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”Forventningens glæde er ofte den største”, siger en
gammel talemåde. Tænker vi tilbage, har vi sikkert også
oplevet dét i forbindelse med den skyhøje forventning, vi som børn byggede op ind under jul. Den forventning knyttede sig jo ofte til det, som Peter Faber
antyder med ”hans store lommer”, for hvad mon de
rummede, de store lommer? Det kunne i barnets fantasi kun være opfyldelsen af de hedeste ønsker og drømme. Når det så alligevel ikke altid viste sig at holde stik,
og de ”bløde” pakker var i overtal, så oplevede man, at
forventningens glæde oversteg virkelighedens skuffende realiteter.
Hvad er det så, vi som voksne knytter vore forventninger til i adventstiden? Det er vel ikke længere så meget
de rare pakker under træet, som fyldte utrolig meget i
forventningen, da vi var børn. Nu er det nok i højere
grad de mange hyggelige traditioner og samværet
med vore kære i juledagene. Men også dé forventninger kan jo blive skuffede, og nogle af dem er måske allerede på forhånd frataget os, fordi de mennesker, som
de knyttede sig til, ikke længere er iblandt os. Julen kan
således både for store og små blive de skuffede forventningers tid.

Er forventningens glæde
altid den største?
Adventstiden er forventningens tid. Tænker vi voksne tilbage på
dengang vi var børn, husker vi formentlig stadig, hvor utrolig lang
adventstiden forekom os at være. Dagene sneglede sig af sted, og
forventningen steg til uanede højder. Sådan er det vel ikke helt
mere for os, som for længst har lagt barndommen bag os, men de
mindste kender det vist endnu, og det billede Peter Faber i sin tid
tegnede af barnets glædelige forventning i ”Peters jul” er nok stadig ganske rammende:
”Jeg glæder mig i denne tid,
nu falder julesneen hvid,
så véd jeg julen kommer,
min far hver dag i byen går,
og når han kommer hjem, jeg står
og ser hans store lommer...”

Alt det, som vi indtil nu har nævnt som vore forventningers mål ind under jul, kan vise sig at skuffe, når dagen kommer, som vi har set frem til. Men lykkeligvis
bringer julen jo også et langt større budskab med sig,
som aldrig skuffer den, der har glædet sig til at tage
imod det. Her kan forventningen aldrig stå mål med
glæden, når dagen kommer, hvis vi tør åbne hjerter og
sind for det budskab, som englen forkyndte den første
julenat, og som stadig lyder til os, hver gang det bliver
jul:
”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for
hele folket:
I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus,
Herren.”(Lukas kap.2)
Må det også i denne advents- og juletid blive dette
budskab, der nærer vort håb og bærer vor glæde!

Lars Grønbæk Sandfeld
Søndbjerg
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Thyholm Genbrug

Pr æster
Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars G. Sandfeld (LS)
Sembvej 3, 7790 Thyholm. Tlf. 97 87 11 15,
e-mail: lsa@km.dk
Søndbjerg/Odby
Sognepræst Kristian Brogaard (KB)
Aggerholmsvej 2,7790 Thyholm. Tlf. 97875136,
e -mail: kba@km.dk
Jegindø
Sognepræst Hans Vestergaard Jensen (HV)
Kirkebakken 1, 7790 Thyholm. Tlf.: 97 87 90 03,
e-mail: havj@km.dk
Fri weekend den 11.-12. december.
Der henvises til Jan Bjerglund (JB), tlf. 9786 1122.

For m ænd
For ca.19 år siden købte Anne Søndergaard huset Søndergade 5 i Hvidbjerg. Hun havde en ide
om, at der skulle være en genbrugsbutik, og der
var andre, som gik med på ideen. Mange var dog
skeptiske, ”kunne noget sådant gå i Hvidbjerg?”
Men Genbrug har bestemt vist sig at være levedygtig, og at have sin berettigelse, både som arbejdsplads for mange frivillige, men også som en
god indtægt for Danmission og Mission Afrika,
de to missionsselskaber, som står bag Thyholm
Genbrug.

