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Fastelavn og Kærl
Af Lars Grønbæk Sandfeld
På fastelavnssøndag kan vi i år som epistellæsning høre kapitel 13 i Paulus´ 1. brev
til menigheden i Korinth; det kapitel som er blevet kaldt ”Kærlighedens Højsang”.
Det er en helt speciel kærlighed, som kærlighedens højsang handler om. Det
er ikke kærligheden til den eneste ene. Det er heller ikke kærlighed til familie
og venner. Faktisk er det slet ikke nogen menneskelig kærlighed, der er tale
om. Det er tværtimod Guds kærlighed, der jo for alvor blev synlig i Kristus han døde jo ligefrem for den. Derfor er kærlighedens højsang også placeret
på Fastelavnssøndag ved siden af fortællingen om Jesus, der forudsiger sit
kærlighedsoffer.
Det er dog ikke sådan, at Guds og menneskets kærlighed er skarpt adskilt. I
buddet om næstekærlighed er vi blevet pålagt at forsøge at gøre Guds kærlighed
til vores egen. Men det, som falder naturligt for Gud, det skal vi arbejde hårdt
for at få til at fungere. Kravet om næstekærlighed handler ikke om dem, som vi
elsker i forvejen. Det gælder først og fremmest dem, som vi ikke kan lide, og dem,
som vi i det hele taget synes, er meget svære at elske. Det er hårdt arbejde at få
næstekærligheden til at fungere, og det lykkes kun i glimt. Men når det lykkes, så
er det Guds kærlighed, der virker gennem os.
Så bliver da: Troen, håbet, kærligheden, disse tre, men størst af dem er
kærligheden!
Som epistelsalme Fastelavnssøndag kunne nedenstående lille salme måske
bruges
:
Der er tre hjørnestene,
som bærer alt!
I ” Kærlighedens Højsang”
bli´r dét fortalt
Med troen og med håbet
er meget sagt;
men kærligheden styrer
vort hjertes takt.

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:
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

lighedens Højsang
Ja, uden kærligheden,
som Gud har skabt,
vil vi - trods al vor´ stræben dog være tabt.
Vi elsker kun, fordi Gud
os elsked´ først.
Derfor er kærligheden
nu altid størst
Tekst: Lars Grønbæk Sandfeld
Melodi: Hvad mener I om Kristus?
K ærlighedens Højsang

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 13
Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke
har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende
bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle
hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan

flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg
så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at
brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den
misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget
ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig
ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten,
men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber
alt, udholder alt.
Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå;
tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå.
For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når
det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var
barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte
jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det
barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se
ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg
kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.
Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem
er kærligheden.

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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Liv Marit, vores ny sognepræst
Liv Marit Tjelle Holm

af Svende Grøn
”Thyholm og Jegindø er det helt rigtige sted at være
præst for mig”, fortæller Liv Marit Tjelle Holm, der er
blevet indstillet og ansat som sognepræst i Thyholm
Pastorat af to helt enige menighedsråd. ”Jeg glæder
mig til at blive præst i et lokalmiljø, hvor man kender
hinanden og tager hånd om hinanden. Den naturlige
nærhed, hvor man hilser på hinanden og gerne bruger
tid på at lære hinanden at kende, er noget, man godt kan
længes efter, når man har boet flere år i en storby.”
Liv Marit var indtil 2017 halvdelen af det præstepar, der
var i sømandskirken i Göteborg, hvor hendes mand,
Jørgen, var præst. Før den tid boede og arbejdede
præsteparret i Sydslesvig, hvor Liv Marit var lærer på en
skole i det danske mindretal.
”Jeg glæder mig til at komme hjem til Danmark, for
alvor!” siger Liv Marit, der de sidste par år har fulgt sin
mand i forskellige vikariater i Viborg Stift. ”Og det siger
jeg, selvom jeg selv stammer fra Norge, for min mand
er dansk og mine børn er danske, så Danmark er også
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blevet mit hjem!”
”En præst spiller en væsentlig rolle i lokalsamfund, og jeg
glæder mig til at udfylde den rolle. Jeg glæder mig til at
holde gudstjenester og udfylde præstejobbets mange
sider så godt, jeg kan”, fortæller den nye sognepræst,
som afsluttede pastoralseminariet kort før jul. Hun
er blevet præst på den såkaldte paragraf 2-ordning,
med undervisning i Viborg Stift og en master i teologi,
en ordning som åbner mulighed for, at ikke-teologer
kan søge præstearbejde efter den lokale biskops
godkendelse og gennemført pastoralseminar.
Liv Marit er uddannet skolelærer fra Norge med bl.a.
linjefag i musik og kristendom. Hun har brugt meget
musik i sin tid som aktiv i de menigheder, hvor hendes
mand har været præst. ”Vi holder meget af klassisk musik,
og jeg har været børne- og damekor-leder, ligesom
jeg holder af at spille klaver. Jeg har endda trådt til som
organist, når det har været nødvendigt.”
I det hele taget fylder kunst og kultur en del i

