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Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Bygget af sten, af ånd og krop,
rejser sig op,
solid, urokkelig,
et hus du trygt kan høre hjemme i.
Fra jubilæumsgudstjenesten
i Jegindø Kirke

“Et hus at komme til” af Janne Mark 2013

Billedkavalkade fra
Jubilæumsfejring på Jegindø
n r .
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Et vemodigt farvel
- Afsked med Morten
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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:
Thomas Buelund, tlf. 97 87 51 36
E-mail: tbu@km.dk

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for november
2019:
10. oktober 2019
Foto:
Ellen Aarlit Gade, Chr. Gade, Thomas Buelund og
Morten Krogh Nielsen

Tiden Flygter
I mit barndomshjem stod et gammelt bornholmerur.
Oftest stod det blot til pynt, men det kunne dog hænde, at mine forældre trak det op, og lod det tikke på
livet løs. Det var dog langt fra altid, at de gjorde det, for
urets mekaniske tikken kunne virke meget forstyrrende
i stuen. Til tider kunne det gøre én helt ubehageligt til
mode. Måske fordi det tydeliggjorde den ubestridelige
kendsgerning, at klokken slår, tiden går. I barndomsåre- Af Thomas
ne kunne dens tikken være forbundet med følelsen af
Buelund
kedsomhed, når slagene slæbte sig af sted. Men som jeg
bliver ældre forbinder jeg nok snarere pendulets svingning med en form for
rastløshed, hvilket i bund og grund er fuldt ud legitimeret ud fra urets helt
arketypiske inskription Tempus Fugit (på dansk: Tiden flygter). En sådan lommefilosofisk konstatering er på mange måder lige så fatal, som den er banal,
idet den tager livtag med det mest selvfølgelige: at vi ældes. Urets insisterende taktfaste gang minder os om, at livet kun er til låns, og holder os fast på,
at vi altid må prioritere den tid vi får givet.
Jeg kan huske som teenager at kunne blive lettere irritabel, når min mor
sukkede: ”Åh, hvor tiden dog flyver afsted”. Jeg fandt det for bragesnak, som
en bedrevidende voksen bemærkning, der var så fjern fra ungdommens
tidsfornemmelse, dér, hvor nuet kan opleves som tidløs, og hvor der altid er
en evighed til at det bliver weekend igen.
Men meget ændrer sig jo med alderen, og med en tilværelse som præst
og forælder, begynder jeg for alvor selv at kunne samtykke udtrykkets berettigelse. Det føles stadig som i går at vores liv her på præstegården blev totalt
forandret, da vi bar et lille væsen med os hjem fra hospitalet, og overmåde
trætte, stolte og rørte, viste de små, men store forundrede øjne rundt i præstegården. Nu er det lille væsen allerede omkring et år gammel, han har fået
navn, og er godt på vej til at stå på egne ben.
På mange måder føles det også stadig som i går, at flyttebilen kørte vores
møbler ind på præstegårdspladsen og dermed banede vejen for det landliv
i fjordlandskabet som vi holder så meget af. For tiden kører lastbiler ud af

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
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

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Dåb:
9. juni:
Maya Løwengraff Vangsgaard
14. juli:
Ronja Lærke Pinderup
Begravelse/bisættelse:
21. juni:
Carsten Kristensen
26. juni:
Kirsten Hansesgaard
12. juli:
Else Marie Østergaard
LYNGS KIRKE
Dåb:
7. juli:
Simon Jovanovic Larsen
præstegården, dog ikke i Søndbjerg, men på Jegindø –
og det er nu tid til at sige farvel til en kær kollega, hvis
sind og samarbejde jeg vil savne. Det betyder også begyndelsen på en ny tid, hvor jeg må gå fra at være ham,
den nyuddanede teolog-knøs fra Aarhus, til at blive den
erfarne præst her på Thyholm – ja, tiderne skifter, som
Bob Dylan synger det. Vi bevæger os hele tiden. Det er
et livsvilkår.
Ej heller det gamle bornholmerur fik lov til at stå på
sin vante plads i barndommens land. For dette mekaniske fortidslevn har skiftet placering og kan nu nyde sit
otium på kontoret i præstegården i Søndbjerg. Her står
det godt. På mange måder er der noget dybt luthersk i
et stort bimlende og bamlende bornholmerur, der rank
og stolt med sine insisterende slag kalder til arbejde, til
fordybelse, til besindelse – og til frokost. ”Bed og arbejd” –
som man sagde. Det er på sin vis det eneste opbyggelige
modsvar til erfaringen af at tiden flyver afsted. Et liv, hvor
vi er bevidste om vores endelighed uden at bliver modløse af det, men tværtimod bruger det som drivkraft, til at
værdsætte hvert enkelt sekund af livets slag.