Hvidbjerg
Anne Mette Vestergaard
tlf.: 97 87 24 48
Lyngs
Anna Fomsgaard
tlf.: 97 87 80 92
Søndbjerg/Odby
Louise Gadegaard
tlf.: 97 87 51 57
Jegindø
Hans Rabenhøj
tlf.: 97 87 57 14

Vi betragter helt klart Genbrug som en del af det
kirkelige arbejde på Thyholm. Overskuddet fra
butikken går ganske vist ikke til lokalt arbejde,
men derimod til missionsselskaberne, som arbejder både i Danmark og i udviklingslande med
kirkeligt arbejde, men også i høj grad med hjælp
til praktisk bistand.
Men foruden at være en forretning, hvor der skal
skaffes penge til missionsselskabernes arbejde,
er Genbrug også et socialt netværk for mange,
både medarbejdere og kunder. Der er altid kaffe
på kanden, og der er tid til en snak.
Med sine godt 50 medarbejdere er Genbrug en
af de største arbejdspladser på Thyholm, og faktisk en af de genbrugsbutikker i hele landet, som
har flest medarbejdere.

Gr avere
Hvidbjerg
Per Harkjær, Kirkegårdskontoret
tlf.: 97 87 12 83
Lyngs
Kresten T. Kristensen
tlf.: 97 87 15 80, mobil: 61 30 15 80
Søndbjerg
Niels K. Dahlgaard
tlf.: 21 29 63 57
Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76

|
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Butikken er åben hver dag fra kl. 10 – 17, dog kun
kl. 10 – 12 om lørdagen.
Alle er velkommne til at kigge ind, vi viser gerne
de nye lokaler frem.
Hanne Christensen og Else Toftdal.
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Den 15. okt. blev der holdt indvielse af de nyistandsatte lokaler med ca. 125 gæster. Formanden for Jegindø Menighedsråd, Hans Rabenhøj
holdt indvielsestalen og klippede den røde snor.
Derefter blev der serveret et lille traktement, og
der var mulighed for at bese lokalerne.
I forbindelse med renoveringen har butikken
skiftet navn til Thyholm Genbrug, hvilket markerer, at det ikke bare er Hvidbjergs genbrug, men
hele Thyholms.

Pr. 1. jan. i år har Anne Søndergaard overdraget
huset med forretning og lejlighed til missionsselskaberne, så det nu er dem, der står som ejere.
De nye ejere besluttede sig for at renovere butikken. Specielt det, der før blev omtalt som bagbutikken, trængte til istandsættelse.

Jegindø
Ernst M. Lauridsen
tlf.: 97 87 93 23

G u d s t j e n e s t e r

Renoveringen, som er foretaget af lokale håndværkere og en stor flok af frivillige, blev afsluttet
midt i okt. Resultatet er blevet rigtig flot.
Lokalerne fremstår meget lyse og brugervenlige, hvilket giver en god arbejdsplads for medarbejderne.
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Fælles progr am

Fra BUSK gudstjeneste
i Hvidbjerg i oktober.

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
3. oktober :
31.oktober :

Clara Elisabeth
Grusgaard Mathiasen
Vilhelm Lindstrøm Kaarøe

Begravelser/Bisættelser:
23. oktober :
Karin Hebsgaard
30. oktober:
Ivan Kjær Bjerregaard

Jegindø Kirke
Begravelse/Bisættelse:
19. oktober: Peter Guss Boldsen

Café-eftermiddage
i Thyholm Kirkecenter
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra
Thyholm Genbrug, Menighedsråd m.fl. påtænker at arrangere café-eftermiddage i Thyholm
Kirkecenter, foreløbig i perioden januar – april.
Formålet med café-eftermiddagene er, at give
alle på Thyholm og Jegindø, som har lyst til/
brug for det, at møde andre til et par timers
uforpligtende samvær med sang, kaffe, fortællinger ved lokale kræfter m.m.
Følgende datoer er planlagt:
12. januar, 26. januar, 9. februar, 23. februar,
9. marts, 23. marts og 13. april.
Alle dagene med start kl. 14.30.
Mere udførligt program i næste nummer af
Kirke og Sogn.

Redaktionen ønsker alle læserne en glædelig jul samt
et godt nytår.

Julefest
Tirsdag den 28. december kl. 19.00 inviterer Unge Hjem og Indre Mission til
julefest i Thyholm Kirkecenter.
Julefesten er en fest med mange traditioner. Derfor vil der være dans om juletræet, mens de velkendte julesange
synges.
Derefter fortæller Anne Mette Vestergaard om ”Min barndoms jul”. Under
talen vil der blive vist en video for
børnene, hvor Sigurd Barrett sammen
med Snapper fremfører juleevangeliet
på sin helt egen måde.
Der vil også være lege for børn og
voksne. Og naturligvis er der kaffebord
med lækkerier.
Pris for voksne: 30 kr. Børn: gratis.
Hvidbjerg Kirkes
hjemmeside
Til alle kirkelige foreninger/organisationer, som ønsker deres arrangementer
annonceret på
Hvidbjerg Kirkes hjemmeside:
Dato, tid og sted samt evt. omtale af
arrangementet bedes sendt til Ellen
Gade, som er vores ”kalenderfører”.
Mailadr. morellen@besked.com
Anne Mette Vestergaard
Langtidskalenderen
Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.30 kommer den iransk fødte præst Massoud
Fouroozandeh til Thyholm Kirkecenter. Massoud, der kom hertil som flygtning, har startet migrantkirker op flere
steder bl.a. i Odense.
Arrangører er Grundtvigsk Forum og
Indre Mission, Hvidbjerg.

www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx
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Hvidbjerg
Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk
Hvidbjerg K irke
Tirsdag den 21. december kl. 19.00 -20.00. “Syng
julen ind” arrangement med fællessang. Kirkesangere fra Thyholm og Jegindø vil synge for.
Solvang
Tirsdag den 14. december kl. 14.30. Altergangsgudstjeneste.
Fredag den 24. december kl. 10.30: Julegudstjeneste.
Indre Mission
Onsdag den 8. december. kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter: Adventsmøde med sognepræst
Jan Bjerglund, Humlum.
Tirsdag den. 28. december kl. 19.00: Julefest i
Thyholm Kirkecenter. Se Fælles.
Unge Hjem
Onsdag den 8. december kl. 19.30. Unge
Hjem slutter op om adventsfesten i Thyholm
Kirkecenter.
Tirsdag den 28.december kl. 19.00. Julefest i
Thyholm Kirkecenter. Anne Mette Vestergaard taler. Se Fælles
K FUM og K FUK – Mokken
Se program på www.thyholm.kfum-kfuk.dk
Mødested i Thyholm Kirkecenter hver onsdag
kl. 19.00 - 21.00.
K FUM og K FUK – Ungdomsklubben
Se program på www.thyholm.kfum-kfuk.dk
Mødested i Thyholm Kirkecenter hver tirsdag kl.
19.00- 21.00.
FDF
Puslinge:
Tirsdage kl. 17.30-19.00.
1. Tumlinge: Tirsdage kl. 17.30-19.00.
2. Tumlinge: Tirsdage kl. 19.00-20.30.
1. og 2. pilte: Tirsdage kl. 19.00-20.30.
Væbnerelever: Mandage kl. 19.00 -20.30.
1. væbnere og 2. væbnere:
		
Mandage kl. 19.00-21.00.

Lyngs
Bibelkredsen
Torsdag den 9. december kl. 19.30: Møde hos
Birthe og Leo Villesen, Lyngs Kirkevej 12.
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Emm aus
Tirsdag den 7. december kl. 19.30. Adventsmøde ved Elly og Flemming Larsen, Ejsing.
Søndag den 19. december kl. 16. Søndagsmøde ved Karin Juul Jensen, Søndbjerg.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Indre Mission
Onsdag den 8. december kl. 19.30: Adventsfest i
Missionshuset. Hyggeaften/Filmaften II. Der serveres ris a la mande og kaffe med småkager
Onsdag den 29. december kl. 19.30 Juletræ i
Missionshuset. Pastor Erik Lunde, Struer taler og
underholder. Kaffebord.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 879218.
FDF
Søndag den 5. december kl. 10.30. Familiegudstjeneste. Vi mødes ved kirken kl. 10.20.
Torsdag den 9. december kl. 18.30. Lederne laver juledekorationer.
Lørdag den 11. december kl. 9.00. Lederne laver
juledekorationer. Kl.12 sælger børn og ledere juledekorationer. Vi kommer rundt på hele øen.
Mandag den 13. december kl. 18.30 – 20.00. Juleafslutning for hele kredsen.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger
kl. 18.30 – 20.00.
Tumlinger/Pilte kl. 18.30 – 20.00.
Væbnere og seniorer aftaler særskilt møder og
ture hver måned

Søndbjerg/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
K irkebil
Menighedsrådet har vedtaget at forsøge med
en kørselsordning til søndagsgudstjenesterne
i Søndbjerg og Odby Kirker på følgende
måde:
1. Har man bil og lejlighedsvis er villig til at
tage andre med i den til gudstjeneste, kan
man henvende sig på tlf. 9787 5026.
2. Har man ikke bil og gerne vil have kørelejlighed, kan man senest fredag bestille kørsel på
samme tlf. 9787 5026 (eller evt. 9787 5036).

Juleafslutning i Søndbjerg
K irke
Torsdag den 16. december kl. 17 for Søndbjerg
Efterskole, og hvor efterskolen medvirker med
kor og orkester.
Julegudstjenester den 24.
december
Familievenlig julegudstjeneste med Thyholm
friskoles børnekor i Odby Kirke kl. 14.30.
Julegudstjeneste i Søndbjerg Kirke kl. 16.
Bibelkredsen.
Mandag den 13. december kl. 19.00 hos Grethe
og Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25.
Vælg dine to yndlings advents-/julesalmer.
Søndagsskolen
Et tilbud til alle skolebørn, der har lyst til at høre
bibelfortælling, synge, lege, grine og lave sjove
ting. Vi hører ind under Danmarks folkekirkelige
Søndagsskoler. Det koster ikke noget at være
med, og man skal ikke være medlem.
Mandag den 6. december kl. 15.45-16.45 i Alfas
nye lokale på Friskolen.
Evt. henvendelse til
Margit Donslund 97 87 57 37.
FDF
Puslinge (1., 2. og 3. klasse) på Stationen torsdagene den 2. og 9. december kl. 14.00 - 15.30.

Uglev Ældrecenter
Fredag den 24. december kl. 10.30: Julegudstjeneste.

S o g n

– Fælles kirkeblad for de 5 sogne på Thyholm og
Jegindø

Søndbjerg og Odby

Redaktionsudvalget

Jegindø

Hvidbjerg

Pt. ingen lokalredaktør

Lyngs

Juleafslutning i Odby K irke
Torsdag den 16. december kl. 8.30 for Thyholm
Friskole.
Torsdag den 16. december kl. 10.00 for børnehaven Evigglad og børn hos dagplejemødre i
Søndbjerg og Odby.
Forældre og bedsteforældre er også velkomne.

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf.: 97 87 80 56

Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

Ingrid Noer Nielsen, tlf.9787 9028
E-mail: Ingrid.nn@mail.dk

Ansv. redaktør

Anna Fomsgaard, tlf. 97 87 80 92
E-mail: anna@fomsgaard-larsen.dk

Programstof

afleveres til de lokale redaktionsmedlemmer eller pr.
mail til redaktøren.
Deadline for Februar nr:
24. december - men gerne før.
Fotos:
Ellen Aarlit Gade – Kristian Brogaard – IMS.