præsteparrets liv, hvor der i de kommende år bliver
byttet lidt rundt på rollerne. ”Jeg har i mange år siddet
på kirkebænken, når Jørgen holdt gudstjenester, og
det har været både godt og lærerigt. Nu glæder jeg
mig til, at jeg skal stå på prædikestolen medens Jørgen
fortsætter i sine vikariater.” At præstekonen bliver præst,
ser Liv Marit kun som en fordel. ”Jeg kender mange at
præstejobbets udfordringer fra køkkenbordets samtaler,
og jeg glæder mig til gøre en forskel i lokalsamfundet og
i den folkekirke, som jeg holder af.”
Liv Marit er vokset op i Vestlandet af Norge i en bygd tæt
på Haugesund, mellem Bergen og Stavanger, hvor kirke
og bedehus, den norske version af et missionshus, var
naturlige mødesteder i lokalsamfundet, som hun følte
sig hjemme i. ”Kirke og kristendom var og er et solidt
fundament i et menneskeliv. Også i mit!”
Hvis nogle genkender Liv Marit og Jørgen, skyldes det, at

de i flere år har haft sommerhus på Tappen på Jegindø,
så de føler sig allerede godt hjemme og vel modtaget
dér. ”Vi har altid nydt at komme til gudstjeneste i
Jegindø Kirke i vores ferier, og vi glæder os til at jeg skal
være præst her!” slutter Liv Marit, der bliver indsat som
sognepræst i Thyholm Pastorat af provst Birgitte Krøyer
ved tre gudstjenester søndag den 2. februar. Kl. 9.00 i
Søndbjerg, kl. 10.30 på Jegindø og kl. 14.00 i Hvidbjerg
Kirke med efterfølgende reception i Thyholm Kirkecenter,
hvor alle er hjertelig velkomne til at komme og hilse på
Liv Marit og Jørgen. Receptionen begynder ca. kl. 15.

Kirkehøjskole

Kunstudstilling

Mød skuespilleren Caspar Koch
til årets Kirkehøjskole om Jesus.

Mandag den 13. januar åbner en kunstudstilling i
Thyholm Kirkecenter med værker af Arne Haugen
Sørensen. Man vil kunne se både akvareller og grafiske arbejder. Billederne vises indtil mandag 23.
marts.

