K i r k e bl a d f or H v i d bj er g / Ly n g s / Je g i n d ø o g S øn d bj er g / Od by

Ja, han er her, Guddoms-manden!
Sprængte er nu dødens bånd!
Han er visselig opstanden,
og hans ord er liv og ånd!
Nu en forårsmorgen skøn
rinder op for os i løn,
og, som påskesalmen klinger,
vokser sjælens fuglevinger.
-DDS 241: N. F. S. Grundtvig

Minikonfirmanderne har lavet et bønnetræ, der kort
og godt kommenterer påskens lidelseshistorie.

Folk & Fællesskab
Kirkehøjskole 2018

En fængslende
musikgudstjeneste
n r .
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En musikalsk hyldest
til Kingo
å r g a n g

R e d a k t i o n e n

Redaktionsudvalget:

Hvidbjerg
Børge Larsen, tlf: 97 87 15 38

Bliv i min kærlighed
Snart er det påske. Snart skal vi i kirken høre om Jesu
vej til Jerusalem. Vejen til korsfæstelse, lidelse og
død. Men inden det kommer så vidt, så tager Jesus
afsked med disciplene, som vi f.eks. læser det i
Johannesevangeliet.

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

”Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer;
bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive
i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders
bud og bliver i hans kærlighed. Bliv i min kærlighed”
Af Morten Krog Nielsen
(Joh. 15,9-10). Sådan siger Jesus til disciplene. De
sidste kapitler af evangelistens beretning er en lang
afskedstale til disciplene. En lang understregning af hvordan Jesus, Sønnen, har
samme identitet som Gud, Faderen, og her i stykket inddrages disciplene i den
nye identitet, i det nye liv. Det nye liv er kærlighed. Det nye liv er at være i
kærlighed.
Guds kærlighed går gennem sønnen Jesus til disciplenes fællesskab. Jesus
knytter båndet mellem sig selv og disciplene ved at tale om og lære disciplene

En fængslende musikgudstjeneste

Ansvarshavende
redaktør:

18. Marts kl. 10.30 i Jegindø Kirke

Thomas Buelund, tlf.: 23 23 51 36

Kom til en anderledes gudstjeneste, når vi får besøg af Vridsløselilles velklingende, men rå stemmer fra Fangekoret.

E-mail: tbu@km.dk

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne

Fangekoret består af indsatte på udgang, samt tidligere indsatte, som er fortsat
med at synge efter løsladelsen. Korleder igennem 22 år, Louise Adrian, synger
med indsatte i 5 fængsler, og koret optræder rundt i de danske kirker.

Deadline for maj 2018:
24. marts

Koret optræder med sange, som korsangerne selv har skrevet samt information
om korets virke og livet bag murene. Teksterne er vedkommende og handler om
skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger.

Fotos: Ellen Aarlit Gade, Thomas Buelund
Stregtegning: Tonny Jeppesen

- Der er gratis adgang.
Menighedsrådenes Fællesudvalg

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

Altertavlen fra Hvidbjerg
om kærligheden. Jesus vil også knytte båndet til os ved at
lære os om kærligheden. ”Som Faderen har elsket mig, har
også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed.”
Disciplene forstod det måske ikke, de forstod måske ikke
hvorfor Jesus skulle lide og dø. De forstod måske ikke, at det
netop var gennem lidelse og død, at omfanget af Guds
kærlighed skulle åbenbares.
Og vi er ikke bedre. Vi evner oftest heller ikke at se det fulde
omfang af Guds kærlighed. I livet er vi konstant i bevægelse,
forandring og udvikling. Som dagene går, er det ofte som
om vi ikke er til at stoppe, og som om vi heller ikke evner at
mærke hvem vi er.
At vi er nogens barn, at vi er nogens forældre, at vi er
nogens kæreste, at vi er nogens elskede, at vi er nogens
støtte.
Men døden kan få os til at stoppe op og sidde stille. I stille
eftertænksomhed, i stille taknemmelighed, i stilhed og i
hvile.
Og uanset hvor pludseligt eller ubelejligt døden kommer til
en af vore kære, og uanset hvor barskt, uretfærdigt livet kan
synes at være - så er det eneste vi virkelig sidder tilbage med
ved sygdom, ved smerte, ved dødslejet, ved afskeden, i
stilheden, det eneste vi kan blive i og finde hvile i, det er
kærligheden.
I livet kan det være svært at fastholde kærligheden, det kan

