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

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.
Martin Luther 1535.
N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1852.
Salmebogen 94 vers 1
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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

Mærk kirken, også
af Lars Grønbæk Sandfeld
Mærk kirken. Sådan lød temabeskrivelsen for konfirmandforberedelsen
torsdag den 26. september, hvor Svende Grøn var gæstelærer.
Formålet med denne dags undervisning var, at de nye konfirmander skulle
opleve kirken med alle 5 sanser, og, som Svende indledningsvis sagde,
måske også med den sværere definerbare sjette sans.
Sædvanligvis tænker vi vel, at vi først og fremmest oplever kirken – forstået
som det fysiske hus vi bevæger os ind i – med to af vore sanser nemlig
syns- og høresansen. Vi ser bygningens og rummets skønhed, som er

Søndbjerg / Odby
Betty Lauritsen, tlf: 97 87 50 26
E-mail: betty-bent@mail.dk

Jegindø
Poul Michelsen, tlf: 42 43 63 52
E-mail: poulmichelsen@hotmail.com
Præsterne i Thyholm Pastorat deltager i
redaktionsudvalget

Ansvarshavende
redaktør:
Svende Grøn, tlf. 23 43 23 37
E-mail: sg@km.dk

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for
februar 2020:
den 20. december 2019
Foto:
Ellen Aarlit Gade, Lars Grønbæk Sandfeld, Svende
Grøn

Stemningsfuld Allehelgen for børn og deres familier

K o n t a k t
Pr æster Thyholm Pastor at
Lars G. Sandfeld
(konstitueret vikar)
tlf: 40 93 96 64
E-mail: lgsandfeld@gmail.com
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
og efter aftale

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

så i julen
skabt gennem generationer, og vi hører kirkeklokken,
orgelmusikken, sangen og forkyndelsen.
Men konfirmanderne fik den dag en oplevelse af det,
som vi egentlig alle kan opleve fra tid til anden: I dette
mærkelige hus er der gang på gang meget mere på
spil, end vi kan rumme med blot syns- og høresansen. I
kirken må vi have alle sanser åbne for at kunne rumme
det alt sammen, og ofte slår det ikke en gang til, selv
om vi også tager både følesansen, smagssansen og
lugtesansen i brug.
Præcis når vi oplever dét, når - ” kirken åbner døren
som for en gammel ven” - for at citere et par salmelinjer
fra salmebogens nummer 717 – så kan det ske, at
vi får brug for vores sjette sans. Denne sjette sans er
fornemmelsen af noget sanseløst, noget som vi kun kan
føle som en boblende fryd inden i os, en erkendelse
af at være en del af noget, som løfter os ud af tidens
dimension og lader os føle, at tiden et øjeblik står stille;

at himlen rører jorden, og at vi har hjemme i begge
verdener.
Det er sikkert ikke hver gang, vi oplever og mærker
kirken på den måde, men mon ikke de fleste af os
har oplevet det i glimt. Måske var det, når vi efter en
dejlig og stemningsfuld musikgudstjeneste med De ni
Læsninger rejste os og stemte i med ”Dejlig er jorden”.
Måske var det, når vi sad skulder ved skulder juleaften
og oplevede den fortættede stemning og indsnusede
duftene fra gran og fra de mange mennesker som –
ligesom vi – her fandt ”en helle midt i larmen” og lod
roen og freden synke til bunds med budskabet om
Ham, som ”kom til vor runde jord”, og som stadig er her
og rører ved os gennem alle vore sanser.
Er det sådanne stjernestunder, som vi husker som
øjeblikke, hvor vi ”mærkede kirken” så er det lige om lidt
at vi har mulighed for at opleve dem igen, så derfor:
Mærk kirken, også i julen. Glædelig jul!

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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Beretning til Sognemødet I Søndbjerg-O
af Bente Thing
I 2019 har vi igen haft indbrud i graverhuset i Odby,
hvor der blev stjålet plænetraktor og diverse små
maskiner. Plænetraktoren kom dog retur igen, da den
blev fundet på en transport på vejen. Resten er dækket
af forsikringen.
Ligeledes har vi fået lavet gudstjenester i pastoratets 5
kirker på skift, så der altid er gudstjeneste i enten Odby
eller Søndbjerg kirker. Vi oplever heldigvis også, at
menigheden er begyndt at bruge alle pastoratets kirker.
I år har vi haft en del udskiftninger på personalesiden
i provstiet. Vi har fået ny provst, Birgitte Krøyer. Hun er
en utrolig dejlig person. Søndbjerg-Odby har fået ny
regnskabsfører, Sonja Hvass Petersen. Der er blevet
ansat 2 HR-konsulenter i provstiet i samarbejde med

