En ny klokke er monteret i den genrejste klokkestabel.
Renoveringen af Lyngs Kirke er nu afsluttet,
og kirken er igen åben for gudstjenester og kirkelige handlinger.

Høstgudstjenester
og høstfrokoster
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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
November 2017:
24. september 2017
Fotos: Ellen Aarlit Gade, Helga Hugdal,
Thomas Buelund og Ole Iversen.

Når historien banker på døren
Ude i præstegårdshaven foran kirkegårdsdiget
står en talerstol. Den må stå godt, for den har
stået der i godt tredive år. Den blev sat i forbindelse med grundlovsmøderne i midtfirserne,
som en symbolsk påmindelse om, at talen altid
skulle kunne løfte sig op over sit partipolitiske
tilhør og frit flyve ud til folket på fuglevinger.
Her holdt man taler år efter år. Man forsamledes
under det gamle birketræ og delte fortællinger
og drømme. Selvom stolen efterhånden ser en
Af Thomas Buelund
anelse vindbidt ud, så står den stadig stolt som
stævnen på et vikingeskib til minde om vore nordiske rødder.
Drømmene er her stadig. Fortællingerne er her stadig.
Når man går rundt herude på gårdspladsen mellem de gulkalkede mure,
er det ikke så svært at forestille sig, hvordan en lille dreng har leget
mellem lindetræerne. Tænk at Jakob Nicolai Wilse voksede op her i lille
Søndbjerg, for at blive en betydningsfuld naturvidenskabsmand og
teolog. Blandt de iagttagelser han gjorde sig som ung, finder vi stadig
den dag i dag nogle af de vigtigste - og eneste - kilder til det thyholmske
liv i 1700-tallet. Ja det er skam let at bevæges af historiens vingesus - at
blive grebet af lysten til at finde fyldepennen frem og notere sig et og
andet om præstegårdens planterige, som Wilse gjorde.
Bag kirkediget står kirketårnet og skryder. Måske fordi det efterhånden
så mange gange har lagt ører til, at det er noget ganske særligt. For i lille
Søndbjerg finder vi et kirketårn med indristede runer i sokkelstenen. Her
står mejslet i granit: “Jakob voldte og Skjalm gjorde, hvor alteret er, der er
øjet.” Det er et ganske sjældent syn - ja, faktisk et unikum på dansk grund
- og det er ganske som om, at tårnet ved det. Så sjældent er det, at vi får
indikationer på, hvem der har opført vores mange kirkebygninger, men
her ser vi altså både bygherre og bygmester.
Mellem disse fortællinger og legender lever vi; mellem vejskilte og
runeinskriptioner. Tegnene på de liv, der er levet står i kø for at lade sig
opdage og fortælle. Vi lever vores dagligdag. Passer vores arbejde.
Henter børn og børnebørn. Handler ind mens solen går sin gang.

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

Nogle gange virker det helt uforståeligt, hvordan man
overhovedet kan tale om en kulturel forbundethed til
det folk, der beboede disse egne. De som hverken
skulle forholde sig til internetudbydere, vægtafgift,
eller hvordan man får en pension til at slå til. På samme måde kan det nogle gange føles med evangeliet.
Til tider kan det virke som forældede beretninger fra
en fjern fortid i et jødisk samfund, belejret af en
romersk overmagt. Virkningshistorien fortæller os dog
noget ganske andet. For rødderne til vores civilisation
går langs plovfurerne helt tilbage til Jesu tid. Anløbet
til demokratiet var sat i gang. Romerne drømte om en
republik på samme måde som amerikanerne gør det
for tiden.
Går man ned til Jegindø Havn og betragter bådene,
hører mågeskrig og lugter tang, så er det nu ikke så
svært at drømme sig tilbage til den sitrende stemning,
der har været ved Genesaret Sø. Fiskerne kommer ind,
læsser af, mens der tales løst og fast om livet. Og før
man ved af det, går det op for en, hvor lidt der egentlig har forandret sig. Teknologien udvikler sig selvfølgelig. Men livet er dette samme.
Ordene fra Jesu mund lyder stadig den dag i dag, nok
i en redigeret form - og så alligevel - for de besidder
stadig kimen til en levende virkelighed for os, når blot
vi giver os tid til at reflektere over dem.
De gamle træer i præstegården svajer i vestenviden,
sådan som de har gjort det i hundredevis af år. Som et
pendul bringer de os visheden om vor timelighed.
Spørger vi geologien - ja, så var det nærmest blot i
forgårs Jesus var her - og ugen før blev mennesket
skabt. For kort tid siden var vi her ikke - og om ganske
kort tid er vi væk. ”Hvad er da et menneske at Du
husker på det?”. Lad os håbe på det budskab, som
evangeliet stiller os i vente, at hvert enkelt menneske

