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Jeg kender dit ansigt på korset,
du lidende Menneskesøn.
Jeg tror du er ét med Gud Fader,
du kommer fra højeste sted,
du gengælder ondskab med godhed,
du lyser fra korset Guds fred.
“Jeg kender dit ansigt på korset”
af Inge Hertz Aarestrup 1995

Kirkehøjskole
om kirkelig fornyelse
n r .
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Tag kontakt
og tal med en præst
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Langfredagskoncert
Stabat Mater
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
E-mail: riebulig@gmail.com

Lyngs
Jette Wohlfahrt, tlf: 28 89 98 07
E-mail: jette@wohlfahrt.dk

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:
Morten Krogh Nielsen, tlf. 97 87 90 03
E-mail: mbn@km.dk

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for juni 2019:
23. april
Foto:
Ane Margrete Stokholm, Christen Gade, Christian
Roar Pedersen og Morten Krogh Nielsen

En sten faldt fra
I Umanaq i det vestlige Grønland står en sten. En stor
sten. Den store granitsten står foran byens museum, for
den fortæller en særlig historie.
Stenen blev rejst i 1891 af en ung handelsmand, der skulle
overtage driften af byens handelsstation fra en ældre kollega.
Den ældre handelsmand brød sig ikke om den unge
arvtager, og derfor var overdragelsen af forretningen
Af Morten Krogh
fra den ældre til den unge en tung og alvorlig sag, og
Nielsen
det var hårdt for den unge handelsmand. På Grønland
kan man ikke lige komme hjem hver dag, så der gik nogen tid før den ældre
kunne rejse hjem og de to dermed skulle skilles. Det skete først da briggen
“Peru” afrejste fra Umanaq i juli måned.
I tiden indtil da, gik den unge mand hver dag ud i fjeldet og med en mukkert
og en mejsel i hånden hamrede han med stor kraft sin ængstelse og bekym
ring for fremtiden ud som bogstaver på en stor sten. Da han til sidst blev fri af
al sin bekymring, da han til sidst igen havde håb for fremtiden, da stod der på
stenen: “Denne sten faldt fra mit hjerte ved briggen Perus afrejse 29. juli 1891”
“En stor sten faldt fra mit hjerte”, sådan siger vi når en stor ængstelse, en
bekymring eller en sorg pludselig afløses af en stor glæde. Sorg, bekymring
og angst kan vokse sig til en stor og tung sten i brystet på os. Kan tynge os,
så vi i stedet for at gå ranke og tapre rundt bliver indadvendte og sammen
krøllede. Vi bliver lammede, vi bliver forstenede.
Nogle sten er så tunge at bære rundt på, nogle sorger er så tunge at bære,
at vi for at lade stenen falde fra hjertet må rejse en stor sten som den unge
mand, for på den måde at give slip på sorgen, smerten og savnet.
En tur rundt på vore kirkegårde minder om mange at de sten, som vi i tider
nes løb har ladet rejse og dermed falde fra vore hjerter. I dag er de monu

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
Lars G. Sandfeld
(konstitueret barselsvikar)
tlf: 40 93 96 64
E-mail: lgsandfeld@gmail.com
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

mit hjerte

frem til Påskedags lovsang. For påskens glædelige bud
skab er, at da stenen faldt fra graven, da Kristus opstod
fra de døde, da fik vi håbet i gave. Da blev vi genfødt til
og badet i et levende håb. Da lod Gud en stor sten falde
fra vore hjerter.
Men hvis Gud kan lade stenen falde fra vore hjerter, så
gør det også at påskens betydning er, at nu er al for
vandling muligt.
Det kan være et provokerende budskab og en svær
indstilling at tilslutte sig, hvis man nu netop ikke er klar
på forandring. Hvis man har mistet det allerbedste. Hvis
man bare ønsker at alt skal blive som før. Som i gamle
dage eller dengang ægtefællen stadig levede. Dengang
man stadig følte sig værdsat på jobbet, elsket i familien
eller med et helbred, der kunne klare alting. Ja, så er det
jo ikke sikkert at forandring er det vi hver især vil.

