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Sognepræst Liv Marit Tjelle Holm blev ordineret
af Biskop Henrik Stubkjær i Viborg Domkirke
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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

Jesus?
Af Svende Grøn
Der fødes et lille drengebarn i et fjernt land i en fjern tid, og intet i verdenshistorien
vil nogensinde være det samme igen. Drengen vokser op i en familie, som er
ligesom så mange andre, men i den bibelske fortælling bærer moderen på en
hemmelighed: Barnet er verdens frelser! Ærkeenglen Gabriel har fortalt Maria, at
hendes dreng skal have navnet Jesus; et navn, der betyder Herren frelser.
Som voksen begynder Jesus at vandre rundt i sit fødeland og fortæller om Gud på
en anden måde, end landets jødiske beboere normalt talte om Gud; faktisk var de
så gudfrygtige, at de ikke måtte sige Guds navn direkte. Alligevel taler Jesus ifølge
evangelierne fortroligt og nærværende om Gud og åbner op for, at alle og enhver
må henvende sig til ham og kalde ham Far! Det oplever vi stærkt og præcist, hver
gang vi beder bønnen Fadervor.
Oprindeligt var begrebet Guds søn ikke forbeholdt Jesus. I Det Gamle Testamente
er konger gudssønner, og i salme 2 i Salmernes Bog er det ovenikøbet hele Israels
folk, der af Gud bliver tiltalt: ”Du er min søn!” Den opmærksomme bibellæser vil
opdage, at i de ældste nytestamentlige tekster, fx Paulus’ brev til Romerne, der
sandsynligvis er skrevet i januar eller februar år 55, opnår Jesus sin titel som Guds
søn i forbindelse med opstandelsen, mens de senere skrevne evangelier, hvoraf
Markusevangeliet er det ældste fra år 64, har lidt forskellige tidspunkter for, at
Jesus bliver kaldt Guds søn. I Markusevangeliet sker det i forbindelse med dåben,
mens det hos Lukas allerede sker i forbindelse med undfangelsen.
Ud over sit tilnavn som gudssøn kaldes Jesus i Bibelen også for Menneskesønnen.
Udtrykket bruges i Det Gamle Testamente om den frelserskikkelse, Messias, som
skulle komme og forløse det jødiske folk. I sin store apokalyptiske vision skriver
Daniel, Kong Nebukadnesars gode ven fra løvekulen, om en drøm, han havde:

Deadline for maj 2020:
Den 20. marts 2020.
Foto:
Folkekirkens Nødhjælp, Ellen Aarlit Gade, Svende
Grøn. Vignetterne i dette nummer er lavet af
konfirmanderne.

Gudstjeneste arrangeret af konfirmander i januar 2020
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

Med himlens skyer kom en,
der så ud som en menneskesøn;
han kom hen til den gamle af dage
og blev ført frem for ham.
Herredømme, ære og kongerige blev givet ham;
alle folk, stammer og tungemål tjente ham.
Hans herredømme er et evigt herredømme,
som ikke skal forgå,
hans kongerige
skal ikke gå til grunde.
(Daniels Bog, kapitel 7, vers 13-14)
Udtrykkene Kristus og Messias, der er tilnavne, som ofte
knyttes til forståelser af Jesus, betyder egentlig det samme bare på to forskellige sprog. Kristus betyder den salvede på
græsk, som på hebraisk bliver til Messias. I det gamle Israel
salvede man konger og præster og understregede dermed
helt konkret, at de var udvalgte af Gud (ivrige seere af Netflix,
som undertegnede, kan i serien The Crown (sæson 1 afsnit
5) se, hvor alvorligt briterne tog salvningen af Dronning
Elisabeth, hvor et klæde skulle skjule Guds berøring af hende
i det afgørende øjeblik). Selvom titlen Kristus altså oprindeligt
var knyttet til magtforhold og relationer i det jødiske univers,
blev det med Paulus, der primært henvendte sig til ikke-jøder,
nærmest til et ”efternavn”, der udpeger Jesus, som udvalgt til
at være verdens frelser.
Det kan for nogle virke en smule forvirrende, at Jesus ikke selv
var kristen; Jesus var helt og aldeles jøde! Forskellige retninger
inden for den kirkehistoriske forskning har forskellige bud
på, hvilke selvopfattelser man med rimelighed kan tillægge
Jesus, men der synes efterhånden at være konsensus om den
fortolkning, at Jesus ikke var religionsstifter. Det var Paulus,
som skabte religionen kristendom, selvom han egentlig