har en betydning for den Gud, som er altets ophav.
Indsigten fjerner ikke nødvendigvis angsten for død,
men den skaber en mulighed for at forsone os med
vor skæbne; at glædes ved hver enkelt dag, som bliver
os skænket i livets smukke rammer - og at sige taknemmeligt som digteren: “Det er morgen igen. Det er
ikke endnu. Det er nådens tid.”

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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Om mig selv
Halløj Thyholm og Jegindø!
Jeg hedder Heidi Sun Nielsen, og jeg er vikar for
Bettina.
Jeg glæder mig, og jeg er
spændt på de nye udfordringer og gøremål, der hører
med til jobbet.
Det er nemlig mit første job
som sognepræst, hvilket er
en del anderledes end mine
tidligere jobs som manager
Af Heidi Sun Nielsen
på McDonalds og køkkenkonsulent i IKEA. Derhjemme har min mand, Jens, og
jeg travlt med at kysse, kramme, opdrage, skælde ud,
lave mad, putte og gøre rent, for vi har nemlig tre
dejlige børn: Ella på 5 år, Villy på 2 år og Sigfred på 8 måneder. Desuden har vi heste, æsler, grise, høns, hunde,
kat og kanin… Og nok også nogle mus ude i stalden.
Vi elsker at bo i Vejrum og vi elsker vores liv. MEN nu er

sker at gøre. Og det var den kontakt jeg var vild med
- menneskekontakt! Hvilket også er det samme som jeg
glæder mig til som sognepræst. Den daglige kontakt
med mine medmennekser, samtaler, ro, men også det
Gudsord som flyder rundt ind imellem samtalerne. Og
det er nok den største forskel der egentlig er… Nu
sælger jeg ikke burgere eller køkkener til folk. Nu er det
dialogen og ikke et salg som er vigtigst.
Det budskab, som Jesus siger i Lukasevangeliet: ”Guds
rige er midt iblandt jer!” - dét har jeg tænkt mig, at
holde både jer og mig selv op på hver eneste dag.
Til slut er der bare at sige: Tak for at jeg må være her, tak
for at I allerede har taget så godt imod mig. Det betyder
noget for en grønskolling som mig!
På snarligt gensyn!

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke

Dåb:
2. juli:
Malthe Bach Jepsen
Vielse:
1. juli:
Kathrine Amtkjær Lauridsen
			
og Peter Zefting Vangsgaard
Bisættelse / begravelse:
30. juni:
Knud Amby
12. juli:
Algy Nørskov
27. juli:
Elly Rosalie Dalgaard Normand
8. august:
Karoline Kirkeby Hansen

Jegindø Kirke

det hele jo vendt op og ned, jeg går ikke længere i skole
og er ikke længere på barsel. Det bliver et spændende
nyt år! Som vi forhåbentlig også vil elske.
Jeg har sådan gået rundt og tænkt! Det kan jo i sig selv
lyde overdrevet, men altså: jeg har gået rundt og tænkt
på, hvad det vil sige at være præst. Hvad forskellen er på
at være et helt ”almindeligt” menneske, og at være en
helt ”almindelig” PRÆST.
I mine tidligere jobs har jeg altid haft noget med menne-
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Vielse:
5. august:
			
Bisættelse:
30. juni:

Mette Bøge Kousgaard
og Thomas Buelund
Lars Svenning Flyvholm

Søndbjerg Kirke

Dåb:
16. juli: Xander Klausen Amdisen

Odby Kirke

Bisættelse:
3. august: Cora Petrea Christoffersen

Kirkelig vejviser:
Hvidbjerg-Lyngs:
Indre Mission:
Elly Christensen, Skærshøjvej 6,
tlf. 40896579 - Elly-na@mail.dk
Alle Hjem:
Ester Hebsgaard Jensen, Munkevej 12,
tlf. 97871379 – esterogvilly@gmail.com

