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vidt må vi se fremad. Vi må længes efter sol og sommer. Der er
nu liv og grøde under jorden og
i træernes knopper. Dagene
længes. Herefter kommer foråret, hvor livet spirer frem på ny.
I den mørke tid tænder vi lys og
længes efter solens lys. Om det
lille barn, der blev båret frem for
Herren, siger evangelisten Johannes: “I ham var liv, og livet
var menneskers lys. Og lyset
skinner i mørket og mørket greb
det ikke”. Jesus Kristus er det lys
i verden, som mørkets magter
ikke kan gribe og fastholde. Vi er
i kirkeåret på vej mod den 2. store højtid, nemlig påsken. I påsken fejrer vi Jesu korsfæstelse
og død. Men det vigtigste er, at
dødens mørke nat ikke kunne
gribe ham og fastholde ham i
jordens mørke skød. Nej, han
stod op, graven var tom, og han
mødte sine disciple. Han indgav
dem glæde og håb, midt i en
håbløs situation.

Kjørmes Knud
Sneflokke kommer vrimlende,
henover diger trimlende,
det knyger ud af himlene,

det folkelige udtryk for kyndelmisse, som er en gammel lysmesse.
Kyndelmisse falder altid 2. februar. Det er 40 dage efter Jesu fødSådan kunne Jeppe Aakjær dig- sel ifølge det gamle bud i Mosete om vinter og sne i 1916. Det er loven (3.Mos. 12, 1-4). Ifølge
der intet nyt i. For når himlen åb- gammel skik tog Jesu forældre
ner sig og lader sneen falde ned ham med op til Jerusalem for at
over jorden, så bliver det hvidt bære ham frem for Herren.
og koldt. Du husker måske også,
hvordan sangen slutter: og nu En gammel tradition siger også,
kom Kjørmes-Knud! Hvem er at vinteren er halvt overstået
han? Ja, det er i virkeligheden ved kyndelmisse. Kommet så

Maria takkede for sit barn. Vi takker også for vore børn. Nybagte
forældre bringer også deres
børn til Gud, for at de skal tilhøre ham. Dåbens lys lyser dem
ind i livet, hvor Gud er med dem.
Jesus siger selv herom: “Jeg er
verdens lys. Den der følger mig,
skal aldrig vandre i mørket, men
have livets lys”.
Selv i en mørk og måske svær tid
er Jesu lys med os. Han lyser vej
for os og går med ind i vores
hverdag.
Hans Vestergaard Jensen
Søndbjerg
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Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars G. Sandfeld (LS)
Sembvej 3, 7790 Thyholm. Tlf. 97 87 11 15,
e-mail: lsa@km.dk
Ferie i uge 5 ( 31. jan - 6. februar).
Der henvises til sognepræst:
Kristian Brogaard, Søndbjerg.
Søndbjerg/Odby
Sognepræst Kristian Brogaard (KB)
Aggerholmsvej 2, 7790 Thyholm. Tlf. 97 87 51 36,
e -mail: kba@km.dk
Ferie i uge 6, 7 og 8.

Lyngs er andet end et
vejskilt på A11
En aften i marts 2009 blev Lyngs for første gang
nævnt. Indtil da var Lyngs et vejskilt på A11 og
et sted på Thyholm som ingen af os havde besøgt. På nettet fandt vi oplysninger om Lyngs:
Knap 400 indbyggere, banegård, kirke, Kulturen,
vinden, møllen og efterskolen. Årsagen til den
pludselige interesse var, at Lyngs Idrætsefterskole søgte ny forstander og overvejelserne hos
Helle og mig var, om vi skulle rykke familien på
5 op fra ”paradis på jord” – vores lille landsted
ved Ejstrupholm - for at søge nye udfordringer
i Lyngs. Ansøgningen blev sendt, samtaler med
Anna Fomsgaard og bestyrelsen for efterskolen
fulgte og i foråret 2009 blev ansættelseskontrakten skrevet under. Vi skulle til Lyngs.
Bestyrelsen for efterskolen fik forstanderboligen
istandsat og i sommeren 2009 flyttede vi herop.
Lone og Daniel, som nu er 8 og 10 år, begyndte
på Boddum-Ydby Friskole. Kasper på 16 skulle
have et år på Hellebjerg Idrætsungdomsskole,
og først i sommers flyttede han herop og er nu
elev i 10`eren på Thyholm Skole. Helle arbejder
på efterskolen i administrationen og som skolemor.
Et anderledes og hektisk liv har vi haft siden. Jobbet som forstander og livet omkring skolen i 24
timer i døgnet har givet os mange spændende
udfordringer og opgaver. 108 elever og 20 an-