JEGINDØ KIRKE
Dåb:
30. juni:
Noah Bach Jepsen
21. juli:
Laura Holm Jensby
Begravelse/bisættelse:
19. juni:
Ellen Margrethe Olesen
21. juni:
Hans Vestergaard
3. juli:
Ingrid Agnethe Drejer
SØNDBJERG KIRKE
Dåb:
7. juli:
Maya Marie Maribosen
ODBY KIRKE
Begravelse/bisættelse:
14. juni:
Anna-Lis Nygaard
19. juli:
Knud Erik Jensen

Jeg erkendte, at intet er bedre for [menneskene] end at være
glade og finde lykke i livet. Men at menneskene kan spise og
drikke og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud.
Prædikerens Bog, kap. 3,12-13.

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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Jegindø Kirkes 100 års jubilæum
En billedkavalkade fra en fantastisk dag 22. juni 2019 med fejringen af 100 året for genindvielsen af Jegindø Kirke.
Dagen startede med en jubilæumsgudstjeneste, hvor biskop Henrik Stubkjær var prædikant. Efter gudstjenesten
blev en stenskulptur af den lokale kunstner Steen Andersen afsløret på kirkegården. Herefter var der reception med
spisning og taler i præstegårdshaven. Fejringen sluttede af sidst på eftermiddagen med en jubilæumskoncert i
kirken, hvor lokale musikere og kor medvirkede.
Tak til alle, der var med til at gøre denne fejring til en særlig dag i Jegindø Kirkes historie.
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Et vemodigt farvel
Af Morten Krogh Nielsen Livet byder nu og da på dilem-

maer. Et ægte dilemma er kendetegnet ved at begge valg er gode
eller dårlige – og man er tvunget
til at vælge alligevel.
Jeg har sammen med min familie
måttet vælge mellem at blive
her på Jegindø og Thyholm, som
jeg og vi er kommet til at holde
utrolig meget af, men samtidig
undvære at bo sammen med
Fra ordinationen i Viborg
vores ældste datter. Eller at søge
Domkirke 12. oktober 2014.
mod Aarhus, der giver de sociale
og uddannelsesmæssige muligheder, som hun har brug
for. Valget er faldet på det sidste, og vi har besluttet at
rykke teltpælene op og flytte østpå.
Jeg har fået en stilling i Hinnerup uden bopælspligt, og
vi flytter dermed hele familien sammen til Aarhus.
Det er vemodigt for mig, for jeg føler mig dybt privilegeret over at have fået lov at være præst for jer i de knap
5 år jeg har været her. Havde dilemmaet ikke banket på
døren, ville jeg og vi med glæde været blevet mange år
endnu. For det er et fantastisk sted at være præst her på

Vågekorps og
Aflastningstjeneste

Thyholm og Jegindø, og det har været en drøm for mig
at kunne udvikle mig som præst sammen med jer. Jeg
sætter meget stor pris på det stærke samarbejde, der er
mellem kirke og lokalsamfundet, på den store opbakning kirken har og på det sindelag I gode folk har. Det
har jeg befundet mig rigtig godt med, og jeg har haft
alle muligheder her. Det vil jeg gerne takke jer allesammen for.
Afskeden er svær, men nødvendig. Derfor håber jeg og
min familie at se mange af jer til afskedsgudstjenester
og afskedsreception søndag d. 1. september..

