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FASTE

Forud for de store højtider i kirkeåret går en forberedelsestid. Adventstiden fører os frem til jul
og fastetiden fører frem til påske.
Forud for fastelavnssøndag går to søndage
med navne, som mange sikkert har undret sig
over. Septuagesima og seksagesima. Disse to
gamle latinske navne vidner om, at man gennem århundreder har begyndt at se frem mod
påske, allerede inden selve fastetiden indledes
med fastelavn. Straks når vi har sluppet julens
sidste mindelser med søndagene, som har
navn efter Hellig tre Konger, kommer disse to
søndage, hvis navne egentlig er udtryk for en
begyndende nedtælling frem til påske. Septuagesima betyder den halvfjerdsindstyvende og
seksagesima betyder den tresindstyvende.
Forklaringen er ganske enkel: Nu er der mellem
tres og halvfjerds dage til påske. At disse to søndage inden fastelavn på en måde også hører
med til kirkens fastetid markeres ved, at fastetidens liturgiske farve allerede holder sit indtog
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fra og med disse to søndage. Hvis kirken har en
lilla messehagel, findes den altså frem til septuagesima søndag og den bruges så ind gennem
fastetiden, for lilla er fastetidens farve, ligesom
den er adventstidens farve.
I vores lutherske kirke her i Danmark er der ikke
tradition for at lade selve begrebet faste spille
en større rolle. Går vi imidlertid tilbage til den
katolske tid, før reformationen i 1536, så ser vi,
at faste også her til lands var noget, man tog alvorligt. Nu om stunder kender vi bedst begrebet faste som en nødvendig og sjældent velkommen forberedelse til et operativt indgreb.
Man skal møde på fastende hjerte, hvis man
skal gennemgå en operation under narkose.
Det er vel stort set det, de fleste danskere kender til faste. Men at begrebet også spiller en religiøs rolle for nogle mennesker i vores tid, det
har vi vel nok stadig en fornemmelse af. Jeg
tænker her ikke blot på vore muslimske medborgere, som jo stadig praktiserer stramme fa-
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steregler. Nej også blandt kristne inden for den
katolske kirke spiller faste stadig en rolle.
Når der afholdes karneval i Rio eller andre steder i Sydamerika eller Sydeuropa, så er det jo
fester med gamle rødder. Carne-vale , det latinske ord, betyder jo ”farvel kød”, og det er altså
oprindeligt fester som markerede fastetidens
begyndelse i katolske lande, hvor man ikke, så
længe fastetiden varede, måtte spise kød. Karnevallet var altså en sidste chance for at få
”fyldt lagrene op”, så der var noget at tære på i
den kødløse tid.
I den katolske kirke spiller fasten stadig en rolle
i menneskers bevidsthed om, hvordan de behager Gud, eller i alt fald hvordan de bedst muligt forbereder sig til at modtage hans ord med
alle sanser åbne.
Måske var det slet ikke af vejen, om vi også i vores undertiden lidt ”handlingsforskrækkede”
kirke turde praktisere fasten helt konkret. Ikke
for på den måde at samle point i Guds ”karakterbog”, men for at minde både os selv og hinanden om, at de fleste af os sagtens kunne
skrue ganske betragteligt ned for ”blusset”
hvad forbrug angår. Her tænker jeg ikke blot på
de røde bøffer, men på alle de ting, som vi ganske langsomt bilder os selv ind, at vi slet ikke
kan undvære, selv om mange af os har levet
hovedparten af vores liv uden, fordi de enten
slet ikke var opnåelige før i tiden, eller ganske
enkelt endnu ikke var opfundet.
Spørgsmålet er, om vi skal forbruge os ud af
den økonomiske krise, blot for at forstærke andre kriser, som f.eks. klimamæssige eller åndelige kriser, eller om disse kriser måske i virkeligheden er langt mere alvorlige?
Måske skulle vi vende tilbage til fasten i dens
egentlige betydning, en tid til bod og til at forberede festen for livets sejr over dødens kræfter, sådan som det møder os igen i år i påsken.
For selv om vor Herre har besejret dødens
kræfter, så stikker de jo stadig hovedet frem, og
vi må også altid være klar til at bekæmpe dem
i de skikkelser, vi møder dem i .
God faste !
Lars G .Sandfeld
Søndbjerg
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Og hvad gør vi så, når vort billede af Gud går i stykker.? Det vil foredraget
komme med forsigtige bud på. Og foredraget, der er tænkt som oplæg til
samtale og debat senere på aftenen, vil også komme omkring Ruths nye
bønnebog.

