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Jegindø Kirke
100 år efter genindvielsen
Jubilæumsgudstjeneste og fest
22. juni 2019 fra kl. 11.00
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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
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
Poul Michelsen, tlf: 42 43 63 52
E-mail: poulmichelsen@hotmail.com
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 september
2019: 18. juli 2019
Foto:
Egnshistorisk Arkiv, Hans Børge Henriksen, Hans
Rabenhøj, Steven Feraru, Svende Grøn, Jan
Bjerglund, Ole Nielsen og Morten Krogh Nielsen

Pilgrimsvandringer i
Struer Provsti - sommeren 2019
Pilgrimsvandring ud fra Jegindø Kirke
Søndag 30. juni kl. 19.00 – ca. 21.30
Vandringen tager udgangspunkt i Jegindø Kirkes 100 års jubilæum, og ruten går bl.a. forbi en skulptur, der
er blevet afsløret i forbindelse med jubilæet. Det bliver en vandring langs stier ved Limfjorden langs med
vandet og stranden. Vandringen er 6 - 7 km.
Pilgrimsvandringen begynder og slutter ved Jegindø Kirke (Kirkebakken 3, 7790 Thyholm)
For yderligere oplysninger: Ebba Steenbach, 23 46 29 52, ebbasteenbach@hotmail.com eller Jan
Bjerglund, 97 86 11 22, jabj@km.dk

Pilgrimsvandring i Struer by
Søndag 21. juli kl. 13.00- ca. 16.30
Pilgrimsvandringen begynder ved Struer Kirkes Kapel (Ringgade 55A, 7600 Struer). Her synger vi et par
sange og går gennem anlægget ned til den nyrenoverede havnefront. Turen går videre ud omkring Vralden
og langs Østre Strand. Pilgrimsvandringen ender ved kapellet, hvor der serveres en kop kaffe.
Vandringen er ca. 7 km
For yderligere oplysninger: Lisbet Jacobsen 97 13 63 73 langfrom@mail.dk

Pilgrimsvandring i Klosterheden
Lørdag 17. august kl. 9.30 – ca. 16.00
Dagsvandring i Klosterheden med udgangspunkt i Rom Kirke.
Pilgrimsvandringen går forbi den smukt beliggende Møllesø, gennem skovområder og ådale. Vi passerer
også forbi en hospitalsbunker fra 2. Verdenskrig. Vi går i et roligt tempo og vi holder pauser, hvor vi dels
spiser den medbragte mad, dels synger og får nogle ord med på vejen. Rom Kirke en smuk, romansk
kvaderstenskirke, hvor der bl.a. er flere udhuggede stenbilleder i murværket.
Vandringen begynder og slutter ved Rom Kirke (Ringkøbingvej 80, 7620 Lemvig). Vandringen er ca. 18 km.
Medbring madpakke og drikkevarer
For yderligere oplysninger: Lisbet Jacobsen 97 13 63 73 langfrom@mail.dk eller Jan Bjerglund 97 86 11 22
jabj@km.dk

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

Jegindø Kirke 100 år
100 års jubilæum for genindvielsen af Jegindø Kirke
lørdag d. 22. juni 2019

Program for dagen:

Kl. 11:00
Festgudstjeneste i Jegindø Kirke med deltagelse af biskop Henrik Stubkjær, provst
Birgitte Krøyer samt nuværende og forhenværende præster ved Jegindø Kirke.

Kl. 15:30
Jubilæumskoncert i kirken under temaet ”vand”.
Lokale solister og kor medvirker.
Der er fri entré til koncerten.

