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En hviletid
for alt, hvad Herren skabte,
for korn og pindsvin dybt i vinterhi,
en eftertankens tid for os, der haster
de nøgne, sorte buske travlt forbi.
“En morgenstund med sne i byens gader”
af Lisbeth Smedegaard Andersen 2004
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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

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 marts 2019:
24. januar 2019
Foto:
Ellen Aarlit Gade, Lene Støttrup, Thomas Buelund
og Morten Krogh Nielsen

På en ensom lygtepæl bag ved St. Michaelis Kirke i Hamborg hang et spørgsmål til offentligt skue og drøftelse.

Er Luther stadig relevant i dag?
Bag ved St. Michaelis Kirke på vej ned mod Hamborg havn
er et lille torv. På dette torv stod Mette og jeg en skøn solskinsdag i Kristi himmelfarts-ferien. Vi havde lige været til
frokostandagt i kirken - og flanerede nu rundt, for at danne os et indtryk af denne nordtyske kæmpe-by, der til vores forbløffelse jo nærmest ligger i vores baghave - kun
tredive kilometer længere væk fra os end København.
By-fornemmelsen er dog en ganske anden. Der er ikke
Af Thomas Buelund
meget historisk tilbage i denne ellers så historiske by,
hvor Ansgar havde sit hovedsæde som ærkebiskop for Norden i 800-tallet.
De allieredes tæppebombning under 2. verdenskrig har kun efterladt få historiske brudstykker tilbage. Æstetikken er også en ganske anden. En metropol i sin vorden - om man vil; en blanding af byggerod og moderne

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

strømlinet arkitektur i glas og stål - og så den tyske
storbys forherligelse af alt det uskønne og forfaldne - i
dens dyrkelse af punk og heavy metal, graffiti, antifascisme og anarki.
Midt i denne smeltedigel af indtryk stod en ensom lygtepæl. Den var fyldt med skilte og klistermærker - sådan
som det nu er skik i storbyer. På det øverste stod:
“Er Luther stadig relevant i dag?”
Hvor er det fantastisk at se sådan et spørgsmål ude i gademiljøet til offentligt skue og drøftelse. Gad vide, hvilke diskussioner det har affødt gennem årets gang, når forbipasserende i
alle aldre har ladet sig udfordre af spørgsmålet. Måske har
man diskuteret kirkesyn eller synet på tro i det hele taget. Måske har man diskuteret forholdet mellem kirke og stat. Måske
har man talt om nogle af Luthers mindre flatterende sider, såsom jødehadet eller bekæmpelsen af bondeoprøret. Måske
har man talt om hans madvaner, eller hans ægteskab, eller
hans utallige konfrontationer med den katolske kirke. Eller
måske er der overhovedet ingen, ud over en præst fra en
dansk evangelisk-luthersk folkekirke, der har bidt mærke i dette spørgsmål. Desværre er sidstnævnte bud nok det mest
sandsynlige. For spørgsmål som disse drukner hurtigt i storbyens tegnjungle.
Alligevel er det lige præcis midt i en sådan tegnforvirring at Luther efter min mening har sin største relevans i dag. I
sit arbejde ‘Om den kristne frihed’ viste han, at et kristent
menneske altid befinder sig i en spænding mellem på
den ene side at være en selvbestemmende herre i alle
henseender, og på den anden side en tjenende slave, underlagt alle.
For mig at se udspringer heraf et helt og aldeles relevant menneskesyn for vores tid, idet Luther fastholder det enkelte menneskes suveræne myndighed - samtidig med at man i troen altid må underlægge sig sit ansvar for medmennesket. Hermed
blev den miljøbevidste borger skabt. Ud fra et menneskesyn,

der aldrig kan forfalde til moralisme, men altid fastholde menneskets absolutte ansvar for sin næste og sig selv.
Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde. (DDS 752,4)
- Godt nytår!

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Dåb:
2. december: Tilde Damsgaard Bulig
JEGINDØ KIRKE
Dåb:
11. november: Alfred Braae Steffensen
Vielse:
11. november: Michelle Braae Schjødt
			
og Emil Steffensen
SØNDBJERG KIRKE
Konfirmation:
27. oktober:
Edvard Møller
			
Richard Benedict Møller
Dåb:
25. november: Bertel Bøge Buelund
ODBY KIRKE
Bisættelse:
16. november: Kis Landbo

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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Pernille Kongsgaard Jakobsen
med Solstrålens logo.

