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

Der sad en fisker så tankefuld
og hørte på Herrens tale;
så klang i øret ej sølv og guld,
ej sangen i havfru-sale;
på fiskerkvasen vor Herre sad,
og folk i mængde som blomst og blad
de lytted i land til Ordet.
Nu, Simon! sagde Gud Faders Ord,
da prædiken hans var ude,
læg alle årer nu fluks om bord,
dem lystrer jo vel din skude.
Far ud på dybet, og drag en dræt!
Det er på tiden, om jeg ser ret,
mig lyster med dig at følge.
N.F.S. Grundtvig 1838
Den Danske Salmebog 147
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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:
Svende Grøn, tlf. 23 43 23 37
E-mail: sg@km.dk

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne
Deadline for
juli/august 2020:
Den 20. maj 2020
Foto:
Liv Marit Tjelle Holm, Ellen Aarlit Gade,
Svende Grøn. Illustrationer af Kim Broström/
Landsforeningen af menighedsråd.

Når nogen holder
hånden under os
af sognepræst Liv Marit Tjelle Holm
I skrivende stund, er Danmark og verden vendt på hovedet på grund af coronavirusset. Næsten ingenting er, som det plejer. Verden er ramt af sygdom på en måde,
vi ikke før har set. ”Bliv inden døre, undgå nærkontakt, vask hænder og følg med i
medierne om den sidste udvikling, når det gælder virusset.” Det er opfordringer, som
lyder igen og igen, og der kommer nye tiltag til os i en lind strøm. Vi bliver taget hånd
om.
Samtidig ved vi, at hver og en har ansvar for hinanden. Derfor viser vi hinanden og
myndighederne tillid ved at følge bestemmelserne. Vi lukker døre, og vi lukker ned.
Måske går vi en tur ud i forårssolen. Den minder os om, at vi lever trods faren for smitte
og død. Der er nogle ting, som faktisk er ”som før”. Længslen efter foråret gør, at vi
ser frem. Håbet er altid afgørende for os mennesker. Derfor håber vi, krydser fingre
og beder til Gud, om at vi må få bugt med den verdensomspændende epidemi, så
den ikke må få magt over os. Vi minder hinanden om, at det gode er stærkere end
al ondskab og sygdom, der findes. Vi synger, at opstandelsen er lige her, og vi ved,
at påskens budskab også i år skal deles blandt os, selvom det måske bliver på andre
måder. Vi ved, at konfirmanderne skal blive konfirmerede, på trods af aflysninger og
nye tidspunkter, for sammen vender vi stærkt tilbage.
Er det Gud der holder sin hånd under os?
Denne erfaring af tillid til, at nogen uden for os selv har omsorg for vore liv,
uanset hvad der sker, kalder jeg tro. Tro på at Gud er den, der altid holder sin hånd
under ethvert menneske, også når vi rammes af forfærdelse, angst eller sygdom.
Troen kommer til mig udefra, i den mening jeg oplever i mødet med et andet
medmenneske og det jeg møder, når jeg læser i Bibelen. I Jeremias 29, 11 står det: ”Jeg
ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om
at give jer fremtid og håb”. Det er kirkens budskab i en ”nøddeskal”, at det er Gud, der
giver os livet og dermed fremtid og håb. Også når alt rundt om os mister fodfæste.
Livgiveren, Gud selv, kom til os som et menneske og viste os, hvem han er. ”Jeg er

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

En norsk markvej.
vejen, sandheden og livet”, siger Jesus til Thomas (læs det i Joh.
Kap. 14), da Thomas fortvivler og ikke ved hvad han skal tro
eller hvor han skal gå. ”Tro på Gud og tro på mig,” var den korte
opfordring.
Bliv ved med at holde hånden under hinanden
Vi behøver ikke klatre op på husets tag og råbe vores tro ud,
men stille og i tillid tro, at Gud holder sin hånd under mig.
"Gud ikke har hænder som os," men sender dig og mig til at
være hænder for ham. Gud er til, selv om ondskaben og
usikkerheden banker på vores dør. Tro, håb og kærlighed er
Guds gaver til os, som vi skal tage med os ud i vores liv med
hinanden. Det er kirkens budskab til os alle. Kristus lever! Den
besked fik kvinderne ved graven påskemorgen, og det er fortsat
dagens bedste nyhed. Men nogle nyheder har det med at gå
ind ad det ene øre og ud ad det andet. Det har vi hørt! Måske
har vi lært at lytte bedre efter i disse dage. Opstandelsen, som
viser Guds magt over døden og det onde i verden, viser sig
nemlig i alle de små og store forhold, hvor mennesker viser
omsorg, tillid og ansvar for fællesskabet og bliver ved med at
holde hånden under hinanden.

