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

Når somren er til ende
og feriedage brugt
og vibeskrig og lærkesang forstummet
når markerne er høstet
og træet bærer frugt
skal vores lovsang fylde himmelrummet
Lisbeth Smedegaard Andersen i “Fra vest står blæsten” (2013)
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Refleks:
Sorgens forskellige udtryk
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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 November
2018: 24. september 2018
Foto:
Nanna Fredskov Thomsen, Ellen Aarlit Gade, Rikke
Feraru, Morten Krogh Nielsen

Respekt er sun
Min sommerferie bragte i år mig og min familie til
Thailand. Jeg havde forsøgt at modsætte mig familiens
ønske om at rejse så langt væk som til Asien. Mit argument var nok mest: Jamen, der er da mange steder, som
vi endnu ikke har besøgt her på det europæiske kontinent. Grækenland med demokratiets vugge, Athen.
Tyrkiet, med den byzantinske kultur i Istanbul, den gamle
østromerske hovedstad med smukke kirker og bazarer. Og
jeg forsøgte med flere gode bud. I baghovedet lå dog
Af Morten Krogh Nielsen kun en tanke og fyldte: Er den asiatiske kultur ikke bare alt
for fremmed for mig? Er der overhovedet noget jeg kan
lære af at besøge et så fjernt rige som Thailand?
Men jeg må indrømme at alle mine bekymringer blev gjort til skamme. Der var meget
at lære og mange ting, som jeg synes jeg og min familie kunne tage med hjem.
Allerede ganske kort tid efter at vi var landet i Bangkok, blev vi mødt af et kæmpe skilt
langs motorvejen hvorpå der stod: ”Respect is common sense” – Respekt er sund
fornuft.
Og respekt er måske også det ord som først falder mig ind, hvis jeg skal beskrive det
thailandske folk. På forhånd vidste vi ikke særligt meget om buddhismen, om hvem
Buddha var og hvad Buddha forsøgte at lære fra sig. Men budskabet her var klart:
Respekt for hinanden er: venlighed, mildhed, gæstfrihed.
En respekt, der udspringer af landets buddhistiske kultur og tydeligt opleves i den
måde thailænderne omgås de religiøse symboler på, der knytter sig til buddhismen
– og også tydeligt mærkes i den måde de omgås hinanden og os besøgende på.
Skiltet så vi flere steder på vores vej i ferielandet. I lufthavne, ved templer, ved store
turistattraktioner. Flere steder så vi også de buddhistiske munke. De er lette at genkende, fordi de går rundt i en særlig klædedragt i varme, orange farver, og har
barberet håret af. Og så har de altid en lille kurv eller taske, som de bærer på. Her
samler de på gaver, som de modtager af almindelige thailændere, som knæler ned
foran dem, når de møder dem på gaden. Det kan være lidt mad, måske lidt at drikke,
som kommer i kurven.
Vi havde flere forskellige thailandske rejseførere på vores tur og af dem lærte vi blandt

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. 10-13
Onsdage kl. 10-13
Torsdage kl. 15-18

nd fornuft
Eksempel på et skilt, her
fra en lufthavn i det
sydlige Thailand, der
skulle minde os om at
respekt er sund fornuft.

Thailand. Det kan vi her i Vesten godt lære noget af. Respekt er
sund fornuft. Respekt for hinanden og respekt for religion og
dens kulturelle betydning er sund fornuft.

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Dåb:
3. juni:
Maze Yoouphasook Jensen
Bisættelse/begravelse:
20. juli:
Brian Steen Madsen
23. juni:
Henrik Odgaard
10. juli:
Holger Christensen

andet, at de fleste thailandske mænd går i buddhistisk kloster
for at leve som munke i 2-4 år af deres ungdomsliv. Så efter
endt uddannelse og før de føler trang til at finde sig en hustru
og stifte familie, da lever de et liv fyldt med bøn, hengivenhed
og meditation. Mange kvinder bliver nonner i en periode af
livet, og hvis man oplever noget traumatisk, er det også skik at
man tager ophold som nonne eller munk i en periode for at
bearbejde og blive genfødt. De 12 drenge der var fanget i
grotten – som nok alle har hørt om - er nu i en periode munke
så de kan læge de sår, oplevelsen har givet.
Hjemme igen, nu fyldt med en masse dejlige oplevelser og
mange møder med venlige thailændere, må jeg indrømme, at
jeg har lært en masse. Vi sender vore unge i militæret eller I
bedste fald på et højskoleophold. Og det er også nødvendigt
og fint, men det må gøre noget særligt ved et folks sjæl, at man
giver religionen den plads og prioritet i livet, som man gør i