Jegindø
Sognepræst Hans Vestergaard Jensen (HV)
Kirkebakken 1, 7790 Thyholm. Tlf.: 97 87 90 03,
e-mail: havj@km.dk
Ferie i uge 7. Ugentlig fridag mandag.
Fri weekend den 19. – 20. februar
Der henvises til Jan Bjerglund, tlf. 97 86 11 22.

For m ænd
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
Per Harkjær, Kirkegårdskontoret
tlf.: 97 87 12 83
Lyngs
Kresten T. Kristensen
tlf.: 97 87 15 80, mobil: 61 30 15 80

satte er vores dagligdag. Arbejdstiden er ikke
fra 8 – 16, men varierer og opgaverne er mangeartede. 2 børn skulle falde til på deres nye
skole, nye kammerater skulle findes og for små
er det ikke altid let at falde til i et lokalområde.
Men det er lykkedes, og Daniel spiller fodbold
i Hvidbjerg og Lone synger i kor i Struer. Begge
er med i gruppen De flyvende Thyholmere, som
undervises af efterskolens elever i vinterhalvåret.
Kasper var hurtigst – da han kom – til at skabe
sig et netværk af kammerater. Vi har ofte besøg
af hans kammerater og de har givet os et indblik
i mennesker og livet på Thyholm.
Ledererfaringen fra tidligere jobs i friskoler og
folkeskolen har gavnet mig, men meget nyt har
jeg måttet lære. Hovedopgaven er at vore unge
trives, udvikles og tager imod den læring, som
skal sikre dem i fremtiden samt at sikre, at personalegruppen får et godt arbejdsmiljø og gode
udfordringer. Tiden på skolen tager vores tid,
og i de weekender, hvor vi kan holde fri, tager
vi ofte til ”paradis på jord”. Naturen er flot på
Thyholm. Om det er en sommerdag, hvor solen
varmer fra en skyfri himmel eller en vinterdag
hvor sneen og kulden bider i kinderne – så nyder vi at komme tæt på Thyholm gennem en gå
- eller cykeltur. Nu er Lyngs andet end et vejskilt
på A11.
Jens Erik Skals

Spillemandsmesse i Jegindø kirke

Søndbjerg
Niels K. Dahlgaard
tlf.: 21 29 63 57

Søndag den 27. februar kl. 15.00
Medvirkende er:
Gimsingers sangkor og spillemænd under ledelse af Per Odgaard, solist Inger Kold,
samt sognepræst Hans Vestergaard Jensen.

Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76

Spillemandsmessen er, i lighed med tidligere år, en festlig anderledes gudstjeneste, hvor andre
udtryksmåder og anden musik end sædvanlig tages i brug.

Jegindø
Ernst M. Lauridsen
tlf.: 97 87 93 23
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Asterix-olympiade i sneen

Fælles progr am
Indre Mission
Onsdag den 2. februar kl. 19.30 i Bedsted Missionshus.
Kredsmøde. Taler: Missionssekretær Johan Schmidt Larsen, Fredericia.
KFUMs Soldatermission
Onsdag den 9. februar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Kredsens generalforsamling afholdes.
Jens Kr. Bach-Mose, Holger Krogstrup
og Bent Ingemann Jensen medvirker.
Kirkehøjskole
Torsdag den 17. februar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter. Biskop Søren Lodberg
Hvas fortæller om kirke og folk.