Konfirmationer

Konfirmander laver
gruppearbejde
om ondskab.
På grund af corona-krisen bliver forårets
konfirmationer udsat til følgende tidspunkter:
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

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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Menighedsrådsvalg i Hvidbjerg, Lyngs o
Af Steen Torstensen, formand for valgbestyrelsen i Hvidbjerg,
Lyngs og Jegindø sogne
2020 er valgår i Folkekirken. Som hovedregel gælder
valget for en fireårig periode landet over, men hos os
tager vi to år ad gangen…!
Det nye menighedsråd for vore tre sogne vælges altså
med en funktionsperiode fra 1. søndag i advent, den
29. november 2020 til og med lørdag d. 26. november
2022.
Der er brug for mange forskellige kompetencer og
profiler i et menighedsråd, og det kunne være ønskeligt,
at flere unge ville spytte i næverne, lade sig udfordre
og stille op som kandidater til menighedsrådet. Jeg
tænker i øvrigt, at en plads i menighedsrådet ville
pynte gevaldigt på et ungt menneskes CV og under
alle omstændigheder være en platform for personlig
udvikling og en god ”læreplads” i samarbejde og
demokrati.
I høj grad efterspørges folk med engagement og
lyst til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage
medansvar for – og få indflydelse på vore kirker og

det væld af arrangementer, der kendetegner kirkelivet
lokalt.
På vore egne er vi i høj grad begunstiget af et
konstruktivt samarbejde med vore præster og vore
kirkelige børne- og ungdomsforeninger samt en lang
række kirkelige bevægelser og sammenslutninger.
Dertil kommer et tillidsfuldt og godt samarbejde med
Thyholm Skole og det lokale forenings- og erhvervsliv.
Der er historisk set en tradition for stor opbakning til
kirken her i vore sogne. Lad os i respekt for ”de gamle,
der faldt” og deres gode indsats tro på, at der er ”ny´
overalt”, der vil tage arbejdstøjet på og gøre en indsats
for kirken.
Af respekt for traditionen kan DU med DINE ideer
og forslag til stort og småt lade dig stille op til
menighedsrådet. Bliver du valgt, kan du være med til at
påvirke tingene og sætte kursen fremover.
Husk: Tradition uden fornyelse fører til stagnation – og
det er der vel ikke nogen, der ønsker…?!
Kom derfor frisk frem og vær med til at sætte netop DIT
præg på tingene!

Vær opmærksom på, at datoerne er flyttet på grund af corona-krisen. Illustration: Kim Broström.
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og Jegindø sogne
Det vil helt klart være at lyve, at der ikke er meget at
se til som menighedsrådsmedlem! Til gengæld er det
spændende at være med. Man får indsigt i mange ting
og får stor indflydelse på udviklingen!
Hvordan ser det så ud med udmeldingerne fra det
nuværende menighedsråd?
Rådet består af følgende otte medlemmer:
Lene Marie Flyvholm Kristensen og Kirsten Aalund
Christensen (valgt for Jegindø sogn), Jette Schandorph
Akselsen Wohlfahrt og Henrik Villesen (valgt for
Lyngs sogn), Marianna Hebsgaard Brogaard, Per Tony
Jørgensen, Mona Raabjerg Vestergaard og Steen
Torstensen (valgt for Hvidbjerg sogn).
Mona Raabjerg Vestergaard, der har trukket et stort læs
i menighedsrådet i mange år, tager ikke imod genvalg.
Resten af de nuværende rådsmedlemmer er til gengæld
villige til at lade sig genopstille.
Valgbestyrelsen består af Kirsten Aalund Christensen,
Marianna Brogaard og Steen Torstensen.
Der er med virkning fra i år vedtaget en ny og
tidssvarende valglov med tilhørende cirkulærer, der skal
sikre den demokratiske legitimitet i Folkekirken.
Man kan altid følge med på thyholmkirker.dk og
på pastoratets facebook-side, facebook.com/
thyholmpastorat, som man kan læse, selvom man ikke
selv er tilmeldt facebook. Du kan også løbende læse
mere om menighedsrådsvalget på menighedsraad.dk

