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Jeg tror at der bag ved november
skal rejse sig dage med sang
befriet som glæden der griber
dit nådeår – endnu engang.
- ’November går tungt gennem byen’
af Lisbeth Smedegaard Andersen 1993

- En diset morgen ved Tambohus
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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:
Thomas Buelund, tlf.: 23 23 51 36
E-mail: tbu@km.dk

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for Januar
2019: 24. November
Foto:
Ole Nielsen
Thomas Buelund
Morten Krogh Nielsen

Fælles liturgi for
Thyholm pastorat
Fra den første søndag i advent vil man opleve små
ændringer i søndagens gudstjenester på Thyholm og
Jegindø. Dette skyldes at liturgien, det vil sige højmessens forløb, bliver ensartet, for at vi fremover i højere
grad må opleve et fælles gudstjenesteligt udtryk.
Vores mønstre for gudstjenestedeltagelse er under forandring. De gamle sognegrænser er ikke så faste som de
Af Thomas Buelund
førhen har været. I stedet ser vi en stigende tendens til at vi
i vores menigheder ikke længere ser os som entydigt
tilknyttet en specifik kirke, men i højere grad som én fælles menighed med fem
kirker til sin rådighed. Man vil dog hurtigt opdage, som man kommer rundt i
kirkerne, at der er store og små nuancer der er forskellig fra kirke til kirke, hvilket
desværre kan medføre at gudstjenesteformen distraherer for indholdet. Det
ønsker vi at lave om på.
Derfor har vi i vores to menighedsråd vedtaget, at vi fra det ny kirkeår
vil indføre en fælles liturgi for
Thyholm Pastorat. Dette vil på sigt
gøre det lettere for kirkegængere,
såvel som personale, at bevæge
sig frit rundt i vores fem fantastiske
kirker uden at miste fodfæste.
Helt konkret vil man opleve at vi i
hele pastoratet vil benytte os af nadverritual C (Jf. Den Danske Salmebog, s.
800), at hilsen og trosbekendelse får samme ordlyd, at bekendtgørelserne
fremover altid vil være efter udgangsbønnen, at prædikenen kl. 10.30 kan
efterfølges af en musikalsk refleksion og at kirkebønnen kan bedes foran alteret.
I forbindelse med overgangen til den nye fælles liturgi, vil der blive trykt et
lille indlæg til salmebøgerne, hvoraf ændringerne vil fremgå. En sådan
oversigt vil være en hjælpende hånd til os alle i Thyholm Pastorat; både til

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 - 12
Torsdage kl. 15 - 18
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Thyholm Kirkecenter
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 - 12
Torsdage kl. 15 - 18

Nørregade 19, Hvidbjerg
Kordegn Christen Birkebæk
tlf: 97 87 11 15
E-mail: cbi@km.dk
Fast træffetid:
Tirsdage kl. 10-12
Onsdage kl. 10-12
Torsdage kl. 15-18

dem, der kommer i kirke hver søndag som nu skal til at
lære en anden højmesseordning, men særligt også til
dem som er ikke er så bekendt med formen, fx nye
konfirmander eller dåbsfølge.

Filmhøjskole 2018-2019
TILGIVELSE:SKYLD:SONING
- Sæsonstart 21. november
De mørke aftener forvandler endnu engang kirkecenteret
til en biograf, der vil langt mere end blot underholde.
Den vil forarge og forløse, den vil bringe os ud på kanten
af stolen, når vi igennem tre filmaftener går på opdagelse
i nyere filmhistorie fra hele verden, for at behandle
temaer som tilgivelse, skyld og soning.

1#film – LES INNOCENTES (fransk/polsk 2017)
– 21. november:
Den frisindede franske doktor Mathilde Beaulieau er på
en mission i Polen i slutningen af Anden Verdenskrig, for
at redde franske sårede soldater fra de tyske lejre. En dag
henvender en polsk nonne sig på hospitalet for at bede
lægerne om hjælp til klosteret, da de befinder sig i den tragiske situation, at flere af nonnerne pludselig er blevet gravide.