Indre Mission

En aften med direktøren for Danmarks Kirkelige Mediecenter

Torsdag den 25. februar kl. 17. Velkommen til en kort meget børnevenlig
gudstjeneste specielt for familier med børn i førskolealderen eller de yngste
skoleklasser. Vi spiser sammen i Thyholm Kirkecenter. Slut senest kl. 19.

Pr æster

Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars G. Sandfeld
tlf. 97 87 11 15, e-mail: lsa@km.dk
Ugentlig fridag: mandag
Ferie i uge 6, 8. – 14. februar.
Kristian Brogaard afløser.

Onsdag den 3. februar kl. 19.30 på Søndbjerg Efterskole.
Kredsmøde.
Medvirkende: Landsdelssekretær Niels Jørgen Larsen, Hinnerup og Søndbjerg Efterskoles Linjekor.

Søndbjerg/Odby
Sognepræst Kristian Brogaard.
Ugentlig fridag mandag.
Ferie 21. -27. februar. Der henvises til Sognepræst Lars Grønbæk Sandfeld 97 87 11 15, i
Hvidbjerg/Lyngs pastorat.

KFUMs Soldatermission

Onsdag den 17. februar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Kredsens generalforsamling afholdes.
Medvirkende: Jens Kr. Bach-Mose, Holger Krogstrup og Bent Ingemann.

Kyndelmissegudstjeneste i Søndbjerg kirke

Tirsdag den 2. februar kl. 19.30. En gudstjeneste, hvor vi i ord og toner fejrer
lyset i mørket, hvor vinteren vender.

Jegindø
Konstitueret sognepræst Erik Lunde, tlf. 97861145
Under præstens ferie og fridage henvendelse
til Jan Bjerglund, Humlum, tlf. 97861122,
mail: jabj@km.dk.

Fredag den 26.02 kl. 19.30 møde i Thyhom
Kirkecenter.

For m ænd

Hvidbjerg
Anne Mette Vestergaard
tlf.: 97 87 24 48

Det kan en gang imellem være spændende at
spørge sig selv, hvad det er, man går og laver. Ikke
at forstå at jeg ikke er klar over mine handlinger;
men skal jeg sætte ord på, ja så er det at ringe med
kirkeklokken, når gudstjenesten skal begynde. Det
i sig selv er også engang imellem lidt af en prøvelse, nemlig: Skal jeg tøve lidt med at ringe, hvis jeg
kan se, at der kommer en bil eller to ind på parkeringspladsen? Det ender gerne med at jeg tænker,
det jo ikke er dem, der skal bede indgangsbøn, så
de når nok ind, og så ringer jeg til tiden.
En af de ting, der er med til at gøre jobbet
spændende er, udover at sidde under ordets forkyndelse og være med i gudstjenesten, de såkaldte ”særgudstjenester”. Jeg tænker her på en sommeraften, hvor KFUM og KFUK havde lejr på
Søndbjerg Efterskole, og de skulle have midnatsgudstjeneste. Kirken var fyldt til sidste plads. Der
var kun levende lys i kirken. Det var så højtideligt,
og da gudstjenesten var slut rejste alle sig lige så
stille og sang velsignelsen, mens de stille gik ud,
tog en fakkel hver og gik op til efterskolen. Det var
virkelig højtideligt. En anden ting er vore solnedgangsgudstjenester. Jeg synes, det er en dejlig
ting at vi på ottende år kan fylde vore kirker aften
efter aften. Jeg kan heller ikke lade være med at

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
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

Spaghettigudstjeneste i Hvidbjerg kirke
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Seksag.s.
Fastelavnss.
1.s. i fasten
Spaghettig.
2. s. i fasten

K: Kirkekaffe

Chr. Erik Christensen

Nye sangere søges

Langtidskalender

Fredag den 26. marts holder Bjørn Eidsvåg med band kirkekoncert i Hvidbjerg kirke.

Kirkehøjskole 2010
Tema: Fremtidens kirke

Torsdag den 28. januar kl.19.30. Foredragsholder Jacob Dam Knudsen taler
over emnet: Hvordan får vi Folkekirkens tilbud ud til flere?
Torsdag den 4. februar kl.19.30. Foredragsholder Jesper Fodgaard taler over
emnet: Nye måder at være kirke på.
Torsdag den 11. februar kl. 19.30. Foredragsholder Hans Old Jensen. Aftenen
vil være inspireret af Højlunds Forsamlingshus og aftenens emne vil være:
Kan / skal vi ændre kirken ?
Alle 3 aftener er arrangeret af Menighedsrådenes Samråd, og bliver afholdt
i Thyholm Kirkecenter.

