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Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
bliver Jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.
- Simon Grotrian 2006

Folk & Fællesskab
Kirkehøjskole 2018
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Fastelavn er mit navn,
boller vil jeg have!
7 1 .
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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:
Thomas Buelund, tlf.: 23 23 51 36
E-mail: tbu@km.dk

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for april 2018:
24. februar
Fotos: Ellen Aarlit Gade , Thomas Buelund

Oplad nu således mit hjerte
		

- om indgangsbøn og vintervejr

På en februardag ved stranden, hvor fjordvandet står helt blikstille mens solen sender sine
sarte stråler ud mellem de nøgne træer, og selv
fuglene tilkendegiver en vis form for adstadighed for øjeblikket, idet de sagte og skræppeløse svæver forbi; på en sådan dag kan man
sukkende føle på egen krop, hvordan højmessens indgangsbøn indfries:
Oplad nu således mit hjerte…
Det er ikke så mærkeligt at mange religioner i
Af Thomas Buelund
utallige tider har sat lighedstegn mellem solen
og det guddommelige, for når vi på vinterdage velsignes af solens lys og
livgivende stråler, så gennemstrømmes vore kroppe af ultraviolette
stråler, der danner D-vitaminer og frigiver dopamin - eller sagt med
andre ord: Vore hjerter oplades. Selvom kristendommen ikke har meget
til overs for flerguderiet, så indfinder solen sig jo alligevel på en ganske
prisværdig position i skaberværket. Nok er den ikke en gud, men vi har
dog alle brug for dens lys. Ligesom mennesket, så blev solen sat i gang af
den ene Gud, der bevæger det hele. Det er således skabelsesberetningens pointe: At alt skabes og sættes i bevægelse.
Det kan ligefrem synes let at begribe den gode skabervilje, når Herren
hilser os med et velsignet vejr, der får følelse og kemi til at blomstre og
boble i hjertekammeret. Vi forundres. Vi glædes. Langt sværere er det,
når vi befinder os i det mørkeste mørke, langt væk fra solskinsklædte
strande, men i sygesenge, hvor vitalisme lovsynges så sjældent, men alt
for ofte kun bliver til en stille piben, der mismodigt mener, at det liv som
Gud satte i værk er ved at ebbe ud i mørkets dal. Et hjerte har sin udløbstid. Vi lever. Vi dør. Det er et livsvilkår. Men selv en grav kan blive til en
flod af lys, hvis vi åbner os for den virkelighed, der vælter ind over os i
evangeliet, for her er der solskin at finde - selv til ligblege vintergevækster.
“Oplad nu vor hjerte - du Helligånd - så vi kan tro i liv og død på Jesus.”
I liv og død. Bønnen er os givet som redskab - som indøvelse til at blive
modtagelige over for gudsordet. For gudsordet lyder til os både i liv og

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

død; ikke kun, når vi er solbestrålede og føler os
gudsbenådede, men mindst ligeså meget, når vi er
måneformørkede og sortseende. I bønnen viser Gud
selv os den virkelighed, der forandrer fortvivlelse og
dødsangst til håb og livsmod. Derfor hører vi samme
indgangsbøn hver søndag, for at oplade vore hjerter
som på en vintervandring ved vandet, hvor solen
tilsmiler os - med løftet om, at sikkert og vist skal vi
opleve endnu en sommer. Enten her eller hisset.
—————————
På vandreturen lagde vi mærke til et gammelt knudret
træ som vi aldrig før havde set. Det stod på venstre
side af hjertestien. Selvom om det var vissent, var det
ikke træt af dage. Det ligefrem bukkede sig forover i
en gestus.

Du ser dog, hvad mig knækker,
jeg intet kan formå,
min egen kraft ej strækker
til himmelhøjt at gå.
Så drag mig, Jesus, fort!
Det er jo dog en glæde
til livet at indtræde
igennem dødens port.

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

- Thomas Kingo, 1689. DDS: 126 vers 5

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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Unge hjem bli’r til Refleks..!
Af Steen Torstensen
Forleden var der generalforsamling i Unge Hjem, og i den
anledning skal der bringes lidt nyt herfra.

og hver anden måned mødtes til ”voksenarbejde”, der
typisk var en bibeltime og/eller drøftelse og samvær
omkring et aktuelt kirkeligt emne.

I en del år har der været taget tilløb til at finde et andet
navn til vores forening.
Begrundelserne har dels været, at det er ved at være en
del år siden, at landsforeningen Unge Hjem blev opløst,
og dels at ”grundstammen” i det lokale Unge Hjem rent
aldersmæssigt for længst har passeret ungdommens
fagre år og godt og vel har bevæget sig ind i ”de voksnes
rækker”…!