Årets tema i kirkehøjskolen er ”Jesus”. Vi har inviteret en
præst, en forsker, en underviser og en kunstner til at komme med hvert deres bud på, hvad de tænker om Jesus. Vi
håber, at mange vil tage imod indbydelsen til at fordybe
os sammen i kernen af kristendommen, som har og har
haft enorm betydning for vores kirke, kultur og samfund.
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.30: Jesus i kunsten, med
sogne- og korshærspræst Søren Nielsen, Holstebro.
Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30: Markus, med skuespiller Caspar Koch, Aarhus.
Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30: Jesus set fra en
forskers perspektiv, med lektor René Falkenberg, Aarhus
Universitet.
Torsdag den 23. april 2020 kl. 19.30: Jesus i salmer og
musik, med sognepræst Mads Djernes, Nørremarkskirken
i Vejle
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Fælles program
Indsættelsesgudstjenester af ny
sognepr æst
Søndag den 2. februar indsættes sognepræst Liv Marit
Tjelle Holm af provst Birgitte Krøyer som sognepræst i
Thyholm pastorat.
Kl. 9.00 i Søndbjerg Kirke.
kl. 10.30 i Jegindø Kirke.
kl. 14.00 i Hvidbjerg Kirke.
Efter den sidste gudstjeneste er der velkomstreception i
Thyholm Kirkecenter, hvor alle er velkomne. Det bliver ca.
kl. 15.
Kirkehøjskole
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.30: Jesus i kunsten, med
sogne- og korshærspræst Søren Nielsen, Holstebro.
Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30: Markus, med
skuespiller Caspar Koch, Aarhus.
Spaghettigudstjeneste
Torsdag den 30. januar kl. 17 i Odby Kirke om kyndelmisse.
Tirsdag den 3. marts kl. 17 i Lyngs Kirke.
Søndagstr æf
Søndag den 23. februar kl. 14.30 – 16.30 i Thyholm
Kirkecenter.
Fortælling om hverdagen på Holstebro
Krisecenter
Tirsdag den 11. februar kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter:
Karin Houmann, leder af Holstebro Krisecenter, fortæller
om sit arbejde på centret og de behov, de kan have for
hjælp til centret. Aftenens arrangører er Søndersognenes
Strikkecafe og Strikkeklubben i Hvidbjerg. Alle er hjertelig
velkomne, også hvis man ikke er medlem af strikkeklubberne. Kaffebord og fri entre.
KFUMs Soldatermission
Torsdag den 20. februar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter:
Generalforsamling. Tale ved sognepræst Peter Krabbe-Larsen, Struer. Afslutning ved Chr. Erik Christensen, Søndbjerg.
Indre Mission
Onsdag den 5. februar kl. 19.30 i Bedsted Missionshus:
Kredsmøde. Taler pastor Brian Christensen, Lemvig. Vi
kører fra Jegindø Missionshus kl. 18.45.
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Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådsmøde
Torsdag den 20. februar kl. 18.00 i Thyholm Kirkecenter.
Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 23. februar kl. 10.30 i Hvidbjerg Kirke.
Solvang
Tirsdag den 11. februar kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 25. februar kl. 15.00: Andagt.
Impuls
Onsdag den 19. februar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Jens Kr.
Brander, Hurup, taler over emnet: Når Bibelens ord - bliver til Ord fra
Gud. Alle er velkomne.

Menighedsplejen
Besøgstjenesten under menighedsplejen i
Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne formidler
kontakt mellem besøgsvenner. At få et besøg kan
have stor betydning i kampen mod ensomhed
og tristhed, så derfor er man velkommen til at
kontakte Kirsten Aalund, Jegindø, hvis man gerne
vil have besøg. Skulle nogen ønske at indgå i
korpset af besøgsvenner, kan man kontakte Kirsten
på tlf: 51 22 23 01.

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Begravelse/bisættelse:
21. december: Karen Marie Jensine Larsen
JEGINDØ KIRKE
Begravelse/bisættelse:
17. december: Inger Lis Trap