også var jøde og vedblev at være det hele sit liv. Har man
interesse for denne side af sagen, kan jeg anbefale Niels
Hyldahls Paulus, brudstykker af en biografi, Anis 2009 og
Paulusevangeliet, nye perspektiver på Romerbrevet, redigeret
af Kasper Bro Larsen og Troels Engberg-Pedersen, Anis 2015.
Der findes næppe et menneske i verdenshistorien, hvis
betydning overgår Jesu. Hans tilhængere og modstandere
skal tælles i milliarder, og alligevel må hver enkelt på et eller
andet tidspunkt i deres liv forholde sig til ham på deres egen
måde. Som denne artikel antyder, er der masser af spørgsmål,
som man kan stille til Jesus-skikkelsen i fortid, nutid og
fremtid. I kirken er Jesus altafgørende, der findes fx 68 salmer
i Salmebogen med hans navn i titlen, så derfor er det yderst
relevant, at årets kirkehøjskole har netop ham som sit tema.

*Fra vugge til grav†
HVIDBJERG KIRKE
Dåb:
12. januar:
Alfred Henvig Normand
ODBY KIRKE
Dåb:
26. januar:
Lærke Søndergaard
Begravelse/bisættelse:
25. januar:
Knud Nielsen
JEGINDØ KIRKE
Begravelse/bisættelse:
8. januar:
Anna Lund Laursen
11. januar:
Ingeborg Karoline Knorborg

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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Værestedet 12A kæmper mod ensomhed
af Svende Grøn
Et stenkast fra alfarvej, hvor vejen gennem byen slår et sving,
ligger et lysegråt hus, som er vokset sammen med den
røde bygning, der engang var Thyholm Kemiske Fabrik. De
fleste, der har passeret huset de sidste par år, har ikke kunnet
undgå at observere en kolossal forandring fra forfalden
afmægtighed til velholdt hygge. Det er nemlig et solidt hus
i Nørregade fra 1890, som gennem sit liv har oplevet lidt af
hvert fra bødkerhjem til værested, og det ser umiddelbart
ud til, at huset er glad for det hele! I al fald udstråler huset
åbenhed og hjemlig stemning, den dag Karen Torstensen
åbnede Værestedet 12 A for undertegnede.
”Vi laver forskellige aktiviteter, men de fleste gæster vil bare
gerne sidde og snakke. Det er meget forskelligt hvor mange,
der kommer. Nogle dage kommer der ingen og andre dage
8-10-12 stykker. Siden maj 2018, hvor huset åbnede, er det
blevet til mere end 500 besøg. Vi kalder dem gæster i stedet
for brugere. Vi vil jo gerne have det så naturligt og hjemligt
som muligt. Gæsterne har mødt nok instanser, der betragter
dem som klienter, patienter og brugere, men hos os er de
gæster, for det synes vi passer godt til vores sted! Og vi er
værter! Der er intet personale, og der er ingen vagtplaner!”
På en træplade på kanten af billardbordet ligger et puslespil,
som er ved at samle sig sammen. ”Der er nogle, som
gerne vil sidde lige så stille og bare lægge puslespil. Vi har
en gæst, som når han er færdig med kaffen, siger: ”Jeg
går lige herind”, og så lægger han ellers brikker på plads,”
fortæller Karen Torstensen, som er frivillig i Værestedet 12A.
”Man kan få 3 puslespil med 1000 brikker for 15-20 kr. i
genbrugsbutikken, og så kan vi jo bare levere dem tilbage
Værestedet 12A er fyldt af stemning
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igen, når vi ikke gider længere!”
”Der er 3-4 værter ad gangen”, forklarer Karen, som fortæller,
at man overvejer at udvide aktiviteterne i og ud fra huset.
”Det komme meget an på, hvad gæsterne vil! Vi vil gerne
ture ud af huset og lave nogle spiseaftner i forlængelse af
åbningstiden, så gæsterne kan blive til en bid mad.”
Der er mellem 20-25 frivillige tilknyttet Værestedet 12A; og
så er der en hel masse, som godt vil træde til, hvis det kniber
med at få det til at hænge sammen. Der er to, Pus (der
jo egentlig hedder Birthe Villadsen) og Karen Torstensen,
som holder styr på, at der er nogle i huset i åbningstiderne
tirsdag og torsdag fra kl. 13 - 16.30. Det er også dem,
man kan henvende sig til, hvis man gerne vil hjælpe til i
Værestedet 12A. Pus har mobil 40 74 16 30.
”Det er vidt forskellige mennesker, der kommer i huset, der
er ikke to menneskeskæbner der er ens, men de har alle
sammen en ting til fælles: Ensomhed. Der er mange måder
at være ensomme på. Vores gæster slås alle sammen med
noget, og de har brug for, at der er nogen, der ikke svigter!
Når vi har åben, så HAR vi åben, og så er de altid velkommen
til at få en snak.”
At tilgodese nogle menneskers behov for fællesskab og
nærvær er en væsentlig motivation for Værestedet 12A. Det
kan f.eks. være at følge med én på kirkegården eller snakke
om det, som kan være svært at tale med familie og naboer
om. Det betyder også meget, at værestedet ikke er en del
af ”systemet”, så der er et neutralt sted, hvor frustrationer,
magtesløshed og svigt kan få luft.
Bag huset i Nørregade ligger Danmarks hyggeligste og
fineste rygeskur, som værter og gæster nogle gange sætter