En solstrålehistorie
Kirkebladets redaktør mødte Pernille Kongsgaard Jakobsen for at tale med hende om Solstrålen den nystartede sorggruppe for børn. De børn, der kommer i Solstrålen, er børn, der har enten afdøde eller alvorligt syge forældre eller søskende.
Hvad fik jer til at starte denne gruppe op?
Det startede faktisk fordi jeg selv fik en hjerneblødning
for 3,5 år siden og dengang oplevede at mine egne børn
ikke fik nogen hjælp til at håndtere den alvorlige forandring i familiens liv. Det tolkede jeg dengang sådan, at
det nok var fordi jeg ikke døde. Men så hørte jeg om
nogle børn, hvor en forælder var død, og som heller ikke
fik nogen hjælp.
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Jeg begyndte så at kontakte kommunen, skolen og
andre instanser for at høre hvorfor der ikke er nogen
hjælp til børnene.
Det viste sig at der er en sorggruppe i Struer Kommune,
men vi ønsker at etablere en gruppe for vores egne børn,
så de ikke skal føle at de er alene og eneste barn i klassen
og på skolen med en sorg ved sygdom og død. Vi vil
gerne, at de kan dele det med hinanden, så de ikke

ender med at føle sig anderledes fordi de har alle de
følelser de nu engang har i sådan et forløb.
Og det kan børn få hjælp til i Solstrålen?
Ja, i Solstrålen kan man både være glad og ked af det.
Man kan være sur og man kan have håb og man kan
være fyldt af glæde. Vi rummer sådan set det hele. Vi
lytter meget og prøver at rumme børnene med alt det
de er.
Hvor tit mødes I?
Vi mødes hver 14. dag i Thyholm Kirkecenter. Vi er altid to
voksne sammen med børnene og seks voksne i alt. Vi
starter med lidt saftevand og kage, og så er programmet
forskelligt fra gang til gang. Det kan være at vi hører en
historie, det kan være at der er en der fortæller noget. Så
tænder vi alle sammen et lys. Herefter er vi sammen om
nogle aktiviteter. Det er frivilligt om man vil være med,
og vi har også spil, tegneserier og kreative ting, som man
kan sidde med. Når vi laver aktiviteter, får vi tit en god
snak med børnene om hvordan de har det, og samtidig
om hvad de tænker om forskellige ting. Så samtalerne
kommer gennem aktiviteterne.
Hvor mange børn mødes i Solstrålen?
Lige nu er vi seks børn i aldersgruppen fra 0. til 6. klasse,
men vi har plads til flere børn. Vi ved at der er endnu
flere børn i sygdomsramte familier her i vores område.
På sigt vil vi nok også gerne starte en lektiehjælps-gruppe op. For hvis man er tyve sider bagefter i matematik, så
er det ikke sikkert at man har lyst til at fortælle det til
hverken den syge eller den raske forælder. Senere vil vi
måske også gerne starte en teenager-gruppe op fra 7.
klasse og opefter.
Hvad er jeres kvalifikationer for at arbejde med børnene?
Vi er inspireret af det arbejde som Jes Dige har gjort i
Kræftens Bekæmpelse og med konceptet ”Skyggebørn”.
Jeg har selv skrevet speciale på læreruddannelsen om
børn og sorg, og arbejdet med sorgplan på en skole.
Men vi er ikke psykologer. Vi kan ikke behandle børnene,

men vi kan lytte til dem, vi kan snakke med dem og give
dem omsorg og et trygt fællesskab. Vi er et supplement
og ikke et alternativ til en psykolog.
Vi arbejder med tavshedspligt og alle voksne har indhentet børneattest hos politiet.
Hvordan er I ellers organiseret?
Vi har en bestyrelse og har lavet vedtægter for Solstrålen,
for ellers kan vi ikke søge penge til Solstrålen. Der har
været utrolig stor lokal støtte til vores arbejde, og vi
håber den lokale opbakning vil fortsætte, så vi kan holde
Solstrålen i gang mange år frem.