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Dåb:
6. oktober:
Anton Lyngs Holst
13. oktober:
Maja Riis Frost
Begravelse/bisættelse:
2. oktober:
Inger Nielsen
26. oktober:
Finn Gram Jakobsen
5. november: Tove Mølgaard Sørensen
ODBY KIRKE
Begravelse/bisættelse:
18. oktober:
Freddy Brandsholm Andersen
25. oktober:
Ellen Margrethe Graversen
JEGINDØ KIRKE
Vielse:
5. oktober:
Annalif Sette Mose
			
til Knud Viktor Schønemann
Begravelse/bisættelse:
3. oktober:
Joan Dorit Dam Jensen
17. oktober:
Myrna Irene Jensen
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Holstebro og Lemvig provstier, Helene Byskov og
Susanne Boutrup. De afløser Louis Torp.
Efter, at vi sagde farvel til Morten K. Nielsen i august,
er Thyholm pastorat gået i gang med at udfærdige
embedsbeskrivelse, som skal bruges til ansøgningen
om ny præst i pastoratet. I uge 44 er der afsat tid til
prøveprædikener, så vi håber der kommer ansøgere
vi kan vælge imellem. D. 1/11 tager vi til matchmøde
i Aarhus for at “bejle” til de kommende præster, der
afslutter pastoralseminariet i december.
Vi er i år begyndt med at afholde menighedsrådsmøder
på den samme ugedag på skift mellem
konfirmandstuen i Søndbjerg og kirkecenteret. Det er
for, at præsterne ikke skal afsted til 2 møder hver måned.
Det foregår ved, at Søndbjerg-Odby afholder møde fra
kl. 16 til 18. Så møder Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø ind,
vi spiser sammen og har et fællesmøde fra kl. 18 til 19,
hvorefter Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø afholder deres
møde. Præsterne havde ønsket, at vi afprøvede det, og
de fortæller, at det fungerer godt for dem.
Vi overholder vores budget, hvor vi har en
driftsramme på 1,572 mill. kr. Vi har ikke planlagt større
anlægsudgifter.
På informationssiden er der sket det, at vi ikke
længere kan annoncere i turistavisen, da den ikke
udkommer mere. Vi har derfor haft en kontakt til Jørgen
Lindholm og Per Yde i Oddesund om at få reklame i
Regelbau 411. De er i gang med et stort projekt om et
informationscenter dér. Der er ca. 30.000 besøgende
i Oddesund. Vi kan i pastoratet give 25.000kr/år plus
driftsudgifter. Der skal bruges mange flere penge, men
vi kommer med, når det kommer i gang.
Der blev drøftet om vi skal fortsætte som selvstændigt
menighedsråd, eller tiden er kommet til vi går sammen
med resten af pastoratet i ét menighedsråd. Der var
forskellige meninger, som blev fremlagt, men da der
skal findes 4 medlemmer til det fælles menighedsråd

Odby
og 5 til det selvstændige menighedsråd, blev det
besluttet, at vi så vidt, vi kan få 5 til at stille op, skal
fortsætte som selvstændigt menighedsråd. Så

nu går arbejdet i gang med at finde nogen, der
ønsker at være med til det spændende arbejde i et
menighedsråd.

Dåbsfad reflekterer korbuekrucifiks i Odby Kirke.

Indsamling til julehjælpen i Struer Provsti
På de fire adventssøndage i kirkerne i år er der indsamling til Julehjælpen i Struer Provsti. Alle sogne
i provstiet er gået sammen om denne indsamling, der har til formål at hjælpe økonomisk trængte
familier til at kunne holde en værdig juleaften. Julehjælpen er ikke en pengegave, men en gave med alt
hvad der hører sig til juleaften lige fra flæskesteg til småkager og kaffe. Derudover uddeles gavekort
til indkøb af gaver til børn. Ud over indsamlingen i kirkerne er der også indsamling på gågaden i
Struer. Endelig forsøger flere kendte også at få et pengebeløb til at yngle, hvor overskuddet fra deres
investeringer går direkte til julehjælpen. Julehjælpen får også støtte fra en lang række sponsorer,
der bl.a. bidrager med hvad der kommer i poserne. Støt op om Julehjælpen - vær med til at sikre en
værdig og glædelig jul for alle. Du kan støtte Julehjælpen ved indsamlingerne på adventssøndagene i
pastoratets kirker.
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P a s t o r a t e t