LYNGS KIRKE
Dåb:
24. juni:
Sander Amtkjær Vangsgaard
JEGINDØ KIRKE
Vielse:
2. juni:
Tina Højager til Jacob Clausen
Begravelse:
11. juli:
John Roy Madsen
SØNDBJERG KIRKE
Dåb:
3. juni:
Ida Gullerup Jensen
ODBY KIRKE
Bisættelse:
6. juli:

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

Randi Kristensen

Odby
Karsten Særkjær Nielsen
E-mail: knudbak@dlgmail.dk
tlf: 27 33 16 76
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Kirkelig vejviser:
Fælles
Grundtvigsk Forum:
Anne Mette Vestergaard, Rosenvænget 17,
Tlf. 97 87 24 48 – oluf7790@mail.dk
Soldatervennekredsen:
Jens. Kr. Bach-Mose, Hovedvejen 54,
Tlf. 97 87 11 65 – jkbachmose@gmail.com
KLF – Kirke og Medier:
Børge Larsen, Munkevej 7,
Tlf. 97 87 15 38 – riebulig@gmail.com
Hvidbjerg – Lyngs
IMpuls:
Elly Christensen, Skærshøjvej 6,
Tlf. 40 89 65 79 – Elly-na@mail.dk
Alle Hjem:
Ester Hebsgaard Jensen, Kløvervænget 9,
Tlf. 97 87 13 79 – esterogvilly@gmail.com

Caféeftermiddage:
Anne Mette Vestergaard, Rosenvænget 17,
Tlf. 97 87 24 48 – oluf7790@mail.dk
Værestedet Nørregade 12a:
Svend Bach-Mose, Hovedvejen 88,
Tlf. 97 87 20 55 – mail@flovlev.dk
Jegindø
Indre Mission:
Kirsten Graversgård, Kongevejen 1,
tlf. 97 87 92 18
FDF:
Kredsleder: Kjeld Graversgård, Kongevejen 1,
tlf. 97 87 92 18
Søndbjerg-Odby

Refleks:
Birthe og Kristen Villadsen, Skærshøjvej 9,
Tlf. 40 94 16 30 – sam@samsvvs.dk

Indre Mission:
Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tlf. 97 87 52 58 – chr.erik@mail.tele.dk

KFUM & K:
Flemming Leegaard, Graugårdsvej 6,
Tlf. 22 37 68 18 - 5xleegaard@mail.dk
Karin Therkildsen, Munkevej 16,
Tlf. 30 28 55 40 – karinth@ofir.dk
Ungdomsklubben:
Jesper Hargaard, Skærshøjvej 17,
Tlf. 28 68 50 08 – styvelmail@gmail.com
Mok´en:
Jacob Gade, Kappelvej 16,
Tlf. 27 62 35 16 – jacobaag@icloud.com
Mini-Mok´en:
Lasse Kamstrup, Sundvej 3,
Tlf. 21 25 28 72 – lillelassek@sol.dk

Bibelkredsen:
Betty Lauritsen, Saturnvej 8,
Tlf. 97 87 50 26 – betty-bent@mail.dk

Thyholm FDF:
Kim Langgaard, Hindselsvej 6,
Tlf. 26 20 51 31 – kimlanggaard@hotmail.com
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Thyholm Genbrug – Danmission:
Else Toftdal, Fasanvej 25,
Tlf. 97 87 18 75 – Seet25@mvb.net

Søndersognenes strikkecafé:
Grethe Ebdrup, Søndbjerg Strandvej 3,
Tlf. 51 20 74 28 – gretheebdrup@mail.dk.

Her har en stor gruppe børn fundet vej til
spaghettigudstjeneste i Søndbjerg Kirke.

