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Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.
N.F.S. Grundtvig 1817 og 1835
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Vi prædiker Jesus s

Redaktionsudvalget:

- en forargelse for jøder

Hvidbjerg

Af Thomas Buelund

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

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for juni 2020:
Den 20. april 2020.
Foto:
Folkekirken.dk, wikipedia, Ellen Gade, Svende Grøn

Han, som havde Guds skikkelse,
regnede det ikke for et rov
at være lige med Gud,
men gav afkald på det,
tog en tjeners skikkelse på,
og blev mennesker lig;
og da han var trådt frem som et menneske,
ydmygede han sig,
og blev lydig indtil døden,
ja, døden på et kors.
(Fil. 2, 6-8)

Alaxamenos’ graffiti fra 2. århundrede.
(Wikipedia: Public domain)

Det er ikke så underligt, at det tog tid for kristendommen at vinde udbredelse og
blive til den verdensreligion, som den er i dag, når man tager i betragtning hvilket
internt religionsopgør, der ligger til grund: At Gud blev et menneske og tilmed blev
henrettet på et kors sammen med samfundets udskud.
Jesu død er på sin vis et opgør med menneskets gudsdyrkelse. Det er et opgør med
forestillingen om den store og stærke Jahve-gud, Gud som sejrherren, der altid tager
de gode og stærkes parti. For fra og med Golgata er Gud med os alle i lidelsen, i
døden, i ensomheden og i ydmygelsen, fordi han som menneske har været i vores
meningsløshed - og derfor er Guds nærvær nu absolut. Siden korset er der ikke et
sted i verden, hvor Gud ikke er!
At skulle gøre korset til et tegn på styrke er en symbolsk omkalfatring af dimensioner,
når man tager nedgørelsen og ydmygelsen med. Tanken om, at Gud kan dø, er, som
Paulus skriver, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger – og jeg tvivler på
at forargelsen har lagt sig endnu, for det så utroligt svært at forstå, at Gud skulle dø
på korset. Alt for let kommer vi til at foregribe påskesøndag - vi kan ånde lettet op Gud er slet ikke død alligevel. Han er opstået. Kom, se stedet, hvor han lå.

K o n t a k t
Pr æster Thyholm Pastor at
Liv Marit Tjelle Holm
Kirkebakken 1
7790 Thyholm
tlf: 97 87 90 03
E-mail: lmth@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
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

som korsfæstet,

r og en dårskab for hedninger
Men springer vi langfredagens alvor over og går direkte
til opstandelsens underfulde glæde, så mister vi hele
kristendommens relevans. For da ignorerer vi nedgørelsen
og går direkte til ophøjelsen. Guds nedgørelse og ydmygelse
er reel. Den begynder ikke i et pyntet krybbespil, men i slum
og fattigdom, som et bevidst fravalg af denne verdens magt.
Vi vil så gerne heroisere, og i udgangspunktet gøre Jesus
til helten i en Hollywood-film, men intet kunne være mere
fjernt fra evangeliet. Langfredag markerer det ultimative
opgør med ophøjelsen – og Jesus gøres til den første antihelt. Kristendommen bliver immun over for gudsbespottelse,
for det er Gud selv, der opfinder gudsbespottelse i og med
han nedværdiger sig til at lade sig føde som menneske, blot
for at dø på korset. Blasfemi er altså på sin vis en del af Guds
frelsesplan - ja, der er meget, man må stå til mål for som
kristen!
Den hidtil tidligste afbildning af Jesus er da også en
bespottelse. Det er Alaxamenos fra Rom. Et stykke graffiti fra
det 2. årh. som afbilder en korsfæstet mand med æselhoved,
og som er den romerske forhånelse af den ny religion,
der breder sig, og som er begyndt at få tilhængere selv i
kejserrigets hovedstad. For et menneske i datidens Rom var
korset og æslet et udtryk for noget ynkeligt og uværdigt.
Korset som henrettelsesform havde fokus på ydmygelse og
frarøvelse af værdighed – og æslet var et usselt pakdyr for
sociale tabere, slaver og lignende. Bespottelsen er derfor total,
når Jesus gøres til et korsfæstet æsel. Ikke desto mindre, så
rammer bespottelsens karakteristik hovedet på sømmet.
For Kristus er den svage Gud – svag i den forstand, at Gud
giver afkald på sin almagt for at lade sit væsen udtrykke i
påskens hændelser som den Gud, der vitterligt dør på korset.

