K i r k e bl a d f or H v i d bj er g / Ly n g s / Je g i n d ø o g S øn d bj er g / Od by

HUSK KONFIRMANDERNE
Hvidbjerg Kirke
Lørdag 22. august 2020
Pernille Marie Eriksen-Konge
Emil Bisgaard Flugt
Nynne Kathrine Hein
Andreas Poul Nedergaard
Annabella Gustavsson
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 Elvine Damgaard Salek
Lauritz Hector Steen
Sune Riis Villesen
Daniel Møller

Sommeren, hvor vi
blev hjemme
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Jegindø Kirke
Søndag den 23. august 2020
Luca Lanng Andersen
Sine Kvist

Lyngs Kirke
Søndag den 23. august 2020
Mille Moldrup Jespersgaard
Mathilde Søe
Lærke Haagensen Søndergaard

I denne
covid-19 tid
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Redaktionsudvalget:
Hvidbjerg

Sommeren, hvor vi
blev hjemme

Børge Larsen, tlf: 97 87 15 38
E-mail: riebulig@gmail.com

Af Liv Marit Tjelle Holm

Lyngs

Da vi boede i Tyskland, blev vores mellemste passet af en dagplejemor i Agtrup. Det
lå cirka 4 km fra der, hvor vi boede og ikke særlig langt fra den dansk-tyske grænse.
Der havde vores søn det godt, og der fik både han og jeg lært nogle sønderjyske
gloser, som vi ikke kendte i forvejen.
Men da vi nærmede os sommerferien, blev dagplejemoren Inge og hendes
mand lidt bekymrede for os, for vi skulle altid ud at rejse. Denne faren rundt i bil
til sommerhus i Danmark og med båd til Norge, som var en tradition og næsten
et ritual for os, når sommeren kom, var ikke særligt tillokkende for dem. De nød
sommeren i fulde drag derhjemme, havde familie nogenlunde tæt på og kunne
komme langt nok med en cykel på en markvej.
Kedeligt? Nej, det syntes de ikke. Så de blev hjemme, og vi pakkede bilen og rejste
nordpå.

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
oktober-november 2020:
Den 15. august 2020.
Vær opmærksom på, at Kirke & Sogn fremover
udkommer seks gange om året: 1. februar, 1.
april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. december.

Foto:
Folkekirken.dk, Ellen Aarlit Gade, Liv Marit Tjelle
Holm, Thomas Buelund og Svende Grøn

Ferie-faktor og fællesskab
For hvad handler sommerferie i bund og grund om? Fri fra skole og arbejde, ja.
Men en afgørende faktor for en god sommerferie, handler netop om at være ødsel i
mødet med hinanden. At være til stede i det nu der gælder, og give hinanden rum
og plads. Lytte og måske opdage hinanden på nye måder, gøre noget vi ikke plejer
og se noget nyt. Nogle gange tage dagene lidt mere som de kommer og dermed
være ødsel på en god måde.
Særlig nu, når vi alle helst skal have Danmark som ferieland, indser vi måske
vigtigheden af gode relationer. Det kan være en udfordring og kræve både vilje
og kreativitet, hvis det, vi gør, skal blive til gode oplevelser for flere og ikke kun
tilfredsstille mine egne lyster. Om vi taler om livet i familien, i menigheden eller
som turist i eget sommerland, så må vi skelne mellem at betragte til forskel fra at
opleve. Det betyder, at der hviler et ansvar på hver enkelt af os i de sammenhænge,
vi indgår i. At være tilskuer kommer der som regel ikke meget godt ud af, - allerhøjst
uforpligtende kommentarer om verden og dens skæve gang.

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, 60 22 77 92
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

Selv under coronakrisen, hvor tiden har gået langsommere, ja,
så rinder tiden ud mellem fingrene på os og gode intentioner
om at ringe til nogen eller skrive et brev eller gå en tur
sammen på afstand, forbliver ved tanken.
Men min nabo på den anden side af vejen, som jeg pludselig
kom til at tale mere med, fordi vi på en særlig måde ”er i
samme båd” er også min sammenhæng. Det er også ham
eller hende på 13-14 år, der endelig skal konfirmeres, eller
lige nu skal begynde at ”gå til præst”, og som tumler med
spørgsmål om Gud og om livet. Det kan være graveren på
kirkegården, der får et mundtligt klap på skulderen, eller en
sommerturist, der spørger efter vejen, og måske historien, som
netop du kender, eller at du sender det bidrag til Folkekirkens
Nødhjælp på Mobile Pay, som du havde besluttet.
På den måde kan sommeren blive en ødsel tid. En tid, hvor
forpligtigelsen skulle være at leve med vågne sanser, så vi ser
hinanden. Opleve landskaber, se mennesker og erkende dybt i
os selv, at det er godt, at vi ødsler med samværet.