Orienteringsmøde
Om valg til menighedsrådet for Hvidbjerg, Lyngs og
Jegindø sogne
Tirsdag den 9. juni kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter
Her vil der være en fast dagsorden, der bl.a. vil
indeholde en orientering fra menighedsrådet om
• Arbejdet i den forløbne funktionsperiode
• Kommende opgaver
• Regler for valgforsamlingen d. 15.9.
• Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges
Selve valgforsamlingen bliver tirsdag d. 15. september i
Thyholm Kirkecenter, hvor det nye menighedsråd ikke
som tidligere opstilles, men – sandsynligvis – VÆLGES. Når
der står ”sandsynligvis” skyldes det, at der senest 4 uger
efter valgforsamlingen kan indleveres en alternativ kandidatliste med stillere. Dette vil i påkommende tilfælde
udløse et afstemningsvalg d. 17. november.
På valgforsamlingen i september vil der også foreligge en
bunden dagsorden bl.a. med følgende punkter:
• Opstilling af kandidater til menighedsrådet
• Kandidaternes egen præsentation
• Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
• Skriftlig og hemmelig afstemning
Læs mere om menighedsrådsvalget på menighedsraad.dk

Menighedsrådsvalg 2020 i Søndbjerg-Odby sogne
Vi skal have valg til menighedsrådet i år.
I menighedsrådet ved Søndbjerg - Odby kirker er vi 5
valgte medlemmer, desuden graver Karsten Nielsen
som medarbejderrepræsentant, samt præsterne
Thomas Buelund og Liv Marit Tjelle Holm.
Der er i Thyholm Pastorat 2 menighedsråd. Vi arbejder
i menighedsrådene sammen og holder også møder
samme dage. I Søndbjerg Odby menighedsråd holder
vi møde fra kl. 16-18 hvorefter der er fælles møde fra
kl. 18-19.

I Søndbjerg - Odby menighedsråd er man valgt for 4 år
ad gangen. Der bliver i år behov for nye medlemmer til
menighedsrådet.
Menighedsrådet beskæftiger sig med mange
spændende ting bl.a. planlægning af årets
arrangementer i kirkerne.
DatoertilorienteringsmødeterfastsatafKirkeministeriet
til den 9. juni og afholdes i konfirmandstuen ved
Søndbjerg Præstegård. Valget er den 15. september.
Vi håber at datoerne holder; men intet er sikkert i disse
Corona-tider.
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Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådsmøde
Torsdag den 14. maj kl. 18.00: Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Solvang
Tirsdag den 12. maj kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 26. maj kl. 15.00: Andagt.
Alle Hjem
Mandag den 18. Maj kl. 19.30: Bibeltime hos Elly og Niels Anton
Christensen, Skærshøjvej 6.
Refleks
Mandag den 18. maj kl 19.30: Møde hos Rie og Børge Larsen,
Munkevej 7.
Thyholm KFUM og KFUK
Se: thyholm.kfum-kfuk.dk
Thyholm FDF
Se: fdf.dk/thyholm/

Fælles program
Følg med i kirkelivet i Thyholm Pastorat på www.facebook.
com/thyholmpastorat
Provstigudstjeneste
2. Pinsedag, mandag den 1. juni kl. 10.30 på herregården
Quistrup er der friluftsgudstjeneste for hele Struer Provsti.
Medbring tæppe og/eller stol.
Spaghettigudstjeneste
Torsdag den 28. maj kl. 17: Friluftsgudstjeneste i Søndbjerg
Søndagstr æf
Pinsedag, søndag den 31. maj kl. 14.30 - 16.30 i Thyholm
Kirkecenter.
Indre Mission
Onsdag den 6. maj kl. 19.30 i Hurup Missionshus: Kredsmøde. Taler: Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg.
Onsdag de 13. maj kl. 19.30: ”Tabor-mødet 2020” i Indre
Missions egnsmuseum i det gamle missionshus ”Tabor” i
Harring. Taler: Knud Bonde Nielsen, Thisted. Kaffebord.

6

Jegindø
Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Indre Mission
Onsdag den 6. maj: Se fælles. Vi kører fra Jegindø Missionshus kl.
18.45.
Onsdag den 13. maj: Se fælles.
Torsdag den 14. maj kl. 19.30: Sammenkomst i missionshuset.
Fritidsforkynder Harry Harregaard, Durup taler. Kor medvirker.
Kaffebord.
Onsdag den 27. maj kl. 19.30: Prædikenværksted ved sognepræst
Thomas Buelund. Emne ”Pinse”. Kaffebord.
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.

Mød Thyholm
Pastorat på nettet
Pastoratets profil på
Facebook-siden er
Kristi monogram
fra Jegindø Kirke

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.