På generalforsamlingen blev det besluttet, at vores
forening, Unge Hjem fra den 1. februar 2018 tager navneforandring til Refleks. – Det nye foreningsnavn opfatter vi
som en forkortelse for begrebet refleksion. I vort kristne
fællesskab ønsker vi fortsat at standse op sammen og
reflektere over det liv, vi har fået givet.

Som mange vil vide, har der været en Unge Hjem forening i sognet i rigtig mange år – også forud for vores
generations tid i foreningen. Den føromtalte grundstamme af det eksisterende Unge Hjem består af en halv snes
par, hvoraf de fleste har været med i foreningen siden
1988. Dengang kunne man nok sige, at betegnelsen,
”Unge Hjem” var rammende, da vi hver anden måned
havde decideret ”familiearbejde”, hvor børnene var med

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke

Dåb:
3. december		Josephine Wingard
10. december Josefine Steensen Sandfeld
Vielse:
1. december		Laila Schou til Henrik Odgaard
Bisættelse:
2. december		Anne Marie Holm
22. december Poul Erik Poulsen
Begravelse:
30. november Inga Kristine Hvidberg

Jegindø Kirke
Dåb:
18. November
			
Begravelse:
21. december

Magnus Hillerstrøm
Ørts Meclenborg
Gulli Ruth Møller

Lyngs Kirke

Begravelse:
6. december		Leo Gunner Villesen
9. december		Mogens Brunsvig Nielsen
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Vi forestiller os egentlig ikke, at navneskiftet får den store
betydning for indholdet i vores arbejde og vores arrangementer. – Der er grøde i vores forening og god opbakning
til vores møder, og det håber vi naturligvis, der vil fortsætte.
Vi har i det forløbne år haft den store glæde, at folk uden
for foreningen er kommet til nogle af vores arrangementer. Dette hilser vi særdeles velkomment!
Tilsvarende kommer mange af os ”Unge Hjem folk”
lejlighedsvis til arrangementer i Grundtvigs Forum og
Indre Mission. – Sådan skal det være!
Vi ønsker fortsat et godt og konstruktivt samarbejde med
andre kirkelige foreninger.
Unge Hjem – og fremover Refleks – ønsker i høj grad at
bidrage til den gode tendens med åbenhed. Da vi imidlertid må erkende, at en gruppe som os, der har holdt
sammen i knap 30 år – og typisk har mødtes i private
hjem – forståeligt nok kan virke som en lukket gruppe for
udefrakommende, har vi besluttet at gøre et forsøg: I den
kommende sæson vil vi som udgangspunkt henlægge
vores arrangementer til vores dejlige kirkecenter.
Med dette lille ”forsøg” ønsker vi klart at signalere, at alle
og enhver fortsat er velkomne til vore møder og arrangementer - uanset alder, civilstand og evt. kirkelig tilknytning.
Den nyvalgte bestyrelse for Refleks i 2018 består af
Kristen & Birthe Villadsen og Jens Kresten & Lene BachMose. Man er naturligvis til enhver tid velkommen til at
kontakte bestyrelsen eller andre i foreningen for at få
flere oplysninger.

Kirkehøjskole i Thyholm pastorat

Kirkehøjskole i Thyholm pa-

Folk og fællesskab

Vi har et stærkt folkeligt fællesskab
storat på Thyholm.
Det vidner de mange foreninger, klubber og aktiviteter om, hvor folk
Folk og
fællesskab
tager medansvar for hinandens liv og glæde.
Folkekirken
er måske det
stærkeste af alle de folkelige fællesskaber, vi lever i.
Vi har et stærkt folkeligt
Ca. 80 % af alle jegindboere og thyholmere er medlemmer af
Folkekirken, og kirkens og folkets liv væver
sig naturligt
sammen til
fællesskab
på Thyholm.
Det
hverdag og fest.
de og
mange
foreninger,
Vinterens kirkehøjskole vil sættevidner
lys på folk
fællesskab.
Vi har inviteret nogle af landets vigtigste stemmer, når det gælder
klubber og aktiviteter om,
debatten om folkelivets vilkår.
Vi lever på landet udenfor storbyerne, oghvor
netopfolk
dét giver
os udfordringer
tager
medansvar
og muligheder, som vi trænger til at forstå og få øje på.
for hinandens liv og glæde.