Med Gud i sommerlandet
Mine drømme for livet skulle også handle om Gud. Han,
som var der, før jeg spurgte efter ham. Han, som omslutter
mig med ødsel godhed og barmhjertighed, fra før jeg blev
til. Nogle mennesker oplever et guddommeligt nærvær
i skaberværk, der udfolder sig på sin dejligste måde i
sommermånederne. De savner ikke ordene om Gud,
syndefald og nye muligheder. De orker ikke gå i kirke, fordi
ordene bliver for mange.
Jeg vil bede dem gå alligevel. Fordi vores tro og sjæl ikke kan
leve af slumrende drømme og store naturoplevelser. Vi har
brug for den kost, som gives os i kirken, i Bibelens ord, dåb
og nadver og fællesskab med hinanden. Jeg håber, at vi som
kirke kan magte at møde jer, der kommer, med et sprog, som
kan tale til den længsel, der findes i hvert menneske. Som
kan fortolke den og lade Jesus Kristus være kraften i vores liv
med hinanden. Også nu, når det er sommer i Danmark.

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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I denne covid-19 tid
af Jette Wohlfahrt
Mange mærker på deres eget liv, at vi er ramt af en
pandemi og vi kan alle mærke det forskelligt. Det kan
være skoletimer, som foregår via computer. Eller at
man skal arbejde hjemmefra. Eller nogle mister deres
arbejde. Store begivenheder aflyses, og en almindelig
kom-sammen med familie og venner er problematiske.
Desværre har nogen også mistet familie eller nære
venner til denne pandemi.
Men kan vi finde gode ting, som pandemien har
ført med sig? Ja, helt klart! Vi har ofte måttet tænke i
alternative baner og gøre ting, som vi ikke havde tænkt
kunne være en mulighed. Det er ikke kun virksomheder,
som tænker alternativt, i forhold til at kunne overleve og
tjene penge. Andre har tænkt på, hvordan vi kan være
sammen og dog stadig være hver for sig.
Danmarks Radio gik foran med fællessang om
morgenen og så blev der ovenikøbet også fællessang
om fredagen. Lige med ét kunne vi i lille Danmark have
en fælles oplevelse om at være sammen ved at synge
sange og salmer sammen, men hver for sig. Denne gode
oplevelse, som vi jo faktisk gør hver søndag i kirken,
hvor vi synger sammen om vores tro, kommer nu ud
i fjernsynet, og man bliver mere bevidst omkring de
danske sange og salmer.
Hvordan klarer vores kirke sig i denne pandemi?
En kirke, som ligger med mange år bag sig og har
oplevet pandemier før - hvor står kirken henne i denne
tid? Dørene var lukkede, og adgangen minimeret;
gudstjenester blev aflyst, konfirmationer, bryllupper
og dåb aflyst eller gennemført med få deltagende.
Begravelser og bisættelser, hvor kun få måtte deltage,
så man i sorgens stund oplevede ikke at kunne sige
ordentligt farvel.
Disse ting var svære at gøre noget ved, men hvad gør
man så som folkekirke. Det er jo folkets kirke, som i
denne tid også har tænkt alternativt i forhold til, hvordan
man kan holde gudstjenester sammen, men hver for sig.
Vi fornyede os og brugte internettet til at lægge vores
gudstjenester op på den Facebook-profil, som Thyholm
Pastorat har. Præsterne optog det selv, redigerede det
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Skærmbillede fra
en gudstjeneste på
YouTube

og lagde op på YouTube, for derefter at dele det på
Facebook. Det var en proces, som tog tid og var svært
grænseoverskridende for præsterne; at stå og snakke i
en tom kirke og så samtidig optage sig selv. Men man
så jo ikke kun præsterne i optagelserne; man så rundt i

Kirkekoncert med
Aros Guitar Duo

Mandag den 27. juli kl. 19.30 i Jegindø Kirke.
Aros Guitar Duo, bestående af guitaristerne Mikkel
Egelund og Simon Wildau, afholder koncerter på ca. 20
forskellige danske øer henover sommeren 2020. De
ønsker at spille koncerter på steder, hvor den klassiske
musik sjældent når ud og spille for et publikum, der ikke
til hverdag får muligheden for at stifte bekendtskab med
nyskreven musik og klassiske danske værker. I samarbejde
med beboere på de forskellige øer vil vi arrangere koncerter i kulturhuse, fælleshuse, kirker etc. I folkemunde
omtales stederne Aros Guitar Duo vil besøge ofte som
Udkantsdanmark, men de ønsker at se øerne som nogle
unikke og smukke steder, hvor de med deres besøg kan
skabe intime koncerter, komme helt tæt på lytteren, om
det så er den lokale beboer eller turisten fra udlandet, og
give dem en helt særlig oplevelse.