Vi tilbyder os som vågekoner ved døende. Støtte og
aflastning for pårørende, der drager omsorg for syge
eller demente i hjemmet eller på plejecentre.
Kontakt koordinatorerne:
Elin Kloster Jensen, tlf. 41 15 50 95
Else Gøbel. tlf. 40 13 81 73
Menighedsplejerne ved kirkerne i Struer Kommune

Afsked med Morten
Kom og vær med til, at sige farvel til Morten
Søndag d. 1. september kl. 15 i Thyholm Kirkecenter
Menighedsrådene i Søndbjerg/Odby og
Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
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Fælles program
Høst- og Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 8. september kl. 10.30: I år slås frilufts- og
høstgudstjeneste i Hvidbjerg sammen og afvikles som et
arrangement for hele pastoratet i en til lejligheden konstrueret ”halmkirke” på kirkecentrets parkeringsplads. Børn og
unge fra FDF og KFUM & K deltager, og bagefter vil der bl.a.
være forskellige aktiviteter og kulinariske fristelser omkring
kirkecenteret.
Bl.a. vil KFUM & K sælge pandekager, som menighedsrådet vil
sponsorere salaten til. Pølser og brød kan købes hos FDF.
Herudover vil der kunne købes kaffe og brød hos Impuls og
Refleks i kirkecentret, og et evt. overskud herved går direkte
til Folkekirkens Nødhjælp. Ved kaffebordet vil der være et lille
program, hvor vi sammen vil synge nogle af de gode gamle
høstsange. – John Vangsgaard fra Barslev og Svend Erik Thing
fra Jegindø, vil begge fortælle træk fra høstens tid, som de
hver især har oplevet det. Der kan evt. ”plukkes” i arrangementet, som forventes slut ved 14-tiden. – Skulle vejret vise
sig fra sin ”slemme” side, afvikles høstgudstjenesten i kirken.
Alle er velkomne! Kom og vær med til at gøre det rigtig
festligt! Indbydere: KFUM & K, FDF, Impuls og Refleks.
MandagsMusik
Mandag d. 30. september kl. 19.00 i Søndbjerg Kirke:
”Musik vi kan li’” - Thyholm Friskoles Voksenkor og Pastoratets
Børnekirkekor synger.
Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 19. september kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm
Kirkecenter.
Menighedsmøde
Tirsdag d. 24. september kl. 17 i Thyholm Kirkecenter:
Menighedsrådet afholder det årlige menighedsmøde. Kom og
hør arkitekt Bruno Viuf Larsen fortælle om tankerne omkring
renoveringen af Hvidbjerg Kirke. Menighedsmødet starter med en
andagt i kirken. Menighedsrådet er vært ved en let spisning.
Solvang
Tirsdag d. 10. september kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 24. september kl. 15.00: Andagt.
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Grundtvigsk Forum
Mandag d. 23. september kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Fhv. sognepræst Flemming Rishøj, Esbjerg gæster med
foredraget: ”Stjernestunder”.
Stjernestunder er oplevelser, stunder, som man tænker tilbage
på med stor taknemmelighed og glæde. Oplevelser, der
varmede og gjorde én glad. Men stjernestunder kan også
være oplevelser, stunder, man tænker tilbage på med stor
ydmyghed – endda med fortvivlelse, og alligevel blev det en
stjernestund, som satte dybe spor af taknemmelighed i éns
sind. Foredraget underbygges af billeder og fællessang. Her
vil være plads til både humor og alvor – og stof til eftertanke.
Søndagstr æf
Søndag d. 29. september 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.
Indre Mission
Mandag d. 16. - onsdag d. 18. september kl. 19.30:
Hver aften vækkelsesmøder i Bedsted Missionshus. Hver aften
taler evangelist Jens Iver Jensen, Notodden, Norge.