Ny lokalredaktør
på Jegindø.

til det frivillige voksenkor
ved Hvidbjerg kirke
Kan du li´ at synge, og har du lyst til en gang imellem at være med i kirkens voksenkor, så kontakt
sognepræst Lars Sandfeld og hør nærmere .
Koret har øveaften i præstegården 4 gange om året
under ledelse af Anton Lyhne. Vi indøver både nye
og kendte salmer, og deltager på skift i de fleste
højmesser. Det er ingen forudsætning at være
skolet i sang eller at kunne læse noder, blot lysten til
at synge er til stede ! Vel mødt !

Tak til Birgitte for virket som lokal
redaktør i de sidste år
samt for et godt samarbejde.
Ny på denne post er
Ingrid Noer Nielsen.

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke
Dåb
13. december

Mads Hebsgaard Haug

Begravelser
5. december
17. december

Christian Nissen
Karl Raaby

Jegindø Kirke
Bisættelse
18. december

Hemmer Koefoed
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Hvidbjerg
7.
14.
21.
25.
28.

nævne spaghettigudstjenesterne.
Hvor er det dejligt at se de børn, ja engang
imellem er det mere om at få fortalt, hvad de har
derhjemme af kaniner eller hund eller en cykel;
men så skal de også følge med i, hvad der bliver
fortalt, og aldrig er det mere end slut, før børnene
stormer ud af kirken og ned i konfirmandstuen til
spaghetti og kødsovs. Det er altid sjovt med de
herlige små rollinger. Som engang jeg stod og tog
nogle billeder af børnene, kom en dreng ned og
så op på mig og spurgte: Hvad laver du? Ja han
havde nu ikke tid til at høre, hvad jeg ville svare.
Det er noget af det der er med til at gøre det
spændende.
Der er jo også en helt anden side af kirkelivet.
Jeg tænker her på begravelser; men også dér er
der noget, som er med til at give noget til én selv.
Ofte tænker jeg, hvor svært det er at miste en af
sine kære, og så kan det være én af de pårørende,
der kan give mig noget. Her er det ord fra vores bibel på sin plads at nævne: ”Som dine dage er skal
din styrke være ”. Også fra en begravelse kan jeg
gå beriget hjem, og derfor vil jeg gerne være kirketjener.

Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen, Aalborg, taler over emnet:” Hvilke
billeder har vi af Gud, og hvad sker der med de billeder, når krisen rammer
os?”
Man siger at tro flytter bjerge, og undertiden er
det rigtigt. Men det sker altså også, - og måske
de fleste gange, - at selv der hvor der troes og
bedes dag og nat, da er der bjerge , der ikke flytter sig. Så troen flytter ikke altid bjerge. Derimod
så sker der næsten altid det, at de bjerge og kriser, som vi møder i vort liv, de flytter ved troen.
Når der sker store ting i vort liv, så sker der ofte
det, at vort billede af Gud forandres, ja, det kan
gå i stykker og måske ender det med, at man
ikke længere kan tro.
Ruth Østergaard Poulsen arbejder på Aalborg Sygehus. Hun kalder det Aalborgs største bedehus. Men det er også et hus, hvor mennesker ofte oplever
at det ikke nytter at bede, og hvor mennesker bliver så skuffede over Gud, at
de helt holder op med at tale med ham.