Præstepraktik
Kirken, Gud og kristendommen er
måske noget fremmed for nogle
mennesker, og præstejobbet er
måske også noget helt fremmed for
nogle… Men jeg syntes, det lød
interessant. Fra 23. april til 29. april
var jeg i praktik som præst. Jeg
havde en aftale med Morten og
Thomas om, at jeg skulle skrive min
Af Trine Thomsen
egen prædiken, som skulle holdes
om søndagen i Søndbjerg Kirke. Jeg
syntes det var rigtig svært at skrive en prædiken, men da der var
gået lidt tid, begyndte jeg at skrive.
Om tirsdagen skulle jeg være på kontoret og på husbesøg med
Morten. Vi startede med at svare på mails, kiggede på de
kommende dåb, bryllupper og konfirmationer. Efter det skulle vi
på husbesøg. Vi besøgte nogle forskellige mennesker og fik en
god snak alle steder. Efter at vi havde været på husbesøg, talte vi
om, hvad jeg havde lagt mærke til. Om eftermiddagen var vi til
andagt på Solvang. Det syntes jeg var rigtig hyggeligt. Vi var
også rundt og besøge et par beboere, hvor vi alle steder fik en
god snak. Senere på dagen skulle jeg med Thomas til et møde i
Herning, og en længere køretur var jo en god anledning til at få
talt om livets store spørgsmål. Vi talte bl.a. om meningen med
livet, og hvordan det onde kan være til, når Gud passer på os. Da
vi kom til Herning, startede vi med at spise sammen med de
andre, som også var til mødet. Mødet omhandlede en festival
for unge. Da vi havde spist, startede mødet. Vi talte om økonomi,
aktiviteter og hvad der skulle motivere de unge til at komme.
Da det blev onsdag, startede jeg sammen med Thomas med at
kigge på salmer til gudstjenesten, som skulle holdes om søndagen. Vi kiggede også lidt på min prædiken, og jeg fortalte ham
om, hvad jeg havde skrevet. Vi talte også lidt om, hvad præstejobbet generelt går ud på. Senere på dagen skulle jeg med
Morten til Viborg. Vi skulle besøge biskop Henrik Stubkjær i
bispegården. Da vi ankom, var der også mange andre mennesker. Biskoppen viste rundt og fortalte en hel del om bispegården. Vi talte også med biskoppen. Han syntes det lød meget
interessant med min interesse for kirken og præstejobbet. Mødet
fortsatte, men Morten havde bestemt, at vi ikke skulle være med

til mere. Vi gik over i Viborg
Domkirke og kiggede.
Morten fortalte om dengang, han blev ordineret.
Da det blev torsdag, skulle vi
både til møde med Menighedsrådenes Fællesudvalg
og undervise konfirmander.
Vi skulle også til begravelsessamtale. Det var selvfølgelig
ikke så rart, men det var
spændende at se, hvordan
det foregik.
Da det blev fredag, skulle jeg til Søndbjerg Kirke for at øve min
prædiken med Morten. Vi finpudsede det hele og talte om,
hvilke salmer jeg havde valgt.
Da det blev søndag, skulle jeg holde min prædiken. Jeg var
selvfølgelig lidt nervøs, men jeg vidste også, at jeg ville kende
næsten alle som ville komme i kirken. Det var rigtig spændende
at holde min prædiken. Mit budskab blev modtaget med smil,
eftertanke og åbne arme. Jeg er fyldt med taknemlighed over, at
så mange mennesker mødte op i kirken den dag, og jeg er også
virkelig taknemlig for, at Thomas og Morten gerne ville have mig
som praktikant, og at de gjorde så meget for at vise mig alle
sider af jobbet som præst. Jeg er rigtig glad for, at jeg valgte at
være i praktik som præst.

