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Elever fra 1. klasse på Thyholm Skole
på kirkegårdsbesøg

Af fange livet og
litteraturen
n r .

Tanke om min tid i
menighedsrådet
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å r g a n g

R e d a k t i o n e n

Redaktionsudvalget:
Hvidbjerg

At fange livet og
litteraturen

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

af Thomas Buelund

Lyngs

Det er fantastisk at høre om, hvordan mange af os danskere oplever de
adfærdsregulerende restriktioner i forbindelse med Covid19 som en mulighed for
at finde os selv på ny. For selv om tiden er hård – og byder på et væld af kriser, både
socialt, mentalt og økonomisk, så er der også meget godt at sige om den, for den har
for mange af os været en kærkommen mulighed for at finde mere tid til fordybelse og
refleksion.
Forfattere og musikere skriver karantænepoesi – og vi andre nyder godt af det. Det
kan man se ud fra stigningen i salget af e-bøger og lydbøger - og her er det nok ikke
helt tilfældigt ’isolationslitteraturen’, som den kaldes, der har vores interesse. Det er i
klassikere, såsom Albert Camus’ ”Pesten” og Thomas Manns ”Døden i Venedig”, at vi
søger skildringer af menneskelivet under sammenlignende krisesituationer, der ellers,
heldigvis, er så fremmed for os. Blandt mine egne karantænefornøjelser blev det også
til et par besøg i isolationslitteraturen – ét af dem har været i Ernest Hemingways
lille bog; ”Den gamle mand og havet”. Det er dog ikke i en e-bogsudgave, men i
en gammel læderindbunden sag fra 1968, som har været brugt på Dronninglund
Bibliotek, og som efter at have tjent sin værnepligt fandt vej til en genbrugsbutik, hvor
jeg da også måtte betale hele 5 kr. for den. Længe leve genbrugsbutikkerne, og hvor
er det fantastisk, at god litteratur ikke behøver koste noget!
Den isolation, der gør sig gældende i denne bog, er dog på sin vis anderledes, end
den vi udsættes for. For hovedpersonen er ikke blevet påduttet at spritte hænder og
holde sig på behørig afstand af andre. Afstanden er selvvalgt. Han er en gammel fisker
og befinder sig alene i sin jolle på havet. På jagt efter den helt store fangst.
Alligevel er der en fællesnævner mellem den gamle fisker og vores isolation. Det
er, når vi erfarer, at følelsen af ensomhed beror på mere end blot det at være fysisk
afgrænset fra sine omgivelser. For ensomhed har noget eksistentielt knyttet til sig,
hvilket ofte kommer til udtryk i vores nære relationer, såsom i parforholdet. Vi kan føle
os distancerede fra hinanden. Endda nogle gange fra os selv. Selv i disse tider, hvor
mange af os er langt mere sammen, end hvad vi er vant til bag hjemmets fire vægge.

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 18. august 2020.
Vær opmærksom på, at Kirke&Sogn fra dette
nummer udkommer seks gange om året: 1.
februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og
1. december.

Foto:
Frank Matthiesen, Grethe Ebdrup, The Centers
for Disease Control and Prevention, Viktor Mundbjerg, Lisbeth Gottenborg, Berith Ravnsgaard
Christensen