Afsløring af kunstværk på kirkegården.
Vi håber på stort fremmøde og en rigtig festlig dag!
Frokost og reception i præstegårdshaven.
Adgangstegn til frokosten kan købes i Thyholm Kirkecenter ved personlig eller telefonisk
henvendelse til kordegn Christen Birkebæk (tlf. 97 87 11 15) i kontortiden tirsdage og onsdage
kl. 10-12 og torsdage kl. 15-18, eller ved personlig eller telefonisk henvendelse til sognepræst
Morten Krogh Nielsen, Kirkebakken 1,
Jegindø (tlf. 97 87 90 03). Pris for frokost
fra Tambohus Kro inkl. drikkevarer:
75 kr. Der sælges kun 200 billetter
efter først-til-mølle-princippet.
Adgangstegn kan reserveres,
og skal afregnes på
Mobile Pay 26370.

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

Venligst
Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Menighedsråd

Giv en gave til
Jegindø Kirke
Skulle nogen have lyst til at betænke
kirken med en jubilæumsgave,
er ønsket økonomiske midler til
udsmykning.
Beløb kan indbetales på
*konto 9070 - 1880015350
*MobilePay 26370
Indbetalinger bedes mærket
”Jegindø Kirke”.

Odby
Karsten Særkjær Nielsen
E-mail: knudbak@dlgmail.dk
tlf: 27 33 16 76
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Mer end englerøst
”Nu spår os mer end englerøst i Jesu navn
en gylden høst”. Sådan synger vi i en
af pinsens allermest elskede salmer, i
Grundtvigs Helligåndssalme: ”I al sin
glans nu stråler solen”.
I kirkeåret er vi nu nået til pinsen. Vi har
bevæget os endnu et skridt i kirkeåret.
Af Morten Krogh
Pinsen er den sidste af vore tre store
Nielsen
kirkelige højtider. Jul, påske og pinse viser os hver deres billede af den treenige Gud, og den treenige
Guds måde at komme os i møde på. Vi bekender jo Gud, ikke
bare som Gud, men som Fader, Søn og Helligånd. For hvert
skridt i kirkeåret, som vi har taget, er vi blevet mere fortrolige
med hvem og hvordan Gud er.
Pinsen er kronen på værket. Det værk, som Gud satte i gang, da
Gud blev menneske, levede blandt mennesker, blev korsfæstet
som menneske og opstod fra de døde.
I pinsen kulminerer Guds nærvær og med Helligånden bekræfter Gud nu sit nærvær med os i verden. Gud har nu igen
knyttet sig til sin skabning, til os - og det bånd kan ikke briste.
I Apostlenes Gerninger hører vi i pinsen om disciplene og den
første menighed. De var forsamlet på den første pinsedag i
kirkens historie, og beretningen er med til at gøre pinsedag til
den kristne menigheds fødselsdag.
Vi hører, at med et kraftigt vindstød blev hele huset, hvor de
var samlet, fyldt med tunger af ild og de blev alle fyldt af Helligånden og begyndte at tale om Guds store gerninger på alle
mulige tungemål, på alle mulige sprog. Og når vi skal tale om
Helligånden, så er det godt at vende sig til Grundtvig. Grundtvigs salmer er fyldt med ord, der kan kalde glæden og taknemmeligheden over åndens og sommerens komme frem i os.
I første salmevers af ”I al sin glans nu stråler solen” digter
Grundtvig: ”Nu spår os mer end englerøst i Jesu navn en gylden
høst.” Her siger Grundtvig noget helt centralt om pinsen. For
Grundtvig gør den gode iagttagelse, at pinsen adskiller sig fra
jul og påske ved, at der ikke er fortolkende engle tilstede ved
begivenheden. Både da Jesus bliver født og da Jesus går ud af
graven, ja så er der engle klar til at fortolke og give hyrderne på
marken og opstandelsesvidnerne et ”Frygt ikke”.
Men nu er det med Grundtvigs ord ”mer end englerøst”, der skal
møde os. Nu er det Guds hellige Ånd, der kommer over discip-
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lene. Nu er det Åndens lyse tid - selv for os. Nu bliver også vi
inddraget i Guds plan.
For ånden giver også os en plads til at kunne forstå og tale
sammen om selv store og åndfulde ting. Nu kan også vi tale
med og synge med på en takkesang i Jesu navn – et evigt
halleluja.