Det er vores håb, at de erfarne foredragsholdere vil hjælpe os til
Folkekirken er måske det
fordybelse og selvbesindelse. Vi har meget at glæde os over, tage vare på
og udvikle videre på. Foredragsrækken stærkeste
giver inspiration
til det
liv,
af alle
defælles
folkelige
som folk og kirke skal leve sammen i de kommende år.
lever i.viCa.
Så sæt kryds i kalenderen – og kom ogfællesskaber,
bliv inspireret tilvihvordan
kan80
bygge videre på det folkelige og kirkelige fællesskab.
% af alle jegindboere og thy-

holmere er medlem af FolkeProgram:

Alle aftener er i Thyholm Kirkecenter kl. 19.30:

kirken, og kirkens og folkets

• Torsdag den 8. februar: Johannesliv
Nørregaard
Frandsen,
væver sig
naturligt sam”Da landbolivet blev en by i provinsen”
• Torsdag den 22. februar: Michaelmen
Böss,til
”Det
dementeog
samfund”
hverdag
fest.
• Torsdag den 8. marts: Erik Sommer,
Vinterens kirkehøjskole vil
”Den, som mærker, at græsset gror…”
• Torsdag den 5. april: Jakob Fastrup,
”Danmark på vippen”
sætte lys på folk og fællesVil du læse nærmere om de
enkelte
foredrag,
skab.
Vi har
inviteret nogle
så kan du hente en folder i dit kirkecenter eller i din kirke. Vi ses.

af landets vigtigste stemmer,

Menighedsrådenes Fællesudvalg

5

R u n d t

i

P a s t o r a t e t

Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Tirsdag d. 20. februar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter. Mødet er fælles med Søndbjerg-Odby Menighedsråd.
Fastelavn
Efter gudstjenesten søndag d. 11. februar kl. 10.30 i
Hvidbjerg Kirke inviteres der til tøndeslagning, med
efterfølgende frokost og tøndeslagning i Kulturen i
Lyngs. Arrangementet er et samarbejde mellem FDF,
KFUM og KFUK, Lyngs Borgerforening og HvidbjergLyngs-Jegindø Menighedsråd.
Solvang
Tirsdag d. 13. februar: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 27. februar: Andagt.
Indre Mission
Mandag den 19. februar - onsdag den 21. februar:
Missionsuge hver aften kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
- Mandag den 19. februar: Tidl. socialrådgiver.
Jens Kr Brander, Hurup.
- Tirsdag den 20. februar: Åge Lilleøre, Harboøre.
En aften med tale og sang.
- Onsdag den 21. februar: Provst emeritus Vagn Ove
Høgild, Holstebro.
Refleks
Mandag den 26. februar kl. 19.30: I Thyholm Kirkecenter. Oplæg ved Else og Svend Bach-Mose.
Alle Hjem
Mandag den 26. februar kl. 19.30, Bibeltime hos Dorit
og Vagn Olesen, Valmuevej 20.
Grundtvigsk Forum
Torsdag den 1. marts kl. 19.30: Generalforsamling i
Thyholm Kirkecenter. Dagsorden iflg. vedtægterne.
KFUM og KFUK
se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk
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FDF
se: www.fdfthyholm.dk
Jegindø

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Indre Mission
Onsdag den 7. februar kl. 19.30: Se Fælles
Onsdag den 14. februar kl. 19.30: Sognepræst Jan
Bjerglund, Humlum fortæller om ”Pilgrimsvandring”.
Kaffebord.
Den 26. februar-1. marts kl. 19.30: MISSIONSUGE.
Kaffebord hver aften.
- Mandag den 26. februar: Fritidsforkynder Søren
Peter Thomsen, Hundborg.
- Tirsdag den 27. februar: Missionær Tage Grønkjær,
Thisted.
- Onsdag den 28. februar: Pastor Jim Sander
Christensen, Thyborøn. Sangkoret Håbet
medvirker.
- Torsdag den 1. marts: Fritidskonsulent Aase
Stoltenberg, Hjerm.
Hvor intet andet er nævnt afholdes møderne i
Jegindø Missionshus ”Emaus”, Kongevejen 66.
Alle er meget velkomne. Yderligere oplysninger gives
gerne på tlf. 97 87 92 18, Kirsten Graversgård.
Fastelavn
Søndag den 11. februar: I anledning af fastelavn
arrangerer Jegindø FDF en fastelavnsfest i kredshuset kl. 14.00. Alle er velkommne – om man er FDF’er
eller ej, men kom gerne udklædt. Voksne kan købe
kaffe.
FDF
Fastelavn: Se ovenstående.
Mandag den 19. februar: Ledermøde kl. 20.00.
Klassemøde hver mandag for:
Puslinge: kl. 18.30-20.00.
Tumlinge: kl. 18.30-20.00.
Pilte: kl. 18.30-20.00.

