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

Hvidbjerg Kirke pyntet til høstgudstjeneste

Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!
Jakob Knudsen i “Vi pløjed og vi så´de” (1891)
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R e d a k t i o n e n

En kærlighedsgern

Redaktionsudvalget:

Vi præster bliver gang på gang præsenteret for et
væld af gode minder og erindringer, når vi taler
med de efterladte og bagefter skal sammensætte
en tale over en afdød. Det har fået mig til at søge
lidt hjælp til hvorfor det er så vigtigt for os med et
godt minde, et godt eftermæle eller hvad nu vi vil
kalde det billede vi sidder tilbage med i sorgen og i
afskeden.

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

Af Morten Krogh Nielsen

”Det er en kærlighedsgerning at erindre en afdød.”
Sådan skriver den danske forfatter og filosof Søren
Kierkegaard i en af sine mange bøger, i ”Kærlighedens gerninger”.

Jegindø
Ingrid Noer Nielsen, tlf: 97 87 90 28
E-mail: ingrid@kirkebakken6.dk
Præsterne i Thyholm Pastorat deltager i

Citatet lyder: ”Den kærlighedens gerning at erindre en afdød er således en gerning
af den uegennyttigste, den frieste, den trofasteste kærlighed. Så gå da hen og udøv
den; erindre den afdøde, og lær just derved at elske de levende uegennyttigt, frit,
trofast.”

redaktionsudvalget

Ansvarshavende
redaktør:
Thomas Buelund, tlf.: 23 23 51 36
E-mail: tbu@km.dk

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for december
2018: 24. oktober 2018
Foto:
Musa al Shaer/AFP, Franseska Mortensen, Ellen
Aarlit Gade, Rikke Feraru, Christen Gade og Morten
Krogh Nielsen

Oversat til mere nutidigt dansk, så betyder det, at det er et tegn på den
største kærlighed, når vi gerne vil mindes, vil tænke på, vil genopfriske alle de
minder vi har om en elsket, men nu afdød person. Søren Kierkegaard siger
sågar at den kærlighed, som vi i sorgen og i minderne omfatter en afdød
person med - at det er den ”uegennyttigste, frieste og trofasteste kærlighed”.
Det, som den danske filosof mener med det, er - at ofte så er vores kærlighed
jo ligesom en byttehandel – ”elsker du mig, så elsker jeg dig”. Men når vi sørger,
når vi i minderne viser vores kærlighed til en der er død, så får vi jo ikke noget
igen. Der er jo ingen, der rejser sig fra dødslejet og siger: ”Jeg elsker også dig”.
Derfor er den kærlighed, der knytter os sammen i mindet om vore kære, den
stærkeste, uegennyttigste, frieste og mest trofaste kærlighed.
Ja, jeg vil faktisk driste mig til at sige, at det at ville erindre og mindes en
afdød, det er et tegn på at kærligheden er den stærkeste magt her i livet, en

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

ning at erindre en afdød
Søren Kierkegaard går så vidt at han afslutningsvis siger,
at vi skal lære af den kærlighed vi viser i sorgen, at vi skal
lære at elske de levende på samme måde som vi uegennyttigt, uden at få noget igen, på den trofasteste og
frieste måde, elsker og mindes en afdød.
”Så gå da hen og udøv den - så gå da hen og gør det”, elsk
de levende, for det er den eneste kur imod ikke at ende i
bitterhed, i vrede og i manglende tillid til andre.
Søren Kierkegaard havde selvfølgelig et forbillede på
kærligheden og det forbillede er Guds kærlighed til os
mennesker, som kærligheden viste sig i Jesus Kristus.
Apostlen Johannes skriver om Guds kærlighed i sit første
brev, i kapitel 4:

magt stærkere end døden og stærkere end sorgen.
Og derfor skal vi sørge og mindes, og derfor kan vi sørge
og mindes uden at gå helt i sort.
For uanset hvordan vi reagerer og bliver ramt i sorgen, så
er sorgen ikke en lidelse, som vi skal af med, men et
sundt tegn på, at den kærlighed, som vi har haft til en
afdød, den kærlighed, vil stadig gerne frem og vise sig.
Sorgen er ikke en lidelse, men sorgen er kærlighed, som
vi ikke kan blive af med, som vi ikke ved hvad vi skal stille
op med.
Sorgen er beviset på, at kærligheden var der – inden
døden. Og nu er sorgen vores eneste måde fortsat at
holde kærligheden i live – efter døden. Derfor skal vi
sørge og mindes – og glædes over netop det.

”Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud,
og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud.
Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at
Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve
ved ham. Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud,
men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer
for vore synder.
Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at
elske hinanden.”
Når vi tager afsked, når vi mindes vore kære, så understreger det endnu en gang, at selv midt i sorgen er der
kun én ting, som vi skal, én ting, som vi skylder hinanden
- og det er: at vi skal holde kærligheden i live og elske,
som Gud elskede os. Paulus siger det med lidt andre ord i
Romerbrevet kap. 13, men betydningen er den samme:
”Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden.”

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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Set og sket i pastoratet

*Fra vugge til grav†

MENIGHEDSPLEJEN

HVIDBJERG KIRKE
Dåb:
12. august:
Frederik Knak Yde
Vielse:
18. august:
Bettina Kirkeby Nielsen til
			
Allan Noermark Kjær
Bisættelse/begravelse:
10. juli:
Holger Christensen
25. august:
Elna Margrethe Iversen
LYNGS KIRKE
Dåb:
1. september:
Diana Inger Margrethe Cuyam
JEGINDØ KIRKE
Begravelse:
9. august:
Kristian Flyvholm Kristensen

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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ODBY KIRKE
Begravelse:
25. august:

Grete Gytkjær Nielsen

Temadag om
Israel, folk og tro
Søndag d. 7. oktober
Enhver der forsøger at følge lidt med i nyhedsstrømmen om Israel ved, at det er en kompliceret sag, hvor flere folk og
mange slags tro er blandet sammen i den mellemøstlige region omkring den jødiske stat.
Søndag d. 7. oktober vil der i Hvidbjerg Kirke og Thyholm Kirkecenter blive afholdt en temadag, med gudstjeneste, foredrag og koncert, som vil forsøge at give nogle nuancer og mere indblik i denne politiske og religiøse hvepserede med konflikter, uro og fortvivlelse, men også med håb. For hvor står evangeliet om Jesus Kristus og den kristne
mission i et område med jøder, muslimer og kristne?

Gudstjeneste
Temadagen vil starte med gudstjeneste i Hvidbjerg Kirke kl. 10.30,
hvor sognepræst Erik Ladegaard
fra Holstebro vil prædike og
sognepræst Morten Krogh Nielsen
vil medvirke som liturg. I gudstjenesten vil der være korindslag fra
både voksenkor og børnekor.
Undervejs i gudstjenesten vil blive
vist billeder fra Israel.
I gudstjenesten samles ind til
Israelsmissionen, som først og
fremmest har til formål at forkynde
evangeliet om Jesus Kristus for
jøderne, men som også er i dialog
med og forkynder evangeliet for
de palæstinensere, der bor i Israel
og på Vestbredden.

Falafel og foredrag
Efter gudstjenesten vil der være en
let anretning i kirkecenteret
hvorefter sognepræst Erik Ladegaard vil fortælle om troen på
Jesus i området ud fra sine rejser til
Israel og Vestbredden.
Efter oplægget vil der være
mulighed for at stille spørgsmål.
Tidspunkter for temadagen:
kl. 10.30: Gudstjeneste i
Hvidbjerg Kirke
ca. kl. 12.00: Let anretning i
Thyholm Kirkecenter
ca. kl. 12.30: Foredrag ved
sognepræst Erik Ladegaard,
Holstebro
kl. 14.00: Koncert med Klezmerduo i Hvidbjerg Kirke

Koncert med
Klezmerduo
Temadagen slutter af med en
koncert i Hvidbjerg Kirke med
Klezmerduo, som i musik og
fortælling vil dramatisere, hvad der
skete i Danmark under 2. verdenskrig, i oktober 1943, for 75 år siden,
hvor mere end 7000 jøder på
mindre end en måned blev bragt i
sikkerhed i Sverige – sejlet over
Øresund i fiskerbåde og andre
småskibe. Hvordan kunne det lade
sig gøre?