kirken, og på den måde kunne man få en fornemmelse
af, hvordan det var at sidde i kirken.
Mange syntes måske, at det var spild af tid at optage
gudstjenester, og ”hvad skal det nu gøre godt for?”.
Hvis vi ser på denne tid, som er gået, kan man se, hvor
mange som har set disse gudstjeneste-videoer. Der
kan man se, at Skærtorsdag har der været 335, som har
været inde og se på videoen. Man ved jo ikke, om de
har set det hele eller bare 1 sekund. Men dette giver
os vished om, at vi har ramt et godt sted, og der har
gennemsnitlig været 150 besøgende på siden.
Men hvad så nu når kirken åbner igen? Skal vi så
fortsætte med at optage gudstjenesterne. Det kan man
overveje, og dette er jo også en måde at komme ud i
Danmark og vise vores kirker frem. Måske ser vi også selv
ud over vores eget sogn og besøger andre kirker virtuelt,
nu vi har muligheden.

Solnedgangsgudstjenester

Efterårstid er
filmtid

Foto: PR Company Handouts, fair use
Når de mørke aftener vender tilbage, er det endnu engang
tid til at fordybe sig i filmens verden. Allerede i september
tager Pastoratets Filmkreds hul på en ny filmsæson, som
vil fylde dit efterår med hygge, eftertænksomhed, gode
filmoplevelser og samtaler.
Vi begynder med Terrance Malicks film ”A hidden life”, der
er baseret på virkelige hændelser, og som fortæller om
den østrigske bonde, Franz Jägerstätter, hvis gudstro og
kærlighed til sin familie fik ham til at nægte at melde sig
som soldat i Hitlers hær.
Vi skal tale om pacifisme, gudstro, offervillighed og modstand. Se med!

Møllegudstjeneste

Onsdag den 1. juli i Odby Kirke
Onsdag den 8. juli i Søndbjerg Kirke
Onsdag den 15. juli: Odby Kirke
Onsdag den 22. juli: Søndbjerg Kirke
Onsdag den 29. juli: Odby Kirke
Onsdag den 5. august: Søndbjerg Kirke
Hver aften kl. 21.
Årets medvirkende annonceres særskilt på Facebook, på
Uglev.dk, sogn.dk samt ved opslag i kirkerne, så snart samlet
program foreligger. Konceptet er det vanlige, en musikalsk
præget gudstjeneste med læsning og bøn. Alle retningslinjer
i forbindelse med covid-19 vil blive overholdt!

Gaden gennem Lyngs hedder Møllegade, fordi der siden
midten af 1800-tallet har stået en hollandsk vindmølle
dér og hjulpet folk og fæ i det nordvestlige hjørne af
Thyholm. Møllen har for længst standset kværnen, men
den er stadig et folkeligt mødested. Derfor giver det også
god mening, at folk og kirke netop mødes ved møllen og
holder gudstjeneste, sådan som det sker
søndag den 16. august kl. 10.30.
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Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådsmøde
Torsdag den 20. august kl. 18.00: Menighedsrådsmøde i Søndbjerg
Præstegård
Torsdag den 17. september kl.18.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm
Kirkecenter
Orienteringsmøde vedr.
Menighedsr ådsvalget
Tirsdag den 18. august kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter
Solvang
Tirsdag den 14. juli kl. 15: Gudstjeneste
Tirsdag den 28. juli: Ingen andagt
Tirsdag den 11. august kl. 15: Gudstjeneste
Tirsdag den 25. august: Ingen andagt
Tirsdag den 8. september kl. 15: Gudstjeneste
Tirsdag den 22. september kl. 15: Andagt
Møllegudstjeneste
Søndag den 16. august kl. 10.30 afholdes den årlige gudstjeneste ved
den gamle mølle i Lyngs
Thyholm KFUM og KFUK
Se: thyholm.kfum-kfuk.dk
Thyholm FDF
Se: fdf.dk/thyholm/
Refleks
Mandag den 21. september kl. 19.30: Møde hos Karen og Sten
Torstensen, Søndervænget 31