Impuls
Onsdag d. 18. september kl. 18.00 i Thyholm Kirkecenter: Spise- og
hyggeaften. Vi spiser sammen og derefter er der et indlæg ved
Anne Mette Vestergaard. Efterfølgende er der spil og hygge. Pris
for hele aftenen er 75 kr. Tilmelding senest d. 12. september til Elly
Christensen tlf. 40 89 65 79. Alle er velkomne.
Refleks
Mandag d. 16. september kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Hans &
Marianna Brogaard fortæller om deres studietur til Libanon i marts,
der bl.a. var arrangeret af det mellemkirkelige arbejde under Viborg
Stiftsudvalg for Økumeni. Rejsens formål var kort fortalt at følge en
kirke i et multireligiøst område. Alle er velkomne.
Alle Hjem
Mandag d. 23. september kl. 19.30: Bibeltime hos Ester og Villy
Jensen, Kløvervænget 9, Hvidbjerg

Thyholm KFUM og KFUK
Se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: https://fdf.dk/thyholm/
Jegindø
Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 19. september kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm
Kirkecenter.
Menighedsmøde
Tirsdag d. 24. september kl. 17 i Thyholm Kirkecenter:
Menighedsrådet afholder det årlige menighedsmøde. Kom og
hør arkitekt Bruno Viuf Larsen fortælle om tankerne omkring
renoveringen af Hvidbjerg Kirke.
Menighedsrådet er vært ved en let spisning.
Indre Mission
Onsdag d. 11. september kl. 19.30: Oplevelser fra ”Caminoen” ved
Flemming Nyholm, Herning. Kaffebord.
Mandag d. 16. - onsdag d.18. september: Vækkelsesmøder i Bedsted.
Taler er evangelist Jens Iver Jensen, Notodden, Norge. Kaffebord.
Onsdag d. 25. september kl. 19.30: Prædikenværksted ved Per Toftdal.
Teksten til 15. s.e. trinitatis, Matt. 6, vers 24-34. Kaffebord.
ALLE er meget VELKOMMEN.
Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til Kirsten
Graversgård på tlf. 97 87 92 18.
FDF
Lørdag d. 14 – søndag d. 15. september: Overnatningsweekend i
kredshuset for hele kredsen.
Søndag d. 15. september: Høst- og fangstgudstjeneste kl. 10.30.
Onsdag d. 18. september: Netværksmøde for kredsledere m.fl. på
Jegindø kl. 19.00 .
Mandag d. 23. september: Ledermøde kl. 20.00.
Klassemøder for puslinger/tumlinger (0.-2. kl.) mandage fra kl. 18.30
– 20.00.
Klassemøder for pilte/væbnerelever (4.-6. kl.) mandage fra kl. 18.30 –
20.00.
Søndbjerg / Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Torsdag d. 19. september kl. 16.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm
Kirkecenter.

Sognemøde
Søndag d. 29. september kl. 12.00: Der afholdes efter gudstjenesten
i Søndbjerg Kirke sognemøde i konfirmandstuen omhandlende
en eventuel sammenlægning af menighedsrådene på Thyholm.
Årsberetning aflægges. Der serveres en let anretning.
Musik alsk Tankerum
Torsdag d. 26. september kl. 19.00-21.00: Musikalsk tankerum i
Søndbjerg Kirke. Find roen i dig selv og i musikken. Kom og gå som
du vil inden for den afsatte tid.
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdag d. 24. september kl. 19.00: Strikkecafeen i Søndbjerg
præstegård (konfirmandstuen) starter sin 3. sæson. Vi håber at se
rigtig mange til disse hyggelige aftener, hvor vi strikker, enten til
velgørenhed, dåbsklude eller til eget brug. Vi serverer kaffen, og
kagen tager du selv med. Har du problemer med transport ringer
du til Grethe Ebdrup 51 20 74 28, så arrangerer vi samkørsel.
Bibelkredsen
Tirsdag d. 10. september kl. 19.00 hos Ellen og Per Toftdahl, Birkevej
4. Tekst: Luk. 10,23-37.