Det er naturligvis muligt at deltage i
programmet, som man selv ønsker.
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P a s t o r a t e t

Hvidbjerg/Lyngs
Læs mere på www.thyholmkirker.dk

Jegindø
Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Menighedsmøde
Tirsdag d. 2. oktober kl. 17.30: Det årlige menighedsmøde for
Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø. Kom og vær med. Hør mere om
menighedsrådets arbejde og gør din indflydelse gældende for
hvordan kirkelivet i sognene skal udvikle sig. Vi starter med en
andagt i Hvidbjerg Kirke kl. 17.30

Menighedsmøde
Tirsdag d. 2. oktober kl. 17.30: Det årlige menighedsmøde for
Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø. Kom og vær med. Hør mere om
menighedsrådets arbejde og gør din indflydelse gældende for
hvordan kirkelivet i sognene skal udvikle sig. Vi starter med en
andagt i Hvidbjerg Kirke kl. 17.30
Menighedsr ådet
Torsdag d. 11. oktober kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter : Menighedsrådsmøde.
Solvang
Tirsdag d. 9. oktober kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 23. oktober kl. 15.00: Andagt.
IMPULS
Onsdag d. 31. oktober kl. 18.00 i Thyholm Kirkecenter: Jesper
Hargaard fortæller. Bagefter er der mulighed for spil og snak.
Pris for hele aftenen: 70 kr. Tilmelding senest d. 24. oktober til
Addy på 97 87 81 81 eller Dorit på 40 31 43 75.
Alle er meget velkomne.
Refleks
Mandag d. 8. oktober kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Karl
Henry Madsen fortæller: ”Fra min barndoms skønne tid”. Alle
er velkomne.
Alle Hjem
Mandag d. 22. oktober kl. 19.30: Bibeltime hos Dorit og Vagn
Olsen, Valmuevej 20.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 11. oktober kl. 19.30: Bibeltime hos Grethe og John
Larsen, Møllevænget 15, Lyngs.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF Se: www.fdfthyholm.dk.
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Menighedsr ådet
Torsdag d. 11. oktober kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter: Menighedsrådsmøde.
Indre Mission
Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30: Tale i Jegindø Missionshus ved
professor doktor theol. Peter Vester Legarth, Menighedsfakultetet, Aarhus. Kaffebord. Peter Legarth er søn af pastor
Henning Legarth, som var sognepræst på Jegindø i perioden
1950-1963.
Alle er meget velkomne. Yderligere oplysninger gives gerne
hos Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18
FDF
Mandag d. 22. oktober: Ledermøde kl. 20.00
Fredag d. 26 - lørdag d. 27. oktober: Bål og Ballade på Hardsyssel Efterskole for piltene
Lørdag d. 27. oktober : BØF på Hardsyssel Efterskole for
puslinger og tumlinger
Lørdag d. 27. - søndag d. 28. oktober: Overnatning i kredshuset
for hele kredsen
Søndag d. 28. oktober: BUSK-gudstjeneste kl. 10.30 for hele
kredsen i Hvidbjerg Kirke.
Klassemøder for puslinger/tumlinger (0.-2. kl.) mandage fra kl.
18.30 – 20.00.
Klassemøder for pilte/væbnerelever (3.-5. kl.) mandage fra kl.
18.30 – 20.00.
Søndbjerg/Odby
Læs mere på: www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 11. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård: Menighedsrådsmøde.
Musik alsk tankerum
Mandag d. 22. oktober 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. 9. oktober kl. 19.00 i Søndbjerg Præstegård.
Tirsdag d. 23. oktober kl. 19.00 i Søndbjerg Præstegå rd.

Bibelkredsen
Mandag d. 22. oktober kl. 20.00 hos Grethe og Chr. Erik
Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tekst: Matt. 18,1-14.
Kl. 19.00 - 20.00: Mulighed for at deltage i Musikalsk Tankerum.

Fælles program
Spaghettigudstjeneste

KFUM Soldatermission

Tirsdag d. 9. oktober kl. 17.00 i Søndbjerg Kirke. Efter
gudstjenesten er der fællesspisning i konfirmandstuen
ved Søndbjerg Præstegård.

Torsdag d. 25. oktober kl. 19.30 i
Thyholm Kirkecenter: Sognepræst Alex
Dahl Nielsen, Herning – tidl. Jegindø –
taler og fortæller om arbejdet som
udsendt feltpræst.

Café-eftermiddage i Thyholm Kirkecenter
Onsdag d. 10. oktober: Jørgen Brusgaard Madsen gør os
klogere på Handbjerghus, når han fortæller ”Historien bag
efterskolen”.
Onsdag d. 24. oktober: Johannes Hargaard: ”Min tid ved
Thyholm Kommune”.
Café-eftermiddage begynder kl. 14.30 og slutter senest kl.
16.30.

