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Lad synke kun med løvets fald
hver markens blomst i rad;
min tro på ham bevare skal
sit friske hjerteblad!
C.J. Boye i ”Dybt hælder året i sin gang”
Salmebogen 732

Død, hvor er din brod?
n r .
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Redaktionsudvalget:
Hvidbjerg
Børge Larsen, tlf: 97 87 15 38
E-mail: riebulig@gmail.com

Lyngs

Død, hvor er din
af Thomas Buelund
Byporten til Nain er som en transithal. Der er trangt – og der er ikke al for
megen plads. Folk krydser hinanden – nogen skal ind og andre ud. Nogen
skal afsted på rejse, mens andre er på vej hjem. På mange måder er denne
byport som en allegori over livets grænse. Man hører:

Søndbjerg / Odby

Slægters fodtrin lyder mod os op igennem glemte år,
danse-lette eller tunge, som de følte deres kår,
når de andagtsfulde kom med deres små til livets Gud,
når de knugede af sorgen bar de kære døde ud.

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

(Lars Busk Sørensen i ”Uberørt af byens travlhed”, Salmebogen 331)

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

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

På livets grænse mødes to optog. Det ene på vej ud med bøjede nakker,
tyngede og sorgfulde i følge med døden; det andet på vej ind, opløftede
med funklende øjne i følge med livet. Muren rundt om denne lille by er
høj og uoverstigelig. På mange måder ukrænkelig som menneskelivet;

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

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for
Januar 2020:
den 29. november 2019
Foto:
Ellen Aarlit Gade, Svende Grøn, Folkekirken.dk

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

brod?
afgrænset med kun denne ene port, som vi alle må
passere - uden at vide, hvad der gemmer sig på den
anden side.
Det sker ved Nain. De døde synges ud gennem
byporten, på samme måde som vi synger vores elskede
og savnede ud fra sygehuse og stuer, i kapeller og
kirker – for dér, at forsamles omkring tre små skovle jord
– der dog giver tunge nok bump til at brænde sig fast
i erindringen – mens de naturligt og sikkert forkynder
det utrolige: at opstandelsen er lige så sikker, som det
faktum, at vi kommer af jord, og bliver til jord.
Med opstandelsestro på alt det vi håber på, men aldrig
får vished om, går vi ud til graven eller rustvognen, med
en rose i hånden – som et underligt tegn på skønhed
og livskraft, til trods for at vi har skåret den af grenen, for
overhovedet at kunne tage den med – og den dermed
er lige så død som det menneske vi vinker farvel til.
Rosen i vores liv: hjertevennen, han eller hende som
var – og nu ikke er. Rosen med dens prægtige duft og
blomst, men også med dens torne, som stikker og piner
os i afsavn – når vi står der forladte og alene.
Håbet lades ude, hvor tomheden og mørket råder;
glæden og livet efterlades tilbage på perronen, mens
ensomhedens tog tøffer af sted ud i det fjerne.
Alligevel er det underfundige i fortællingen om
enken i Nain ikke opvækkelsen af den døde søn – nej,
opvækkelsen er en konsekvens af at stå over for livets
Gud, der som den eneste er gået vejen tilbage fra
aftenlandet til morgenlandet; fra dødens mørke til
mødet i lys med mennesket. For alt i fortællingen om
enkens søn fra Nain, som du kan læse i Lukasevangeliets
kapitel 7, smager af daggry og solopgang fra det høje,
når Jesus på egen foranledning griber ind i ligtoget –

når han ynkes i mødet med den sørgende enke – og
understreger at dødens magt som en endelig magt er
brudt – her med ordene: Rejs dig op!
Det underfundige er jo, at vi ikke behøver at se os selv i
ligtoget, men at vi lige så godt kunne være i det livstog,
der kommer fra den anden side ind mod byen, for at
trække mennesket ud af sorgen og ind i livet igen.
Så: død, hvor er din brod?
Jesus har alt vundet,
jeg har sejren fundet.
(H.A. Brorson i ”Høre, I, som græde”, salmebogen 242)
Det er ikke mørket, der venter os. Det er lyset. Der
er ikke en nat forude, men netop en dag. Mørket i
verden har tabt. Vi går ikke kun mod et efterår; vi går
ikke kun mod vintergru – vi går også mod lysere tider.
Det er det, som livets Gud kommer for at berette om
med livgivende ord, som kan åbne grave. Ord, der kan
åbne øjne og munde. Ord, der kan fylde vores liv med
kærligheden – og tro forandringen mulig, så håbet kan
blomstre.
.

