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i det nordlige Israel. Men kejseren havde
befalet, at de skulle indskrives til skattelisterne. Besværlig og lang var vejen med
datidens transport på æselryg – særligt for
en højgravid kvinde. Men sådanne smålige
hensyn tager magthaverne ikke. Usentimentale magtordrer koster rundt med
småfolk. Og så er denne begivenhed alligevel en brik i et langt højere spil.
For mere end 2000 år siden blev der tændt
et lys i den mørke nat. Evangelisten Johannes skriver herom: ’I ham var liv, og livet var
menneskers lys. Og lyset skinner i mørket,
og mørket greb det ikke.’ (Johs. 1,4f) Livets
lys skinner ind i mørket, men mørket forstår det slet ikke. Her er tale om lyset fra
Gud, hvor skabelsesmorgenen klinger
med. Johannes fortsætter: ’Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var
ved at komme til verden. Han var i verden,
og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke.’ (Johs. 1,9f.) Her spiller lyset fra tidernes begyndelse med ind i
mørket julenat, hvor lyset var ved at komme ind i verden. Guds lys kommer i det lille
Jesusbarn julenat. Men lyset er også med
ved skabelsen som Guds kraft i verden ved
begyndelsen og ved frelserens komme i
det lille barn.
Herom skriver Johannes Johansen i en af
de nyere julesalmer:
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Gl ædelig jul!
Dagene bliver kortere. Vi sætter pris på al
den sol, der skinner i denne kolde tid. Solen varmer os, og vi glæder os over dens
lys. Midt i denne mørke tid tænder vi lys og
hygger os inden døre. Adventskransen
tændes med et nyt lys hver søndag, forventningens glæde og spænding stiger.
Julen kommer nærmere. Børnenes forventning vokser. Tiden vil ingen ende tage.
Julehøjtiden kulminerer med lys på træet
og gaver under det, så stråler de små barneøjne. Men spændingen er først udløst,
når alle gaverne er pakket op. Sådan huHvidbjerg
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sker vi voksne vist også tilbage på barndommens jul.
Julens anledning var alt andet end vores
romantiske juleforestilling med gaveræs
og et overflødighedshorn af mad og drikke. Julens anledning var en fattig kvinde i
en stald, som fødte sin førstefødte. Hun
havde forventninger til barnets fødsel.
Glæden var der gået skår i, fordi kejseren i
Rom havde befalet hende og hendes mand
at drage til Betlehem. De boede ellers oppe
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Må Gud lade julefreden lyse ind i vore hjerter, så vi må få en glædelig og velsignet
jul.

Søndbjerg
Odby

1 2

Det var ikke en himmel som andre,
den blev åbnet af lys og af lyd,
man så stjerner bevæges og vandre
imod Betlehem, landet mod syd,
så at hyrderne glemte at fryse,
i Guds billede måtte de lyse,
dengang Gud selv blev menneskets lys.
(DDS 98)
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Hans Vestergaard Jensen
Lyngs

|

6 4 .

å r g a n g

K o n t a k t

Tanker ved løvfaldstide
Prædikestolen i Odby Kirke.

Pr æster

”Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt –
da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen er magt,
mer end beregning, forstand og foragt
værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ,
vil vi dog elske - og plante et træ;
frugter kan uspået komme.”

Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars Grønbæk Sandfeld (LS)
Sembvej 3, 7790 Thyholm Tlf:97871115
e-mail: LSA@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.
Søndbjerg/Odby
Lars G. Sandfeld, Hvidbjerg, er konstitueret i
stillingen med bistand af Hans Vestergaaard
Jensen, Jegindø
Jegindø
Hans Vestergaard Jensen (HV), Kirkebakken 1,
7790 Thyholm
Tlf.:97879003
Mail: HAVJ@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.

For m ænd

Så gik den sommer. Den vil uden tvivl gå over
i historien som en af de vådeste somre i mands
minde. Det var den sommer, hvor huse, haver
og marker stod under vand. Det var den sommer, hvor landmænd og frugtavlere frygtede
for at få en dårlig høst, men også den sommer, hvor der var dage med sol og vejr til
strandliv.
Nu modnes æblerne. Træerne begynder at få
efterårsfarver. Asters og georginer blomstrer.
”...så rig er årets sidste flor: oktobers offergave.”
Sådan hedder det i sangen om septembers
himmel, der er så blå. Sådanne dage har vi
haft. Morgener, hvor duggen glimtede i det
fine edderkoppespind i havens buske.
Vi ved, hvad der venter os. Dagene bliver kortere. Lyset forsvinder. Den grå og triste november står for døren. Allerede da jeg var
barn, forekom november mig at være årets
længste og mest triste måned. Digteren Henrik Nordbrandt har skrevet en samling digte,
hvori han beskriver november. Et af dem har
følgende ordlyd:

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

Gr avere
Hvidbjerg
Kirkegårdsleder Per Harkjær.
Kirkegårdskontoret tlf:97871283.
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

K irker
Hvidbjerg Kirke, Nørregade 14.