menter over det vi ikke kan gøre mere ved, monumenter
over det vi ikke kan flytte længere end til gravens rand.
Men hvad får stenen i hjertet på os til at falde, hvad får
stenen til at vælte fra vore hjerter, så blodet igen frit kan
bruse og skabe vækst og rejse os til liv?
I påsken bliver vi mindet om, at hvad vi ikke kan, det kan
Gud gøre.
I påsken bekender vi endnu engang, at Jesus ikke bare var
en glimrende taler, der vandrede rundt for omtrent 2000 år
siden, for da Gud lod Jesus opstå fra de døde, da blev det
troværdigt, at sandelig, den mand var retfærdig og Guds
søn, og da blev Jesus til Kristus, den levende Guds søn.
I påsken vil vi endnu engang blive fyldt med stor frygt
når vi følger Jesu lidelse, men også stor glæde når vi når

Men det er det påskemorgen forkynder. Intet er ved
det gamle, intet bliver som det var. Stenen er væltet fra
graven. Englen har sagt: Frygt ikke. Disciplene er gået til
Galilæa. Alt er nu i opstandelsens lys. Alt er blevet nyt, alt
er blevet mulig. Og det er godt.
Derfor ligger der nu også en opgave og venter på os.
Nemlig, at forsone os med og acceptere, at det nye liv, som
Gud vil skænke os - det nye liv i Kristus, det er et liv med
opstandelse i. Et liv der vil give os muligheder og skabe
forvandling i os. Et liv, der vil skille os fra døden, skille os fra
frygt, hele alt det brudte og skænke os et nyt mod.
Det budskab er værd at hamre og mejsle ud i enhver af
de sten, der tynger vore hjerter, og der skal stå:
Kristus er opstanden! Han er sandelig opstanden!

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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Via Dolorosa
– de 14 stationer på lidelsens vej
Når man holder ferie i Sydeuropa og
besøger de store, berømte katedra
ler, kan man jo ikke undgå at blive
imponeret af de storslåede rum,
inventaret, malerierne og skulptu
rerne, de fantastiske mosaikruder
og alt det glimmer og guld, der i
Af Ane Margrete
tidernes løb er blevet ofret til Guds
Stokholm
ære og til giverens ihukommelse.
Nogle gange får man alting forklaret af en professionel
guide, og andre gange har man på forhånd læst om et
eller andet, man absolut må se, og går så på opdagelse
på egen hånd.
Mange kirker er fyldt med andre turister og virker nær
mest som en slags museer, men man kan også være
heldig at komme i kirkerum, hvor atmosfæren er helt
anderledes.
Jeg holder af at gå til messe i katolske kirker, når jeg har
lejlighed til det. Så sætter jeg mig bagest i rummet, så
jeg ikke generer menigheden ved ikke at deltage i de ri
tualer, der ikke ”passer” til min form for kristendom - f.eks.
at knæle og korse sig.
En Langfredag for en del år siden var vi i en lille kroatisk
by og gik ind i kirken til messen der, og da var det jeg
opdagede, hvordan man i hvert fald i nogle kirker bruger
de 14 ”stationer”, som findes i enhver katolsk kirke.
Det var en lille kirke og en lille menighed – stationerne
der var små malerier, og under messen gik præsten og
menigheden fra station til station, mens præsten ved
hver station læste den tekst, der hører til billedet (tror jeg
– jeg forstår jo ikke sproget).

Nogle af Eugens billeder
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Efter den dag kan jeg
ikke besøge en katolsk
kirke uden at lægge
mærke til, hvordan man
i netop den kirke har
markeret stationerne
på Jesu vej fra Pilatus til
Golgata. De er der altid
- nogle steder er det
bare romertal på væg
gen, udskårne figurer,
keramikrelieffer eller en
serie malerier med numrene 1 til 14 – enkelte steder er
der 15, hvor motivet på station 15 viser opstandelsen.
Hvis du kommer på ferie i Sydeuropa og opsøger kirker
der, kan det anbefales at søge efter, hvordan man netop
der har løst opgaven med at markere de 14 stationer
på lidelsens vej – og kommer du der i påsken, kan du
måske opleve, hvordan de bliver brugt i messen.
For mange år siden mødte vi en ung kunstner i en lille
kroatisk by. Han havde fået lov at bruge kirkens krypt
som atelier og udstillingslokale i sin sommerferie fra
kunstakademiet.
Vi kom til at kende ham godt og har besøgt ham nogle
gange.
Kirken blev for nogle år siden ramt af en alvorlig
vandskade, der ødelagde de malerier, der var de 14 stati
oner der, og opgaven med at lave nye billeder blev givet
til Eugen, der nu var blevet en etableret kunstner. Han
holdt dem i den samme stil, som de gamle billeder var i.