Offentlige
orienterings- og
menighedsmøder
i Søndbjerg/Odby og Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
Pga. den aktuelle usikkerhed om forsamlingsmulighederne i forbindelse med covid-19, har de to menighedsråd på
Thyholm og Jegindø besluttet at udsætte deres
respektive møder.
Mødet for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø udsættes til
Tirsdag den 18. august kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Mødet for Søndbjerg/Odby udsættes til
Torsdag den 20. august kl. 19.30 i Søndbjerg Præstegård.
Alle er velkomne!
Menighedsrådene i Søndbjerg/Odby
og Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø

Alle Hjem
Mandag den 28. september kl. 19.30: Bibeltime hos Marie og Holger
Krogstrup, Søndergade 11
Jegindø
Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Orienteringsmøde vedr.
Menighedsr ådsvalget
Tirsdag den 18. august kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter
Indre Mission
”Kærligheden hører aldrig op”
Med disse ord vil vi gerne udtrykke vor stadige tilstedeværelse i
Indre Mission på Jegindø. Har nogle af jer ønske om en snak enten
pr. telefon eller ved besøg står vi gerne til rådighed. Bestyrelsen i
Indre Mission består af Tonny Jeppesen (tlf. 23 45 95 44), Chr. Erik
Christensen (tlf. 21 27 20 28) og Kirsten Graversgård,
(tlf. 23 48 57 11)
Vi starter efter Corona-krisen med et kredsmøde onsdag den 12.
august. Se fælles
Onsdag den 2. september kl. 18.00: Grill-aften, hvor også vor lokale
præst Liv Marit Tjelle Holm vil medvirke. Tilmelding senest søndag
den 30. august, tlf. 97 87 92 18
Tirsdag den 15. september kl. 14.30: Se fælles
Onsdag den 16. september kl. 19.30: Se fælles
Onsdag den 30. september kl. 19.30 Pastor Per Toftdahl fortæller om
”Sangfugl i mørket”. Kaffebord
Alle er hjerteligt velkomne!

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Begravelse/bisættelse:
23. marts:
Hans-Joachim Theo
			
Friedrich Kloss
28. marts:
Inger Marie Krabbe
20. maj:
Karen Birthe Sørensen
ODBY KIRKE
Begravelse/bisættelse:
2. maj:
Johanne Søndergaard
JEGINDØ KIRKE
Begravelse/bisættelse:
16. maj:
Dyveke Brixen

Følg med i kirkelivet på www.facebook.com/thyholmpastorat (og vær opmærksom på, at man ikke selv behøver at være på facebook for at se siden).
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FDF
Fredag den 18. - søndag den 20. september: Landslejrkursus for
ledere på Sletten
Mandag den 21. september: Ledermøde kl. 20.00
Klassemøder for væbnerelever/væbnere (5.-7. kl.) mandage fra kl.
18.30 – 20.00
Søndbjerg/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådsmøde
Torsdag den 20. august kl. 16.00: Menighedsrådsmøde i Søndbjerg
Præstegård
Torsdag den 17. september kl.16.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm
Kirkecenter
Orienteringsmøde vedr.
Menighedsr ådsvalget
Torsdag den 20. august kl. 19.30 i Søndbjerg Præstegård
Valgforsamling vedr. Menighedsrådsvalget
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Søndbjerg Præstegård
Solnedgangsgudstjenester
Alle onsdage i juli og den første onsdag i august er der traditionen
tro solnedgangsgudstjenester i Odby eller Søndbjerg Kirker, se
annonce
Musik alsk tankerum
Tirsdag d. 22. 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
Strikkecafeen i Søndbjerg Præstegård (konfirmandstuen) starter sin
4. sæson tirsdag den 8. september kl. 19. 00 og fortsætter tirsdag den
22. september kl. 19.00. 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
Mandag den 24. august kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent
Ingemann, Saturnvej 8. Tekst: Matt. 12, 31-42.
Mandag den 28. september kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik
Christensen, Aggerholmsvej 25. Tekst: Mark. 2,14-22.