Dåbs-klude-strikke-klub
Vi starter op med strikketøjet igen tirsdag den 4. september i Thyholm Kirkecenter kl. 14.00 til ca. kl. 16.00.
Du skal medbringe strikkepinde nr. 3. Vi har kaffe på kanden,
garn og opskrifter samt god plads til flere deltagere.
På gensyn Gunhild Sandfeld og Ingrid Noer Nielsen
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Hvidbjerg/Lyngs
Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 20. september kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter.
Mødet er fælles med Søndbjerg-Odby Menighedsråd.
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.
Solvang
Tirsdag d. 11. september kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 25. september kl. 15.00: Andagt.
IMPULS
Onsdag d. 5. september kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Sangaften med Lene Bach-Mose. Titlen for aftenen er: ”Vi
synger med Kingo.” Alle er meget velkomne.
KFUM & KFUK Høstfest
Lørdag d. 15. september kl. 14.30 på Fattiggården, Kappelvej
16. Pris: Voksne: 125 kr, børn 4-18 år: 50 kr, børn under 3 er
gratis. Alle er hjerteligt velkomne.
Tilmelding til Lasse Kamstrup på tlf. 21 25 28 72 senest d. 6/9.
Høstfest i Hvidbjerg
Søndag d. 16. september er der høstfrokost i Thyholm
Kirkecenter umiddelbart efter høstgudstjenesten i Hvidbjerg
Kirke kl. 10.30. Der lægges op til hyggeligt samvær omkring en
let frokost og en kop kaffe suppleret med nogle af vore
festlige høstsange og et par beretninger om høsten før og nu.
Pris: Voksne: 50 kr. Børn og unge: Gratis. Et evt. overskud går
ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.
Alle er hjerteligt velkomne. Arrangør: Høstfestudvalget.
Høstfrokost i Lyngs
Lørdag d. 29. september: Frokost i Kulturen efter høstgudstjenesten i Lyngs Kirke kl. 10.00. Sammen med Lyngs Idrætsefterskole
arrangement med bortauktion af dekorationer og lagkager.
Refleks
Mandag d. 17. september kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Sorgens forskellige udtryk. Oplæg ved psykolog Lisbeth Bulig
Skovsgaard. Sorgen er en naturlig og sund reaktion, når vi mister
noget afholdt. Det er en fundamental del at menneskelivet. Når
vi eller vores nærmeste rammes af sorg, mærker vi sorgens
tyngde. Sorg er ikke noget, vi kommer over, vi skal lære at leve
med sorgen. Vi skal turde at være i sorgens tunge landskab
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sammen med hinanden. Der vil i oplægget være fokus på
sorgens forskellige udtryk samt på, hvordan vi bedst muligt støtter hinanden i sorgen. Alle er velkomne.
Alle Hjem
Mandag d. 24. september kl. 19.30: Bibeltime hos Ester og Villy
Jensen, Kløvervænget 9.
Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 20. september kl. 19.30: Bibeltime hos Addy Graversen, Kirkegade 4.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF Se: www.fdfthyholm.dk.
Søndbjerg/Odby
Læs mere på: www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 20. september kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm
Kirkecenter fælles med Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Menighedsråd.
Høstgudstjeneste og frokost
Efter høstgudstjenesten i Søndbjerg Kirke søndag d. 9.
september kl. 10.30 indbydes der til høstfrokost i konfirmandstuen. Pris pr. person kr. 40,-. Tilmelding ikke nødvendig.
Musik alsk tankerum
Onsdag d. 19. 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.
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdag d. 25. september kl. 19.00: Strikkecafeen i Søndbjerg
Præstegård starter sin anden sæson. Vi håber at se rigtig mange
til disse hyggelige aftener, hvor vi strikker, enten til velgørenhed,
dåbsklude eller til eget brug. Vi serverer kaffen og kagen tager
du selv med. Har du problemer med transport ringer du til
Grethe Ebdrup på tlf. 51 20 74 28, så arrangerer vi samkørsel.
Bibelkredsen
Mandag d. 24. september kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent
Ingemann, Saturnvej 8. Tekst: Joh. 15,1-11.
Jegindø
Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 20. september kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter.
Mødet er fælles med Søndbjerg-Odby Menighedsråd.

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.
Høst- og Fangstgudstjeneste og frokost
Søndag d. 23. september efter høst-og fangstgudstjenesten
inviteres 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. 29. august kl. 19.30: Prædikenværksted ved
sognepræst Thomas Buelund. Prædiketeksten til søndag d. 2.
september: Joh. 5,1-15. Kaffebord.
Alle er meget velkomne. Yderligere oplysninger gives gerne
hos Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18
FDF
Lørdag d. 22. – søndag d. 23. september: Overnatningsweekend
i kredshuset for hele kredsen.
Søndag d. 23. september: Høst- og fangstgudstjeneste kl. 10.30.
Mandag d. 24. september: Ledermøde kl. 20.00
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.