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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Kirkesanger-minder:
Her har dagen evighed
af Jytte Laustsen
At være kirkesanger ved Hvidbjerg Kirke var en stor glæde.
Når jeg kom kørende til gudstjeneste – satte min bil på
parkeringspladsen, gik over kirkegården og ind i kirken,
gennem våbenhuset – lukkede døren op, så var der en
time til gudstjenesten begyndte.

lysene på alteret. Organisten kom, og vi talte sammen, om
der var noget, vi skulle øve igennem.

Der var en særlig stemning i kirkerummet fra morgenstunden. Jeg stod stille lidt i døren, kiggede mig rundt, jo, det
er den smukkeste kirke, min kirke.
”Og da føler jeg en stund, at jeg står på hellig grund”…..
Jeg så rundt i kirken, så om alt var, som alle helst ville, det
skulle være, for vi var fælles om arbejdet.
Vi sagde godmorgen, trykkede hinandens hænder, talte
lidt sammen og nød at være sammen om kirken.

Så satte vi os alle i stilhed og ventede på bedeslagene.
Gudstjenesten begyndte og præludiet lød ud i kirkerummet. Indgangsbøn, læsninger, salmer, prædiken, nadver,
velsignelsen, udgangsbøn og til sidst postludiet – det var
og er gudstjenestens indhold.

Kl. halv ti ringede den lille klokke 100 slag, og jeg tændte
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”Nu skal I alle komme”, kaldte klokkerne, det var nu – og
nu var præsten kommet. Vi læste bekendtgørelsesbogen
sammen.

Traditioner og ritualer var en stor og god hjælp. Hvor så
jeg tit, når en familie skulle tage afsked ved en begravelse.
Inden højtideligheden var der nervøsitet, når så kirkeklokkerne havde ringet og ritualerne begyndte, så lagde

familien det over til kirken, og der faldt ro over dem.
Bl.a. derfor har vi traditionerne og ritualerne, fordi de giver
os de rum, hvor vi kan skue vore liv i et lidt større format.
Den sidste gang var som den første; lidt nervøs og højtidelig.
Jeg husker, at vores gamle præst, Mundbjerg, spurgte mig,
da jeg lige var begyndt som kirkesanger: Hvordan går det?
”Jo, jeg er lidt nervøs, når jeg træder ud på gulvet for at
bede.”
”Den dag det går væk, og du bare gør det, da skal du holde som kirkesanger”, sagde Mundbjerg.

mente jeg det hver eneste søndag. At præsten måtte blive
givet ord til glæde og liv.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder
fra vor skabers egen mund.
Lars Busk Sørensen, Salmebogen 331

Den dag kom aldrig, så det var ikke derfor, jeg stoppede.
Jeg var stadig lille over for det at bede på alles vegne. Så
min beslutning om at holde var altså ikke begrundet i, at
det var blevet en almindelighed for mig.
Der har været mange gode tjenester og også mange
svære begravelser, og selv om jeg var på arbejde som
kirkesanger, var jeg også til begravelsen.
Sådan er det, når man er kirkesanger i en kirke - et sted,
hvor man har været hele sit liv.
Det, der har været det altoverskyggende ved at være kirkesanger, er, at vi i kirken vil det samme: At tage hånd om de
tjenester, som vi er fælles om. Vi altid skal huske, at vi er i et
særligt hus, Guds hus. Der skal altid være respekt omkring
alt, og man færdes på en stilfærdig måde.
Engang blev jeg spurgt: "Hvordan er det at medvirke ved
nadveren? Hvad tænker du?"
Jeg følte en ydmyghed for opgaven, og når jeg rakte brødet, og det var mellem modtageren og jeg, da bestemte
modtageren, om han ville modtage det som Jesu legeme.
Altså var jeg bare en håndlanger – én, der hjalp.
Der er én, jeg gerne vil give en speciel tak, jeg var nemlig aldrig blevet kirkesanger, hvis ikke Peter Gade havde
foreslået mig.
Når det lød fra alteret: ”Herren være med jer”, og jeg sammen med menigheden sang ”og Herren være med dig”, så

