinner i mørket, og mørket greb
det ikke”! Guds lys skinner i mørket, og det kan mørket ikke gribe fat i.
Mørket kan ikke fortrænge dét lys, Guds lys! Det er måske ikke noget vi
kan se, men lyset skinner ind i vores hjerter. Selv om det ikke kan gribes,
selv ikke af mørket, så er dét lys så stærkt, at det ikke kan fortrænges.

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

V i l d u væ r e m e d
t i l a t s t r i k k e
d å b s k l u d e ?

Det er dét lys som vi skal tage imod, men også bære
med os! For to ting er sikkert: Jesus er vores lys, som
skinner i mørket, men vi er alle også hinanden lys, som
vi bærer med os rundt.
Nu hvor mørket kommer snigende, kommer memento
mori også snigende. Altså: i takt med at mørket bliver
mere dominerende, bliver vi også mindet om, at vi alle
skal dø engang. Det er helt naturligt. Det mærkes i
vores sind, og det mærkes i kirken. Der kommer flere
kirkegængere til, for vi har brug for at blive mindet om
lyset! Men min forhåbning er, at vi ikke kun bliver
mindet om vores dødelighed, men at vi også husker
på, at livet skal leves!
Og derfor er det så vigtigt, at vi forstår og erkender, at
vi smitter af på vores medmennesker. Vores venner og
familie, kollegaer, naboer og den man sidder ved
siden af i bussen. Vi vil altid røre, mærke og skinne ind
i de mennesker vi omgås.
Ligesom Gud altid vil være der, altid har været der! -Ja
således vil vi som mennesker også altid være at
mærke i vores medmenneskers liv. Og vi vil også altid
selv blive påvirket af det mørke eller lys som rammer
os.
Så tænd lyset for hinanden, ikke kun på stikkontakten!

Enhver barnedåb bliver lidt festligere med en
personlig dåbsklud. Dåbsklude er blevet et hit
landet over. Tanken er, at den ligger på døbefonten, den dag barnet skal døbes. Præsten
tørrer barnets hoved med dåbskluden, som
efterfølgende gives til dåbsfamilien. Vil du
være med til at strikke?
Vi mødes første gang tirsdag 7. november kl.
14:00 – 16:00 i Thyholm Kirkecenter (foyeren).
Vi har mønstre, opskrifter og garn. Medbring
selv strikkepinde i str. 2,5 og 3,0. Vi håber, at vi
kan mønstre en flok, der har lysten til at
strikke for andre, mens vi hygger os med lidt
kaffe og mundgodt.
Tilmelding ikke nødvendig.
For nærmere information kan Ingrid
Gramstrup kontaktes på tlf. 97 87 80 56.

For m ænd

Gr avere

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

Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
Annagrete Nielsen
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

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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Stilhed og opladning i fjeldet

Af Ole Barslev
Allerførst i september var jeg på den årlige vandretur i
Norge. En vandretur med 3 gode kammerater, som vi
startede op i år 2000.
Målet har været at få nogle spektakulære oplevelser
med vandring i Norges mange fjeldområder – at koble
af fra hverdagens mange gøremål, hive stikket ud og
lade op. Mange steder er vi uden for mobildækning så
det med at kigge i mailboksen og besvare opkald på
mobilen må vente til vi er hjemme igen – det er netop
det der giver tid til refleksion og jeg kan være 100%
tilstede i den storslåede natur og opleve storheden.
De første år boede vi i telt, men nu bruger vi Den Norske
Turistforenings hyttenet til overnatning – simple hytter
med gas, brændeovn, uden strøm, men ly for natten og
muligheden for at tørre tøj.
September er en fantastisk måned at vandre i – i højfjeldet kan den første frost være faldet og de flotte høstfarver er der og kan nydes, den kølige morgenluft i næseborene når vi starter dagens vandring.
I 2001 d 11. september var vi også på vandretur i Rondane i Norge, og da vi kom ned fra højfjeldet til vores telt
snakkede vi med nogle vandringsfolk som havde hørt
om angrebet på tvillingetårnene i New York – vi besøgte
en fjeldstation for at være sammen med de andre
vandrere og blot få dette vanvid snakket igennem – en
meget underlig oplevelse, men det gav en god fornemmelse at rykke tæt sammen og dele frustrationen med
andre.
Frokosten spiser vi i fjeldet – en tiltrængt pause med en
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varm suppe og en kop kaffe, og her deler vi oplevelsen
med hinanden. Vi møder ikke mange i fjeldet – der kan
gå flere dage uden vi møder nogen, men omkring de
bemandede hytter (som vi ikke normalt bruger) er der
en del vandrere, da forskellige ruter udgår derfra.
En skøn måde at lade op mentalt på, og med gode
venner – for mig er det blevet en del af årets store
oplevelser – og vi har også som familie været afsted.
Når vi nærmer os august/september begynder det at
rykke i mig for at komme afsted.
I år var vi på Hardangervidda nord for Rjukan – et godt
terræn at gå i, og med en spændende historiefortælling
om de norske sabotører, der holdt til på fjeldet.
Den sidste store oplevelse i år var bestigning af Gaustatoppen – en meget spændende afslutning på årets
vandretur.