Vi håber I vil tage godt imod det – og at det vil blive til
glæde og gavn for os alle.
- Hvidbjerg/Lyngs/Jegindø Menighedsråd og Søndbjerg/
Odby Menighedsråd.

2#film – DAS WEISSE
BAND (tysk/østrigsk
2009) – 12. december:
Fra sommeren år 1913
begynder der pludselig
at ske en masse uheld i
det lille nordtyske
samfund, som ikke lige
sådan lader sig opklare. Der er desværre ikke tale om
julebånd, men om hvide armbånd som sættes på
landsbyens børn i den lille landsby, for at påminde dem
om deres uskyld og renhed. Men er de nu også det?
3#film – FIRST REFORMED (amerikansk
2018) – 9. januar:
”Et liv uden fortvivlelse er
et liv uden håb”, lyder
mantraet fra præsten
Ernst Toller. Han har ellers
rigeligt at være fortvivlet
over. Konen forlod ham, da sønnen blev dræbt i Irak.
Tollers lille kirke bruges hovedsageligt til en håndfuld
turistbesøg, og så har han fået konstateret kræft og
bekæmper smerterne indædt med whisky. Alligevel er
Toller ikke uden håb selvom hadet ofte løber af med ham.
Alle filmene begynder kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter.
Pris for kaffe 20 kr.

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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Kirkebladet får ny distributør
- af Morten Krogh Nielsen
Der har været omfattende problemer med leveringen af
vores kirkeblad. Selv i byområder har distributionen ikke
fungeret optimalt og i landområderne har mange været
irriterede og kede af at kirkebladet blot lå og flød sammen med de andre blade i blåt omslag.
Vi har lyttet til de mange beklagelser, for vi ved godt at
når vores blad ”Kirke & Sogn” udkommer 11 gange årligt,
så savner mange bladet når ikke det kommer ud.
Så nu skifter vi distributør og leveringen af kirkebladet
kommer nu fremover til at foregå på en anden måde.
For det første kommer kirkebladet nu ikke længere i blå
poser og bliver derfor ikke længere smidt i landskabet
sammen med ugeaviserne. Det er en fordel. Kirkebladet
kommer nu sammen med reklamerne og kommer nu helt
ned i postkassen uanset om man bor i byerne eller på
landet (i landområder kan et rør erstatte en postkasse). Det
er både en fordel og en ulempe. Kirkebladet er ikke en
reklame-tryksag, så selvom jeres husstand har sagt nej tak
til reklamer, så får I også fremover kirkebladet. Kirkebladet
bliver omdelt sammen med reklamerne i omslag med
husstandens adresse på. Det betyder at modtagerne
fremover måske skal lede mellem reklametryksager for at
finde kirkebladet. Måske kan vi være heldige at kirkebladet
får sit eget omslag, det ved vi endnu ikke i skrivende stund.
Eneste klare ulempe er at hvis husstanden udover at sige
nej tak til reklamer også siger nej tak til gratis aviser, så er
det ikke muligt at modtage kirkebladet. Fordele og
ulemper til trods, så har vi vurderet, at der var flest fordele
ved den nye distribution. Skulle nogle sige nej tak til
reklamer og gratis aviser, men stadig ønsker at modtage
kirkebladet, så kontakt redaktøren af kirkebladet eller
kordegnekontoret, så kan vi lave en særskilt forsendelse
til husstanden.
Den nye distributionsordning starter hurtigst muligt,
måske allerede fra næste nummer eller i hvert fald fra det
nye år.
Billedet skulle gerne illustrere hvad vi går væk fra og hvad
I fremover skal holde øje med når kirkebladet udkommer.
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Hold fremover øje med kirkebladet. Det kommer sammen
med reklamerne.