At Gud overhovedet kan dø, er i sig selv en forargelse. Det er
en skandaløs tanke for jøder, hedninger, grækere og romere lige såvel som det er i dag for os danskere. Det er kærligheden
til mennesket, der gør Gud villig til at give afkald på al sin
guddommelige magt, for at ydmyge sig selv på korset. Det
er Guds opgør med sin almagt, for at gøre sig afhængig af
mennesket.
Kærlighed, troskab, venskab og medfølelse binder mennesker
sammen. Vi kan ikke leve uafhængigt af hinanden, men disse
egenskaber gør samtidig at vi bliver kompromissøgende. Det
samme kan man sige gør sig gældende for Gud. Når Gud
binder sig til mennesket mister han almagten. Man kan ikke
elske, være tro og samtidig være uafhængig og ubundet – for
i kærligheden giver man afkald på sig selv for den andens
skyld. Kærligheden er så at sige, ’korsets gåde’ (DDS 192,9) –
og dermed også den store gåde, som vi mennesker nok aldrig
bliver færdige med, men i troen gang på gang må give os i
kast med.

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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Hvad er Menighedsplejen?
af Kirsten Aalund
Menighedsplejen er en lokal frivillig organisation, som er
forankret i Folkekirken via Samvirkende Menighedsplejere.
Skal man så definere sig selv som kristen for at være
besøgsven eller modtage hjælp fra Menighedsplejen?
Nej – I Menighedsplejen respekterer vi forskelle i tankegang
og væremåde. Vi tilstræber at have åbenhed over for ethvert
menneske uanset etnisk, kulturel eller religiøs baggrund.
Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø menighedsplejes tilbud er at
være besøgs- og aflastningstjeneste.
Vi henvender os specielt til dig, der er i en livssituation, hvor
du
- har en alvorligt syg ægtefælle
- selv har haft alvorlig sygdom, konflikter med dine
nærmeste, økonomiske problemer o.l.
- for nylig er blevet alene pga. skilsmisse eller dødsfald
- bor alene, - eller på plejehjem - og mangler nogen at
snakke med
- er tilflytter, som måske mangler et netværk
- mangler nogen at snakke med, gå tur med, at følges med
til en aktivitet

Besøgsvenner. Modelfoto fra Folkekirken.dk
Lige nu har vi 3 disponible besøgsvenner, og vi vil gerne
have mange flere.
Kunne du tænke dig at få besøg af en frivillig besøgsven?
- så er der mulighed NU!
Kunne du tænke dig at være besøgsven? Så ring til
menighedsplejens koordinator Kirsten Aalund på telefon
51 22 23 01.

Thyholm Pastorat på
internettet

Der er mulighed for at følge kirkernes liv og arrangementer på internettet. Kirkerne har to hjemmesider, hvor man kan finde oplysninger om kirkerne:
www.thyholmkirker.dk for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne og www.sondbjerg-odby.dk for søndre
sogne. Man kan fx læse om, hvad man skal gøre i
forbindelse med dåb, vielse eller bisættelse/begravelse, ligesom der er oplysninger om ansatte og arrangementer. Der er en fælles facebook-side for hele
pastoratet på facebook.com/thyholmpastorat, hvor
man løbende kan se billeder og underretning om
kirkens liv.
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Konfirmander 2020

Fra konfirmandgudstjenesten.
Hvidbjerg Kirke,
Store Bededag, fredag den 8. maj

Pernille Marie Eriksen-Konge
Emil Bisgaard Flugt
Nynne Kathrine Hein
Andreas Poul Nedergaard
Kasper Juul Jensen
Trine Jensen
Laura Johnsen
Jimmy Jørgensen
Frederik Kjær Kamstrup
Oscar Øland Kvist
Matias Købke
Simon Hummelshøj

Lykke Bach Laursen
Mads Noer Leed
Simon Vangsgaard Madsen
Thomas Toftgård Madsen
Josephine Margrethe Mariboesen
Viktor A. N. Mundbjerg
Jeppe B. Mølgaard
Munekuni Gade Nakabayashi
Louise Lund Nielsen
Christian Odgaard
Kristian Lykke Poulsen
Klara Elviine Damgaard Salek
Lauritz Hector Steen
Sune Riis Villesen
Daniel Møller
Jegindø Kirke
søndag 3. maj