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

I ”Den gamle mand og havet” behandles afstand som tema på
flere måder. For det første som en afstand til ungdommen; som
alderens trykken, der har sat ham på afstand af den stærke og
utrættelige fisker, han førhen var. På sin vis længes han tilbage
efter det omdømme, han tidligere nød godt af – men som
nu er ved at gå bort i glemslen, mens den yngre generation
af fiskere har overtaget og fundet nye og mere profitable
teknologier og fangstpladser. Selvom han ikke længere har
sin ungdoms styrke og hurtighed, så har han dog stadig sine
mange års erfaringer og kløgt – og så har han en helt fantastisk
vedholdenhed og stædighed og ikke mindst et ukueligt
livsmod.
Det er med disse egenskaber, han bevæger sig alene ud på
havet for at møde sit livs fangst. En sværdfisk, der er længere
end den jolle, han sidder i, og som man i lystfiskerkredse nok
ville regne for en røverhistorie, når dens proportioner blev
fortalt over en kold øl på en sommeraften ved havnekajen.
Men det er ikke dér, vi er i Hemingways novelle. Der er vi i
jollen sammen med den gamle mand, i en kamp mellem
fisker og fisk, der strækker sig over flere dage - i en lang
kærlighedserklæring til livet, til fiskeriet og til havet.
Vi læser, hvordan manden mærkes af kampen med fisken,
hvordan han må leve af rå makreller, som han fanger ved siden
af, samtidig med, at han påpasseligt må rationere den lille
mængde ferskvand, han bragte med sig til søs, alt imens den
store fisk på slæb trækker ham længere ud på havet. Om han
kan holde fisken på krogen, vil jeg ikke afsløre her, men blot
opfordre jer til selv at gå på opdagelse. Jeg vil dog afsløre så
meget, at en af de ting, der fylder mest i hovedet på den gamle
mand, mens hans trækkes rundt af fisken, er savnet af sin ven
og elev, drengen Manolin. Drømmen om et gensyn med sin
ven er noget af det, som holder den gamle mand i live.
Men for nu er han alene i jollen. Alene med sine tanker. På
afstand af sin ven, med en kæmpe fisk på krogen. Og det
er med sådan et simpelt plot, at man overraskes over, hvor

Hemingway på fisketur
tryllebindende Ernest Hemingways pen stadig er den dag i
dag – og det er derfor, litteratur er en gave - for selvom siderne
er gulnede og lugter af cerutter, så er det som om, at indholdet,
der åbner sig, er tidløst.
Uanset om vi er karantæneramt eller ej, så flyder vi alle rundt i
tilværelsens store hav mellem liv og død, på samme måde som
den gamle fisker. Hvad der bider på krogen dernede fra det
dybe, kan vi aldrig vide, men vi kan tro og håbe på, at vi aldrig
kæmper den kamp alene.

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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Tanker om min tid i menighedsrådet
af Grethe Stausholm Ebdrup, Søndbjerg - Odby Menighedsråd
I efteråret 2016 blev jeg opfordret til at stille op
til menighedsrådsvalg for Søndbjerg - Odby
menighedsråd.
Det var en helt ny tanke for mig at kunne være noget
for menighedsrådet. Jeg er et kristent menneske, og det
har altid ligget dybt i mig, men jeg har aldrig været en
flittig kirkegænger, så først afviste jeg det. Ved nærmere
eftertanke kunne jeg se, at jeg måske alligevel kunne
være noget for menighedsrådet.
Der er mange opgaver at tage fat på. Jeg fik opgaven
som kasserer, der er en meget praktisk opgave. Jeg
opdagede dog snart, at der også er rigtig mange andre
samfundsopgaver, man kan tage fat på inden for kirkens
regi.
Jeg bor i Søndbjerg, hvor vi har den smukke
præstegård, der er beboet af den ene af præsterne i
pastoratet sammen med hans hustru og lille søn. Det er
heldigt, for det giver liv i en lille landsby.
Til præsteboligen hører en hyggelig konfirmandstue.
Efter at konfirmanderne begyndte at gå til forberedelse
i Hvidbjerg, blev disse lokaler sjældent brugt. Det
gav mig idéen til at åbne en strikkecafé. Tanken
opstod, da vi hørte, at der andre steder i landet var
menigheder, hvor man strikkede dåbsklude. Det
kunne vi også. Min tanke var, at vi måske også kunne
fremstille beklædningsgenstande, som kunne bruges
i hjælpeorganisationer for de svageste i samfundet.
Eller strikkecaféen kunne simpelthen blive et mødested
med et socialt sigte i kraft af sig selv, hvor man kunne
medbringe sit håndarbejde og være sammen med
andre.
Allerede på første aften var der pæn tilslutning. Vi er
nu 15 – 16 damer, der mødes hver anden tirsdag og
strikker enten til organisationer eller på eget strikketøj.
Man kommer, når man har lejlighed, og er lige
velkommen, om man kommer hver gang eller der er
længere tid imellem.
I februar måned havde vi besøg af lederen af
Krisecenteret i Holstebro. Det blev en dejlig og
berigende aften, hvor Karin Houmann fortalte om
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Påbegyndt uldent tæppe til
krisecentret i Holstebro
centerets arbejde. Der mødte 27 personer op; vi havde
heldigvis inviteret bredt i sognebladet og holdt det
derfor i Kirkecenteret i Hvidbjerg, hvor der er bedre
plads.
Hvis du har lyst til at være med i strikkecaféens arbejde,
er du hjertelig velkommen. Kan man ikke køre selv, kan
man ringe til 51 20 74 28, og så skaffer vi kørelejlighed.
Man kan også vælge at strikke derhjemme.
Der skal nu være valg til menighedsrådet igen dette
efterår. Der vil blive brug for, at nye tilmelder sig eller
siger ja på opfordring. Jeg kan kun opfordre til at tage
del i dette meningsfyldte arbejde!
Skulle du tænke, som jeg dengang: ”Jamen, jeg er jo
ikke flittig kirkegænger” – så husk på, at det altid giver
mening at gøre noget for andre. I menighedsrådet er
der mange måder at gøre det på.