Konfirmander 2019
Odby Kirke
Søndag d. 5. maj kl. 10.30:
Niels Christensen, Havrelandsvej 6, Søndbjerg
Amanda Ivarsen, Jupitervej 22, Uglev
Agnes Hilligsø Nielsen, Vesterfjordsvej 8, Odby
Alfred Hilligsø Nielsen, Vesterfjordsvej 8, Odby
Janni Toudal Nielsen, Siriusvej 19, Uglev
Nicklas Skov Simonsen, Serup Kirkevej 10, Serup
Jegindø Kirke
Søndag d. 5. maj kl. 10.30:
Emil Meclenborg Callesen, Drosselvej 6, Hvidbjerg
Astrid Christel Jakobsen, Kirkegade 9, Hvidbjerg
Lasse Buchholz Jensen, Park Allé 64, Struer
Tobias Riisgaard Falsig Laurberg, Havnevej 9, Jegindø
Johanne Krogh Nielsen, Kirkebakken 1, Jegindø
Hvidbjerg Kirke
Bededag, fredag d. 17. maj kl. 10.30:
William Aarlit Bach, Mosevej 8, Flovlev
Asta Agger Bach-Mose, Mosevej 4, Flovlev
Anne Hebsgaard Borg, Trinoddevej 6, Flovlev
Mathilde Vester Hedegaard, Barslevvej 7, Hvidbjerg
Mia Espa Hove, Aggerholmsvej 3, Søndbjerg
Thomas Aldershvile Langvang, Klintevej 9, Jestrup
Anne Smed Larsen, Saturnvej 11, Uglev
Ebbe Waidtløw Larsen, Stubbevej 4, Jegindø
Kasper Bjerregaard Leed, Orkidevej 23, Hvidbjerg
Stine Jensby Madsen, Nylandsvej 10, Hvidbjerg
Janus Møller Madsen, Orkidevej 25, Hvidbjerg
Sara Lund Nielsen, Spætmejsevej 8, Draget
Mathias Odde, Barslevvej 14, Hvidbjerg
Laurids Damgaard Salek, Vestergade 2, Hvidbjerg
Jasmin Landbo Salek, Østergade 25, Hvidbjerg
Artem Sidler, Storegade 14, Hvidbjerg
William Ankjær Støttrup, Sundvej 7, Semb
Lyngs Kirke
Søndag d. 19. maj kl. 10.30:
Mathias Klejnstrup Madsen, Hovedvejen 140, Jestrup
Emil Hjorth Sørensen, Møllegade 42, Lyngs
Jack C.N.G. Robinson, Limfjordsgade 2, Lyngs

STABAT MATER

- Langfredagskoncert
19. april kl. 16.00 i Hvidbjerg Kirke
Stabat Mater er oprindelig en passionssalme fra middelalderen,
der skildrer den smerte, som Jesu mor, Maria, gennemlever, da
hun er vidne til Jesu lidelser Langfredag. Stykket blev komponeret af den italienske komponist Giovanni Pergolesi i 1736
og er siden blevet et af de mest opførte værker ved påsketid
verden over, grundet dets smukke og stemningsfulde satser.

Anders Grankvist
Schou (Organist)
har studeret kirkemusik på Det Jyske
Musikkonservatorium i Aarhus og
arbejder til daglig
som 2. organist i
Odense Domkirke

Lykke Appelon
Ilkjær (Sopran)
går på første år af
kandidatuddannelsen på Syddansk
Musikkonservatorium og synger i
Odense Domkirkes
kantori.

Jara Kanzler Hemmet (Mezzosopran)
bliver bachelor til
juni fra Syddansk
Musikkonservatorium synger også i
Odense Domkirkes
kantori.

Der er fri entré til koncerten

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Begravelse/bisættelse:
22. februar:
Johannes Vangsgaard
23. februar:
Leif Kristian Sø
25. februar:
Jørn Stokholm
2. marts:
Jens Peter Larsen
LYNGS KIRKE
Begravelse:
5. februar:
Karen Agnethe Bach Raaby
ODBY KIRKE
Begravelse/bisættelse:
8. februar:
Maren Villadsen
15. februar:
Kaj Ove Hansen
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Fælles program
Indre Mission
Onsdag d. 3 og torsdag d. 4. april kl. 19.30: Bibelkurser i
Hurup Missionshus.
Emne første aften: ”Profeten Jonas´ omvendelse.”
Emne anden aften: ”Apostlen Paulus´ omvendelse.”
Underviser begge aftner: Missionær Søren Grysbæk,
Horsens.
Tirsdag d. 9. april kl. 9.30 til kl. ca. 22: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus.
Medvirkende: Pastor emeritus Thomas Kristensen,
Hvide Sande.
Spaghettigudstjeneste
Onsdag d. 10. april kl. 17.00 i Jegindø Kirke med
efterfølgende spisning i FDF Kredshuset på Kongevejen.
KFUMs Soldatermission
Onsdag d. 10. april kl. 19.30 i Jegindø Missionshus:
Soldaterhjemsleder Karin Jensen, Borris taler og fortæller over emnet: Livet som soldaterhjemsleder i en
skydelejr.

Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Dåbsjubilæum
Palmesøndag d. 14. april kl. 10.30 i Hvidbjerg Kirke: Dåbsjubi
læum. Vi fejrer de børn, der er blevet døbt for 5 år siden i
Hvidbjerg og Lyngs kirker. Jubilarerne modtager invitation til
festen.
Menighedsr ådet
Torsdag d. 25. april kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm
Kirkecenter.
Solvang
Tirsdag d. 9. april kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 23. april kl. 15.00: Andagt.
IMpuls
Onsdag d. 3. april kl. 1800 i Thyholm Kirkecenter: Spise- og
hyggeaften. Optakt til påske ved Karl Henry Madsen. Bagefter
er der mulighed for spil og snak. Pris for hele aftenen: 75 kr.
Tilmelding senest d. 27. marts til Elly Christensen tlf. 40 89 65 79.
Alle er velkomne.
Refleks
Mandag d. 29. april kl. 19.30: Møde hos Lene og Jens Kr.
Bach-Mose, Hovedvejen 54.
Alle Hjem
Mandag d. 15. april kl. 19.30: Bibeltime hos Ester og Villy Jen
sen, Kløvervænget 9.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.

Vi synger påsken ind
Torsdag d. 11. april kl. 19-20 i Jegindø Kirke: Kom og
vælg din favorit blandt de mange påskesalmer. Vi
synger en hel time!
Søndagstr æf
Søndag d. 28. april kl. 14.30 – 16.30 i Thyholm Kirkecenter:
“Søndagstræf” i Kirkecentret er altid den sidste søndag
i måneden. Velkommen til et par hyggelige timer med
hjemmebag, snak, små indslag, salmer, sange og musik
relateret til årstiden.
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Thyholm FDF
Se: www.fdf.dk/thyholm
Jegindø

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 25. april kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm
Kirkecenter.
Indre Mission
Onsdag d. 3. og torsdag d. 4. april kl. 19.30: Bibelkurser i Hurup
Missionshus. Se fælles.

Tirsdag d. 9. april kl. 19.30: Kredssamfundsstævne i Agger
Missionshus kl. 9.30 til kl. ca. 22: Kredssamfundsstævne i Agger
Missionshus. Se fælles.
Onsdag d. 24. april kl. 19.30: Debataften over ”Herren er min
hyrde” ved missionær Svend Taulborg, Struer. Kaffebord.
ALLE er meget VELKOMNE.
Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til Kirsten
Graversgård på tlf. 97879218.
FDF
Lørdag d. 27. april: Arbejds- og festdag på Hardsyssel Efterskole
for ledere og seniorer.
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
Dåbsjubilæum
Søndag d. 7. april kl. 10.30 i Søndbjerg Kirke: Dåbsjubilæum. Vi
fejrer de børn, der er blevet døbt for 5, 6 og 7 år siden i Sønd
bjerg og Odby kirker. Jubilarerne modtager invitation til festen.
Påskemåltid
Skærtorsdag d. 18. april kl. 17.30: Påskemåltid i konfirmandstuen
ved Søndbjerg Præstegård forud for gudstjenesten kl. 19.30 i
Søndbjerg Kirke. Pris 60 kr. Tilmelding til Anna-Vibeke Thybo,
tlf. 22 51 05 19, mail stutterithybo@mail.com senest fredag d.
12. april. Alle er velkomne.
Menighedsr ådet
Torsdag d. 25. april kl. 16.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm
Kirkecenter.
Musik alsk tankerum
Onsdag d. 24. april kl. 19.00-21.00 i Søndbjerg Kirke: Musikalsk
tankerum i Søndbjerg Kirke. Find roen i dig selv og i musikken.
Kom og gå som du vil inden for den afsatte tid.
Bibelkredsen
Mandag d. 8. april hos Karen Margrethe og Knud Christiansen,
Lavbjergvej 6. Tekst: Matt. 21,1-9.
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdagene d. 9. og d. 23. april kl. 19.00 i Søndbjerg Præstegård.
Har du problemer med transport ringer du til Grethe Ebdrup
51 20 74 28, så arrangerer vi samkørsel.