Luca Lanng Andersen
Sine Kvist
Lyngs Kirke
søndag den 10. maj

Mille Moldrup Jespersgaard
Mathilde Søe
Lærke Haagensen Søndergaard

Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.
N.F.S. Grundtvig 1846.
Den danske salmebog 234, vers 1
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P a s t o r a t e t

Fælles program
Kirkehøjskole
Torsdag den 23. april 2020 kl. 19.30: Jesus i salmer og
musik, med sognepræst Mads Djernes, Nørremarkskirken i
Vejle.
Spaghettigudstjeneste
Onsdag den 22. april kl. 17 i Lyngs Kirke.
Torsdag den 28. maj kl. 17: Friluftsgudstjeneste i Søndbjerg
Søndagstr æf
Søndag den 26. april kl. 14.30 - 16.30 i Thyholm Kirkecenter.
Påskekoncert
Mandag den 6. april kl. 19.30 i Odby Kirke: Påskekoncert
med Klitmøller/Lemvig gospelkor. Gratis adgang.
Caféeftermiddage
Onsdag den 22. april: Liv Marit Tjelle Holm (pastoratets nye
præst): ”Min vej til præsteembedet på Thyholm”.
Caféeftermiddagene foregår i Thyholm Kirkecenter og
starter sædvanen tro kl. 14.30 og slutter senest kl. 16.30.
Deltagelsen koster stadig kun kr. 20. Velkommen til gamle
såvel som nye cafégæster til et hyggeligt og indholdsrigt
samvær. Arrangør: Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø Menighedsråd.
Indre Mission
Tirsdag den 31. marts kl. 19.30 i Agger Missionshus:
Kredssamfundsstævne med missionær Villy Sørensen,
Hammel. Kaffebord. Fælles kørsel fra Jegindø Missionshus
kl. 18.40.
KFUMs Soldatermission, Thyholm
Torsdag den 2. april kl. 19.30 i Jegindø Missionshus: Ny
vision for fremtiden. Provst Ole Rasmussen, Lemvig Provsti,
fortæller om arbejdet i soldatermissionen i dag og i tiden,
der kommer. Ole Rasmussen har bred erfaring med KFUMs
Soldaterhjem som soldaterhjemsleder, som flyverpræst
gennem 10 år og nu som næstformand i KFUMs Soldatermissions landsbestyrelse.

Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 29. april kl. 18.00 i Thyholm Kirkecenter:
Menighedsrådsmøde.
Solvang
Tirsdag den 14. april kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 28. april kl. 15.00: Andagt.
Impuls
Onsdag den 1. april kl. 18.00 i Thyholm Kirkecenter: Spise- og
hyggeaften. Vi spiser sammen, og derefter er der et indlæg ved
Martha Christensen. Efterfølgende er der spil, hygge og kaffe. Pris
for hele aftenen er 75. kr. Tilmelding senest den 25. marts til Betty
Hargaard, tlf. 60 73 52 49. Alle er velkomne.
Alle Hjem
Mandag den 27. april kl. 19.30 hos Ellen og Peter Gade, Vitasvej 6:
Bibeltime.
Refleks
Mandag den 30. marts kl. 19.30 Thyholm Kirkecenter: En
anderledes og spændende sangaften med organist Rikke Feraru.
Alle er velkommne.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: thyholm.kfum-kfuk.dk
Thyholm FDF
Se: fdf.dk/thyholm/

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Begravelse/bisættelse:
1. februar:
Henny Kromann Pedersen
13. februar:
Thomas Kristian Hebsgaard
15. februar:
Irene Jeppesen
28. februar:
Jytte Dahl Andersen
7. marts:
Bente Karen Raska Clemmensen
LYNGS KIRKE
Begravelse/bisættelse:
7. februar:
Anne Marie Søndergaard
JEGINDØ KIRKE
Begravelse/bisættelse:
8. februar:
Gerda Krogsgård Dahl
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Jegindø
Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Indre Mission
Tirsdag den 31. marts: Se fælles.
Onsdag den 15. april kl. 19.30: Besøg fra Dansk Europamission ved
Jonas Mølgaard, Holstebro, der fortæller om de forfulgte kristne.
Kaffebord.
Onsdag den 29. april kl. 19.30: Sangaften med organist Christen
Birkebæk. Kaffebord.
Møderne er i Jegindø Missionshus, med mindre andet er anført. Alle
er velkommne også fra nabosognene. Ønskes yderligere oplysninger
kontakt gerne Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18
FDF
Klassemøde hver mandag: Puslinge/tumlinge kl. 18.30 - 20.00. Pilte/
væbnerelever/væbnere kl. 18.30 - 20.00