Nu er treenigheden ikke bare en sag mellem Faderen og
Sønnen, men er også blevet til et mellemværende mellem Gud
og os, Gud og verden. Nu er Guds samtale med os ”mer end
englerøst”.
Vi kan hver især tage vores kampe med Gud og vi kan hver
især høre fortællinger om Guds søn, men troen på Kristus, som
korsfæstet og opstanden, troen på Kristus som Guds søn, skal
leves i fællesskab med andre.
I pinsen fejrer og takker vi for det fællesskab, som vi har i kirken.
Vi takker for, at det ikke er os alene, der med alle vore kræfter
og initiativer holder kirken levende, men at det er Guds ånd,
der giver os kraft og styrke til at yde vores bedste. Og derfor
kan vi leve i menighedslivet i tillid til den Herre, der siger: "Jeres
hjerte må ikke forfærdes og være modløst!"
Så det glædelige er, at selvom Jesus nu har forladt os, så er vi
ikke kun blevet efterladt med en med en masse viden, leveregler og paragraffer - som et læs af døde sandheder. Vi er efterladt med ånden som gave. Vi er efterladt med Helligånden, der
hele tiden vil give liv og fællesskab til det liv, som vi skal leve. Vi
er efterladt med en Ånd, der ikke kan bindes, en Ånd der hele
tiden vil fortsætte med at fortolke ordet om Kristus. Der er altid
noget nyt at sige, det sidste ord er aldrig sagt.
Det er ”mer end englerøst”. Det er pinsens budskab: Vi er med
- og vi skal give troen og glæden krop og fællesskab i tillid til,
at det er ånden, der igen og igen vil skabe og forny vores liv,
vores fællesskab og vores kirke.
”Nu spår os mer end englerøst i Jesu navn en gylden høst.”

Jegindø kirke
100 år efter genindvielsen
600 mennesker, 9 præster og én
biskop var på Jegindø den 22. juni
1919, for Jegindø kirke blev genindviet efter en stor ombygning. En lille romansk landsbykirke, der i store
træk minder om det, vi i dag kender
fra Lyngs Kirke, blev forvandlet til en
Af Svende Grøn
lys og rummelig kirke med tårn, der
kan ses viden om. På et gammelt utydeligt fotografi
ser man præsterne og de fineste fra sognet i samlet
procession gå mod indvielsesgudstjenesten; kun de
græssende heste er upåvirkede af den højtidelige
dag.