CAFÉ-EFTERMIDDAGE
EFTERÅR 2019
25. september: Anne Mette Futtrup – ”Man bliver aldrig træt af Thyholm – om udlængsel og hjemlængsel”
09. oktober: Lene Bach-Mose: "Om B.S. Ingemann –
hans liv og digtning"
23. oktober: Birgitte Thinggaard: ”at leve med sig selv i
medgang og modgang”
06. november: Jens Rysgaard: ”æ´ -en Tambohus-knægt"
20.november: Askov Overgaard: ”Middelalderen og Nutid”
Alle nævnte datoer er onsdage og vi starter sædvanen
tro kl. 14.30 og slutter senest kl. 16.30.
For deltagelsen koster det stadig kr. 20.
Hjertelig velkommen til gamle såvel som nye cafégæster til et par fornøjelige og indholdsrige timer.
Arrangør: Hvidbjerg-Lyngs og Jegindø Menighedsråd.
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Gudstjenester | september 2019

		

Hvidbjerg

1. september
11. s.e. Trinitatis 8. september
12. s.e. Trinitatis 10.30 TB
15. september
13. s.e. Trinitatis 9.00 TB
22. september
14. s.e. Trinitatis 28. september		
			
29. september
15. s.e. Trinitatis 10.30 LS

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

9.00 MKN

13.30 MKN

-

10.30 MKN

-

-

10.30 JB

-

-

10.30 TB

10.30 PT

-

10.30 LS

10.30 TB

-

9.00 LS

10.00 TB
-

			
9.00 LS

10.30 TB

-

TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen – LS: Lars G. Sandfeld – JB: Jan Bjerglund – PT: Per Toftdahl
Høst- /Høst og fangst-gudstjenester
Høstoffer-indsamling
Kirkekaffe
Kirkeglimt

Skiltet i Lyngs
Måske du har bemærket, at der i udvalgte
uger er sat et skilt ud til vejen i Lyngs, der
hvor Møllegade bliver til Lyngs Kirkevej. Skiltet står der for at fortælle, at der den kommende søndag er gudstjeneste i Lyngs Kirke.
Men det er jo kun én måde at fortælle om
alt hvad der sker i kirken og i menighedslivet.
Kirkebladet, som du sidder og læser i er en
anden måde. Og alle kirkens ansatte og frivillige anstrenger sig for at fortælle om hvad
der sker, også på opslag på Facebook, plakater i områdets butikker, betalte annoncer i
ugeaviserne ud over de faste annonceringer
ved søndagens gudstjenester.
Nu er det jo slet ikke sikkert at et arrangement bliver bedre fordi det har flere deltagere, men det er sikkert at forberedelsen
og glæden ved at arrangere noget, også i
kirken, er bedre og større, hvis der også er
andre der ved, at der sker noget.

Så det er en overvejelse værd: Hvordan får
vi bedst budskabet ud? Hvad skal der i dag
til for at få budskabet om Jesus Kristus, som
hele verdens frelser, helt ind i hjemmene og
måske som det sværeste helt ind i vores travle kalendere?
Og her kan et skilt i Lyngs synes som en god
idé. For mange passerer forbi knudepunktet
i byen på vej til og fra arbejde
eller på vej til og fra sommerhuset.
Engang var kirkebladet sammen med en avis den eneste
kilde til viden om, hvad der
rørte sig i sognene. Men i
dag drukner kirkebladet ofte
i postkassen blandt alle mulige andre tilbud. Så bruger vi
ressourcerne, både tiden og
pengene, på den rigtige måde

ved at fastholde 11 årlige udgivelser af kirkebladet?
Har du et input eller en mening om hvordan
vi i fællesskab kan ”skilte” med kirkens arrangementer og gode tilbud på en endnu bedre måde, eller vil du selv give en hånd med,
så tag emnet op næste gang du møder en
fra menighedsrådene.

Apostlen Paulus skriver: "Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem k an da være imod os? Han, som
ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham sk ænke os alt?”
- Romerbrevet, kp. 8, v. 31-32