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Dåb:
29. september: Malthe Rosengreen Truelsen
Vielse:
7. september: Malene Slavensky Bro til
			
Kasper Søren Nimand Høyrup
21. september: Christel Vangsgaard til
			
Per Noe Nørby Dahl
Begravelse/bisættelse:
13. august:
Ruth Sand Wegeberg
19. september: Kirsten Marie Visby Sørensen
25. september: Søren Evald Christensen
LYNGS KIRKE
Dåb:
1. september: Sia Vangsgaard Skriver
ODBY KIRKE
Begravelse/bisættelse:
6. september: Margrete Møller
JEGINDØ KIRKE
Dåb:
15. september: Liam Hestbjerg Olesen
Begravelse/bisættelse:
28. august:
Ane Elisa Pøtgaard Koefoed
30. august:
Berit Kirkegaard Kjeldgaard
31. august:
Rosa Hanne Silke Nielsen
20. september: Rigmor Schou Andersen
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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.
Gaver til julestuen.
Hvor utroligt det end lyder, så nærmer tiden for julen sig med
raske skridt, og det gør tiden for julestuen også. Men, men, vi
mangler gevinster, - derfor modtages både små og store
gaver med tak. Gevinsterne kan afleveres til Else Toftdal,
Fasanvej 25 i Hvidbjerg senest den 19. november.
KFUM og KFUK, Refleks og Impuls i Hvidbjerg.

Mandagsmusik
Mandag den 25. november kl. 19.30 i Lyngs Kirke: Adventskoncert med Vestervig Kammerkor.

Cafeeftermiddage
Onsdag den 6. november kl. 14.30 i Thyholm Kirkecenter: ”Æ´
en Tambohus-knægt” med Jens Rysgaard.
Onsdag den 20. november kl. 14.30 i Thyholm Kirkecenter:
”Middelalderen og Nutiden” med Askov Overgaard.
Søndagstr æf
Søndag den 24. november kl. 14.30 – 16.30 i Thyholm
Kirkecenter.

Spaghettigudstjeneste
Tirsdag den 5. november kl. 17 i Hvidbjerg Kirke
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Indre Mission
Onsdag den 6. november kl. 19.30 Kredsmøde i Harring-Stagstrup Kirkecenter: Sognepræst Peter Krabbe Larsen, Struer,
taler. Kaffebord. Kørsel fra Jegindø Missionshus kl. 18.40.
Onsdag den 20. november kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Kredsens sangstævne ”Syng den igen – igen". Kaffebord
Alle er velkommen. Yderligere oplysninger gives gerne ved
henvendelse til Kirsten Graversgård, 97879218

Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag den 28. november kl 19.00 i Thyholm Kirkecenter.
FDF
Mandag den 11. november: Salg af julekalendere fra kl. 18.00 20.00. Pilte og væbnerelever mødes kl. 18.00.
Mandag den 25. november: Ledermøde kl. 20.00.
Fredag den 29. november-søndag 1. december: Tur til Aarhus for
væbnere.

Solvang
Tirsdag den 12. november kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 26. november kl. 15.00: Andagt.
Impuls
Onsdag den 20 november: Se fælles program.

Søndbjerg/Odby
Alle Hjem
Mandag den 25. november kl. 19.30: Bibeltime hos Ester og Villy
Jensen, Kløvervænget 9.