De almindelige mennesker, hvis man kan tillade sig
at kalde jegindboere det, sad allerede klar i kirken.
Der var uddelt adgangskort, som lovede én plads i
kirken, hvis man kom senest et kvarter før indvielsesgudstjenesten gik i gang. Selvom man ikke kunne
garantere en siddeplads; der var trods alt kun 250
siddepladser i den nye version af Jegindø Kirke.
De havde selvfølgelig haft en kirke på Jegindø i
mange hundrede år. En lille kullet kirke på toppen
af bakken, hvorfra man i landskabet endnu kan
fornemme, at Jegindø oprindeligt har været to øer
adskilte af en smalt sund. Der var kun 84 sidde-
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pladser i den gamle kirke, og selvom man byggede
nogle murstensmeter i 1883, hjalp det ikke meget,
for der kom i gennemsnit to hundrede og et par og
halvtreds til hver gudstjeneste.
I løbet af godt 100 år blev befolkningstallet på
Jegindø firdoblet: Fra 205 ved folketællingen i 1801
til godt 800 i 1920. I modsætning til de omfattende
udvandringer som skete i andre egne af Vestjylland,
blev de unge jegindboere hjemme og skabte sig
en fremtid ved fiskeriet, med nye og større både og
fangstredskaber og med fjernere fangtspladser ved
Lolland og Sjælland. Og så kom havboerne ovenikøbet. I det jubilæumsskrift, som bliver uddelt på
Jegindø i forbindelse med fejringen af 100 året for
genindvielsen, skriver Anna Fomsgaard Larsen bl.a.:
” Gennembruddet af Aggertangen i 1825 og senere
gennembrud samt de vanskelige forhold for fiskerne
ved Vesterhavet bevirkede at mange fiskere fra Harboøreområdet søgte andre steder hen, heriblandt til
Jegindø. Denne indvandring af havboere begyndte i
1840'erne og fortsatte op til i slutningen af 1890erne.
Eksempelvis kom der i 1860'erne ikke mindre end 29
personer. Indvandrerne fra Harboøre udgjorde efterhånden en ikke uvæsentlig del af befolkningen. En
statistik lavet ud fra folketællingen i 1901 viser, at ca.
1/4 af øens befolkning stammede fra havboslægter.
Eksempler på nogle få af navnene, der stammer fra
havboslægter fra Harboøre, er: Trillingsgård, Tuborg
Larsen Kyndesgaard, M. Nielsen Vester, Flyvholm,
Kyndi Lauersen, Hav Stausholm. Clemmensen. Denne indvandrergruppe fik stor betydning for kirkelivet
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på Jegindø om end ikke alle tilsluttede sig Indre
Mission.”
Indre Mission kom til at betyde meget for kirken på
Jegindø, og man ved helt præcist, hvornår det begyndte. Kirsten Graversgård fortæller om det i jubilæumsskriftet: ”Indre Mission blev startet på Jegindø
i forbindelse med den unge præst Søren Poulsens
prædiken fastelavnssøndag i 1874. Jegindboerne
havde et grimt ry på sig for druk, slagsmål og slet
optræden ved egnens markeder. Var der ballade og
uro forlød det: ”det er selvfølgelig nogen fra Jegindø”. Kortspil og drikkeri var skyld i forsømmelse i det
daglige arbejde og med fattigdom til følge. Søren
Poulsens prædiken foranledigede at flere kirkegængere samledes i et privat hjem samme dags aften
for at tale om betydningen af dagens prædiken om
Jesu dåb. Præsten blev hentet og flere kom til. Næste
dag var der fastelavnsfest med bal i ”æ grønne hus”.
Her deltog et par, som havde været med til mødet
aftenen før. Festen forekom dem uhyggelig og tom.
Nogle dage efter, da manden ligger hjemme og
sover dukker en kone op og siger ”Vågn op, du som
sover”. Dette ryster manden så meget, at han går i
kirke søndagen efter. Her fortæller præsten om hele
mandens liv fra prædikestolen. Dybt forundret spørger manden præsten, hvem der havde fortalt dette.
Præsten svarer; det har Guds ånd. Da bøjer manden
knæ og beder Gud om nåde.”
Befolkningsudviklingen og vækkelsen skabte behovet for en større kirke, og kompromiset mellem
de lokale ønsker og Nationalmuseets strenge krav
om bevaring af middelalderkirken blev at lade
koret, den østre ende af kirken, blive stående. Det
var en dreven forhandler, købmanden Jens Peter
Lauritsen, som allerede havde skaffet midler til en
dæmning over Tambosund, som efter sigende på sin
egen stille facon fik tilladelser og økonomi på plads.
Afdøde Erik Knorborg fortæller i en jubilæumsartikel
bragt i Egnshistorisk Årsskrift i forbindelse med 75
året i 1994: ”I denne forsamling af indremissionske
alvorsmænd sad der en grundtvigianer, nemlig
købmand J. P. Lauritsen. Han var sandsynligvis valgt
mere af taktiske grunde end på grund af hans kirkelige engagement, og tiden skulle vise, at det var en