Cafeeftermiddage:
Anne Mette Vestergaard, Rosenvænget 17,
tlf. 97872448 – oluf7790@mail.dk
Opstart af værested:
Svend Bach-Mose, Hovedvejen 88,
tlf. 97872055
Jegindø:

Unge Hjem:
Karen og Steen Torstensen, Søndervænget 31,
tlf. 97871557 – steentorstensen@gmail.com

Indre Mission:
Kirsten Graversgård, Kongevejen 1,
tlf. 9787 9218

Grundtvigsk Forum:
Anne Mette Vestergaard, Rosenvænget 17,
tlf. 97872448 – oluf7790@mail.dk

FDF:
Kredsleder: Kjeld Graversgård, Kongevejen 1,
tlf. 9787 9218

Soldatervennekredsen:
Jens Kr. Bach-Mose, Hovedvejen 54,
tlf. 97871165 – bachmose@thyholm.be

Søndbjerg – Odby:

KFUM og KFUK:
Flemming Leegaard, Graugårdsvej 6,
tlf. 22376818, 5xleegaard@mail.dk
Karin Therkildsen, Munkevej 16,
tlf. 30285540, karinth@ofir.dk
Familieklub:
Rie og Poul Borg, Trinoddevej 6,
tlf. 97872626 – pborg@mail.dk
Ungdomsklubben:
Jesper Styvel Hargaard, Skærshøjvej 17,
tlf. 28685008, styvelmail@gmail.com
Mok´en:
Jacob Gade, Kappelvej 16,
tlf. 27623516, jacobaag@icloud.com

Indre Mission:
Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tlf. 97 87 52 58 – chr.erik@mail.tele.dk
Bibelkredsen:
Betty Lauritsen, Saturnvej 8,
tlf. 97 87 50 26 – betty-bent@mail.dk

Thyholm FDF:
Kredsleder: Kim Langgaard, Hindselsvej 6,
tlf. 26205131, kimlanggaard@hotmail.com
KLF – Kirke og Medier:
Børge Larsen, Munkevej 7,
tlf. 97871538 – riebulig@gmail.dk
Thyholm Genbrug – Danmission:
Else Toftdal, Fasanvej 25,
tlf. 97871875 - Seet25@mvb.net

På Thyholm og Jegindø er der aldrig langt til
en kirke eller et kirkeligt føllesskab
- se mere i denne vejviser.
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Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 7. september kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter.
Mødet er fælles med Søndbjerg-Odby menighedsråd.
Menighedsmøde
Torsdag d. 21. september kl. 17.00: Det årlige menighedsmøde for Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø. Kom og vær med.
Lær mere om menighedsrådets arbejde og gør din indflydelse gældende for hvordan kirkelivet i sognene skal udvikle sig.
Solvang
Tirsdag d. 12. september kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 26. september kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Onsdag d. 20. september kl 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Sognepræst Anne Mette Grønborg, Thisted, taler over
emnet: “ Kristustroens plads i vort liv.” - Tro er at komme til
det der er større, end vi kan forstå. Alle er velkomne.
Kaffebord.
Alle Hjem
Mandag d. 25. september kl. 19.30: Bibeltime hos Marie og
Holger Krogstrup, Søndergade 11.
Unge Hjem
Mandag d. 25. september kl. 19.30: Møde hos Bodil og Niels
Damsgaard, Hellerødvej 7
MENIGHEDSPLEJEN