være svært at mærke at vi hviler i Guds kærlighed. Det kan
være svært at tale om Gud, vi kan have alle mulige egne
forestillinger. Og det kan være svært at tro på, at vi er sat i en
sammenhæng med Gud. Måske vi kun oplever det i små
glimt.
Men i mødet med døden falder alt det, der skiller os fra Gud
bort, alt det der skiller os fra kærlighedens kilde falder bort, og
så mærker vi, at der er en fuldkommen glæde og en fuldkommen hvile i, at have været elsket af et andet menneske.
Og i det bånd til et andet menneskes kærlighed, kan vi også
finde et bånd til Gud og dermed finde hvile i, at vi er i Guds
kærlighed. Vi kan finde hvile, vi kan finde glæde og vi kan
finde trøst i buddet, som det lyder fra Jesu egen mund: ”Bliv
i min kærlighed – I skal elske hinanden, ligesom jeg har
elsket jer. ”
At blive i kærlighed er at finde hvile i kærligheden. Både i
dag og i morgen, både i livet og i døden.
Da Jesus blev oprejst fra døden og gik ud af graven påskemorgen, som den opstandne frelser, da var det for at give
os, at vi nu for altid kan blive i Guds kærlighed og finde hvile
i Guds kærlighed.
For at give os, at vi nu for altid kan finde glæden igen, selv
på trods af alle bekymringer, byrder og sorger, fordi vi nu er
skænket et håb om, vi skal finde evigt liv, selv der hvor
døden er.
”Bliv i min kærlighed”. Det er i kærlighedens fællesskab med
hinanden og med Gud, at vi skal leve og dø.

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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Hvad nu hvis…
Af Tonny Jeppesen, Jegindø (ikke Utah)
Tre ord, som jeg hørte om i en film. Tre ord, som hver for
sig ikke siger noget særligt, men som, når de bliver sat i en
sammenhæng, kan blive livsforvandlende.
I filmen blev dette ”hvad nu hvis” til en stor forandring i
flere menneskers liv. De turde se og prøve forandring til
stor glæde for hver enkelt person.

Tanken strejfede mig ”Hvad nu hvis” det var min oldefar
og ikke andre i hans familie, der havde foretaget dette
valg. Så havde jeg ikke skrevet denne historie – ikke været
til! Søren Kierkegaard siger: ”Livet består af valg, selv dette
ikke at vælge, er også et valg.” Jeg får aldrig svaret på det
andet valg, men derfor er det alligevel sjovt at tænke:
”Hvad nu hvis”?