Må vi låne dit billede?

Der sker heldigvis en lang række arrangementer og
begivenheder i Thyholm Pastorat, som vi meget gerne vil
kunne bringe billeder fra på kirkernes hjemmeside, facebook-side og i Kirke & Sogn. Hvis du tager billeder, som vi
gerne må låne, vil vi være meget taknemmelige. Skriv og
send gerne til redaktøren Svende Grøn, mail: sg@km.dk.

Konfirmationer

Fælles program
Følg med i kirkelivet i Thyholm Pastorat på www.facebook.
com/thyholmpastorat

Konfirmander laver
gruppearbejde
om ondskab.
Lørdag den 22. august kl. 10.30 i Hvidbjerg Kirke
Søndag den 23. august kl. 10.30 i Lyngs Kirke
Søndag den 23. august kl. 10.30 i Jegindø Kirke

Mød Thyholm
Pastorat på nettet

AFLYST: Provstigudstjeneste
2. Pinsedag, mandag den 1. juni, kl. 10.30 på Herregården
Quistrup er aflyst pga forsamlingsreglerne under coronakrisen.
Søndagstr æf
Pinsedag, søndag den 31. maj kl. 14.30 - 16.30 i Thyholm
Kirkecenter.
Søndag den 28. juni kl. 14.30 – 16.30 i Thyholm Kirkecenter.
Indre Mission
Fredag den 5. - søndag den 7. juni: Årsmødefestival på
Mørkholt Strand Camping.
Torsdag den 18. - mandag den 22. juni: Teltmøderække
ved skibsværftet i Vilsund.

Pastoratets profil på
Facebook-siden er
Kristi monogram
fra Jegindø Kirke

Pastoratsudflugt
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 søndersogne. 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 fortællinger om kirkens liv. Man kan sagtens se facebook-siden, selvom
man ikke selv er på facebook; man skal blot ignorere
login-siden, som man bliver tilbudt.

Traditionen tro fylder vi en bus og tager ud i landet sammen, når sommeren nærmer sig. Det bliver i år