Konference
om demens
Torsdag den 26. marts sætter Hvidbjerg, Lyngs og
Jegindø Menighedsråd fokus på kommunikation
med demente, og du er inviteret med. Det foregår i
Thinghouse på Jegindø kl 9.00 til 15.00.
Demens er en stadig udfordring - også i vort pastorat, og menighedsrådet ønsker at ruste såvel pårørende som frivillige til at hjælpe hinanden med at
øge den demensramtes livskvalitet. På konferencen,
som ledes af Henriette Wager Nielsen fra Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold, ledes vi gennem de
problemstillinger, der rejser sig i kølvandet på demens.
Konferencen er målrettet alle indbyggere i pastoratet over 14 år og er gratis. Sponsorer for dagen er
Struer Kommune, Hvidbjerg Bank, Sparekassen Thy
og Sparekassen Vendsyssel.
Menighedsrådet glæder sig til at se jer til en spændende dag

sig ud i. Skuret, der er helt nybygget, kunne nok få en stædig
ikke-ryger til se stort på røgen for samværet og fællesskabets
skyld.
Værestedet 12A er en selvejende institution med en
bestyrelse med otte medlemmer, der fandt sammen efter
et menighedsmøde, hvor man blandt andet drøftede
kirkens diakonale ansvar. Man er meget velkomne til at
hjælpe værestedet med økonomiske bidrag. Enten i den blå
kaffekande i køkkenet eller ved at henvende sig til Sam (der
egentlig hedder Kristen Villadsen) på 40 94 16 30.

Hjælp KFUM og KFUKs
Børnefestival

Den 15.-17. maj holder KFUM og KFUK Børnefestival i Thy.
Temaet for festivalen er “Magiske hænder”. Det bliver en
forrygende weekend for børn med fællesskab, store oplevelser, aktiviteter, tid til tro og eftertanke, masser af sang
og musik osv. Der kommer børn fra hele landet, og også
fra lokalområdet vil mange børn være med, når det går
løs i Hurup. Man kan læse mere om festivalen på boernefestival.kfum-kfuk.dk. Festivalen har brug for hjælpende
hænder, så har du tid og lyst til at hjælpe, så henvend dig
til Janni Gramstrup på 51557711 eller jannigramstrup@
kfum-kfuk.dk eller til Inger Bak Vestergaard på 61767622
eller ingerbak@kfum-kfuk.dk