overmåde klog taktik. For han var en dreven forhandler, der færdedes hjemmevant i hovedstaden
blandt politikere og embedsmænd. Det var først og
fremmest hans stille diplomati, der forhindrede, at
forhandlingerne med myndighederne gik i hårdknude. I J. P. Lauritsens livslange virke for Jegindøs ve
og vel var kirkesagen én blandt mange andre sager,
der efterhånden gjorde ham til et så kendt ansigt i
København, at han bare behøvede at sætte den ene
fod på hovedbanegårdens perron, førend rygtet gik
og rigsdagsmændene stak hovederne sammen: Har
I hørt det? Har I hørt det? Nu er Lauritsen i staden
igen! Hvad mon det nu er, de vil have tilskud til derovre på Jegindø?”
Den nye kirke blev tegnet af arkitekt Hother Paludan
med store runde hvælvinger og høje vinduer mod
syd. Et åbent rum med plads til mange og uden
nævneværdig grænse mellem kor og skib; lige i
Martin Luthers ånd. Det gamle kor, som ses stående
helt alene på nedenstående billede, blev til et præ-

steværelse, et sakristi, hvor pastoren kan iklæde sig
messehaglen, og hvor dele af kirkens uerstattelige
inventar kan være forsvarligt låst inde.
I de forløbne 100 år med den nye kirke, som lyser op
i horisonten for mange på vej på jord eller fjord, har
mange fundet et sted at være i livets væsentligste
stunder. Tidligere sognepræst Alex Dahl Nielsen
fortæller i jubilæumsskriftet, at dåbs- og begravelsesprocenter ofte overstiger 100 på Jegindø, fordi
mange stadig vender hjem til slægtens udgangspunkt på øen for at få døbt deres børn og begravet
deres døde. Alex fortæller også en række små anekdoter om sin tid som æ præjst; bl.a. om hans gæve
nabo Kristen Vestergaard: ”Når Kristen med de solide
smedenæver skulle hjælpe mig i messehagelen
omme i sakristiet, så kunne det godt drille at få den
hægtet. Når den så var krænget over mit hoved, så
skulle den naturligvis rettes til, hvilket gøres bedst,
når præsten strækker armene ud. Her lød det gerne
fra Kristen: ”Ugge mæ æ winger!”. Ved overbringelsen af budskabet om, at vi skulle have et bryllup den
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og den dag, så kunne bemærkningen af og til lyde
(fra Kristen, som selv regnede sig for godt gift): ”Ja,
man hører da også kun om ulykker!”.
Jegindø Kirke er stadig et kulturelt samlingspunkt i
et lokalsamfund, hvor sammenholdet er stærkt og
mangfoldigt. På mange måder var det nok bedre i
gamle dage med købmænd, brugs, bager, elværk og
skole, og man kunne leve det meste af sit menneskeliv i gå-afstand fra sit udgangspunkt. Men sådan
er det ikke længere, og jeg nyder det moderne livs
muligheder alt for meget til at ønske mig tilbage til
fortiden. Den ene præstekone kører i elbil og arbejder vistnok i København, og den anden præstekone
er kaospilot, og vi hænger alle sammen sammen på
nye måder. Og kirkerummet er blevet mentalt større
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i løbet af den sidste generation, og flere føler sig
mindre fremmede i kirken, der ikke længere kun er
for os med kirkelige interesser. Mens alt andet hele
tiden forandres og udfordres, folder præsterne hver
søndag et eller andet sted i Thyholm pastorat ”vingerne ud” og lyser Guds rige velsignelse til nåde, fred
og genkendelse.
Den 22. juni 2019 arrangerer menighedsrådet for
Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne en jubilæumsfejring, der varer næsten en hel dag. Der bliver Festgudstjeneste, hvor biskop Henrik Stubkjær medvirker, kirkefrokost med taler og festlige indslag, og
dagen slutter med en stemningsfuld temakoncert.
Menighedsrådet inviter og alle er hjertelig velkomne
til jubilæumsfejringen.