Søndbjerg/Odby

Læs mere på: www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Tirsdag d. 20. februar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter. Mødet er fælles med Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Menighedsråd.
Kyndelmisse
Fredag d. 2. februar kl. 17.00: Kyndelmissegudstjeneste i Odby Kirke for hele familien med efterfølgende
spisning i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.

Fastelavn
Efter gudstjenesten søndag d. 11. februar kl. 14.00 i
Søndbjerg Kirke inviteres der til tøndeslagning, kaffe
og fastelavnsboller m.m. i konfirmandstuen.
Bibelkredsen
Mandag d. 5. februar kl. 19.00 hos Ellen og Per
Toftdahl, Birkevej 4.
Tekst: Luk. 18,31-43.
Musik alsk tankerum
Tirsdag d. 20. februar kl. 19.00-21.00: Find roen i dig
selv og i musikken, når Christen Birkebæk improviserer i Søndbjerg Kirke. Du er fri til at komme og gå
som du vil inden for den afsatte tid.

Fælles program
Café-eftermiddage
i Thyholm Kirkecenter

Onsdag d. 31 januar: Mette Bøge Kousgaard
”At navigere i kaos med hænder og hjerte”
Onsdag d. 14. februar: Hans Henrik Gramstrup
”Fugle og musik”
Onsdag d. 28. februar: Niels Stokholm
”Jens Glob-projektet med mere både før og efter”
Cafeeftermiddage begynder kl. 14.30 og slutter
senest kl. 16.30.

Kirkehøjskole

Torsdag d. 8 februar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Johannes Nørregaard Frandsen – Da
landbolivet blev en by i provinsen.

Indre Mission

Onsdag d. 7. februar kl. 19.30: Kredsmøde i
Bedsted Missionshus. Taler: Provst emeritus Vagn
Ove Høgild, Holstebro.

KFUMs Soldatermission
Spaghettigudstjeneste/
Kyndelmisse

Fredag d. 2. februar kl. 17.00 i Odby Kirke
med efterfølgende spisning i konfirmandstuen
ved Søndbjerg Præstegaard. Nærmere information vil følge, så hold øje med facebook.

Onsdag d. 14. februar kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter. Generalforsamling. Tale og afslutning ved tidl. sognepræst på Jegindø, Ulrik Jensen.
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Gudstjenester | februar 2018

		

4. februar
Seksagesima
11. februar
Fastelavn
18. februar
1. søn. i fasten
25. februar
2. søn. i fasten
4. marts
3. søn. i fasten

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg Odby

10.30 MKN

9.00 MKN

9.00 TB q

10.30 TB

-

10.30 TB

-

-

14.00 TB q

-

9.00 TB q

10.30 TB

10.30 LS

-

9.00 LS

10.30 HS

9.00 HS

9.00 MKN q

10.30 MKN

-

9.00 MKN q

-

-

-

10.30 MKN q

TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen – LS: Lars Sandfeld – HS: Heidi Sun Nielsen

q Kirkekaffe

Kirkeglimt

Et lille skilt forkynder
- Af Morten Krogh Nielsen
Et lille skilt i våbenhuset i Lyngs
Kirke forkynder, at der er kommet
en ny klokke til Lyngs Kirke. Da
Lyngs Kirke i juni 2017 fik indviet en
ny kirkeklokke var det et ønske, at
der blev fremstillet et lille skilt, så
det i fremtiden var muligt både at
huske at en ny klokke blev skænket
til Lyngs Kirke og samtidig se
hvilken inskription, der er skrevet
på klokken.
Ingrid Gramstrup Larsen fra menighedsrådet tog initiativ til skiltet, fik
rammet det ind, og sørgede for at
få det malet i samme farve som
kirkens øvrige inventar.
Lisbeth Gottenborg og Svende
Grøn har arbejdet sammen om den
fine stregtegning og fik skrevet
inskriptionen fra klokken ind på
arket. Inskriptionen på klokken er

skrevet af Lars Grønbæk Sandfeld.
Når du næste gang kommer forbi
Lyngs Kirke, så lyt ikke kun til

klokken, men stop op et øjeblik i
våbenhuset og se selv hvad det
lille skilt forkynder.

Herren Jesu Kristi nåde og Guds k ærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! 2. Kor. 13,13.