Vaser på kirkegården
Hvidbjerg, Lyngs, Jegindø menighedsråd har
besluttet at vi i starten af april måned vil opstille
holdere til løse vaser på de 3 kirkegårde. Disse vil stå
ved vandposterne.
Dette gør vi for at lette arbejdet for vore ansatte og
så vil der altid være en vase til din buket.
Jeg tænker på dette i forbindelse med slægtsforskning.
Flere i min oldefars familie var med i den store udvandrerbølge til USA i 1800-tallet. Mange fattige danskere tog
over Atlanten, for at finde lykken der.
De gjorde det nok af eventyrlyst, men de fleste gjorde det
også, fordi de var stavnsbundne. Ingen udsigt til at kunne
skabe forandring og komme til at eje egen gård og jord
herhjemme. Så hvad nu hvis!?
Det fortælles her fra Jegindø, at der var kommet en
missionær fra mormonbevægelsen, der opfordrede folk til
at komme med til Utah, USA. Der var store muligheder og
masser af jord. Nogle blevet optaget af, hvad han sagde
og tænkte ”hvad nu hvis”?
Hvilket mod de må have haft!
Jeg ved, hvor svær en kort afsked kan være ved en togstation - men her vidste de, at afskeden højst sandsynlig var
for altid, når de drejede om hjørnet eller forsvandt over
bakketoppen. Jeg synes, bare tanken kan gøre mig
beklemt.
Første mål var ud mod de havne, hvor skibe til Amerika lå.
For disse rejsende var der ingen luksuskahytter. De blev
proppet tæt sammen med en masse andre mennesker,
der også blot ønskede forandring i deres liv.
Efter flere ugers sejlads kom de endelig i land med rystende ben og med søsyge i kroppen. De skulle godkendes, før
de kunne begynde en ny lang rejse tværs over prærien,
indtil de kom frem til målet - Utah! Et fremmed land og et
fremmed sprog, uden mail, uden telefon og en meget
langsommelig post hjem, men stadig drevet af lysten til at
skabe en ny fremtid.
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Vaserne på holderen ved vandposten er selvfølgelig
til fri afbenyttelse af alle.
Fra midt i april vil vi indsamle de vaser der ligger på
gravene. Hvis du ikke vil have dine vaser på en fælles
holder, beder vi dig om at tage dem med hjem.
Menighedsrådet vil selvfølgelig indkøbe vaser, så der
altid er nogle til rådighed.
Vi håber at I vil tage positivt imod ordningen, da den
bliver lavet for at hjælpe os alle.
- Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø menighedsråd

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke

Begravelse:
4. januar 2018: 			 Ditte Langvang
5. januar 2018: 			 Bitten Irene
					 Grøntoft Borrits
27. januar 2018: 			 Laura Amby
Bisættelse
27. december 2017: 		 Leif Jensen
13. januar 2018: 			 Jytte Christensen
20. januar 2018: 			 Minna Nielsen

Jegindø Kirke

Bisættelse:
30. december 2017: 		 Svend Erik Knudsen

Kingokoret fraKirkehøjskole
Færøerne:i Thyholm pa”De kunne stjæle vores kirke, storat
men vores tro og vores
salmesang kunne de ikke tage fra os”.
Folk og fællesskab

Vi har et stærkt folkeligt
fællesskab på Thyholm. Det
vidner de mange foreninger,
klubber og aktiviteter om,
hvor folk tager medansvar

- Hvidbjerg Kirke, Skærtorsdag kl. 16.00.

for hinandens liv og glæde.