Jegindø Kirke 1919 - 2019
I denne beskrivelse er Erik Knorborgs artikel i Egnshistorisk Årbog
1994 brugt som kilde. Artiklen er
skrevet i anledning af 75-års jubilæet.
Denne sommer fylder Jegindø KirAf Ingrid Noer
ke 100 år, og der har været kirke på
Nielsen
samme plads siden middelalderen.
Kirken har været gjort større flere gange, sidst i1883.
På menighedsrådsmødet den 21. november 1910
blev det enstemmigt vedtaget at arbejde for bygning
af en helt ny kirke. I et nedsat udvalg af gode missionske mænd, sad en enlig grundtvigianer, nemlig
købmand
J. P. Lauritsen. Han var sandsynligvis valgt
fordi han var en dygtig forhandler og vant til at færdes
blandt politikere og embedsmænd i mange sammenhænge.
J. P. Lauritsen var en god mand på flere områder for
øen, ikke mindst havnen.
Nationalmuseet ønskede den gamle kirke bevaret,
men menigheden ønskede en ny kirke. Man fandt så
løsningen ved at bevare koret og nedrive resten., Koret
skulle så bruges til præsteværelse i den nye kirke.
En fantastisk mindelig løsning!
Inventaret blev genbrugt og bliver brugt endnu, stolegavlene er også bevaret, med ny maling fra 1999.
Kirkeklokken var fra 1463, gammel og ”skruk”, så præsten begyndte at tænke på en ny klokke. I 1946 startede han en indsamling i sognene omkring øen. Præsten
mente, at de, der rundt omkring i andre sogne kunne
høre kirkeklokken, også kunne bidrage. Det gik godt
og klokken blev hængt op og indviet i pinsen 1947.
Kirkeskibet var en gave og blev hængt op midt i kirken, siden i sideskibet og er nu tilbage midt i kirken.
Elektrisk lys blev installeret i januar 1935, da der kom
elektricitet på øen.
Kirkegården ligger omkring kirken og er blevet til ved
flere udvidelser, senest med urnegrave.
Kapellet kom til i 1955 og var meget ønsket. Graverhuset blev tilføjet kapellet i 1993. Byggeriet kom til at
ligne et ”krumt sted”. Det ved alle vel nok hvad er.

Kirkens nye orgel løftes på plads.
Efterskrift:
Jeg kom i menighedsrådet i 1999. Vi begyndte med at
genindvie kirken, som i 1999 blev totalrenoveret, med
indretning af børne/familierum, på bekostning af nogle
kirkebænke.
Kalkmalerierne fik en tiltrængt restaurering af konservatorer. Det opdagede man nødvendigheden af, da man
kom op i højden. Selvfølgelig blev alt det hvide kalket.
Bænkene blev malet i fine, lyse farver og fik nye hynder.
Prædikestol, alter og pulpitur forblev urørt.
Det var fantastisk dejligt at have så fin en kirke, efterfølgende blev installeret højtaleranlæg, der var tidligere
installeret teleslynge.
Efter nogle år blev klokkespillet etableret, betalt af en arv,
samt af indsamlede midler og fonde.
Kirkeskibet er tilbage på pladsen midt i kirken, og Jegindø-fonden har skænket yderligere et skib, et muslingefartøj, som er meget aktuel, da det efterhånden kun er
muslinger, der bliver landet og videresolgt på havnen.
Orglet nægtede at være med mere i 2013, så der er tilsat
elorgel indvendig, udvendig ser orglet ud som det plejer.
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R u n d t
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P a s t o r a t e t

Fælles program
Jubilæumsfejring: 100 år siden genindvielsen af Jegindø Kirke

Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 13. juni kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm
Kirkecenter.
Solvang
Tirsdag d. 11. juni kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 25. juni kl. 15.00: Andagt.
Refleks
Mandag d. 24. juni kl. 19.00: Tur ud i det blå. Mødested: Thyholm Kirkecenter.