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).

Provstigudstjeneste
Glasrude designet af
konfirmander fra Den
danske kirke i Göteborg
FDF
Mandag den 4. maj kl. 20.00: Ledermøde.
Torsdag den 21. - fredag 22. maj: Weekendtur for pilte og
væbnerelever. Kanotur, sejltur eller noget helt andet.
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
Torsdag den 14. maj kl. 16.00: Menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musik alsk tankerum

Onsdag den 20. maj 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 5. og tirsdag den 19. april fra kl. 19.00 i konfirmandstuen
ved Søndbjerg Præstegård. Har du problemer med transport, kan du
ringe til Grethe Ebdrup – 51 20 74 28.
Bibelkredsen
Mandag den 11. maj kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik Christensen,
Aggerholmsvej 25. Tekst: Johs. 17,1-11.

Den fælles provstigudstjeneste 2. Pinsedag mandag 1. juni
kl. 10.30 foregår i år i parken ved herregården Quistrup
i Gimsing Sogn. Temaet for årets gudstjeneste er ”Himmelsus”.
”Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt
vindstød”.
Provstigudstjenesten vil komme til at handle om lyd, og
hvad vi forbinder med lyd fra himlen. Kirkekorene fra
provstiets kirker synger ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise medbragt
mad, og der er boder med salg af pølser, kaffe og kage mv.
Quistrup er stedet, hvor B&O i sin tid startede. Adressen er
Hjermvej 57, 7600 Struer.
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Gudstjenester | maj 2020

		

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

Søndbjerg

Odby

3. maj
10.30 LH
9.00 JB
3. s. e. Påske
9.00 LH
8. maj
Bededag
9.00 TB
10.30 TB
10. maj
4. s. e. Påske
9.00 TB
9.00 LH
10.30 LH
10.30 TB
17. maj
5. s. e. Påske
10.30 LH
9.00 LH
10.30 TB
9.00 TB
21. maj
Kristi Himmelfart 10.30 LH
9.00 LH
10.30 TB
24. maj
6. s. e. påske
10.30 TB
9.00 TB
10.30 PT
31. maj
Pinsedag
10.30 TB
9.00 LH
10.30 LH
9.00 TB
1. juni
Fælles provstigudstjeneste for Struer Provsti på Quistrup Herregård
2. Pinsedag
TB: Thomas Buelund - LH: Liv Marit Tjelle Holm - PT Per Toftdahl Kirkekaffe
Kirkeglimt

Skriften på væggen
Af Svende Grøn

Drømmetyderen Daniel kunne læse
skriften på væggen. Skriften blev
skrevet af en hånd under en fest på
slottet, hvor Kong Belshassar, havde
inviteret tusindvis af magtfulde mænd.
Kongen forlangte, at man skulle drikke
af de guld- og sølvkar, som hans far
havde stjålet fra templet i Jerusalem,
og ovenikøbet udbringe skåler for alle
mulige guder, men da hånden begyndte at skrive, stivnede kongen alligevel af
skræk.
Ingen vismænd eller troldmænd i riget
kunne tyde teksten: ”Mene, mene,
Tekel og Ufarsin”. Heldigvis kom dronningen i tanke om Daniel, som havde

tydet drømme for den gamle konge,
og lod ham kalde til sig. Daniel skældte
Belshassar ud: Du har vist foragt for Gud
ved at drikke af templets kar og ovenikøbet skålet for guder lavet af guld, sølv,
kobber, jern, træ og sten. Men den gud,
der passer på dig og dit liv, har du ikke
vist respekt!
Da oversatte Daniel skriften på væggen:
’Mene’ betyder, at din tid som konge er
slut. ’Tekel’ betyder, at du er blevet vejet
og fundet for let. Og ’Ufarsin’ betyder,
at dit rige er blevet delt og overladt til
andre!
Samme nat blev Kong Belshassar
dræbt, og mederkongen Dareios overtog magten.
At kunne tyde skriften på væggen er

vigtigere nu end nogensinde. Vi har
længe nok smittet hinanden med
hovmod, grådighed og selvoptagethed.
Under prædikestolen i Hvidbjerg Kirke
står citatet, man kan læse i Daniels
Bog kapitel 5. Hvorfor mon? Måske
er det netop en advarsel om at møde
Gud, skaberværket og hinanden med
respekt! Man siger, at tiden taler sit
tydelige sprog, men hvad nytter det,
hvis ingen hører efter?