Alle Hjem
Mandag den 24. februar kl. 19.30: Bibeltime hos Martha
Christensen, Nørregade 1B, 1.tv.
Refleks
Mandag den 17. februar kl. 19.30: Møde hos Mona og Leif
Vestergaard, Storegade 11, Hvidbjerg.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: thyholm.kfum-kfuk.dk.
Thyholm FDF
Se: fdf.dk/thyholm/
Jegindø
Indre Mission
Onsdag den 5. februar kl. 19.30: Se fælles.
Onsdag den 12. februar kl. 19.30 Mannakorn. Kaffebord.
Missionsuge
Tirsdag den 25.- torsdag den 27. februar kl. 19.30 med kaffebord
hver aften.
Tirsdag den 25. februar taler pastor Thorkild Lundberg, Struer.
Onsdag den 26. februar medvirker sanggruppen ”Håbet” med sang
og tale.
Torsdag den 27. februar kommer taleren fra ”Dansk Bibelinstitut” i
København.
Alle er meget velkomne. Yderligere oplysninger gives gerne af
Kirsten Graversgård på 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
Menighedsr ådsmøde
Torsdag den 20. februar kl. 16.00 i Thyholm Kirkecenter.
Kyndelmissegudstjeneste
Efter gudstjenesten i Odby Kirke torsdag den 30. januar kl. 17.00 (vær
opmærksom på den ændrede dato) er der spisning på Handbjerghus
Efterskole.
Fastelavnsgudstjeneste
Efter gudstjenesten i Søndbjerg Kirke søndag den 23. februar kl.
14.00 inviteres til tøndeslagning, kaffe, fastelavnsboller og hyggeligt
samvær i konfirmandstuen.
Musik alsk tankerum
Onsdag den 26. februar kl. 19.00-21.00 i Søndbjerg Kirke. Organist
Christen Birkebæk spiller kendte salmer og musikstykker på orgel.
Find roen i dig selv og i musikken. Kom og gå, som du vil inden for
den afsatte tid.
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdag den 11. februar kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter: Se fælles.
Tirsdag den 25. februar 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.

En helt fyldt Hvidbjerg Kirke oplevede bl.a.
Kirkernes Børnekor til de De Ni Læsninger i
december 2019.
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Gudstjenester | februar 2020

		

2. februar
Sidste s.e.H3K
9. februar
Septuagesima
16. februar
Sekssagesima
23. februar
Fastelavn

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

14.00 LH

-

10.30 LH

9.00 LH

-

9.00 AH

-

9.00 TB

10.30 TB

-

10.30 LH

-

-

-

9.00 LH

10.30 TB

-

10.30

14.00 LH

-

TB: Thomas Buelund - LH: Liv Marit Tjelle Holm - AH Annemette Hou Nielsen
Indsættelsesgudstjeneste af ny sognepræst
kirkekaffe
Fastelavnsgudstjeneste
Kirkeglimt

Kyndelmisse
Af Svende Grøn
 e fleste moderne mennesker
D
kender fornemmelsen af at være
udbrændt. Måske fordi man har
brændt sit lys i begge ender, eller
vægen er blevet for kort. I en kold
og mørk tid kan det derfor være en
god idé at bringe nye lys på banen,
og det er faktisk den oprindelige
mening med Kyndelmisse. De slidte
og nedbrændte alterlys skulle skiftes
ud med nye under stor festivitas og
højtidelighed i forbindelse med en
lysmesse, der på latin hedder: Candelarum Missa. Det blev på jævnt
jysk hurtigt oversat til kyndelmisse.
Der knytter sig bibelske traditioner
til kyndelmisse-fejringen, som handler om Marias renselse efter Jesu

fødsel. En jødisk kvinde
var uren 40 dage efter
fødslen, hvorefter hun
skulle gå i templet og
blive renset. Det var
ved denne højtidelighed, at den gamle
Simeon mødte Maria
og Jesus-barnet med
sin lovsang:
”For mine øjne har set din frelse,
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger
og en herlighed for dit folk Israel.”
Lukasevangeliet, kapitel 2, vers 30-32
I folkelivet havde kyndelmisse før i
tiden stor betydning. Man kunne tage

varsler af dagens vejr, og man skulle
gøre sin foderreserve op, for kyndelmisse var midvinter, så man skulle
altså helst kun have brugt halvdelen af
forrådet til dyr og mennesker. Midvinter kan være hård og ubarmhjertig,
som Steen Steensen Blicher skrev:
”Det er hvidt herude,/ kyndelmisse slår
sin knude/ overmåde hvas og hård!”