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Dåb:
16. september: Elias Stræde Ebbesen
Begravelse:
10. oktober:
Elly Margrethe Jensen
Mindehøjtidelighed:
8. september: Carl Poul Benedikt Ahlefeldt-Laurvig
JEGINDØ KIRKE
Dåb:
16. september: Tilde Bossow Vangsgaard
Begravelse:
28. september: Petra Margrethe Nielsen
SØNDBJERG KIRKE
Dåb:
9. september: Johanne Michaelsen Noe Brogaard
ODBY KIRKE
Begravelse:
6. oktober:
Dagny Margrethe Hedegaard

Mellem skole og kirke
på Thyholm og Jegindø
Der var engang, hvor enhver by af nogen betydning
havde kirke, skole, forsamlingshus og missionshus. Her
mødtes mennesker og delte deres liv med hinanden.
Fællesskabet var på godt og ondt stærkt; og alle kendte
alle, og det tog mindst en generation, før man mistede
prædikatet: Tilflytter.
Fællesskabernes huse er mange steder forsvundet. Skoler
og missionshuse er for længst lukkede og solgt, og
bygningerne står som monumenter over en tid, der var
engang. Trædeorglet er tavst, talerstolen er tom, og tiden
er gået videre. Men alligevel insisterer kirkerne på at være
til stede og være en del af menneskers liv, og på Skolegade i Hvidbjerg ligger stadig en skole, som der snart har
gjort det i hundrede år.
Indtil folkeskoleloven i 1975 var kirke og skole forpligtet
på hinanden, og skolen skulle varetage en stor del af
børns dåbsoplæring. I den tid, hvor politikere satte fokus
på indoktrinering, blev afstanden mellem skole og kirke
mærkbart forøget i store dele af landet, og man kunne
sagtens have en skoletid uden at have sat sine ben i en
kirke. Men kristendomskundskab var stadig et fag i
skolen; endda et ret stort fag, for man havde det ugentlig
i næsten alle klasser.
Alt afhængig af temperament kan man forstå genopstandelsen af et større og stærkere samarbejde mellem
skole og kirke fra forskellige vinkler. Måske skyldes det, at
det er blevet åbenlyst for alle, at religion er en væsentlig
drivkraft i mange menneskers liv; ikke mindst i forbindelse med terrorangrebene på USA i september 2001 og i
Norge i juli 2011. Måske skyldes det cirkulærer; i al fald
blev det med læseplanerne Klare Mål i 2002-2003 et krav,
at eleverne i kristendomskundskab skulle lære om kirkens
historie, traditioner og værdier. Måske skyldes det en
lovændring i Folkekirken, som gjorde det muligt at danne
lokale samarbejder mellem menighederne om et formelt
skole-kirke-samarbejde. I dag er der således mere end 39
folkekirkelige skoletjenester, som dækker langt det meste
af landet.
De fleste steder er det provstierne, der driver skoletjenesterne, men i Viborg stift har man lavet en central enhed,

som laver tilbud til skolernes kristendomskundskabsundervisning. De producerer undervisningsmaterialer af
meget høj kvalitet og uddanner præster og lærere til at
varetage det lokale samarbejde. Man kan med fordel
læse om deres tilbud på hjemmesiden www.fsvs.dk.
På Thyholm har vi en stærk og levende tradition for
samarbejde mellem skole og kirke. Præster, frivillige og
lærere arbejder sammen om at formidle og undervise, så
eleverne får førstehåndskendskab til kirken. Der er en stor
respekt for de forskellige roller, som henholdsvis kirke og
skole skal udfylde i vores lokale sammenhæng; der er
ingen skjulte dagsordener eller mistænkeliggørelse, men
et ærligt ønske om hver især at bidrage til oplysning og
fordybelse. Ved at dele hinandens ressourcer får vi tilført
viden og værdier, som vi kan trække på i både skole og
kirke. Vi er stærke på forskellige måder og områder, som
netop ved at blive delt styrker og inspirerer.
Det er det konkrete og kulturbærende samarbejde, som
står tydeligst på Thyholm. Kirken tilbyder bl.a. koncerter,
kirkebesøg og gæstelærere, ligesom hele skolen deltager
i en julegudstjeneste før juleferien. Der er selvfølgelig
ingen tvang til deltagelse, men de fleste familier vælger
alligevel at sende deres børn med i kirken. Så længe
respekten for den anden institutions arbejdsvilkår forbliver intakt, tegner der sig perfekte forudsætninger for at
berige både skole og kirke.
Svende Grøn
Skole-kirke-konsulent i Sydthy, Thisted og Morsø provstier og
skolebestyrelsesformand på Thyholm Skole
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P a s t o r a t e t

Hvidbjerg/Lyngs
Læs mere på www.thyholmkirker.dk

Fredag d. 16. november-søndag 18. november: Landsmøde på
Hotel Nyborg Strand.