Fælles program
Julestue i Thyholm Kirkecenter
1. søndag i advent, den 1. december kl. 14 - 17.
Så sker det igen! Vi glæder os til at slå dørene op, så kom
og vind i tombolaen, eller i terningespillet specielt for
børn. Du kan også købe din adventskrans, juledekoration
eller andre juleting, og du kan sætte dig i cafeteriet og
nyde varm kakao, kaffe, hjemmebag, pølser, brød,
pandekager og en god snak. Der afsluttes kl. 17 med
stemningsfuld LUCIAOPTOG.
KFUM og KFUK, Refleks og Impuls i Hvidbjerg.
De ni læsninger
3. søndag i advent, den 15.
december kl.16 i Hvidbjerg
Kirke samles hele Thyholm
Pastorat til De ni læsninger.
Det er lokale sangere, kor
og musikgrupper, som i
forskellige konstellationer
leverer musik mellem de ni
bibellæsninger, der hører
til traditionen.
Velkommen til sang og
musik i kirken!
Spaghettigudstjeneste
Den næste spaghettigudstjeneste bliver torsdag den 9.
januar 2020 kl. 17.00 i Jegindø Kirke om De hellige tre
konger.
Søndagstr æf
Søndag den 29. december kl. 14.30 - 16.30 i Thyholm
Kirkecenter.
Kirkehøjskolen
”Jesus” er årets tema i Kirkehøjskolen, som har samlet en
række spændende personer til at fortælle om deres viden
om Jesus i kunst, bibel, forskning og salmer. Sæt allerede
nu kryds i kalenderen på flg. datoer: 6. og 27. februar, 19.
marts og 23. april. Alle aftner kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
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Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Solvang
Tirsdag den 10. december kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste
Tirsdag den 24. december kl. 10.30: Julegudstjeneste
Syng julen ind
Søndag den 8. december kl.19.00 – 20.00 i Hvidbjerg Kirke. Kom og
vælg salmerne.

Juledag i vore kirker

Kirke! du er vort Betlehem,
og alle små derinde,
efter som det er sagt til dem,
skal deres frelser finde
med juledags-evangelium,
i hjertekammerets krybberum!
N.F.S. Grundtvig 1846 og 1857
Salmebogen nr 105, vers 5
Selvom julen ubetinget er den mest traditionsbårne højtid
i vores kultur, så er det stadig vigtigt, at vi tør gå nye veje.
Det vil vi forsøge juledag kl. 10.30 i Hvidbjerg Kirke. Med
en afdæmpet liturgisk gudstjeneste, med musikalske indslag og med uddrag af læsninger og julens mange salmer,
vil vi forsøge at komme rundt om det store mysterium,
som udfolder sig i en stald og i en krybbe, og som resonerer hele vejen op gennem historien og frem til os i dag.
Juledag i Hvidbjerg Kirke tænkes som et sjæleligt åndehul,
hvor man kan læne sig tilbage på bænkene og synge med,
mens den travle tid, andelår og risalamande fordøjes og
forhåbentlig, med Guds vilje, lade julefreden sænke sig.
Tænker man snarere ”Rør blot ikke ved min gamle jul”, så
vil kirken selvfølgelig heller ikke stå i vejen for dette, men
åbne dørene til klassisk juledagsgudstjeneste kl. 10.30 i
Odby Kirke.
På vegne af menighedsrådene i Thyholm Pastorat
Sognepræst Thomas Buelund

Grundtvigsk Forum
Torsdag den 5. december kl. 18.30 (bemærk tidspunktet) i Thyholm
Kirkecenter: Adventshygge.
Vi serverer et par stykker smørrebrød, en øl/vand, kaffe/te med
julegodter m.m. Christen Birkebæk og Svende Grøn deltager med
klaverspil, sang og fortælling – så vi sammen kan glæde os over
den skønne adventstid og den kommende jul.
Hvis ikke du allerede har tilmeldt dig – jfr. annoncen i ugepressen
den 13. 11. – så tilmeld dig straks til Anne Mette Vestergaard, tlf.
20 33 24 48, eller Karen Steffensen, tlf. 97 87 10 14. For deltagelse:
kr. 100,00 pr. person. Velkommen til alle!
Thyholm KFUM og KFUK
Se: thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: fdf.dk/thyholm/
Jegindø
Indre Mission
Onsdag den 4. december kl. 19.30: Adventsfest med adventstale
af sognepræst Jan Bjerglund, Humlum. Vi synger advents- og
julesalmer fra Salmer og sange. Kaffe med ris a la mande og
småkager.
Lørdag den 28. december kl. 19.30: Juletræsfest.
Bestyrelsesmedlemmerne taler på skift over en af julens salmer. Vi
synger julens salmer omkring juletræet. Kaffebord.
Alle er meget velkommne, også fra nabosognene. Yderligere
oplysninger gives gerne ved henvendelse til Kirsten Graversgård,
97 87 92 18.