Ivar Brændgaard

Fornyelse
i Folkekirken
Menighedsrådenes Fællesudvalg inviterer til en
sidste aften med oplæg udefra og en aften, hvor vi
forsøger at samle op på hvad vi kan tage med os
lokalt under temaet: Fornyelse i Folkekirken.

Torsdag d. 4. april kl. 19.30 i Hvidbjerg Kirke og Thyholm Kirkecenter: Fornyelse i kirken - set fra mit bord
Fhv. højskoleforstander og TV-direktør og konstitueret sognepræst Ivar Brændgaard, Holstebro vil i
denne aftens foredrag fortælle os hvilken fornyelse
af folkekirken, som han forestiller sig kunne blive til
glæde og velsignelse. Ivar Brændgaards overvejelser
og svar på fornyelse vil kredse om den kraft, der er at
finde i gudstjenesten. Derfor begynder aftenen med
en gudstjeneste i Hvidbjerg Kirke med fuldt udtræk;
det vil sige en fyndig prædiken, der adresserer emnet, nadver og høj salmesang. Efterfølgende er der
oplæg og samtale i kirkecenteret.

Onsdag d. 24. april kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Fornyelse i kirken - også hos os?
Denne aften vil pastoratets to menighedsråd sammen med præsterne være vært for en samtale om
hvordan vi kan tale videre om fornyelse i kirken
- også hos os. Vi vil tage udgangspunkt i de inspirationer og input, som forårets fire oplægsholdere har
givet os. Så kom og vær med til at få alt det vi har
hørt, lært og set gjort til vort eget.
Der er kaffebord hver aften, som koster 20,- kr.
Alle er velkomne.
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7. april
Mariæ Bebudelse
14. april
Palmesøndag
18. april
Skærtorsdag
19. april
Langfredag
21. april
Påskedag
22. april
2. Påskedag
28. april
1. s.e. Påske

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

9.00 MKN

-

9.00 JB

10.30 MKN

-

10.30 LS

9.00 MKN

10.30 MKN

-

9.00 LS

10.30 LS

9.00 MKN

19.00 MKN

19.30 LS

-

9.00 NN

10.30 LS

9.00 LS

-

10.30 NN

10.30 LS

9.00 LS

10.30 MKN

9.00 MKN

-

14.00 MKN

-

-

-

10.30 MKN

-

-

10.30 LS

9.00 LS

LS: Lars Sandfeld - MKN: Morten Krogh Nielsen – JB: Jan Bjerglund – NN: (Se dagspressen)
: Dåbsjubilæum; : Indsamling til KFUM & K; : Kirkekaffe; : Påskemåltid

Kirkeglimt

TAL MED EN PRÆST
Livet kan af og til føles svært og uover
skueligt. Det er vigtigt ikke at gå med
problemerne selv. Husk at dele dem
med andre. Vi præster lytter gerne til,
hvad du har på hjerte. Alle kan komme
til præsten – ingen problemer er for
små og ingen for store til at tale om. Så
brug din præst. Vi præster står gratis til
rådighed for personlige samtaler.

emner af mere generel eksistentiel
karakter. Måske søger du svar, en me
ning eller har svært ved at se en vej
frem. Måske er der en byrde fra forti
den, som du slæber rundt på.
En samtale kan holde sig til at være
samtale, men bøn eller en salme kan
også få en plads i samtalen, ligesom
hjemmealtergang er en mulighed.

Vi står der som et medmenneske, der
ser og vil lytte til dig. Du er naturlig
vis velkommen til at tale om tro med
præsten, men det kan også være

Vi præster tager også gerne på be
søg, hvis der er opstået sygdom, eller
hvis man synes, at nu er det længe
siden, præsten har været forbi.

Præster har 100% tavshedspligt og
fører ikke journal, så det er helt ano
nymt at tale med præsten.
Tag kontakt, hvis du gerne vil tale
med en præst.

Da de kom ind i gr aven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede.
Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fr a Nazaret, den korsfæstede. Han er
opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!
- Markus-evangeliet kp. 16, v. 5-6