Lørdag d. 22. juni kl. 11.00: Gudstjeneste i Jegindø Kirke
med deltagelse af biskop Henrik Stubkjær, provst
Birgitte Krøyer, tidligere og nuværende præster.
Efter gudstjenesten er der afsløring af kunstværk på
kirkegården og efterfølgende reception og frokost i
præstegårdshaven.
Lørdag d. 22. juni kl. 15.30: Jubilæumskoncert i Jegindø
Kirke under temaet ”vand”. Lokale solister og kor
medvirker.
(Se nærmere omtale andetsteds).
Pilgrimsvandring
Søndag d. 30. juni kl. 19.00 til ca. 21.30: Vandringen
tager udgangspunkt i Jegindø Kirkes 100-års jubilæum, og ruten går bl.a. forbi en skulptur, der er blevet
afsløret i forbindelse med jubilæet. Det bliver en
vandring langs stier ved Limfjorden langs med vandet
og stranden. Vandringen er 6 - 7 km.
Pilgrimsvandringen begynder og slutter ved Jegindø
Kirke (Kirkebakken 3, 7790 Thyholm)
For yderligere oplysninger: Ebba Steenbach på tlf. 23
46 29 52 eller Jan Bjerglund på tlf. 97 86 11 22.
Friluftsprovstigudstjeneste
Mandag d. 10. juni (2. pinsedag) kl. 10.30: Friluftsprovstigudstjeneste i Hjerm Kalkgrav
Indre Mission
Torsdag d. 20. - mandag d. 24. juni: Teltmøderække
ved skibsværftet i Vilsund.
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Thyholm KFUM og KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: https://fdf.dk/thyholm/

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Begravelse/bisættelse:
10. april:
Signe Margrethe Gravsen
12. april:
Elly Eleonora Pinnerup
1. maj:
Edel Louise Christensen
LYNGS KIRKE
Vielse:
27. april: Malene Dorscheus til Dannie Pedersen
Begravelse:
26. april: Margit Larsen
JEGINDØ KIRKE
Vielse:
27. april: Janni Nygaard Bang til Claus Ravnsgaard
Munk
Bisættelse:
6. april: Nora Kristine Kjeldgaard
3. maj: Jakob Møller Pinderup Olesen

Jegindø
Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 13. juni kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm
Kirkecenter.

Friluftsprovstigudstjeneste i
Hjerm Kalkgrav

Indre Mission
Torsdag d. 6. juni kl. 18.50: Afgang fra Jegindø Missionshus
til Heltborg Missionshus, hvor Hanne Sohn, Aalborg, taler og
synger. Der er kaffebord.
Torsdag d. 20. - mandag den 24. juni: Hver aften kl. 19.30:
Teltmøderække ved skibsværftet i Vilsund.
ALLE er meget VELKOMNE.
Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til Kirsten
Graversgård på tlf. 97 87 92 18.
FDF
Mandag d. 10. juni (2. pinsedag) kl. 10.30: Provstigudstjeneste i
Hjerm Kalkgrav.
Fredag d. 14. juni kl.19.00: Strandrensning. Vi mødes ved kredshuset. Alle der vil hjælpe med at holde Jegindøs strande rene
er velkomne. Der sluttes med bål, pølser og kaffe.
Fredag d. 21 - lørdag d. 22. juni: Overnatning for hele kredsen i
Udgravningen på Jegindø.
Lørdag d. 22. juni kl. 11.00: 100 års jubilæumsgudstjeneste for
Jegindø Kirke.
Mandag d. 24. juni kl. 19.00: Ledermøde.
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. 13. juni kl. 16.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm
Kirkecenter.
Musik alsk tankerum
Torsdag d. 20. juni 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
Tirsdag d. 4. juni kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik Christensen,
Aggerholmsvej 25. Tekst: Johs. 14,22-31.