FDF
Onsdag den 4. december og torsdag den 5. december kl. 18.30:
Lederne laver juledekorationer.
Lørdag den 7. december: Kl.10 sælger vi juledekorationer. Vi kommer
rundt på hele øen.
Mandag den 16. december kl. 18.30 - 20.00. Juleafslutning for hele
kredsen. Derefter julehygge for lederne.
Klassemøde hver mandag: Puslinge/tumlinge kl. 18.30 - 20.00. Pilte/
væbnerelever/væbnere kl. 18.30 - 20.00.
Søndbjerg/Odby
Syng julen ind
Onsdag den 4. december kl. 19.30 i Søndbjerg Kirke. Vi begynder
med en kort andagt, hvorefter der synges gamle og nye julesalmer
og hygges i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Søndersognenes strikkecafé
TTirsdag den 3. december kl. 19 og tirsdag den 17. december. Sidste
aften: Juleafslutning.
Begge aftner i Søndbjerg Præstegård. Har du problemer med
transport ringer du til Grethe Ebdrup 51 20 74 28, så arrangerer vi
samkørsel.
Bibelkredsen
Tirsdag den 10. december kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og
Bent Ingemann, Saturnvej 8. Vælg din yndlings-jule- og/eller
advenstsalme.

Menighedsplejen

Besøgstjenesten under menighedsplejen i Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne har fået ny leder/koordinator.
Efter i en årrække at have varetaget hvervet, ønskede Tove Busk af helbredsmæssige årsager at give stafetten
videre. Tove havde udført et stort stykke arbejde og mange er hende taknemmelige for det, hun kom til at betyde
for besøgstjenesten, idet hun både koordinerede besøgstjenesten og selv var besøgsven, så længe kræfterne
rakte til det. Ære være Tove Busks minde.
Kirsten Aalund, Jegindø, som sidder i menighedsrådet for de 3 sogne, har påtaget sig opgaven og er allerede
i gang med arbejdet. Velkommen til dig Kirsten og alle gode ønsker med hensyn til at virkeliggøre nogle af de
visioner, du har for fremtiden i dette vigtige arbejde.
NB: Skulle nogen ønske enten at indgå i korpset af besøgsvenner eller at få besøg af en besøgsven kan man
kontakte Kirsten Aalund på tlf: 51 22 23 01.
På menighedsrådets vegne
Lars G. Sandfeld

7

Gudstjenester | november 2019

		

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

1. december
9.00 LS
10.30 TB
9.00 TB
1. s. i advent
10.30 LS
8. december
2. s. i advent
10.30 TB
9.00 TB
10.30 AH
15. december
16.00 TB
3. s. i advent
De ni læsninger 9.00 LS
10.30 LS
22. december
4. s. i advent
9.00 LS
10.30 LS
10.30 AH
24. december
13.00 TB
Juleaften
16.00 LS
14.30 TB
14.30 LS
16.00 TB
13.00 LS
25.december
Juledag
10.30 TB *
10.30 LS
26. december
2. juledag
10.30 LS
9.00 LS
29. december
Julesøndag
9.00 TB
10.30 TB
31. januar
Nytårsaftensdag 14.00 TB
1. januar
Nytårsdag
16.00 LS
14.00 LS
5. januar
Hellig tre konger 10.30 LS
9.00 LS
9.00 TB
10.30 TB
TB: Thomas Buelund - LS: Lars G. Sandfeld - AH: Annemette Hou Nielsen
Kirkekaffe * liturgisk gudstjeneste, se kommentar på side 6
Kollekter:
Julehjælpen i Struer Provsti
Folkekirkens Nødhjælp og Børnesagens Fællesråd
Bibelselskabet
Kirkeglimt

Godt [kirke]-nytår
Den første lys tændes i adventskransen,
og nedtællingen til jul er for alvor begyndt. Men i kirken er første søndag i advent også starten på et nyt kirkeår, hvor
vi byder fortællekredsen fra inkarnation til inspiration velkommen. Vi synger
”Vær velkommen, Herrens år!” og synger
om jul, påske, pinse og nutid, som den
ubrydelige rytme, der slår takten an i et
menneskeliv: Livet fødes, dør, genopstår
og bliver nærværende igen. Håbet fødes,

dør, genopstår og bliver nærværende
igen. Derfor ønsker vi hinanden ”Et godt
nyt kirkeår” med salmeordene:
”Herrens år med vor Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens dag.”
N.F.S. Grundtvig, i Salmebogen 74
Glædelig Jul og Godt Nytår
fra redaktionen.