Søndag den 14. juni kl. 9
Hvis vi har set en tilstrækkelig grad af lempelser, så er det
vores håb og drøm, at der kan blive en pastoratsudflugt
den 14. juni umiddelbart efter de to gudstjenester kl. 9.00 i
hhv. Hvidbjerg og Odby Kirker.
Der er selvfølgelig mange ting, der må stå hen i det uvisse
lidt endnu, men notér jer blot datoen, og så må vi se, i
hvilket format det kan lade sig gøre.
Vi vil holde jer opdateret på hjemmeside, Facebook og i de
gudstjenestelige meddelelser.
Venlige sommerhilsner fra jeres to menighedsråd.
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Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 24. juni kl. 18.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm
Kirkecenter.
Orienteringsmøde
Tirsdag den 9. juni kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Orienteringsmøde
forud for det kommende menighedsrådsvalg.
Solvang
Tirsdag den 9. juni kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 23. juni kl. 15.00: Andagt.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: thyholm.kfum-kfuk.dk
Thyholm FDF
Se: fdf.dk/thyholm/
Jegindø
Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Indre Mission
Onsdag den 10. juni kl. 19.30. Litteraturaften. Chr. Erik Christensen
fortæller om ”Præsten i Hedekjær”. Kaffebord.
Torsdag den 18. - mandag den 22. juni kl. 19.30 Teltmøderække i Vest
Vilsund, bag adressen Gl. Færgevej 22, Vilsund. Mandag den 22. juni
kører vi fra Jegindø Missionshus kl. 18.30. Tale og sang ved missionær
Simon Nielsen, Hvide Sande. Kaffe kan købes.
Møderne er i Jegindø Missionshus, med mindre andet er anført. Alle
er velkomne, også fra nabosognene. Ønskes yderligere oplysninger
kontakt gerne Kirsten Graversgård, tlf. 97 87 92 18.

FDF
Fredag den 19. juni kl. 19: Strandrensning. Vi mødes ved kredshuset.
Alle, der vil hjælpe med at holde Jegindøs strande rene, er velkomne.
Der sluttes med bål, pølser og kaffe. Jegindø Borgerforening bakker
op om strandrensningen!
Mandag den 22. juni: Ledermøde kl. 19.00
Søndbjerg/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 24. juni kl. 16.00 i Thyholm Kirkecenter.
Orienteringsmøde
Tirsdag den 9. juni kl. 19.30 i konfirmandstuen ved Søndbjerg
Præstegård: Orienteringsmøde forud for det kommende
menighedsrådsvalg.
Musik alsk tankerum
Mandag den 22. juni 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 den 2. juni og tirsdag d. 16.juni fra kl. 19.00 i konfirmandstuen
ved Søndbjerg Præstegård. Har du problemer med transport, kan du
ringe til Grethe Ebdrup – tlf. 51 20 74 28.
Bibelkredsen:
Tirsdag den 2.juni kl. 19.00 hos Ellen og Per Toftdahl, Birkevej 4. Tekst:
Matt. 28,16-20.

Midt i en coronatid
af Svende Grøn
Redaktionen har talt med tre forskellige medlemmer af
menighederne om deres oplevelse af coronakrisen, og
hvordan det har påvirket dem. Også i forhold til kirken.
Viktor Mundbjerg, konfirmand

”Det er lidt underligt, at vores konfirmation er rykket så
mange måneder, synes jeg. På den ene side er jeg glad
for det, for vi er lige flyttet til et nyt hus, så det er rart
at have mere tid til at blive klar til festen. Men på den
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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anden side er det træls, at der skal gå så lang tid.”
”Jeg har savnet min hverdag med skolen og alle dem,
man ikke ser så tit; også præsterne. Jeg har ikke været
sammen med andre end familien og slet ikke været
sammen med mine kammerater andre steder end på
computeren.”
”Jeg vil gerne, at corona-krisen går over, og at der findes
en kur, men det gør der sikkert ikke før om måske et
år. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg gerne vil, for man vil jo
heller ikke ud og være sammen med nogen og blive
smittet med virussen og sprede den. Det er godt, at det
ikke er mig, som skal beslutte, hvad der skal ske!”
Ella Rosenstand, frivillig korsanger