Høstfrokoster
Frokost i Thyholm Kirkecenter efter høstgudstjenesten i
Hvidbjerg Kirke d. 17. september.
Gamle høstredskaber fra ”dengang farfar var ung” vil uden
for kirkecenteret danne kulissen og slå stemningen an til
festligt fællesskab og samvær om årets høstfrokost.
Indenfor vil der være måltidsfællesskab, sang, fortællinger
og billeder fra høstens tid før og nu.
Høstoffergaver kan medbringes til gudstjenesten og vil
blive bortloddet som en del af høstofferet.
Pris for mad, drikke og hele pakken: 40 kr. Børn gratis.
Forventet sluttid ca. kl. 14.
– Kom og vær med! Alle børn, unge og gamle er hjerteligt
velkomne!
Arrangører: Indre Mission, KFUM & K og Unge Hjem.
Frokost i Kulturen efter høstgudstjenesten i Lyngs Kirke
lørdag d.23. september kl. 10.00.
Bortauktion af dekorationer og lagkager sammen med
Lyngs Idrætsefterskole.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 21. september kl. 19.30: Bibeltime hos Grethe og
John Larsen, Møllegade 15
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. 7. september kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter.
Mødet er fælles med Søndbjerg-Odby menighedsråd.
Menighedsmøde
Torsdag d. 21. september kl. 17.00: Det årlige menighedsmøde for Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø. Kom og vær med.
Lær mere om menighedsrådets arbejde og gør din indflydelse gældende for hvordan kirkelivet i sognene skal udvikle sig.

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.
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Høst- og Fangstgudstjeneste
og høstfrokost
Søndag d. 17. september efter høst-og fangstgudstjenester
mødes alle til kirkefrokost i FDF Kredshuset. Hver deltager /

familie medbringer en anretning til den fælles kirkefrokost.
Høstoffergaver kan medbringes til gudstjenesten og vil
blive bortauktioneret som en del af høstofferet.
Indre Mission
Onsdag d. 6. september kl. 19.30: Besøg af Dansk Bibelinstitut, der fortæller fra deres arbejde. Kaffebord.
Onsdag d. 13. - torsdag d. 14. september kl. 19.30: Vækkelsesmøder i Harring-Stagstrup (Se under fælles).
Onsdag d. 20. september kl. 19.30. Høstfest. Tale ved Tonny
Jeppesen. Underholdning ved Erik Jensen, Uglev. Kaffebord.
Alle er meget velkomne – Yderligere oplysninger gives
gerne hos Kirsten Graversgård.
FDF
Fredag d. 1. - søndag d. 3. september: Sejlerweekend på
Jegindø Havn for væbnere og seniorer.
Lørdag d. 16. – søndag d. 17. september: Overnatningsweekend i kredshuset for hele kredsen.
Søndag d. 17. september: Høst- og Fangstgudstjeneste kl.
10.30.
Mandag d. 25. september: Ledermøde kl. 20.00.
Klassemøde for puslinger mandage fra kl. 18.30 – 20.00.
Klassemøde for tumlinger mandage fra kl. 18.30 – 20.00.
Klassemøde for pilte mandage fra kl. 18.30 – 20.00.

Bibelkredsen
Mandag d. 18. september kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og
Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Matt. 6,24-34.

Fælles program
Spaghettigudstjeneste

Tirsdag d. 12. september kl. 17.00 i Hvidbjerg Kirke

Koncert

Torsdag d. 28. september kl. 19.30 i Søndbjerg
Kirke: Cellokoncert med Anker Sigfusson, der vil spille
to af Bachs cellosuiter. Fri entré.

Grundtvigsk Forum

Søndbjerg / Odby

Torsdag d. 7. september kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Hellmut Seifert Toftdahl: ”Tyskerdrengen fra Hurup.”
Hellmut fortæller om sin traumatiske
opvækst i Hurup, hvor han var født
under besættelsen og om sin
barndom sammen med moderen
Helga Toftdahl og sine søstre.
Faderen var tysk soldat og efter
besættelsen blev forældrene adskilt.

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk

Indre Mission

Menighedsr ådet
Torsdag d. 7. september kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter. Mødet
er fælles med Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø menighedsråd.
Indre Mission
Onsdag d. 13. - torsdag d. 14. september kl. 19.30: Vækkelsesmøder i Harring-Stagstrup (Se under fælles).
Høstfrokost
Efter høstgudstjenesten i Søndbjerg Kirke søndag d. 10.
september kl. 10.30 indbydes der til høstfrokost i konfirmandstuen. Pris pr. person kr. 40,-. Tilmelding ikke nødvendig.
Musik alsk tankerum
Torsdag d. 21. september 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.