Caféeftermiddage efter året
PROGRAM
26. september: Hanne Graugaard: ”Fra halmballen til fødestuen”
10. oktober: Jørgen Brusgaard Madsen: ”Handbjerghus – historien bag efterskolen”
24. oktober: Johannes Hargaard: ”Min tid ved Thyholm
Kommune”
07. november: Birthe Villadsen (Pus): ”Bondepigen fra Gudum
fortæller arbejds- og livsoplevelser”

Indre Mission Hvidbjerg
bliver til IMpuls
Da det på den ekstraordinære generalforsamling d. 6. juni ikke
var muligt at vælge en bestyrelse, blev det vedtaget at gøre
foreningen hvilende, hvilket betyder at kassebeholdningen er
deponeret ved Indre Mission, Fredericia. Dette giver mulighed
for, at man har midlerne, hvis man på et senere tidspunkt skulle
køre videre på en eller anden måde.
Efterfølgende er der nogle, som har taget tråden op og
arrangeret en sangaften med Lene Bach-Mose i september og
en spise/hyggeaften i oktober.
Derom nærmere i KIRKE & SOGN under det nye navn – Impuls.
Ønskes yderligere oplysninger kontaktes undertegnede, der
står som kontaktperson.
Elly Christensen, Skærshøjvej 6, Thyholm - 40 89 65 79

Fælles program
Spaghettigudstjeneste

Onsdag d. 12. september kl. 17.00 i Hvidbjerg Kirke. Efter
gudstjenesten er der fællesspisning i Thyholm Kirkecenter.

Koncerter
Søndag d. 16. september kl. 16.00 i Jegindø Kirke: Duo
Rabenhøj/Steffansen.
Det klassiske kirkeorgel og den elektriske guitar, er
instrumenter der ofte optræder i hver deres musikalske
verden. Ikke desto mindre har det vist sig at de to instrumenter klæder hinanden særdeles godt, både klangligt og
musikalsk.
Christoffer Steffansen på orgel og Simon Rabenhøj på
el-guitar, vil ved denne koncert bringe den rytmiske og
klassiske verden sammen i et repertoire, der spænder over
danske salmer, nordisk folkemusik, jazz, samt klassiske
værker. Fri entré.
Arrangør: Menighedsrådenes Fællesudvalg.

Grundtvigsk Forum

21.november: Else og Svend E. Toftdal: ”Gensyn med Taiwan
efter 35 år”

Tirsdag d. 25. september kl. 19.30: Sognepræst Peter
Krabbe Larsen, Struer – ”Min vej til præstegerningen”.
Aftenen slutter senest kl. 22.

Alle de nævnte datoer er onsdage og vi starter sædvanen tro kl.
14.30 og slutter senest kl. 16.30. Prisen er uændret kr. 20.

Indre Mission

Velkommen til gamle som nye gæster i caféen til et par
fornøjelige og indholdsrige timer.
Arrangør: Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Menighedsråd

Tirsdag d. 18. til torsdag d. 20. september hver aften kl.
19.30: Vækkelsesmøder i missionshusene i henholdsvis
Hørdum, Jegindø og Heltborg. Tale og sang hver aften ved
pastor Jens Linde, Sandnes, Norge.
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Hvidbjerg

		

2. september
14. s.e. Trinitatis
9. september
15. s.e. Trinitatis
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16. s.e. Trinitatis
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17. s.e. Trinitatis
29. september
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18. s.e. Trinitatis
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TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen
Høstgudstjeneste - Høstoffer; : Kirkekaffe.

Kirkeglimt

Frivillighjælp søges
Efter en stille sommer, hvor alle har
haft mulighed for at puste ud, er
tiden nu inde til at mange af
kirkernes aktiviteter starter op igen.
Kirkernes ansatte er klar på posterne, men i flere af kirkens tilbud er
frivillige med til at gøre arbejdet
lettere og mere festligt. Sidder der
nogle rundt om i pastoratet, som
har tid og lyst til at være med i ”det
frivillige kirkekorps”, så kontakt
endelig en af de ansatte eller
menighedsrådet.
Frivilligkoret i Hvidbjerg Kirke og

”Gelænderlærkerne” på Jegindø
tager gerne nye sangere ind, som
hjælper med salmesangen ved
gudstjenesterne. Er man ikke den
store sanger, kan man f.eks. få en
tjans som kagebager, oprydder,
spaghetti-koger, opvasker, sy-dame, strikke-pige, eller måske blive
medlem af lukkelauget. Man kan
også hjælpe med kirkens kommunikation på hjemmesiden og
Facebook-siderne. Kunne man
tænke sig at være praktisk hjælper,
når børnekorene øver, så er der

også her brug for ekstra hænder.
Opgaverne er mange, og måske
har du også selv én eller flere ideer.
Store opgaver eller små, sjældent
eller ofte – alt kan bruges, så kom
og vær med!

Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme.
Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.
I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.
- 1. Korintherbrev kp. 12.