Søndbjerg/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådet
Onsdag den 29. april kl. 16.00 i Thyholm Kirkecenter:
Menighedsrådsmøde.
Påskemåltid
Torsdag den 9. april kl. 17.30 i konfirmandstuen ved Søndbjerg
Præstegård: Påskemåltid forud for gudstjenesten i Søndbjerg Kirke kl.
19,30. Pris 60 kr. Tilmelding til Anna-Vibeke Thybo, tlf. 22 51 05 19 eller
mail: stutterithybo@mail.com senest fredag den 3. april.
Musik alsk tankerum
Onsdag den 22. april kl. 19.00-21.00 i Søndbjerg Kirke: Musikalsk
tankerum. Find roen i dig selv og i musikken. Kom og gå som du vil
inden for den afsatte tid.
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdag den 14. og tirsdag den 28. april fra kl. 19.00 i konfirmandstuen
ved Søndbjerg Præstegård.
Bibelkredsen:
Mandag den 20. april kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent Ingemann
Jensen, Saturnvej 8. Tekst: Joh. 10,22-30.

Fastelavnsgudstjeneste i Hvidbjerg Kirke
med både præst og dinosaurus.
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Gudstjenester | april 2020

		

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

5. april
10.30 TB
9.00 TB
Palmesøndag
10.30 LH
9. april
Skærtorsdag
10.30 LH
9.00 TB
19.00 LH
19.30 TB
10. april
Langfredag
9.00 TB
10.30 TB
9.00 AH
12. april
Påskedag
10.30 LH
9.00 LH
10.30 TB
9.00 TB
13. april
2. Påskedag
9.00 LH
19. april
1. s. e. påske
9.00 TB
9.00 HV
10.30 TB
26. april
2. s. e. påske
10.30 LH
9.00 LH
10.30 JB
TB: Thomas Buelund - LH: Liv Marit Tjelle Holm - AH: Annemette Hou Nielsen - JB: Jan Bjerglund - HV: Hans Vestergaard
Kirkekaffe
Påskemåltid
Dåbsjubilæum

Odby

10.30 AH
10.30 LH
9.00 JB

Kirkeglimt

Forbigået
Det hebraiske ord for påske er pesach,
som lægger op til et ordspil om ”at gå
forbi”. Normalt bryder vi os ikke om
at blive forbigået, men i den jødiske
påskefortælling er det klart at foretrække. Gud giver Moses besked om,
at alle jøderne, der levede et slaveliv
i Egypten, skulle male dørstolperne
ind og ud ad deres huse med lammeblod, så døden ikke skulle ramme
dem den skæbnesvangre nat, som
man kan læse om i 2. Mosebogs 12.
kapitel: ”Samme nat vil jeg gå gennem
Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og
af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg
er Herren! Men blodet skal I have som
mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser

blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg
slår egypterne.”
Jøden Jesus’ sidste måltid med sine
apostel-venner er netop et jødisk påskemåltid, hvor man mindes og fejrer
udvandringen af Egypten. I påskemåltidet drikker man fire bægre med vin
med hver sin betydning:
1. Jeg vil føre jer bort
- fra tvangsarbejdet.
2. Jeg vil befri jer - fra trældommen.
3. Jeg vil udfri jer - med løftet arm.
4. Jeg vil tage jer til mig - som mit folk.
Ifølge traditionen er det det tredje
bæger, Jesus indstifter som sit blod i
det nadvermåltid, vi fejrer Skærtors-

dag. Vinen, der symboliserede lammeblodet, som fik døden til at gå forbi
jødernes hjem, bliver fra den dag af til
Jesu Kristi blod, som får døden til at gå
forbi os; både når døden rammer os i
hverdagenes fejlslagne livsmuligheder
og engang ved livets ende. Heldigvis
bliver vi forbigået.