Nyt fra menighedsmødet
Af Ingrid Noer Nielsen, referent
Torsdag d. 21. september afholdt Hvidbjerg-LyngsJegindø menighedsråd det årlige menighedsmøde i
Thyholm Kirkecenter.
Vi begyndte i Hvidbjerg Kirke med en kort andagt ved
Thomas Buelund, og derefter var der lækker mad i
Kirkecentret. Omtrent 40 deltagere var mødt og efter en
times tid gik vi i gang med mødet. Første punkt var
regnskab og budget, fremlagt af Knud-Ole Henriksen,
der indtil nu har ført menighedsrådets regnskab, men
det skal nu overtages af Anny Moog, der er ansat som
regnskabsmedarbejder i Struer Provsti. Anny var også til
stede.
Jeg kan ikke redegøre for alle tal, men man er altid
velkommen på menighedsrådsmøder, der er åbne for
alle.

Dernæst var det tid til årsberetning og visioner ved
formand Marianna Brogaard. Marianna begyndte med
henvisning til en kronik i avisen, som skrev om den
hensygnende folkekirke og om amatører i menighedsrådene. Vi kunne overhovedet ikke give journalisten ret. Vi
har et meget samarbejdende menighedsråd, ikke mindst
fordi vi har fået fælles pastorat på Thyholm og har
fællesmøder med Søndbjerg – Odby, og vores to præster er et godt team.
Formanden fortalte om Lyngs Kirkes renovering og nye
klokke. Kirkeklokken er betalt af fondsmidler. Kirken er
virkelig et besøg værd.
Dernæst kunne formanden meddele at der nu er ansat
en kirkegårdsleder til Hvidbjerg og Lyngs kirkegård, og
fra 1. oktober også Jegindø.
Fremme ved visioner kunne Marianna Brogaard fortælle
at nogen er gået i gang med projekt dåbsklud. For dem
der ikke ved hvad det er, så er det fine, bløde strikkede
klude til at tørre det lille nydøbte barns hoved med i
stedet for servietter.

Der skal arrangeres Luther-dag for de mellemste klasser i
skolen. Og der søges stadig efter frivillige til besøgstjenesten.
Endelig blev der rettet en stor tak til alle samarbejdspartnere, præsterne og alle de andre.
Herefter præsenterede kirkegårdsleder Annagrete
Nielsen sig selv og alle gav udtryk for ønsket om et godt
samarbejde.
Viborg Stift har bedt menighedsrådet om at præsentere
visioner på skrift, der skal sendes til biskoppen inden
advent. Menighedsrådet gik så i gang med dette arbejde
ved at afholde en dag, hvor man næsten nåede at
færdigbehandle det oplæg stiftet havde sendt. På
aftenens menighedsmøde blev menighedsrådets udspil
nu drøftet i grupper og forsamlingen kom med nogle
input. Gruppernes svar svarede ganske godt til menighedsrådets udspil til biskoppen.
Der var spørgsmål om præstegården i Hvidbjerg, som er
til salg. Mona Vestergaard svarede: ”Prisen er sat ned, og
der er gjort rent og ryddet op udenfor, så ser vi om det
giver en køber.” Der var også spørgsmål om evt. midler
fra salget måske kan bruges til indvendig renovering af
Hvidbjerg Kirke.
Vi fik selvfølgelig også kaffe undervejs. Til sidst sang vi
en aftensang, og fik tak for i aften!

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke

Dåb:
24. september: Josefine Drewsen Pedersen
Bisættelse:
30. september: Dennis Brian Johansen

Jegindø Kirke

Dåb:
16. september: Sigurd Waidtløw Larsen
			
Asbjørn Waidtløw Larsen
			
Ebbe Waidtløw Larsen

Odby Kirke
Bisættelse:
6. oktober:

Henny Brisson
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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. november kl. 19.00: Menighedsrådsmøde iThyholm Kirkecenter fælles med SøndbjergOdby Menighedsråd.
Solvang
Tirsdag d. 14. november kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 28. november kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Onsdag d. 15 november kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Karin Andersen, Aulum, fortæller om besøg i
Nordkorea - landet i mørket.
Karin Andersen fra Aulum vil i ord og billeder fortælle om sine oplevelser fra en tur til Nordkorea.
Der er stor fattigdom og undertrykkelse og mange
lider af sult. Landet har en af de værste ledere i
verden, hvilket præger landet. Nordkorea er det
værste land i verden at være kristen i. Bliver det
opdaget, kommer man i fangelejr eller bliver myrdet.
Kom og hør mere om Karins spændende og gribende rejse, hvor mennesker lider for deres tro.
Alle er meget velkomne.
Alle Hjem
Mandag d. 27. november kl. 19.30: Bibeltime hos
Ester og Villy Jensen, Kløvervænget 9.