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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P a s t o r a t e t

Fælles program
Kirkehøjskole
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.
Spaghettigudstjeneste
Tirsdag den 3. marts kl. 17 i Hvidbjerg Kirke.
Onsdag den 22. april kl. 17 i Lyngs Kirke.
Søndagstr æf
Søndag den 29. marts kl. 14.30 - 16.30 i Thyholm Kirkecenter.
Caféeftermiddage
Onsdag den 11. marts: Inger Hargaard Christiansen: ”Fra
kartoffelavler i Styvel til Danmark rundt som landinspektør”.
Onsdag den 25. marts: Esther Jacobsen: ”En Thyholmers
kamp for Thyholm”.
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.
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Indre Mission
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30 i Agger Missionshus: Kredsgeneralforsamling.
Torsdag den 19. marts kl. 19.30 i Vestervig Missionshus:
Bibelkursus. Underviser er seniormedarbejder Per Weber,
Hinnerup.
Tirsdag den 31. marts i Agger Missionshus: Kredssamfundsstævne. Medvirkende missionær Villy Sørensen, Hammel.
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.
Kvindernes Internationale Bededag 2020

Fredag den 6. marts kl. 19.00 i Hurup Kirkecenter: ”Kvindernes
Internationale Bededag”. En verdensomspændende bevægelse
af kristne kvinder, der mødes en gang om året for at fejre en
fælles bededag – og det har man gjort siden 1887. Temaet i år
er: ”Rejs dig! Tag din båre og gå!” Forskellige kvinder fortæller i
gudstjenesten om deres egen baggrund i Zimbabwe og om de
præcise udfordringer, de har i deres hverdag. Vi vil bede for
dem og os selv, samt lytte til en prædiken. Der er mulighed for
hyggeligt samvær, hvor vi lærer hinanden at kende på tværs af
sogne- og kirkeskel. Kaffen er gratis. Vi synger efter Den danske
Salmebog. Der er indsamling til projekter i udlandet. Kontakt:
26 21 12 84 el. 97 95 11 33. Alle kvinder uanset alder er hjertelig
velkomne. Arrangeret af kvinder i Sydthy og på Thyholm. Læs
evt. mere på www.kvindebededag.dk.

Hvidbjerg/Lyngs

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 25. marts kl. 19 i Konfirmandstuen i Søndbjerg.
Solvang
Tirsdag den 10. marts kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 24. marts kl. 15.00: Andagt.
Konference om demens
Torsdag den 26. marts kl 9 - 14 i Thinghouse, Jegindø. Se annonce
andetsteds i dette blad.
Dåbsklude-strik
Tirsdag den 10. marts kl. 14 - 16 i Thyholm Kirkecenter.
Grundtvigsk Forum
Tirsdag den 17. marts kl. 19 i Thyholm Kirkecenter:
Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
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 23. marts kl. 19.30: Bibeltime hos Marie og Holger
Krogstrup, Søndergade 11.
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/
Jegindø

Indre Mission
Tirsdag den 10. marts: Kredsgeneralforsamling, se fælles program. Vi
kører fra missionshuset kl. 18.40.
Onsdag den 11. marts kl. 19.30 i Jegindø Missionshus: Kirsten
Graversgård fortæller og viser billeder fra Kenya. Kaffebord og
generalforsamling.
Torsdag den 19. marts: Bibelkursus, se fælles program. Fælles kørsel
fra missionshuset kl. 18.45.
Onsdag den 25. marts kl. 19.30 i Jegindø Missionshus: Vi arbejder
med Romerbrevet kap. 1-7. Kaffebord.
Ønskes yderligere oplysninger kontakt gerne Kirsten Graversgård, tlf.
97 87 92 18. Alle er meget velkomne.
FDF
Fredag den 6. marts – søndag den 8. marts: Kredsweekendtur for
hele kredsen til Vigsø ved Hanstholm.
Mandag den 23. marts kl. 20.00: Ledermøde.
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
Menighedsrådsmøde onsdag den 25. marts kl. 16.00 i
Konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musik alsk tankerum
Mandag den 23. marts 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 10. marts og tirsdag den 24. marts kl. 19.00 i Søndbjerg
Præstegård. Har du problemer med transport ringer du til Grethe
Ebdrup 51 20 74 28, så arrangerer vi samkørsel.
Bibelkredsen
Mandag den 9. marts kl. 19.00 hos Karen Margrethe og Knud
Christiansen, Lavbjergvej 6. Tekst: Johs. 8,42-51.