Sådan forklarer sangerne i Kingokoret selv, at de stadig synger Kingos
Folkekirken
er måske
det
oprindelige salmer, som de har lydt, lige siden
danske præster
i 1700-tallet
førte dem til Færøerne sammen med Kingos Salmebog. Præsterne døde
stærkeste af alle de folkelige
eller forsvandt, og da der hverken var noder eller orgler i de små bygder,
måtte man synge efter hukommelsen fra fædre
til sønner: Til
fællesskaber,
vi gudstjenester,
lever i. Ca. 80
når man begravede en død, og når man drog ud på det farefulde hav
% af alle
jegindboere
eller til fjelds for at røgte får. I Tjørnuvik forsvandt
også
kirken, fordi og thymyndighederne i 1858, besluttede, at den skulle bæres i småstykker over
er medlem af Folkefjeldet til nabobygden Saksun. I Tjørnuvik holmere
fortsatte man
dog ufortrødent
med at synge til private gudstjenester, nukirken,
rundt omog
i hjemmene.
kirkens og folkets
Bygden fik dog en ny kirke i 1937. Man fik også et orgel, men ingen
væver
sigTjørnuvik
naturligt
samorganist, så man fortsatte med at synge afliv
karsken
bælg.
er derfor
den sidste bygd, hvor man har værnet om den forunderlige salmetone. Det
menkan
tilhøre
hverdag
og fest.
er denne salmesang, du Skærtorsdag kl. 16.00
i Hvidbjerg
Kirke. Et
bevægende møde med en autentisk færøsk kristendomstradition,
sunget vil
Vinterens kirkehøjskole
på gammelt dansk med færøsk accent. En musikalsk sjældenhed, der stadig
opleves som en levende hyldest til den Kingo,
kunlys
få danskere
dagfælleskender.
sætte
på folk iog
Efter gudstjenesten bliver der et kulturmøde med spisning (tilmelding
skab. Vi vil
har
inviteret
til spisning er nødvendig og nærmere information
følge),
foredragnogle
og
præsentation af færingernes kædedans. af landets vigtigste stemmer,
- Menighedsrådenes Fællesudvalg
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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. 15. marts kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.
Solvang
Tirsdag d. 13. marts kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 27. marts kl. 15.00: Andagt.
Refleks
Mandag den 19. marts kl 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Martha Christensen, Hvidbjerg. “Som jeg husker det.”
Alle er velkomne.
Indre Mission
Onsdag den 7. marts kl 18.00 i Thyholm Kirkecenter.
Spise- og hyggeaften. Indlæg ved Lene Bach-Mose.
Pris 70 kr. Tilmelding til Lene Bach-Mose tlf.: 20728165.
S.U. 1. marts. Alle er velkomne.
Alle Hjem
Mandag den 26. marts kl. 19.30: Bibeltime hos Marie
og Holger Krogstrup, Søndergade 11.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 15. marts kl. 19.30: Bibeltime hos Gitte og
Reinhardt Lyngs, Rosenvænget 2.
KFUM og KFUK
se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk
FDF
se: www.fdfthyholm.dk
Jegindø

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Indre Mission
Torsdag d. 1. marts, Missionsuge: Fritidsforkynder
Aase Stoltenberg, Hjerm, taler. Kaffebord.
Onsdag d. 14. marts Fritidsforkynder Jens Erik Munk
Jensen, Durup taler. Generalforsamling. Kaffebord.
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FDF
Torsdag den 8. marts: Sing In på Hardsyssel kl. 19.00
for væbnere, seniorer og ledere.
Fredag-lørdag d. 9–10. marts: Kredsweekendtur for
hele kredsen til Knøsen, Ydby.
Mandag den 19. marts: 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
Torsdag d. 22. marts kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Søndbjerg Konfirmandstue.
Musik alsk tankerum
Torsdag d. 22. marts 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.
Søndersognenes Strikkecafé
Tirsdag d. 13. marts fra kl. 19.00 i Søndbjerg Konfirmandstue.
Tirsdag d. 27. marts fra kl. 19.00 i Søndbjerg Konfirmandstue.
SOGNEINDSA MLING
TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Søndag d. 11. 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 – eller tilmeld dig på kirkekontoret.
Jegindø: Efter gudstjenesten kl. 9.00 i Jegindø Kirke.
Kontakt: Hans Rabenhøj på telefon 97 87 57 14.
Søndbjerg / Odby: Kollekt ved gudstjenesten i
Søndbjerg Kirke kl. 10.30.

Fælles program
Spaghettigudstjeneste/
Minikonfirmandafslutning

Onsdag d. 7. marts kl. 17.00 i Hvidbjerg Kirke med
efterfølgende spisning i Thyholm Kirkecenter.
Spaghettigudstjenesten er arrangeret sammen
med årets minikonfirmander.

Kirkehøjskole – ’Folk og
Fællessk ab’

Torsdag d. 8 marts kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Erik Sommer - ”Den som mærker, at græsset gror”.