Babygudstjeneste

Som afslutning på årets babysalmesang er der babygudstjeneste i Hvidbjerg kirke torsdag d. 30. november
kl. 17.00. Her indbydes babyfamilier og andre interesserede til en kort gudstjeneste for de allermindste og her
er der mulighed for, at fædre og søskende kan se lidt af,
hvad mor og baby har lavet onsdag formiddage.
Efterfølgende er der fællesspisning i kirkecenteret.
Rikke Feraru tager imod tilmelding til spisning på mobil
6027 5599.
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Unge Hjem
Mandag d. 27. november kl. 19.30: Generalforsamling
hos Marianna og Hans Brogaard, Søndergade 42.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 16. november kl. 19.30: Bibeltime hos
Addy Gravesen, Kirkegade 4
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. 2. november kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter fælles med Søndbjerg-Odby
Menighedsråd.
Indre Mission
Onsdag d. 1. november kl. 19.30: Kredsmøde i Agger
Missionshus ved generalsekretær Jens Medom
Madsen, Fredericia. Kaffebord.
Onsdag d. 8. november kl. 19.30: Prædikenværksted
ved sognepræst Morten Krogh Nielsen over evangelieteksten til søndag d. 12. november: Math. 18, 21-35.
Kaffebord.
Onsdag d. 22. og torsdag d. 23. november kl. 19.30:
Bibelkursus i Heltborg Missionshus ved henholdsvis
pastor emeritus Leif Mortensen, Aulum og sognepræst Ole Larsen, Aars. Kaffebord.
Onsdag d. 29. november kl. 19.30: Sangaften ved
Lene Bach-Mose, Floulev over emnet ”Guds hænder”.
Kaffebord.
Alle er meget velkomne – Yderligere oplysninger
gives gerne hos Kirsten Graversgård.
Caféefter middage i november
Velkommen til alle til en spændende efterårssæson i
Thyholm Kirkecenter, Nørregade 19, Hvidbjerg.
Onsdag d. 8. november: Benny Boysen – tidl.
museumsinspektør: ”Så tog de til Nebraska”.
Onsdag d. 22. november: Steen Thorstensen: ”Et
glimt af 40 års skole – og kirkeliv på Thyholm.”
Vi starter sædvanen tro kl. 14.30 og slutter senest kl.
16.30 – alle arrangementerne foregår om onsdagen
og koster stadig kun 20 kr.

FDF
Søndag d. 5. november: Seniorer og ledere står med
flagermuslygter til gudstjeneste kl. 19.00. Seniorer og
ledere mødes ved kirken kl. 18.30.
Mandag d. 6. november: Salg af julekalendere fra kl.
18.00 – 20.00. Piltene mødes kl. 18.00.
Mandag d. 27. november: Ledermøde kl. 20.00.
Klassemøder for puslinger mandage fra kl. 18.30 –
20.00.
Klassemøde for tumlinger mandage fra kl. 18.30 –
20.00.
Klassemøder for pilte mandage fra kl. 18.30 – 20.00.
Søndbjerg / Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 2. november kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm Kirkecenter fælles med HvidbjergLyngs-Jegindø Menighedsråd.
Indre Mission
Onsdag d. 1. november kl. 19.30: Kredsmøde i Agger
Missionshus ved generalsekretær Jens Medom
Madsen, Fredericia. Kaffebord.
Onsdag d. 22. og torsdag d. 23. november kl. 19.30:
Bibelkursus i Heltborg Missionshus ved henholdsvis
pastor emeritus Leif Mortensen, Aulum og sognepræst Ole Larsen, Aars. Kaffebord.
Musik alsk tankerum
Onsdag d. 22. november kl. 19.00-21.00. Musikalsk
tankerum i Søndbjerg Kirke. Organist Christen
Birkebæk spiller kendte salmer og musikstykker på
orgel. Du kan komme og gå som det passer dig
inden for det afsatte tidsrum.
Bibelkredsen
Mandag d. 13. november kl. 19.00 hos Grethe og Chr.
Erik Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tekst: Matt. 22,15-22.