Menighedsr ådet
Torsdag d. 8. november kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i
Thyholm Kirkecenter.

Mandag den 26. november: Ledermøde kl. 20.00.

Solvang
Tirsdag d. 13. november kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 27. november kl. 15.00: Andagt.
Refleks
Mandag den 19. november kl. 19.30: Generalforsamling hos
Birthe og Kresten Villadsen, Skærshøjvej 9.
Alle Hjem
Mandag den 19. november kl. 19.30: Bibeltime hos Else og
Svend Erik Toftdal, Fasanvej 25.
KFUM og KFUK
Torsdag d. 8. november kl. 19.30 i Kulturhuset: Generalforsamling. Kom og hør om vores aktiviteter og giv din mening til
kende. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Jegindø
Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Indre Mission
Onsdag den 7. november kl. 19.30: Kredsmøde på Jegindø.
Syng den igen – igen. Kaffebord.
Onsdag den 14. november kl. 19.30: En aften med tale af
Holger Krabbe, Boddum. Kaffebord.
Torsdag den 22. november kl. 19.30: Se Fælles.
- For yderligere oplysninger kontakt Kirsten Graversgård på tlf.:
97 87 92 18
FDF
Søndag den 4. november ved Jegindø Kirke kl. 18.30: Seniorer og
ledere står klar med flagermuslygter til allehelgensgudstjeneste.
Mandag den 12. november: Salg af julekalendere fra kl. 18.00
– 20.00. Piltene og væbnerelever mødes kl. 18.00.

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.

6

Fredag den 30. november-søndag 2. december: Tur til
København for væbnerelever.
Klassemøde hver mandag for
Puslinger: kl. 18.30-20.00.
Puslinge/tumlinge: kl. 18.30-20.00.
Pilte/væbnerelever: kl. 18.30-20.00.
Søndbjerg/Odby
Læs mere på: www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 15. november kl. 19.00. Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musik alsk tankerum
Torsdag d. 22. november kl. 19.00-21.00 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.
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdag d. 6. november kl. 19.00 i Søndbjerg Præstegård.
Tirsdag d. 20. november kl. 19.00 i Søndbjerg Præstegård.
- Mangler du mulighed for samkørsel, så kan Grethe Ebdrup
kontaktes på tlf.: 51 20 74 28.
Bibelkredsen
Mandag d. 12. november kl. 19.00 hos Ellen og Per Toftdahl,
Birkevej 4. Tekst: Luk. 17, 22-33.

Giv en gave til julestue
Hvor utroligt det end lyder, så nærmer tiden for julen sig
med raske skridt, og det gør tiden for julestuen også.
Første søndag i advent er der traditionen tro julestue i
Thyholm Kirkecenter. Vi mangler dog gevinster! Derfor
modtages både små og store gaver med tak.
Gevinsterne kan afleveres til Else Toftdal, Fasanvej 25 i
Hvidbjerg, senest d. 19. november.
På forhånd tak
Refleks, Impuls og KFUM og KFUK

Adventsfest i
Grundtvigsk
Forum

Luk juleglæden ind med
gospelsang fra Thy
Søndag d. 25. november kl. 16.00 i Lyngs Kirke vil der være
mulighed for at høre det ca. tredive mands store gospelkor
fra Thisted, når Thy Gospel spreder energi og juleglæde
gennem stemningsfyldte julesange og svingende gospel.
Koret spænder over et bredt repertoire af gospelsange og
spirituals bestående af nye og gamle, traditionelle og
utraditionelle sange med et væld af spændende arrangementer.
Så forbered dig på en rigtig festlig indgang til advent.
- Menighedsrådenes Fællesudvalg