Søndagstr æf
Søndag d. 28. oktober i Thyholm Kirkecenter kl. 14.30-16.30:
Kom til kaffe, snak og hyggeligt samvær. Her er plads til alle
som skulle have lyst til at være med. Pris 20 kr.

Indre Mission
Temaundervisningsaftener (Oktobermøder) på Jegindø:
Onsdag d. 3. oktober kl. 19.00: Skriftemåls- og nadvergudstjeneste i Jegindø Kirke. Derefter kaffe og bibelforedrag i
missionshuset, hvor temaet er: ”Dåbens kraft”. Undertitler
denne aften er: ”Et nyt liv” – ”Et sikkert fundament ”- ”En
daglig kamp”. Medvirkende: Pastor emeritus Ove Arensbach, Holstebro.

Koncerter
Søndag d. 7. oktober kl. 14.00 i Hvidbjerg Kirke: Klezmerduo.
I oktober 2018 er det 75 år siden, at en af de største vellykkede enkeltaktioner mod Nazitysklands jødeforfølgelser fandt
sted. Det var her i Danmark under 2. verdenskrig i oktober
1943. Mere end 7000 jøder blev på mindre end en måned
bragt i sikkerhed i Sverige. I en ramme af livsbekræftende
jødisk klezmermusik fortæller Klezmerduo historien om
danske jøder, der må flygte over hals og hoved og om nogle
af de mange, der satte livet på spil for at hjælpe. Klezmerduo består af Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt.
Fri entré.
Arrangør: Menighedsrådenes Fællesudvalg.

Torsdag d. 4 .oktober kl. 19.30: Bibelforedrag i missionshuset., hvor temaet er: ”Nadverens styrke”. – Undertitler denne
aften er: ”Kristi kød og blod” – ”Nåde for alle sanser.” – ”Fællesskab”. Medvirkende: Sognepræst Morten Krogh Nielsen,
Jegindø.
Lørdag d. 6. oktober : Bustur til ”Syng den igen.” i Skjern
Kulturcenter. Her synges de gode gamle vækkelsessange og
lovsange.
Alle er meget velkomne. Yderligere oplysninger gives gerne
hos Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18
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7. oktober
19. s.e. Trinitatis
14. oktober
20. s.e. Trinitatis
21. oktober
21. s.e. Trinitatis
28. oktober
22. s.e. Trinitatis
4. november
Allehelgens Dag
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-
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10.30 TB

-

9.00 TB

-

-

10.30 TB

-

10.30 MKN

9.00 MKN

-

14.00 TB

10.30 TB

19.00 MKN

-

10.30 MKN
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TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen - BF: Bettina Franch
1 Temagudstjeneste – Indsamling til Israelsmissionen BUSK-gudstjeneste til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK)

Kirkekaffe -

2 Indsamling

Kirkeglimt

Så kom de endelig…
Så kom de endelig - denne sæsons
konfirmander. Fyldt med spræl og
glad energi. Vi glæder os til at følge
dem og være med på deres rejse frem
mod konfirmationen til næste forår.
En torsdag midt i september indledte
vi rejsen med at gå en tur rundt
omkring kirkecenter, kirkegård, kirke
og værestedet fik også et besøg. Vi
talte bl.a. om hvad de glædede sig til i
konfirmationstiden, om hvilke spørgsmål de gerne ville stille til Gud og om
hvilket råd de gerne ville give Gud såsom: Stop terror, bekæmp smålighed og lad kærligheden sejre.
Der er meget at tage fat på, og

konfirmanderne
er altid – også i
år – lige så
kompetente på
tro og tvivl, som
de netop skal
være.
Vi skal være
sammen med dem i omtrent syv
måneder. Vi skal dygtiggøre dem i
hvad det vil sige at være et religiøst
menneske. Vi skal lære dem om den
kristne tro, som de er døbt til. Vi skal
diskutere med dem og lære af hinandens synspunkter og holdninger. Vi
skal på konfirmandlejr, til Konfir-

mand-Event og Teenchurch sammen
og meget, meget mere. Så derfor
glæder vi os.
Tag godt imod de nye konfirmander,
når I møder dem til gudstjenester og
aktiviteter.

Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden.
- Romerbrevet kp. 13, vers 8