Menighedsr ådsmøde
Torsdag den 28. november kl. 16.00 i Thyholm Kirkecenter.
Musik alsk tankerum
Tirsdag den 19. november 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.

Thyholm KFUM og KFUK
Se: thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: fdf.dk/thyholm/.
Jegindø
Indre Mission
Onsdag den 6. november: Se fælles program.
Onsdag den 13. november kl. 19.30 i Jegindø Missionshus: Teolog
Ulrik Jensen, Hvidbjerg taler over emnet ”At leve med himmel-håbet i
hverdagen”. Kaffebord.
Onsdag den 20. november: Se fælles program.

Søndersognenes strikkecafé
Tirsdagene den 5. og d. 19. november 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.
Bibelkredsen
Mandag den 11. november kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent
Ingemann, Saturnvej 8. Tekst: Matt. 18,21-35.

Friskolens voksenkor og Kirkernes børnekori Søndbjerg Kirke
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Gudstjenester | november 2019

		

3. november
Allehelgen
10. november
21. s.e. Trinitatis
17. november
22. s.e. Trinitatis
24. november
Sidste søndag
i kirkeåret
1. december
1. s. i advent

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

14.00 LS

10.30 LS

19.00 TB

10.30 TB

-

9.00 TB

10.30 TB

10.30 LS

-

9.00 LS

10.30 TB

9.00 TB

10.30 AH

9.00 AHz½

-

9.00 LS

-

-

-

10.30 LS

10.30 LS

9.00 LS

10.30 TB

9.00 TB

-

TB: Thomas Buelund - LS: Lars G. Sandfeld - AH: Annemette Hou Nielsen

Kirkekaffe

Kirkeglimt

Tanker om tro
af Poul Michelsen
For mig har troen altid haft sit udspring
i en erfaring af noget foruddisponeret i
mennesket – noget vi er udstyret med,
og som bringer os i tillidsfuld relation til
hinanden og til Gud gennem Kristus.
En psykiater (Ronald D Laing) skrev engang: “Jeg oplever. Du oplever. Men jeg
kan ikke opleve din oplevelse og du ikke
min.”
Som mangler der noget i relationen, som
om vi er fremmede for hinanden. Men
noget imellem skabelsens Gudsfingre,
noget skjult blev medskabt i os: Troen
på noget godt imellem os, venligheden,
kærligheden, håbet….
Vi stoler på hinandens gode hensigter.
Vi er gennem tillid forbundne. Skønt det
meste imellem os er usynligt: tro, håb og
kærlighed, forsøger vi af et indfølende
hjerte at gøre det synligt. Fordi der var
Gud og Kristus forud for os, som havde

skabt det og ladet det gro imellem os.
Som troens lys i en famlen efter
den andens hånd: en mening bag eller
imellem os.
Men der findes altid en fare for det modsatte. At vi mister opmærksomheden
på det og sløves af selvfølgeligheder og
utaknemmelighed over det givne liv. Altid en mulighed for at glemme og leve
på overfladen. Vi tror på, vi hele tiden skal
forandre os for at følge med tiden og hinanden. At vi skal være forandringsparate.
Tidligere højskoleforstander Jørgen
Carlsen syntes, forandringsparathed var
sådan et overfladisk og dumt begreb, og
så slog det ham, at hvis han erstattede
et a med u, fik ordet smilehuller: Forundringsparathed. Forundringsparathed er
evnen til at undre sig, se bag om det bekendte og se, at det rummer betydninger, som er blevet sløvet af uopmærksomheden.

Muren er sin egen skrift,
og træets bark er sprog,
bølgens arabesk i drift
et digt i tidens bog.
Se! hvert tegns uendelighed,
et nu, som bare er!
Noget er! – Jeg undres ved
alt liv, der råber: Vær!
Skjulte Gud. I Jesu ord
er verden ny og kær!
Bøn er tak, og sang er tro –
Så vær os hjertenær!
”Vinduesmorgensang” af Jørgen Gustava
Brandt i Giv dagen dit lys, 1986.
Og nummer 890 i 100 salmer.