Syng påsken ind

Torsdag d. 22. marts kl. 19.00-20.00 i Jegindø
Kirke: Vil man øge chancen for at få sunget sine
yndlingspåskesalmer, så er der mulighed for at
komme til ”Syng påsken ind” i Jegindø Kirke.
Ønsker fra menigheden skrives på en tavle, og vi
synger så mange vi kan nå på en time.

Cafeeftermiddage i Thyholm Kirkecenter

Onsdag d. 14. marts: Martin Gade: ”Af karsken
bælg”. Vi dykker ned i det righoldige repertoire af
danske sange og deres ophav.
Onsdag d. 28. marts: Christa Jensen: ”Fra Nordtyskland til Thyholm”.
Caféeftermiddage i Thyholm Kirkecenter begynder kl. 14.30 og slutter senest kl. 16.30.

Indre Mission

Tirsdag d. 13. marts kl. 19.30. Repræsentantskabsmøde i Heltborg Missionshus.
Onsdag d. 21. og torsdag d. 22. marts, begge aftener
kl. 19.30. Bibelkursus i henholdsvis Vestervig og
Jegindø Missionshus. (To forskellige bibelforedrag).
Underviser begge aftener: Missionær Henri Alex
Jensen, Silkeborg.

Værested Thyholm

Torsdag d. 22. marts kl. 1.30 i Thyholm Kirkecenter:
Møde om etablering af Værestedet på Nørregade
12A, Hvidbjerg.
Alle er velkomne. Dagsorden if. vedtægterne omdeles på mødet.

Søndagstr æf

Søndag d. 25. marts i Thyholm Kirkecenter kl. 14.3016.30. Kom til kaffe, snak og hyggeligt samvær. Her
er plads til alle som skulle have lyst til at være med.
Pris 20 kr.

Kvindernes Internationale
Bededag

Fredag d. 2. marts kl. 19.00 i Hurup Kirkecenter.
Kvinder fra Surinam har udarbejdet et spændende
aftenprogram om Surinam og kvindernes bestræbelser for at udvikle landets og deres egne potentialer. Der vil være bøn, prædiken og hyggeligt samvær, hvor vi lærer hinanden at kende på tværs af
sogne- og kirkeskel. Alle kvinder er velkomne.
Kaffen er gratis. For nærmere information kontakt:
Vivian Egeberg, tlf. 26 21 12 84.

Gudstjenester | Marts 2018

		

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg Odby

4. marts
3. s. i fasten
9.00 MKN
10.30 MKN q
11. marts
Midfaste
9.00 TB*
10.30 TB
9.00 MKN*
10.30 MKN **
18. marts
Mariæ Bebudelse 9.00 TB q
10.30 LS
10.30 TB #
9.00 LS
25. marts
Palmesøndag
10.30 MKN 3
9.00 TBq
10.30 TB q
29. marts
Skærtorsdag
16.00 MKN+TB 2 p
10.30 MKN
30. marts
Langfredag
10.30 LS
9.00 MKN
9.00 LS
10.30 MKN
1. april
Påskedag
10.30 MKN 1
10.30 TB 1
9.00 MKNq 1
10.30 HS q 1
9.00 TB 1
2. april
2. Påskedag
10.30 TB
14.00 TB
9.00 TB
TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen – LS: Lars Sandfeld – HS: Heidi Sun Nielsen
* Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp ; ** Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp ; q Kirkekaffe ;
# Fangekoret ; 1 Indsamling til KFUM og KFUK ; 2 Kingokoret + påskemåltid ; 3 Dåbsjubilæum; p Påskemåltid
Kirkeglimt

Kyndelmisse
Fredag d. 2. februar kunne Odby
Kirke indbyde til årets kyndelmisse.
Med en propfyldt, smukt belyst
kirke og med velsyngende kor og
solister forsamledes menigheden i
lysets skær. Kyndelmisse blev fejret
med sang, bøn, lystænding og
refleksion – og efterfølgende var
der pizza i konfirmandstuen i
Søndbjerg.

I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!
Mark. 16,6