Læs mere på www.thyholmkirker.dk
Konference om demens
Torsdag den 26. marts kl 9 - 14 i Thinghouse, Jegindø. Se annonce
andetsteds i dette blad.
Dåbsklude-strik
Tirsdag den 10. marts kl. 14 - 16 i Thyholm Kirkecenter.
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Gudstjenester | marts 2020

		

Hvidbjerg

Lyngs

Jegindø

1. marts
10.30 AH
9.00 TB
1. s. I fasten
9.00 AH
8. marts
2. s. i fasten
9.00 TB
9.00 LH
10.30 LH
15. marts
3. s. i fasten
10.30 LH
9.00 LH
22. marts
Midfastesøndag 9.00 LH
10.30 TB
29. marts
Mariæ bebudelse 10.30 TB
9.00 TB
9.00 LH
TB: Thomas Buelund - LH: Liv Marit Tjelle Holm - AH Annemette Hou Nielsen - JB Jan Bjerglund
Særgudstjeneste
Kirkekaffe
Sogneindsamling
Dåbsjubilæum

Søndbjerg

Odby

-

10.30 TB

10.30 TB

-

-

10.30 JB

10.30 LH

-

-

10.30 LH

Kirkeglimt

Hvert skridt tæller! Gå med den 8. marts
Voldsom tørke, katastrofale oversvømmelser, ødelæggende mudderskred
og smadrede livsgrundlag. I verdens
fattigste lande sætter klimaforandringerne deres tydelige spor. Befolkningerne i de ramte lande har hårdt brug
for hjælp, og derfor går pengene fra
vores sogneindsamling også i år til
ofrene fra klimakrisen. DU kan gøre
en forskel ved at gå med og/eller tage
godt imod indsamlerne søndag den 8.
marts, hvor Folkekirkens Nødhjælp har
sin årlige landsindsamling.
Indsamlingen er også en social
kom-sammen!
Ikke nok med at du hjælper mennesker i nød, men du får oven i købet
en dejlig dag med frisk luft ad libitum
og masser af skridt på skridttælleren! Dertil kommer hygge og kaffe
sammen med andre indsamlere i dit
lokalområde, og når du er kommet

godt gennem din rute, er der tilbud
om en svingende tallerkenfuld varm
suppe med boller.
Årets indsamling støtter særligt
kvinder
Den 8. marts 2020 er i øvrigt ikke kun
dagen, hvor Folkekirkens Nødhjælp
samler ind. Det er også Kvindernes
Internationale Kampdag, og det giver
rigtig god mening at koble de to
begivenheder sammen. Det er nemlig
især kvinderne, der
står i forreste række,
når klimakatastroferne
rammer. Fire ud af fem
mennesker, som bliver
tvunget til at forlade
deres hjem på grund af
klimaforandringer, er
kvinder. Derfor samler
vi ind til klimahjælp,

der kommer verdens fattigste kvinder
til gavn (kilde: Folkekirkens Nødhjælp).
Henvendelse og yderligere oplysninger hos indsamlingslederne:
Hans Rabenhøj, Jegindø:
Tlf. 97 87 57 14 – Mobil: 26 18 37 47.
Steen Torstensen, Hvidbjerg/Lyngs:
Tlf. 97 87 16 57 – Mobil: 51 71 56 49.
Man kan også tilmelde sig digitalt på
blivindsamler.noedhjaelp.dk.