Onsdag den 3. februar indbyder KFL Kirke og Medier Thyholm alle interesserede til årsmøde i Thyholm Kirkecenter.
Aftenens taler er Simon Kangas Larsen, cand. theol. i 2003 og direktør for
Danmarks Kirkelige Mediecenter, hvor han har mulighed for at kombinere
sine to store interesseområder: kommunikation og teologi/kirke.
Simon K. Larsen har også læst religionsinformatik på Aalborg Universitet
og studeret på Det svenske teologiske Institut i Jerusalem. Han har været
ansat som redaktionssekretær og konsulent i FDF (har været engageret i FDF
fra barnsben), og arbejdet som grafiker og bladudvikler i Århus Folkekirkelige
Informationstjeneste samt været IT medarbejder på Det teologiske Fakultet.
Siden 2006 har han virket som hjælpepræst ved Ellevang Kirke.
Efter mødet holder KLF generalforsamling efter vedtægterne.
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Hvidbjerg
www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 3. februar kl. 19.00
i konfirmandstuen Hvidbjerg Præstegård.
Solvang
Tirsdag den 9. februar kl. 14.30 Altergangsgudstjeneste
Tirsdag den 23. februar kl. 14.30 Andagt.
Indre Mission
Onsdag den 3. feb. kl. 19.30 Kredsmøde på
Søndbjerg Efterskole ved landsdelssekretær
Niels Jørgen Larsen, Hinnerup. Se Fælles.
Onsdag den 3. feb. kl. 19.30 KLF i Thyholm Kirkecenter. Se Fælles.
Missionsuge: Alle aftner kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Mandag den 22. feb.: ved fhv. missionær Jacob
Borg, Asp. Sangkoret Håbet medvirker.
Tirsdag den 23. feb. : ved Sognepræst Ole W. Jacobsen, Bedsted.
Onsdag den 24. feb.: ved fritidsforkynder Henning
Fillipsen, Hørdum. Harboørekoret medvirker.
Torsdag den 25. feb.: ved fritidsforkynder Lars
Christensen, Harboøre.
Fredag den 26. feb.: ved sygehuspræst Ruth
Østergård Poulsen, Aalborg. Se Fælles.
Unge Hjem
Fredag den 26. februar kl 19.30 Møde i Thyholm
Kirkecenter. Sygehuspræst Ruth Østergaard
Poulsen, Alborg, 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.
FDF
Puslinge: Tirsdage 17.30 til 19.00
1. Tumlinge: Tirsdage kl. 17.30-19.00
2. Tumlinge: Tirsdage kl. 17.30 – 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 11. februar kl. 19.30 hos Margit Larsen, Møllegade 38 B.
Matt.26. 17-29
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Emm aus
Tirsdag den 9. feb. kl.19.30 Mandemøde.
Tonny Jeppesen, Jegindø skriver i Emmaus programmet bl.a. om møderne:
“Om livets mange roller, som mand”
“Ønsker du at finde dig selv som mand og som
Kristen og dele din tro og erfaring med andre
mænd, så kom til mandemøde i Emmaus”
Søndag den 28. feb. kl.16. Søndagsmøde. Voksne og familier med børn inviteres til lovsang,
forkyndelse og bøn---- Gud til ære og os til
gavn.
Efter mødet er der mulighed for fællesspisning,
som slutter inden kl.19.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 24. februar kl.19.00 i konfirmandstuen.
Indre Mission
Onsdag den 3.feb. kl.19.30 Kredsmøde på Søndbjerg Efterskole, se fælles.
Onsdag den 10. feb. kl.19.30 møde i Missionshuset. “Mannakorn”
Der er kaffebord.
Onsdag den 24. feb. kl.19.30 hos Eva Mortensen,
Kongevejen 44
Missionsuge: mandag - fredag 1.- 5. Marts
Ønskes kørelejlighed, kontakt 9787 9218
FDF
Mandag den 8. feb. Ledermøde kl. 20.30
Søndag den 14. feb. Fastelavnsfest i kredshuset
kl. 14.00.
Enhver er velkommen, også børn der ikke er
FDF `ere.
Voksne kan købe kaffe.
Fredag-lørdag den 26.-27. feb.: Kreds-weekend
til “Skansen” Struer.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger kl. 18.30 – 20.00
Tumlinger kl. 18.30 – 20.00
Seniorer: Møde den 24. febr.
Menighedsr ådsmøder 2010
27. jan., 24. feb., 25. marts, 22. april, 27. maj, 24.
juni, 25. aug., 23. sept., 27. okt., 25. nov. kl. 19.00 i
konfirmandstuen. Referater fra møderne kan
læses på www.jegindoe-kirke.dk. Desuden er
de fremlagt i våbenhuset.

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).
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 3. februar kl. 19.00
i Søndbjerg Konfirmandstue.
Fastel avnsgudstjeneste
I Søndbjerg Kirke. den 14. februar kl. 14 med efterfølgende tøndeslagning og kakao, kaffe og
fastelavnsboller.
Uglev Ældrecenter
Gudstjeneste torsdag den 18. februar kl. 15.15
på Uglev Ældrecenter.
Indre Mission
Onsdag den 3. februar.
Kredsmøde. Se Fælles.
K FUMs Soldater mission
Onsdag den 19. febr. kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter. Se fælles.
Bibelkredsen:
Mandag den 15. februar kl. 19.00 hos Grethe og
Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tekst: Luk. 22,24-32.
Søndagsskolen
I Thyholm Friskoles Morgensangsal mandagene
d. 1., 8. og 22. februar kl. 15.45-16.45.
Evt. henvendelse til Margit Donslund 97 87 57
37 eller Merete Clausen 86 15 18 08.
FDF
Puslinge på Stationen onsdagene den 3., 10., og
24. februar 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

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 senest 1 uge før den første i
måneden, før bladet udkommer.
Deadline for april-nr.:
22. februar 2010
Fotos: Kristian Brogaard – Anna Fomsgaard.