”Jeg har været
glad for at følge
gudstjenester på
DR og lokalt på
Facebook. Det har
jeg stor glæde og
velsignelse af. Jeg
føler mig egentlig
ikke udsultet.
Menneskeligt har
jeg jo oplevet kirken
herhjemme fra min
lille røde stue. Jeg
har en gang holdt
nadver sammen med præsten i fjernsynet, og det har
jeg egentlig følt var godt, selvom jeg sad alene. Jeg følte
alligevel fællesskabet.”
”Jeg savner hver søndag at komme til gudstjeneste.
Men jeg kan ikke forestille mig, hvordan man kunne
gøre det anderledes.”
”Jeg har behov for den helt rene gudstjeneste.
Kristentroen kan så let blive sværmerisk eller kunstig.
Når jeg går ind gennem våbenhuset, kommer jeg ind
i en helt anden sfære, samtidig med at jeg har min
hverdag og hele mit liv med mig. Det betyder utrolig
meget for mig, at gudstjenesten begynder med et
”Herren være med jer!” Jeg lever trygt, indtil forholdene
igen er, så jeg kan gå ad slægters søndagsvej til kirken;
også selvom vi nok må holde lidt afstand i starten.”

Berith R avnsga ard Christensen,
kirkegænger

”Mit indre har
forstået, at corona
er et vilkår, som jeg
ikke nødvendigvis
gør noget ved, og
samtidig kan jeg
også godt mærke,
at savnet af familie
og gode venner
faktisk er rigtig stort.
I hverdagen kan vi
hverken gøre til eller
fra, så jeg forsøger at
glemme savnet og
nøjes med det, som kan lade sig gøre, men det er svært.
Hver eneste dag er der muligheder, som vi må lade
ligge, for tænk, hvis vi kom til at bringe smitte videre til
fx vore forældre, som vi skal passe på i denne tid!”
”Det påvirker også mine to børns forhold til deres
bedsteforældre. De har ikke den samme lyst til at møde
dem, for det minder dem blot om, at verden er ikke,
som de gerne ville. På den anden side knytter det vores
lille familie endnu tættere sammen, og jeg oplever, at
min to englebasse-børn, hvis jeg selv skal sige det, er
blevet hinandens bedste venner! Når vi glemmer alt
det, vi ikke kan, opdager vi, at vi har fået tid til at være
trygge sammen og opdage nye muligheder.”
”Jeg synes, at kirkens fornemmeste opgave er at tage
sig af dem, der er ensomme. Jeg håber, at alle kreative
kirkelige sjæle vil arbejde med at nå ud til endnu flere,
som mangler et fællesskab i deres hverdag!”

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Begravelse/bisættelse:
28. marts:
Inger Marie Krabbe
JEGINDØ KIRKE
Begravelse/bisættelse:
7. april:
Arne Frederik Tamsen
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Gudstjenester | juni 2020

		

Hvidbjerg

Lyngs

1. juni
2. Pinsedag
19.30 LH
9.00 TB
7. juni
Trinitatissøndag 9.00 LH
14. juni
1. s. e. Trinitatis 9.00 LH
21. juni
2. s. e. Trinitatis 9.00
28. juni
3. s. e. Trinitatis 10.30 TB
9.00 TB
5. juli
4. s. e. Trinitatis 9.00
TB: Thomas Buelund - LH: Liv Marit Tjelle Holm -

Jegindø

Søndbjerg

Odby

-

10.30 TB

-

10.30 LH

-

9.00

-

-

9.00 TB

9.00 TB

10.30 TB

-

10.30 LH

-

9.00 LH

Kirkekaffe -

10.30
Efterfølgende pastoratudflugt

-

Kirkeglimt

Skolebørn på kirkegården
af Kirsten Madsen
I april fik jeg besøg på kirkegården af en
skøn flok 1. klasses unger fra Thyholm
Skole. De kom for at høre lidt om, hvad
en gartneriarbejder egentlig laver på
kirkegården i løbet af en dag.
De blev delt op i 2 hold, så der kunne

holdes afstand i denne coronatid, mens
vi gik en tur rundt og snakkede om de
forskellige gravstedsmuligheder, som findes på kirkegården. Nogle fandt det mere
interessant at se hvilke maskiner, der var i
værkstedet.
Herligt med nogle nysgerrige og spørgelystne børn.

Det er dejligt, at lærerne tager børnene
med på kirkegården, så de får et naturligt
forhold til at færdes der. I de følgende
uger kom de igen og skulle lave kreative
dansk- og matematikopgaver med de tal
og bogstaver, der står på gravstenene.
Kirkegården er et godt sted at være og
lære!