Heri hedder det:

Men når så november nærmer sig sin afslutning, kommer den dejligste tid – adventstiden – forventningernes tid. Et nyt kirkeår tager sin begyndelse. Adventskransens lys
bliver tændt, børnene skriver ønskesedler, julepynten findes frem, og aftaler om julebesøg
falder på plads. Måske daler også årets første
sne til glæde for børn og barnlige sjæle og til
besvær for trafikanter på gader og veje. Og
det hele når sit højdepunkt, når vi juleaften
sidder i kirken sammen med familie og venner og hører julens glade budskab, som lød
for første gang til hyrderne på marken uden
for Betlehem: ”Se, jeg forkynder jer en stor
glæde, som skal være for hele folket. Eder er i
dag en frelser født i Davids by. Han er Kristus,
Herren.”
Så mærker vi alle glæden, optimismen og
trygheden i det kristne fællesskab, synger
med på de dejlige julesalmer og ønsker hinanden en glædelig og velsignet jul og et godt
nytår.
Kirsten Østergaard Melsen

JULEHJÆLP !

Betrængte familier i Struer Kommune
med hjemmeboende børn under 18
år kan søge hjælp til at fejre jul efter
kristne traditioner.
Ansøgningsskema kan fås ved
henvendelse til den lokale sognepræst eller hentes på www.struerkirke.dk
Ansøgningsfrist: 5. december 2011.

”Året har 16 måneder: November, december,
januar, februar, marts, april, maj, juni, juli,
august, september, oktober, november, november, november, november.”

Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5.
Jegindø Kirke, Kirkebakken 3.
Søndbjerg Kirke, Ballevej 3.
Odby Kirke, Gl. Landevej 6.

I Thorkild Bjørnvigs digt, som han skrev til Baaring højskoles indvielse i november 1959 er
der dog lysere toner og optimisme at spore.

Thyholm K irkecenter
Nørregade 17, Hvidbjerg.

G u d s t j e n e s t e r
Fra Jegindø Kirke
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Hvidbjerg
4.
11.
18.
24.
25.
26.
1/1

2.søndag i advent
3.søndag i advent
4.søndag i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsdag

Julehjælpsudvalget i Struer Provsti

Lyngs
kl. 19.00 1)
kl. 10.30 2)
kl.
9.00 3)
kl.14.00 og 16.00 4)
kl. 11.00
kl. 10.30 5)
kl. 16.00 6)

4.
11.
18.
24.
25.
26.
1/1

2.søndag i advent
3.søndag i advent
4.søndag i advent
Juleaften
Juledag
2.juledag
Nytårsdag

kl. 10.30
Ingen
kl. 10.30
kl. 15.00 4)
kl. 9.30
Ingen
Ingen

1)De ni Læsninger 2)Jan Bjerglund 3)Kirkekaffe 4)Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp 5)Erling Glad

*Fra vugge til grav†

Fælles progr am

Hvidbjerg Kirke:

De ni Læsninger i
Hvidbjerg kirke

Syng julen ind i Hvidbjerg kirke

2.søndag i advent, 4. dec. kl. 19.00 indbydes igen i år til De ni Læsninger i Hvidbjerg
kirke
Lokale kor og musikere medvirker til denne
traditionsrige advents-musikgudstjeneste.

Onsdag d. 21. dec. kl. 19.00 til 20.00.
Alle er velkomne til at møde op og foreslå
netop deres yndlingsjulesalme. Vi synger så
mange vi kan nå på en times tid.

Christmas Carols og de
ni læsninger i Struer
kirke

Dåb:
2. okt:
23. okt:
30. okt:

Begravelser/Bisættelser:
4. okt:
19. okt:
20. okt:
21. okt:

Julefest

Lørdag den 3. december kl. 15 inviterer
vi vore udenlandske medborgere samt
alle andre interesserede i Struer provsti til
Christmas Carols og De ni Læsninger. Vi
vil synge de dejlige engelske julesalmer
og lytte til De ni Læsninger, der handler om profetierne om Jesus og hans
fødsel. Læsningerne vil blive læst af vore
udenlandske medborgere på ni forskellige sprog. Gudstjenesten vil foregå på
engelsk, hvor de læste tekster vil være på
programmet på engelsk.
Vi håber, at I vil hjælpe med at invitere de
fremmede til denne gudstjeneste. Arrangementet er tænkt som et kirkeligt og folkeligt
fællesskab, hvor danskere med en udenlandsk ægtefælle måske kan have glæde af
dette fællesskab.
Organist Hans Sørensen og kirkens kor
medvirker.
Liturg sognepræst Hans Vestergaard Jensen, Jegindø
International Café er medarrangøre
Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i menighedslokalerne.
Alle er meget velkomne