2. pinsedag
- d. 10. juni 2019 kl. 10.30
Årets traditionsrige friluftsgudstjeneste, fælles for hele
Struer Provsti, afholdes i år 2. pinsedag i Hjerm Kalkgrav.
Vi har modtaget pinsens åndfyldte budskab fra vandet
og fra luften, men i år skal vi helt ned i dybden i evangeliets hjerte, når vi samles i Hjerm Kalkgrav til gudstjeneste med lovsang og bøn. Provstiets præster medvirker
ved gudstjenesten, og børnekor fra de forskellige kirker
i provstiet samles og synger sammen. Børne- og ungdomsorganisationerne er med til at gøre dagen festlig
med faneindmarch.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe lidt
mad, vand og kaffe mv. – eller man kan spise sin medbragte mad på græsset. Husk selv en stol eller et tæppe
til at sidde på.
Parkering ved kirken og indgang til kalkgraven ved
Kridthuset, Jernbanegade 32, Hjerm.

Søndagstræf
Søndag d. 30. juni 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. Kaffebord for 20 kr.
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Gudstjenester | juni 2019

		

2. juni
6. s.e. Påske
9. juni
Pinsedag
10. juni
2. Pinsedag
16. juni
Trinitatissøndag
22. juni
		
23. juni
1. s.e. Trinitatis
30. juni
2. s.e. Trinitatis
7. juli
3. s.e. Trinitatis

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

9.00 TB

10.30 MKN

9.00 MKN

-

10.30 TB

10.30 MKN

9.00 MKN

10.30 TB

9.00 TB

10.30 NN

10.30 Provsti-friluftsgudstjeneste i Hjerm Kalkgrav
9.00 MKN

-

-

-

10.30 MKN

11.00 100 års jubilæumsgudstjeneste i Jegindø Kirke
10.30 TB

9.00 TB

-

10.30 MKN

-

9.00 NN

10.30 NN

10.30 TB

-

9.00 TB

-

-

9.00 TB

10.30 TB

-

TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen – NN: (Se dagspressen)
Kirkekaffe
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp - Kirkehjælp
Kirkeglimt

Jubilæumsskrift
Den 22. juni
1919 var 600
mennesker,
9 præster og
1 biskop klar
til indvielsen
af en næsten
helt ny kirke
på Jegindø.
Men hvad gik
forud for kirkeindvielsen og hvordan kom det til at gå i
årene der kom for ”Thyholms katedral”?
Ja, det ved Svende Grøn. For han har velvilligt sagt ja til at klare opgaven med at
være redaktør for en lille jubilæumsbog

om Jegindø Kirke.
Bogen ”Jegindø Kirke – 100 år efter genindvielsen” udkommer i forbindelse med
jubilæumsfejringen.
Bogen bliver husstandsomdelt på Jegindø og øvrige interesserede kan se bogen
og købe bogen, der vil være fremlagt i
kirkecenter, i kirken og flere andre steder.
Bogen er en fin lille samling med både
artikler og interessante billeder fra begivenheder og arrangementer fra det
sidste århundrede. Alt sammen enkelt
opsat og skrevet i et letlæst og levende
sprog.
Med interview og indblik fra forskellige
bidragydere har Svende Grøn samlet op
på Jegindø Kirkes udvikling og betyd-

ning for samfundet på Jegindø.
I jubilæumsskriftet kan man læse om
mennesker, steder og begivenheder i
kirkens liv både før og efter det nye kirkebyggeri. Der er interview med en af
præsterne, en gennemgang af vækkelsernes betydning for kirkelivet, skildringer af selve kirkesagen og arbejdet med
at rejse midler til en ny og større kirke.
Og levnedsbeskrivelser af betydningsfulde personligheder fylder, sammen
med personlige minder om skelsættende begivenheder i øens kirkeliv både før
og nu.
Herfra får jubilæumsskriftet den varmeste anbefaling, sørg for at få fat i bogen,
før den bliver udsolgt.

Halleluja! Herren vor Gud, den Almægtige, har taget magten, lad os glæde os og juble og lovprise ham,
for nu sk al Lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede, hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder – for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Og englen sagde til
mig: »Skriv: Salige er de, der er indbudt til Lammets bryllupsfest.« - Johannnes Åbenbaringen, kp. 19. v.6b-9a