Det nye menighedsråd er trådt i
arbejdstøjet
Menighedsrådet for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
sogne har konstitueret sig for den næste periode,
som er trådt i kraft her efter 1. søndag i advent.
Posterne er fordelt sådan:
Formand: Marianna Brogaard, næstformand og
kontaktperson: Per Jørgensen, kirkeværge: Henrik
Villesen, kasserer: Lene Kristensen.
Endvidere er der til følgende udvalg valgt:
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Mona Vestergaard,
Jette Wohlfahrt, Kirsten Aalund Christensen og
Per Jørgensen.
Præstegårdsudvalg: Mona Vestergaard, Steen
Torstensen og Lene Kristensen.
Valgbestyrelse: Steen Torstensen, Marianna
Brogaard og Kirsten Aalund Christensen.
Derudover har medlemmerne fordelt sig i en
række udvalg vedrørende forskellige opgaver
inden for menighedsrådets område.
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Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk

Tirsdag d. 8. januar kl. 19.30: Indledning v. Ulrik Jensen.
Onsdag d. 9. januar kl. 19.30: Indledning v. Bent Fodgaard.

Menighedsr ådet
Torsdag d. 24. januar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.

Refleks
Mandag d. 28. januar kl 19.30: Refleksmøde hos Marianna og
Hans Brogaard, Søndergade 42.

Solvang
Tirsdag d. 8. januar kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 22. januar kl. 15.00: Andagt.

Alle Hjem
Mandag d. 28. januar kl. 19.30: Bibeltime hos Marie og Holger
Krogstrup, Søndergade 11.

IMpuls
Evangelisk Alliances Bedeuge i Thyholm Kirkecenter:
Mandag d. 7. januar kl. 19.30: Indledning v. Lars Sandfeld.

Bibelkredsen, Lyngs
Torsdag d. 24. januar kl. 19.30: Bibeltime hos Gerda og Knud
Sloth, Kildevænget 16.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: https://fdf.dk/thyholm/

Jegindø

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk

Caféeftermiddage i Thyholm
Kirkecenter i 1. sæson af 2019
30. januar 2019:
			
13. februar 2019:
			
			
27. februar 2019:
			
13. marts 2019:
			
27. marts 2019:
			

Oluf Vestergaard: "Bankmanden
om sit liv"
Bent Jensen, Uglev: Operacafe,
med musikstykker sat sammen
og inspireret af "De 10 Bud".
Niels Viggo Lynghøj: "Et indlæg
om dette og hint"
Jørgen Busk: "Nazismen og
2. verdenskrig i Europa"
Anne Krogh Nielsen, Jegindø:
"Små og store træk fra mit liv"

Alle de nævnte datoer er onsdage og starter
sædvanen tro kl. 14.30 og slutter senest kl. 16.30.
Deltagelse: 20 kr.
Hjertelig velkommen til såvel gamle som nye cafégæster til et par fornøjelige og indholdsrige timer.
Arrangør: Hvidbjerg-Lyngs og Jegindø Menighedsråd.
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Indre Mission
Mandag d. 7. - onsdag d. 9. januar kl. 19.30: Evangelisk Alliance
Bedeuge.
Torsdag d. 10. januar kl. 18.00: Fællesspisning.
Pjecer om Evangelisk Alliance Bedeuge ligger i våbenhuset i
Jegindø Kirke.
Fredag d. 18. - lørdag d. 19. januar: Mandsstævne i Bedsted
Missionshus.
Onsdag d. 23. januar kl. 19.30: Teolog Ulrik Jensen, Hvidbjerg
fortæller fra sit arbejde på ”Hyttefadet” - et værested i Holstebro.
Onsdag d. 30. januar kl. 19.30: Sangaften ved organist Hans
Henrik Gramstrup, Lyngs.
ALLE er meget VELKOMNE. Yderligere oplysninger gives gerne
ved henvendelse til Kirsten Graversgård på tlf. 97879218
FDF
Mandag d. 7. januar kl. 19.00: Ledermøde
Tirsdag d. 8. januar: Kredsmøde: Vi tager alle i Hurup Svømmehal kl. 17.30 – 20.45.
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. 24. januar kl. 16.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musik alsk tankerum
Tirsdag d. 22. januar 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.
Bibelkredsen
Mandag d. 14. januar kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent
Ingemann, Saturnvej 8. Tekst: Johs. 2,1-11.
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdagene d. 15. og d. 29. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen ved
Søndbjerg Præstegård. Har du problemer med transport ringer
du til Grethe Ebdrup 51 20 74 28, så arrangerer vi samkørsel.

KONCERT MED
TRIOEN "JAZZ OG SALMER"
Søndag d. 27/1 kl.16.00 i Søndbjerg Kirke
Trioen Jazz og Salmer har i fællesskab arrangeret en
række af N.F.S. Grundtvigs fineste salmer og sange i et
mere jazz’et tonesprog end de normalt iklædes. Trioen
består af Ulrik Spang-Hanssen (orgel), Jakob Elvstrøm
(saxofon) og Jeppe Wessberg Christensen (trommer).