Fælles program
Spaghettigudstjeneste

Torsdag d. 16. november kl. 17.00 i Lyngs Kirke. Efter
gudstjenesten er der fællesspisning i Kulturen.

Koncerter

Torsdag d. 2. november kl. 15.00 på
Solvang: Spil-Dansk-DagKoncert med Thyholm
Kirkers børnekor.
Tirsdag d. 28. november kl. 19.30 i Lyngs Kirke:
Koncert med kammerkoret Gesta Danorum fra
Holstebro. Koncerten indleder adventstiden, og
bagefter vil der blive serveret gløgg og æbleskiver i
våbenhuset. Fri entré.

Filmstudiekreds

Torsdag d. 23. november kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter:

Vi starter vinterhalvårets filmstudiekreds op med filmen
”Youth”. To gamle knarke, en komponist og en instruktør,
tager ophold på deres stamhotel for at filosofere over
livets store og små glæder.
Der er ingen tilmelding. Pris for kaffe og forplejning: 20 kr.

Grundtvigsk Forum

Torsdag d. 30. november: Adventsfest. Se nærmere i
ugepressen ugen forinden.

Gaver til julestuen
MENIGHEDSPLEJEN
Vil du melde dig som besøgsven eller blot vide mere
om menighedsplejens arbejde,
så kontakt koordinator Tove Busk på
email: jtbusk@gmail.com
eller på tlf. 97 87 15 75.

Hvor utrolig det end lyder, så nærmer tiden for julen sig
med raske skridt, og det gør tiden for julestuen også. 1.
søndag i advent er der traditionen tro julestue i Thyholm Kirkecenter. Men vi mangler gevinster - derfor
modtages både små og store gaver med tak. Gevinsterne kan afleveres til Else Toftdal, Fasanvej 25 i Hvidbjerg
senest d. 12. november. På forhånd tak fra
Unge Hjem, Indre Mission og KFUM og KFUK.
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Gudstjenester | november 2017

Hvidbjerg

		

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg Odby

5. november
Alle Helgens dag 14.00 MKN
10.30 MKN
19.00 TB*
9.00 TB
10.30 TB
12. november
22. s.e. Trinitatis
10.30 HSN
19.00 MKN**
10.30 MKN q
19. november
23. s.e. Trinitatis
9.00 TB q
10.30 TB
26. november
Sidste s. i kirkeåret 10.30 MKN + TB*** 9.00 VOH
10.30 VOH
9.00 JB
TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen - HSN: Heidi Sun Nielsen – VOH: Vagn Ove Høgild – JB: Jan Bjerglund
*
Indsamling til Danske Sømands- og Udlandskirker - **Hubertusmesse - ***Konfirmandgudstjeneste - q: Kirkekaffe
Kirkeglimt

Luther latin og gule ærter
Af Christen Birkebæk
Selveste reformatoren Martin Luther
kom forbi på Thyholm Skole forleden.
På én dag lykkedes det ham at gøre
op med latin i kirken, aflive afladsbrevet og få serveret sin livret. Så meget
på én gang lader sig selvfølgelig kun
gøre gennem godt samarbejde med
lokale kræfter og veloplagte elever.
Solen var endnu ikke brudt igennem,
da elever fra Thyholm Skole bevægede sig mod Hvidbjerg Kirke 4. oktober.
En lige så grå og regnfuld efterårsmorgen som så mange andre. Men
denne morgen var anderledes. En
massevandring fra skolen til kirken
fandt sted til den vedvarende lyd af
kirkeklokker, som varslede vaskeægte
morgenmesse – halvvejs på latin – for
eleverne på mellemtrinnet på Thyholm Skole.
4. oktober blev en dag i Luthers og
reformationens tegn; reformationen,

som i år markeres på talrige måder,
idet det er 500 år siden, munken
Martin Luther ruskede op i den
katolske kirke ved at smække 95 teser
op på døren til kirken i Wittenberg.
Navnet var en gave til dagens anledning: Hvidbjerg blev straks kaldt
Wittenberg.
På Thyholm Skole har eleverne
arbejdet med Luther i undervisningen, så de var klædt på til temadagen.
En arbejdsgruppe af både aktive og
pensionerede lærere, områdets to
sognepræster og en række menig-

hedsrådsmedlemmer har længe lagt
sig i selen for at give eleverne en dag,
som skulle være rig på både læring og
oplevelser.
Op ad formiddagen var der marked
med middelalderstemning. Markedet
mundede ud i en solid gang ”Luthersuppe”: Gule ærter, som efter sigende
var Luthers livret. Det er ikke givet, at
moderne børn deler hans smag.
Derfor faldt der klingende mønt til
enhver, der spiste en hel portion. Og
det gjorde rigtig mange.

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