Knud Boll Jensen
Jacob Bang Kamstrup
Daniel Christensen

Onsdag d. 28. dec. kl. 19.00 inviterer Unge
Hjem og Indre Mission i Hvidbjerg til julefest
i Thyholm kirkecenter.
Julefesten er en fest med mange traditioner.
Der vil derfor være dans om juletræet mens
de velkendte julesange synges. Derefter
fortæller Britta Frydendal Færch, Herning
om jul på Møltrup Optagelseshjem. Britta
er vokset op på Thyholm, kendt som Kjeld
Cykelsmeds datter. Under talen vil der blive
vist film for børnene. Der vil også være lege
for børn og voksne. Naturligvis er der også
kaffebord med lækkerier.
Pris for voksne: 30 kr. Børn: gratis.
Alle er velkomne til en hyggelig julefest.
Unge Hjem og Indre Mission, Hvidbjerg.

22. okt:
22. okt:

Emma Elisabeth Rysgaard
Poul Nielsen
Gerda Lauritsen
Inga Margrethe
Pedersen Kokfelt
Erna Nielsen Skov
Villy Sørensen Bak

Lyngs Kirke:
Dåb:
16. okt:

Lykke Sol Borgholm Lyngs

Begravelse:
13. okt:

Inga Metha Søndergaard

Jegindø Kirke:
Dåb:
9. okt:

LANGTIDSKALENDER:
Kirkehøjskole 2012:

Sebastian Korsgaard
Langhoff Rasmussen

26. januar: Læge Knud Jacobsen.
15.februar: Formand for Danske Sømandsog Udlandskirker, Hans Skov Christensen.
22. marts: Biskop Erik Norman Svendsen.
Alle aftener kl.19.30 i Thyholm Kirkecenter.

TAK til ”Den gamle Redacteur”
Tusind tak til Anna Fomsgaard, som de sidste 2 år har redigeret kirkebladet og ydet
en stor indsats på denne post. Jeg håber det gode samarbejde med redaktionsudvalget vil fortsætte fremover, hvor jeg nu har sat mig i redaktørens stol. Tak til alle,
som sender stof ind til bladet, jeg håber I vil være med til at lette mit arbejde ved
at overholde de indleveringsfrister, som er anført i bladet!
Venlig hilsen
Lars G. Sandfeld

www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx

Jegindø
4.
11.
18.
24.
25.
26.
1/1

2.søndag i advent
3.søndag i advent
4.søndag i advent
Juleaften
Juledag
2.juledag
Nytårsdag

Søndbjerg
kl. 9,00 3)
kl. 10.30
Ingen
kl. 16.00 4)
kl. 9.30
Ingen
kl. 16.00 6)

4.
11.
18.
24.
25.
26.
1/1

2.søndag i advent
3.søndag i advent
4.søndag i advent
Juleaften
Juledag
2.juledag
Nytårsdag

6)Kollekt: Bibelselskabet 7)Hans Vestergaard 8)Børge Højberg 9)Lars Sandfeld

Odby
Ingen
kl.
9.00
Ingen
kl. 14.30
kl. 11.00
kl.
9.00
Ingen

7)
8)
8)
2)

4.
11.
18.
24.
25.
26.
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2.søndag i advent
3.søndag i advent
4.søndag i advent
Juleaften
Juledag
2.juledag
Nytårsdag

kl.
9.00
Ingen
kl. 10.30
kl. 16.00
kl.
9.30
Ingen
kl. 14.00

9)
3) 5)
8)
8)
6) 9)
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KFUM og KFUK – Mokken
Onsdag den 7. december kl. 19,00 - 21.00 i kirkecenteret: Rekordaften.
Onsdag den 14. december kl. 19,00 - 21,00 i kirkecenteret: Julefrokost.

Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 7. dec. kl. 18.00 i Kirkecenteret.
Solvang
Tirsdag d. 13. december kl. 15.00:Altergangsgudstjeneste.
Lørdag d. 24. december kl. 10.30: Julegudstjeneste.
Cafeefter middag
Onsdag d. 7. december kl. 14.30 i Kirkecenteret:
Anne Mette Vestergaard fortæller om sin barndoms jul.
Indre Mission
Onsdag d. 28. december: Julefest i Kirkecentret kl.
19.00. Se omtale under fælles!
Unge Hjem
Onsdag d. 28. december: Julefest i Kirkecentret kl.
19.00. Se omtale under fælles!
Grundtvigsk Forum
Torsdag d. 1. december kl. 19.30: Adventsfest i
Kirkecenteret ved fængselspræst ved statsfængslet i Sdr. Omme Dorthe Ørtved.”Inden for
murene”. Dorthe Ørtved som i 24 år har været
fængselspræst, fortæller om livet i et åbent
fængsel og om hvilken rolle kirken og præsten,
spiller i fængslets og de indsattes liv.
MOSAIK
Torsdag d. 15. december kl. 20.00: Aftenandagt
i Hvidbjerg kirke med efterfølgende kaffe i
Kirkecenteret.

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 – ??

Lyngs
Bibelkreds
Torsdag d. 8. december kl. 19.30 hos Gitte og Reinhardt Lyngs, Oddevej 2.

Jegindø

Bibelkredsen
Mandag d. 19. december kl. 19.00 hos Ellen og Per
Toftdahl, Birkevej 4.
Vælg dine favorit-julesalmer.
Søndagsskolen
God`s not dead. NO. He`s alive!
DERFOR er juniorklubben (Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler) lige noget for DIG, hvis du går i 3.–
7. klasse. Rasmus, Daniel, Marius og Martin vil hjælpe til med at gøre det ”cool” at høre om Bibelen og
synge ”fede” sange. De vil tage imod enhver udfordring i hallen bagefter. Tid: Mandag d. 5. december
kl. 16.00 – 17.00 i Alfas lokale på Thyholm Friskole.
GRATIS og INGEN TILMELDING.
Henvendelse til Margit Donslund - 97 87 57 37
FDF
Torsdagene d. 1. og 8. december kl. 15.00-16.30 på
Stationen.
Henvendelse til Louise Gadegaard – tlf. 97 87 51 57
Thyholms Kirkers
Børne- og Ungdomskor

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Indre Mission
Onsdag den 7. december kl. 19.30 i Missionshuset.
Adventsfest med tale og underholdning af pastor
Erik Lunde, Struer. Kaffe med ris a la mande, småkager og mandelgaver.
Onsdag den 28. december kl. 19.30 i Missionshuset. Juletræ med tale og underholdning af Chr. Erik
Christensen, Søndbjerg.
Alle er velkommne, også fra nabosognene.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97879218.
FDF
Torsdag den 8. december kl. 18.30: Lederne laver
juledekorationer.
Lørdag den 10. december kl. 9.00: Lederne laver juledekorationer. kl. 12.00: Børn og ledere sælger juledekorationer. Vi kommer rundt på hele øen.
Mandag den 12. december kl. 18.30 – 20.00. Juleafslutning for hele kredsen.
Klassemøde for puslinger, tumlinger og pilte mandage fra kl. 18.30 – 20.00.
Klassemøde for væbnere og seniorer aftales særskilt.

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

Der øves hver onsdag i musiklokalet i
Midtpunktet kl. 13.50-15.30,
og det koster ikke noget at være med.
Koret ledes af
organistvikar Anne-Marie Helligsø.
Vil du være med eller har du spørgsmål, så
kontakt Anne-Marie på tlf:
61 27 83 73.

Farvel til Nina
- ”goddag” til Ellen
30.11.2011 stoppede Nina Rimmer som kirkesanger på halv tid ved Søndbjerg og Odby
Kirker efter en halv snes års ansættelse. Stor
tak til dig, Nina, for din altid positive indstilling, store hjælpsomhed og dygtighed ved
varetagelse af stillingen.
Fra 01.12.2011 er de to ”halvtidsstillinger”
igen blevet til en ”heltidsstilling”, idet Ellen
Pedersen nu overtager hele stillingen.
Velkommen også hertil.
Søndbjerg-Odby Menighedsråd.

Uglev Ældrecenter
Lørdag d. 24. december kl. 10.30: Julegudstjeneste.
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Redaktionsudvalget:
Hvidbjerg

Niels Christensen, tlf. 97 87 14 05
Email: Niels.Christensen4@mvb.net

Lyngs

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf.: 97 87 80 56
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Søndbjerg og Odby

Artikelstof

Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

Sendes til Lars Sandfeld - Email: LSA@KM.dk

Jegindø

Mødestof

Ingrid Noer Nielsen, tlf.9787 9028
E-mail: Ingrid@kirkebakken6.dk

Ansv. redaktør

Lars G. Sandfeld tlf. 97 87 11 15
e-mail: LSA@KM.DK

Sendes til lokalredaktørerne

Deadline for ferbruar nr:
22. december
Fotos: Ellen Aarlit Gade