Fælles program
Kyndelmisse-spaghettigudstjeneste
Torsdag d. 31. januar kl. 17.00 i Odby Kirke med efterfølgende spisning på Handbjerghus Efterskole, Aggerholmsvej 4.
Filmstudiekreds
Onsdag d. 23. januar kl.
19.00: Vi ser den amerikanske film ”First Reformed”. ”Et liv uden fortvivlelse er et liv uden håb”,
lyder mantraet fra præsten Ernst Toller. Han har
ellers rigeligt at være fortvivlet over. Men Toller er ikke
uden håb selvom hadet ofte løber af med ham.
Filmen begynder kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter og
kaffen koster 20 kr.
Indre Mission
Fredag d. 18. og lørdag d. 19. januar: Mandsstævne i
Bedsted Missionshus. Medvirkende: Missionær Henrik
Søgaard Jørgensen, Dragstrup.

Gospelworkshop
Lørdag d. 19. januar er der
igen mulighed for at
synge gospel sammen
med Lemvig og Klitmøller
gospelkor under ledelse
af Lydiah Wairimu.
Workshoppen er i Thyholm Kirkecenter. Det koster 175
kr. at være med, og man sørger selv for mad og drikke.
Er du interesseret så kontakt Rikke Feraru, tlf. 60275599.
Dåbsklude-strikke-klub
Tirsdag d. 8. januar kl. 14.00 i Thyholm Kirkecenter.
Søndagstr æf
Søndag d. 27. januar kl. 14.30 – 16.30 i Thyholm Kirkecenter.
“Søndagstræf” i Kirkecentret er altid den sidste søndag i
måneden. Hver gang med et pænt antal deltagere – enlige såvel som ægtepar - som samles til et par hyggelige
timer med hjemmebag, snak, små indslag, salmer, sange
og musik relateret til årstiden. Alt kan samles under titlen
samvær og hygge. Kom alle der har lyst også i 2019.
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Gudstjenester | Januar 2019

		

Hvidbjerg

1. januar
Nytårsdag
6. januar
Helligtrekonger
13. januar
1. s. e. H.3 K.
20. januar
2. s. e. H.3 K.
27. januar
3. s. e. H.3 K.
3. februar
4. s. e. H.3 K.

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

-

-

16.00 TB

14.00 TB

-

10.30 TB

-

9.00 JB

-

9.00 TB

9.00 MKN

10.30 BF

10.30 MKN

9.00 BF

-

10.30 MKN/TB

-

-

-

10.30 LS

10.30 TB

9.00 TB

9.00 MKN

10.30 MKN

-

9.00 MKN

-

-

-

10.30 MKN

TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen – BF: Bettina Franch – JB: Jan Bjerglund – LS: Lars Sandfeld
Indsamling til Bibelselskabet; Indsamling til Kirkens Korshær; : Kirkekaffe; : Konfirmandgudstjeneste

Kirkeglimt

Konfirmanderne bygger kirketårn

Tre gange i konfirmandforberedelsen tager konfirmanderne til Teenchurch i Struer
Kirke. Her arrangerer børne- og ungepræst Peter Krabbe-Larsen sammen med
en stor gruppe af unge frivillige en guds-

tjeneste, der taler til de unges nysgerrighed.
I gudstjenesten er der ”stationer” hvor
konfirmander får forskellige opgaver og
oplevelser. Men der er også en prædiken,
bøn, trosbekendelse og sang. Struer Kirke har et ret godt kirkeband, hvor en
gruppe unge spiller og synger. Det skaber også ekstra liv i gudstjenesten.
Da konfirmanderne var til Teenchurch i
november måned var det Lene Støttrup,
en af forældrene, der fulgte med.
I pausen mellem pizzaspisning og gudstjeneste fik Lene den geniale ide at lade
konfirmanderne prøve at bygge et kirketårn med oasis-blokke og spaghetti. Det
var noget de gik op i og det kom der

også en række spændende ny-arkitektoniske fortolkninger ud af. Som det kan
ses på billederne, kom der oven i købet
et lille kors på de fine kirketårne.
Vi tager til Teenchurch igen i februar.

Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig.
For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene;
men over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig.
- Esajas Bog, kp. 60, v. 1-2