Fælles program
Følg med i kirkelivet i Thyholm Pastorat på www.facebook.
com/thyholmpastorat
Søndagstr æf
Søndag den 30. august kl. 14.30 - 16.30 i Thyholm
Kirkecenter.
Søndag den 27. september kl. 14.30 – 16.30 i Thyholm
Kirkecenter.
Caféeftermiddag
Onsdag den 9. september kl. 14.30: Lisbeth Laurberg:
”Flygtninge set i asylsystemet”
Onsdag den 23. september kl. 14.30: Liv Marit Tjelle Holm:
”Min vej til præsteembedet på Thyholm”
Vi begynder sædvanen tro kl. 14.30 og slutter senest kl.
16.30. Vi måtte jo brat afslutte vores forårssæson på grund
af CV-19, men håber, at sæsonen for efteråret kan gennemføres fuldt ud, men må naturligvis tage forbehold for de
ændringer, der kan opstå på grund af CV-19. Hold øje med
programmet, som også sættes i Ugeavisen i august og
endelig evt. opslag på døren til kirkecentret, hvis der bliver
behov for ændringer. Men ellers vel mødt til endnu et
spændende og indholdsrigt program. Velkommen til alle
– gamle som nye gæster i cafeen. Vi glæder os til at se jer
alle igen! Med venlig hilsen Hvidbjerg-Lyngs og Jegindø
Menighedsråd.
Indre Mission
Onsdag den 12. august kl. 19.30: Kredsmøde i Koldby
Kirkecenter. Taler pastor emeritus Frede Møller, Ans. Vi
kører fra Jegindø Missionshus kl. 18.40
Tirsdag den 15. september kl. 14.30: Vækkelsesmøde ved
pastor Kurt Hjemdal, Grimstad, Norge i Jegindø Missionshus. Kaffebord
Onsdag den 16. september kl. 19.30: Vækkelsesmøde ved
pastor Kurt Hjemdal, Grimstad, Norge i Jegindø Missionshus. Kaffebord
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Gudstjenester | juli - august 2020

		

5. juli
4. s. e. Trinitatis
12. juli
5. s.e. Trinitatis
19. juli
6. s.e. Trinitatis
26. juli
7. s.e. Trinitatis
2. august
8. s.e. Trinitatis
9. august
9. s.e. Trinitatis
16. august
10. s.e. Trinitatis
23. august
11. s.e. Trinitatis
30. august
12. s.e. Trinitatis

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

9.00 LS

-

-

10.30 LS

-

-

10.30 LH

9.00 LH

-

9.00 PKL

10.30 LH

-

-

9.00 LH

-

9.00 TB

09.00 LH

10.30 TB

-

10.30 LH

10.30 LH

9.00 TB

9.00 LH

-

10.30 TB

10.30 TB

-

-

9.00 TB

-

9.00 LS

10.30 LH

-

-

10.30 LS

-

10.30 TB

10.30 LH

09.00 PKL

-

09.00 JB

-

10.30 TB

-

9.00 TB

TB: Thomas Buelund - LH: Liv Marit Tjelle Holm – LS: Lars G. Sandfeld – JB: Jan Bjerglund – PKL: Peter Krabbe-Larsen.
Kirkekaffe
Møllegudstjeneste
Der er konfirmation i Hvidbjerg Kirke lørdag den 22. august kl. 10.30 med TB og LH
Konfirmation
Gudstjenestetiderne for september kan findes på www.thyholmkirker.dk, www.sondbjerg-odby.dk, www.facebook.com/thyholmpastorat og i ugeaviserne.

Kirkeglimt

Tak for samarbejdet!
af Svende Grøn, redaktør af Kirke & Sogn
Denne bagside i dette nummer af Kirke &
Sogn er den sidste, som bliver produceret
af Hans Stokholm Kjer. Jeg husker tydeligt
det møde 16. november 2006 i Jegindø
Præstegårds beskedne konfirmandstue,
hvor Hans kom og præsenterede sine
tanker og udkast for en lille udvalgt skare
fra menighedsråd og redaktion. Vi var begejstrede, og det blev begyndelsen til et
meget frugtbart samarbejde, som måned

efter måned, år efter år, har fyldt Kirke &
Sogn, og dermed givet kirken stemme
og ansigt ude i postkasser og oppe på
køleskabsdøre på Thyholm og Jegindø.
Hans Stokholm Kjer er en meget omhyggelig, loyal og kreativ samarbejdspartner,
som spreder tryghed og anerkendelse i
en produktionsproces med mange interessenter og leverandører. Det er en kunst
at holde så mange bolde i luften, uden
de alle sammen ryger på gulvet; en kunst,
Hans magter til perfektion.

Det er med andre ord ikke samabejdsvanskeligheder eller konflikter, der er
grundlaget for skift af producent, men
en ny prioritering af sognenes ressourcer.
Fremover vil Kirke & Sogn derfor også
blive udgivet seks gange om året.
Tusind Tak for samarbejdet, Hans, og tak
for hjælpen!
Velbekomme og selv tak. Det har været en
fornøjelse. Jeg håber, I bliver glade for jeres
nye leverandør. Hans.