Onsdag d. 13. - torsdag d. 14.
september kl. 19.30: Vækkelsesmøder i Harring-Stagstrup Kirkecenter v/missionær Poul Erik Hansen, Farsø. Sang- og
musikindslag begge aftener. Kaffebord
Onsdag d. 20. september kl 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Sognepræst Anne Mette Grønborg, Thisted,
taler over emnet: “ Kristustroens plads i vort liv.” - Tro er
at komme, til det der er større, end vi kan forstå.
Anne Mette Grønborg blev som
54-årig uddannet teolog. Året
efter i 2013 blev hun ansat i
Thisted. Hun var dog ikke ny i det
kirkelige arbejde. I 1982 blev hun
uddannet fra diakonhøjskolen i
Århus, hvor hun, inden hun
begyndte at læse teologi, i 15 år
var underviser, diakonsekretær og undervisningsleder.
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Gudstjenester | september 2017

		

3. september
12. s.e. Trinitatis
10. september
13. s.e. Trinitatis
17. september
14. s.e. Trinitatis
23. september

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg Odby

10.30 MKN*

9.00 TB

-

-

10.30 TB q

9.00 JB q

-

10.30 JB

10.30 TB**p

-

10.30 TB**p
-

-

9.00 TB
-

-

-

10.30 MKN

-

-

9.00 MKN q

-

9.00 HSN

10.30 MKN**p 10.00 MKN**

24. september
15. s.e. Trinitatis 9.00 TB q
1. oktober
16. s.e. Trinitatis 10.30 MKN

TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen - JB: Jan Bjerglund – HSN: Heidi Sun Nielsen
*Friluftsgudstjeneste - **Høstofferindsamling – p: Høstfrokost efter gudstjenesten - q: Kirkekaffe
Kirkeglimt

Caféeftermiddage i Thyholm Kirkecenter
Vi startede i 2011 de første caféeftermiddage i Thyholm Kirkecenter, på baggrund af en initiativgruppe, som ønskede at samle ældre
mennesker på tværs af skel på Thyholm til en hyggelig, men også indholdsrig, eftermiddag hver 14. dag - altid onsdage - i forårsog efterårsmånederne.
Arrangementerne foregår som nævnt i Thyholm Kirkecenter. Vi kører efter en fast skabelon, således, at vi starter kl. 14.30 med en
kort indledning, derefter ”tag-selv kaffebord”. Vi synger et par sange/salmer fra Højskolesangbogen eller Den danske Salmebog,
som regel efter talerens sangvalg. Så får taleren ordet i ca. en times tid og vi slutter ca. 16.15 afhængig af spørgsmål fra vores gæster.
Endelig til sidst synger vi ”Nu er jord og himmel stille.” Vores deltagerantal er mellem 50 og 70, og arrangementet koster 20 kr.
Progr am for caféefter middage i Thyholm kirkecenter for efter årssæsonen 2017:
22.11. Steen Torstensen: ”Et glimt af 40 års skole- og kirkeliv på
27.09. Kristen Villadsen (”Sam”): ”Mennesker på min vej”
11.10. Mette Bøge Kousgaard: ”At navigere i kaos med hænder Thyholm.”
06.12. Bendt Jensen: Fortælling om et af Mozarts sidste bestillingsog hjerte”
arbejder, operaen ”Tryllefløjten”, hvis indhold stadig er aktuel i
25.10. Anton Lyhne: ”Danmarks sange i ord og toner”
dag. Vi skal lytte til et par musikalske eksempler fra operaen.
08.11. Benny Boysen – tidl. museumsinspektør, forfølger en
udvandrerhistorie, som begyndte i Vestjylland og udviklede sig
Vi starter sædvanen tro kl. 14.30 og slutter senest kl. 16.30 – alle
på prærien i Nebraska. Men efter 100 års historie vendte
arrangementerne foregår om onsdagen og koster stadig kun 20 kr.
historien tilbage til udgangspunktet og fik afgørende betydning for foredragsholderens liv. Benny Boysen kalder sit
foredrag: ”Så tog de til Nebraska”.
Velkommen til alle til en spændende efterårssæson
i Thyholm Kirkecenter, Nørregade 19, Hvidbjerg.
www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx

