Kirke & Sogn
K i r k e b l a d

f o r

H v i d b j e r g / l y n g s ,

s ø n d b j e r g / O d b y

o g

J e g i n d ø

”Vær
velkommen,
Herrens år.”
I 1849 var Danmark i krig – Treårskrigen
mod slesvig-holstenerne, der ville have deres egen frie forfatning.

Bevægelsen angives ved ordene Julenat
(v. 1), Påskemorgen (v. 2) og Pinsedag (v.
3).

Krigen blev den indirekte årsag til, at vi
også i den kommende adventstid kan glædes og beriges ved at synge Grundtvigs
dejlige salme: ”Vær velkommen, Herrens
år.

Gennem døgnet fra nat over morgen til Helligånden er Guds kraft, der netop uddag, og gennem kirkeåret fra jul over på- folder sig fuldkomment i vor skrøbelighed
– Guds kraft er mægtig i de svage.
ske til pinse.

Grundtvig havde to sønner med i krigen. I
eftersommeren 1848 blev der våbenstilstand. Den brugte den ene af sønnerne,
Svend, til at søge orlov for at arbejde med
det værk, han havde planlagt inden krigen
brød ud: Udgivelsen af de gamle danske
folkeviser. Herunder fandt han i en gammel adelig visebog en nytårsvise på 10
vers. Han viste den til sin far, der fandt, at
visen havde nogle kvaliteter, der burde omformes og have nyt liv.
1. søndag i advent 1849 offentliggjorde far,
Nicolai Frederik Severin i ”Dansk Kirketidende” en ny festsalme skrevet over den
gamle nytårsvise. Dermed havde adventssalmen ”Vær velkommen Herrens år” set
dagens lys.

I det 4. vers slås alle ”Herrens dage” – alle
søndage – sammen. Siden den første jul,
den første påske og den første pinse bringer Guds velbehag os nu glæde hver søndag.
I salmen spiller Grundtvig desuden på tre
ordpar, hvor ordene i hvert ordpar er hinandens modsætning. Tilværelsens modsætninger, kunne vi kalde dem:
V. 1: lys-mørke: ”Julenat, da vor Herre blev
fød, da tændte sig lyset i mørkets skød.”
Julenat skinnede lyset ind i verdens mørke.
V. 2: liv – død: ”Påskemorgen, da Herren
opstod, da livstræet fæsted´ i graven rod.”

V. 3: kraft-svaghed: ”Pinsedag, da Guds
ånd kom herned, da nedsteg Guds kraft
til vor skrøbelighed.”

Den 30. december 1849 stod der igen en
salme med titlen ”Vær velkommen Herrens
år” i ”Dansk Kirketidende” Det var N. F. S.
Grundtvigs nytårssalme. Den var også
skrevet over en gammel nytårsvise. Visen
blev brugt, når folk nytårsdag gik i optog
fra hus til hus for at tigge mad sammen til
fest.
Med baggrund i tidens krig og ufred virker
det stærkt, at Grundtvig i den salme forkynder Gud som sandhedens Gud, nådens Gud, fredens Gud og Fader – Gud.
Gennem salmen vil Grundtvig sige, at den,
der kan gå ind i det nye år – både det kirkelige og det verdslige – i troen på en sådan Gud, ikke behøver at ængstes.

Påskemorgen brød livet frem af vor Herres grav. Livstræet voksede op fra hans
Salmen er en salme i bevægelse. Den be- kors og hans grav. Livet voksede frem af
væger sig både gennem døgnet og gen- døden. Det levende håb får sin livskraft fra
nem året – kirkeåret.
Jesu opstandelse.

Bent Ingemann Jensen
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Jegindø Missionshus
– Jegindboen

K o n t a k t
Pr æster

Hvidbjerg/ Lyngs
Lars G. Sandfeld
tlf. 97 87 11 15, e-mail: lsa@km.dk
Ugentlig fridag: mandag.
Søndbjerg/Odby
Sognepræst Kristian Brogaard
tlf. 97 87 51 36, e-mail: kba@km.dk
Ugentlig fridag mandag, weekend fri
d. 5.-6., samt d. 11., 16., 27. og 29.
december. Der henvises til Sognepræst
Lars Grønbæk Sandfeld 97 87 11 15, i
Hvidbjerg/Lyngs pastorat.
Jegindø
Konstitueret sognepræst Erik Lunde.
Tlf. 97 86 11 45

I foråret blev det besluttet at Jegindø Ældrecenter skulle nedlægges. Endnu en lukning på
vor lille ø. Heldigvis flytter seks nye beboere ind
i bygningen sidst på året. Fjordbo flytter sin afdeling fra Hvidbjerg til Jegindø.

For m ænd

Hvidbjerg
Anne Mette Vestergaard
tlf.: 97 87 24 48

Ældrecentret var hjemsted for flere aktiviteter,
så som bankospil og andre spil, stolegymnastik, filmforevisning, oplæsning, gudstjenester
og andagter samt sammenkomster arrangeret
af støtteforeningen. Også onsdagstræf og strikkedamerne, som sender hjemmelavede, varme tekstiler til de fattige i Hviderusland, blev
hjemløse.

Lyngs
Anna Fomsgaard
tlf.: 97 87 80 92
Søndbjerg/Odby
Louise Gadegaard
tlf.: 97 87 51 57

En arbejdsgruppe på ti personer fra øen blev
dannet med det formål at finde et egnet tilholdssted til ovennævnte aktiviteter. I forslag var Missionshuset, som ligger meget centralt. Huset
er opført i 1888 og er ejet af Indre Mission i Fredericia. Den bestående bestyrelse for Indre Missions Samfund på Jegindø forestår driften af
huset og afholder alle udgifterne på huset. Bestyrelsen for Missionshuset var enige om, at
huset, hvor børneklubben ”Stjernetræf” og Indre Mission afholder sine møder, også måtte
blive anvendt af andre, ligesom man var enige
om, at huset ikke skulle sælges. Køkkenet
trængte til en renovering og en restaurering er
gennemført, betalt af Missionshuset. For tre år
siden blev de sidste gamle vinduer udskiftet,
så der er nye termoruder i hele huset. Huset
opvarmes med el og foruden radiatorer er opsat varmegenvinding.

Jegindø
Hans Rabenhøj
tlf.: 97 87 57 14

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

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

Missionshusets bestyrelse blev forespurgt om
prisen for leje af huset 2 gange om ugen. En
pris på 20.000 kr. årligt for udgifter til el, vand,
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renovation m.m. skulle dække merudgiften. Dette beløb, har Struer Kommune bevilget, og udbetaling sker til den nye forening ”Jegindboen”,
der betaler ”huslejen” til Missionshuset.
”Jegindboen” er en ny forening, bestående af
alle øens foreninger og personer, der har lyst
at være med. Hjemsted er Missionshuset. Medlemskabet koster 50 kr. årligt. Foreningen vil
forsøge at arrangere foredrag og koordinere
alle arrangementer fra alle øens foreninger. Foreningen blev stiftet den 30. september i år og
bestyrelsen består af syv personer: Anni Svinth,
formand, Lis Ahlers, Ingrid Noer Nielsen, Lis
Pedersen, Solveig Bøger, Aase Kjeldager og
Kirsten Graversgård. Foreningen erstatter arbejdsgruppen.
Onsdagstræf og strikkedamerne er startet op
(på onsdage om eftermiddagen). Desuden planlægges opstart af sammenkomster hver onsdag og torsdag formiddag. Der er indkøbt 12
”nye” armstole og yderligere indkøb af inventar
vil finde sted.
De ejendele, som Ældrecentrets Støtteforening
og Jegindø Kalder var i besiddelse af, er overdraget til foreningen Jegindboen.
Stjernetræf og Indre Mission anvender Missionshuset som hidtil. Huset bliver fremover anvendt af flere foreninger og det er mit håb, at
alle på øen vil bakke op om den nye forening
og at der måtte være gensidig forståelse for, at
Jegindø Missionshus også betegnes som Jegindboen.
Kirsten Graversgård
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Redaktøren takker af
Ole Sarvigs smukkeste digt, læst med mine
øjne og min sjæl, er ”Året” fra digtsamlingen
”Min kærlighed” fra 1952. Den er let at finde,
for den står i den seneste udgave af Højskolesangbogen; men desværre ikke i ”1000 danske digte” fra Rosinante, som jeg for et par år
siden købte for 100 kr. på bogudsalg. ”Ti øre
for et digt, der kan forandre dit liv, er et røverkøb”, forsøgte jeg at overbevise mine elever,
som lavede de der irriterende pegefinger-bevægelser ved tindingen. Faktisk er poesi urimeligt billigt og en langt bedre investering end værdipapirer…i det helt lange perspek tiv,
evighedens perspektiv.
Sarvig skriver om vinteren, vi skal vandre igennem med samme solide tillid til livet, som kæmpeegetræet, der er dybt forankret i jorden. Han
taler om et nådens barn, der ikke kan ses af
hver og én, men som kan ses som frelseren for
den ensomme.
”Han er som liv i frugt og frø,
der måtte falde dybt og dø
og færge livets nye år
igennem vintrens larm og sår.
…
De, der har mistet alt, som I,
dem vil jeg tage bolig i,

usynlig for alverdens sind,
og bie dér på sommervind.
Og ingen sjæl skal se det ske,
der ikke våger under sne
på denne kolde vinterdag
i livets skjulte spirelag.”

Tak og velkommen!

Gid man kunne skrive så enkelt og smukt om
livet, der opstår af død; ja, faktisk, om livet, der
er nødt til at dø, før det for alvor bliver levende.
Midt i vinterens mørke gemmer livets inderste
kræfter sig.
Nu takker jeg af som redaktør for Kirke og Sogn
og håber ydmygt, at min poetiske tilgang til kristentro ikke har skræmt alt for mange læsere
væk. Tak for samarbejdet i en kærlig og kreativ redaktion. Tak for samarbejdet med præster
og producent. Tre år med treogtredive blade er
det blevet til; og synes du, at det har været for
pænt og æstetisk, er det for sent at gøre noget
ved det.
Og så håber jeg, at læsere og kirkefolk vil tage
godt imod en gammel kending på redaktørposten: Anna Fomsgaard overtager fra og med
dette nummer ansvaret. Velkommen til!
-Svende Grøn

Fælles program
Velkommen til
Julemusik-uge

Tirsdag d. 1. dec. kl. 19.30 i Jegindø kirke:
Julekoncert med Thyholmerkoret.
Torsdag d. 3. dec. kl. 19.30 i Hvidbjerg
kirke: Julekoncert med Anne Dorthe
Michelsen. (Entrebillet à kr. 50 købes ved
indgangen fra kl. 18.30.)
Søndag d. 6. dec. kl. 19.00 i Hvidbjerg
kirke: De ni Læsninger ved lokale kor og
musikere.

Julefællessang

4. søndag i advent, d. 20. dec. kl. 16.00 indbydes der til julefællessang i Hvidbjerg Kirke. Der er rigtig mange af vore dejlige julesalmer, som vi ikke får sunget i løbet af
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Med dette nummer takker Svende Grøn af som
kirkebladsredaktør og Anna Fomsgaard overtager hvervet.
Der skal lyde en meget stor tak til ”Den gamle
Redacteur” for den store indsats, han har ydet
gennem de forløbne år, ikke blot for redaktion
af bladet, men også for mange fine indlæg fra
egen hånd. Tusind tak Svende!
Og velkommen Anna! Lad os bestræbe os på
at bakke op om den nye redaktør, ikke mindst
ved hver især at overholde de anførte indsendelsesfrister. Jeg husker selv fra min tid som
redaktør, hvor stor en lettelse det var, når stoffet kom ind til tiden !!
På Menighedsrådenes vegne:
Lars G. Sandfeld.

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke

Dåb
04. okt. Marcus Christian Rosenstand
Thomsen
25. okt. Sofia Holst Dueholm
Lærke Marie Olander Skærbæk

juledagenes gudstjenester, dem bliver der
lejlighed til at synge denne eftermiddag, hvor
deltagerne også selv kan foreslå, hvad de
gerne vil synge. Velkommen!

Begravelser
24. okt. (Fra Holstebro Sygehuskapel)
Jon Frisk Pedersen
30. okt. Ane Kirstine Bjerregaard

Kirkehøjskole

Lyngs Kirke

i Samrådets regi:
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved følgende tre torsdage: 28. januar, 4. februar
og 11. februar.
Da indbyder Menighedsrådenes Samråd til
tre højskoleaftener i Thyholm Kirkecenter.
Nærmere program følger i januar nummeret.

Nytårsgudstjeneste

den 31. december i Søndbjerg Kirke kl. 23.30.
En kort gudstjeneste, hvor vi mindes det
gamle år og synger det nye år ind.
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Begravelse
27. okt. (Fra Struer Kapel)
Ella Marie Thomsen

Jegindø Kirke

Begravelser
01. okt. Ellen Marie Kjeldgaard
03. okt. Jørgen Emil Brødholt
07. okt. Anna Margrete Boddum
14. okt. Harry Andreas Strange
28. okt. Gunnar Magnus Pedersen
Vangsgaard
30. okt. John Jensen
31. okt. Nea Petrea Sloth
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Hvidbjerg

Lyngs

www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsrådsmøde onsdag den 2. dec.
kl. 19.00 i konfirmandstuen, Hvidbjerg Præstegård.
Solvang
Tirsdag den 8. dec. kl. 14.30 Altergangsgudstjeneste.
Torsdag den 24. dec. kl. 10.30 Julegudstjeneste.
Den fælles juletræsfest for foreningerne er
efter mange overvejelser aflyst.
Indre Mission
Onsdag den 9. dec. kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Adventsfest. Tale og underholdning ved sognepræst Pia Søgård Hansen,
Skjoldborg. Alle er velkomne til en hyggelig
aften.
K irkeligt Sa mfund
Torsdag den 10. dec. kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Adventsfest ved valgmenighedspræst Peter Hedegaard, Holstebro. ”Skyerne Gråne – fra Balder til Jesus”.
K FUM og K FUK – Mokken
Mødested i Thyholm Kirkecenter hver onsdag kl 19.00 til 21.00.
Se program på www.thyholm.kfum-kfuk.dk
K FUM og K FUK –
Ungdomsklubben
Mødested i Thyholm Kirkecenter hver tirsdag
kl 19.00 til 21.00
Se program på www.thyholm.kfum-kfuk.dk
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
Seniorvæbnere: Mandage kl 19.00 til slut.
Husk også juletræssalg til støtte for FDF.
Salgstider se opslag ved Brugsen.

K i r k e
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Bibelkredsen
Torsdag den 10. dec. kl. 19.30 hos Gerda og
Knud Sloth, Mellemvej 20. Matt 9, 1-8
Emm aus
Tirsdag den 1. dec. kl. 19.30. Adventsmøde
ved Birthe og Arne Silkjær, Tæbring Mors
Tirsdag den 15. dec. kl. 19.30. Bibelstudie
over Bjergprædiken. At afsløre falske profeter – og at bygge på klippegrund. Mat. 7, 1529

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 24. december kl. 10.30. Julegudstjeneste.
Juleafslutning i Odby kirke
Juleafslutningsgudstjeneste for Thyholms friskole i Odby Kirke fredag d. 18. dec. kl. 10.15.
Og for børnehaven Evigglad og børn hos dagplejemødre i Søndbjerg og Odby sogne kl.
11.
Forældre og bedsteforældre er også velkomne.

Indre Mission
Onsdag den 2. dec. kl. 19.30 i Missionshuset: Adventsfest ved Svend Erik Thing og Kirsten Graversgård. Der serveres kaffe, småkager og risalamande med mandelgaver.
Tirsdag den 29. dec. (5. Juledag) kl. 19.30 i
Missionshuset: Juletræ. Tale og underholdning
ved Birgitte og Ernst Møller Lauridsen. Kaffebord. Alle, også fra nabosognene, er hjerteligt velkommen. Ønskes kørelejlighed kontakt 97 87 92 18.

Juleafslutning i
Søndbjerg kirke
Juleafslutningsgudstjeneste for Søndbjerg
Efterskole i Søndbjerg Kirke torsdag d. 17.
dec. kl. 17, hvor efterskolen medvirker med
kor og orkester.

FDF
Torsdag den 10. dec. kl. 18.30: Lederne laver juledekorationer.
Lørdag den 12. dec. kl. 9.00: Lederne laver
juledekorationer. Kl. 12 sælger børn og ledere juledekorationer. Vi kommer rundt på hele
øen.
Mandag den 14. dec. kl. 18.30 – 20.00: Juleafslutning for hele kredsen.
Klassemøde hver mandag:
Puslinge kl. 18.30 - 20.00.
Tumlinge kl. 18.30 - 20.00.
Seniorer aftaler særskilt møder og ture.

Bibelkredsen
Mandag den 14. dec. kl. 19.00 hos Ellen og
Per Toftdahl, Birkevej 4: Adventshygge. Medbring dine to favorit-advents/julesalmer, og
begrund dit valg.

Stjer netr æf
Vi mødes hver torsdag eftermiddag kl. 16.30
- 17.30 i missionshusets lille sal, Kongevejen
66.
3. dec.: Julefest med forældre og søskende.
Vi mødes kl. 16.30, og julespillet starter kl.
17.

Evt. henvendelse til Margit Donslund 97 87 57
37 eller Merete Clausen 86 15 18 08.

Julekrybbespil
Søndag d. 20. dec. kommer Thyholm Kirkers
Børnekor og holder julens traditionelle krybbespil i Søndbjerg Kirke kl. 10.30.

Søndagsskolen
Vi mødes i Thyholm Friskoles Morgensangsal mandagene den 7. dec. og 4. januar kl.
15.45-16.45.
Vi synger, leger og hører bibelhistorie. Vi hører ind under Folkekirken og er et tilbud til alle
børn fra 3 år og opefter. Man skal ikke tilmeldes, og det koster ikke noget at være med.

FDF
Puslinge på Stationen onsdagene d. 2. og 9.
december samt 6. januar kl. 14.00-15.30.

S o g n

– Fælles kirkeblad for de 5 sogne på Thyholm
og Jegindø

Søndbjerg og Odby

Redaktionsudvalget

Jegindø

Hvidbjerg

Karen Bach-Mose, tlf.: 97 87 21 11
E-mail: k.bach-mose@mail.tele.dk

Lyngs

Søndbjerg/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf.: 97 87 80 56

Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

Birgitte Lauridsen, tlf.: 97 87 93 23
E-mail: eml@tdcadsl.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 senest 1 uge før den
første i måneden, før bladet udkommer.
Deadline for februar-nr.:
18. december 2009. Altså før jul!
Fotos: Svende Grøn og Anna Fomsgaard