Mandag d. 26. november i
Thyholm Kirkecenter kl.
19.30: Adventsfest.
Kom til en stjernestund
med Jeannet Ulrikke
Holm, der selv synger og
akkompagnerer sit
musikalske foredrag:
’Advents- og julesange og
gamle danske vintersange’. Aftenen vil være et
potpourri af kendte og mindre kendte vinter- og
julesange.
Så kom og bliv i julehumør, når den lille dame med
den store stemme synger os tættere på jul.

Fælles program
Spaghettigudstjeneste/Minikonfirmandafslutning
Torsdag d. 22. november kl. 17.00 i Jegindø Kirke med
efterfølgende spisning i kredshuset for Jegindø FDF.

Grundtvigsk Forum
Mandag, den 26. november: Adventsfest: ‘Stjernestund’ jf.
annonce.

Indre Mission
Adventskoncert med Thy Gospelkor
Søndag d. 25. november i Lyngs Kirke kl. 16.00: Luk
julefreden og juleglæden ind, når Thy Gospelkor synger
julesange og glad gospel.

Cafeeftermiddage i Thyholm Kirkecenter
Onsdag d. 7. november: Birthe Gjelstrup Villadsen (Pus)
"Bondepigen fra Gudum fortæller arbejds-og livsoplevelser".
Onsdag d. 21. november: Else og Svend Erik Toftdal:
"Gensyn med Taiwan efter 35 år".
- Caféeftermiddage i Thyholm Kirkecenter begynder kl.
14.30 og slutter senest kl. 16.30.

Onsdag d. 7. november kl. 19.30. Kredsmøde i Jegindø
Missionshus. Sangaften: Syng den igen – igen.
Torsdag d. 22. november kl. 19.30. Bibelkursus i Harring-Stagstrup Kirkecenter.
Underviser: Pensioneret efterskolelærer Poul Weber,
Aalborg.

Søndagstr æf
Søndag d. 25. november 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.
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Gudstjenester | November 2018

Hvidbjerg

		

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

4. november
Allehelgens dag

14.00 TB

10.30 TB

19.00 MKN

-

10.30 MKN

9.00 TB

-

10.30 TB

9.00 LS

-

10.30 MKN

-

-

-

9.00 MKN

9.00 TB

10.30 MKN

9.00 MKN

10.30 TB

-

10.30 TB

9.00 MKN

10.30 MKN

9.00 TB

-

11. november
24. søn. e. trinitatis

18. november
25. søn. e. trinitatis

25. november
Sidste søn. i kirkeåret

2. december
Første søn. i advent

TB: Thomas Buelund – MKN: Morten Krogh Nielsen – LS: Lars Sandfeld
Kirkekaffe ;
Dåbsjubilæum

Kirkeglimt

VIL DU VÆRE NABO FOR
DIN NABO?
I Bibelen er der et ordsprog der siger:
”Hellere en nabo i nærheden end en
bror langt borte.” Ordsp. Kap. 27 v. 10.
I Danmark er der mange borgere, der
har deres familier langt borte. Mange
er kommet hertil for at arbejde. Andre
er flygtet, væk fra deres hjemland og
familier. I kirken hører vi ofte opfordringen: Gå ud! Gå hen! Gå med! Vil
du være nabo for den nabo, der er
kommet til Danmark?

MØD DIN NABO! Besøg din nabo,
hvor hun/han bor. Invitér din nabo på
besøg i dit hjem. Del et måltid mad
med hinanden.

KOM MED DIN SKE – JEG GIR SUPPE!

- Viborg Stifts Asyl- og Migrantarbejde

TAL MED DIN NABO!
Har du brug for min hjælp? Vil du hjælpe
mig? Skal vi tage på tur sammen?
DEL DINE TANKER OG DIN TRO MED
DIN NABO!

Kom til mig, alle I, som slider jer tr ætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet,
så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.
- Matt 11,25-30