Hver torsdag eftermiddag mødes en håndfuld
puslinge og jeg til FDF, for det meste oppe på
loftet på Stationen i Uglev. Vi holder vores patruljemøder om eftermiddagen klokken 14.0015.30, hvor børnene alligevel skulle være i SFO
og hvor mine egne børn også er i daginstitution.
Jeg ved godt tidspunktet er anderledes end de
andre fritidsinteresser børn kan dyrke, men for
mig og forhåbentlig også for børnene, betyder
det, at vi ikke skal være mere væk fra vores hjem
og familie, end nødvendigt.
Torsdag den 9. december var vi til FDF fra klokken 13.45 – 17.30. Vi skulle nemlig til Asterix
olympiade, gå 3 kilometer og holde juleafslutning samme dag. Jeg hentede puslingene på
friskolen, hvorefter vi på gåben begav os mod
Søndbjerg. Med mig havde jeg en slæde med
mine pakkenelliker på. Som rigtige FDF’ere, der
er gode til at samarbejde, skiftedes puslingene
til at trække slæden, og der lød ikke en eneste
klage!
De snakkede lidt om at det var en lang tur, men
glemte det hurtigt da vi gjorde stop ved en plæne på Ålkjærvej.
I min rygsæk fandt jeg en mystisk flaske med
trylledrik, for vi ved jo godt at de gæve gallere
bruger trylledrik, når de møder store udfordringer. Denne udfordring var en dyst i sækkeløb.
Senere på vores tur gjorde vi holdt på en mark,
hvor vi kæmpede om, hvem der var bedst til at
gribe og kaste. En disciplin de bestod med bravour. Det kostede dog en chokoladenisse, inden
vi gik videre…
På vejen kom Per ud og hilste på os, han havde

en kæmpe håndfuld flødekarameller med til os
og de gjorde lykke. Det var jo lidt koldt og blæste også lidt, men ingen klagede sig. Vi nød det
flotte solskinsvejr og de sneklædte marker, mens
vi talte om både løst og fast!
Da vi nåede ned til Søndbjerg sø, stoppede vi
endnu en gang og trylledrikken måtte frem
igen. Til denne disciplin fik de hver en spiseske
og en kartoffel, og så gik det vilde kartoffelvæddeløb i gang.
Gåturen fortsatte til en indkørsel på Søndbjerg
Strandvej, hvor vi kæmpede med disciplinen
højdespring. Til sidst kom vi i mål hjemme hos
mig, men inden vi skulle ind i varmen og hygge
os, havde vi lige en meget nyopfundet disciplin;
nemlig nissekast.
I min stue afholdt vi den sidste disciplin i vores
olympiade, her gjaldt det om at sjippe i længst
tid.

Langtidskalenderen
Onsdag den 23. marts. Kirkehøjskole.
Taler er biskop Karsten Nissen.
Søndag den 27. marts: Missionsprojekt.
Onsdag den 13. april: Herning Kirkes
Drengekor.
Onsdag den 11. maj: Den iransk fødte
præst Massoud Fouroozandeh kommer til Thyholm Kirkecenter.

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke

Nu skal vi jo ikke glemme at det var i december
vi afholdt olympiade, endda den sidste gang vi
skulle have patruljemøde inden jul. Derfor sluttede vi selvfølgelig af med at få æbleskiver og
spille pakkespil.

Begravelse/Bisættelse:
20. december: Poula Hole Hargaard

Jegindø Kirke

Puslingene og jeg havde haft endnu et hyggeligt patruljemøde. Vi havde leget og grinet, fået
motion og masser af frisk luft, sunget en enkelt
sang fra March og Lejr og bedt Fadervor. Sikke
en dag!

Dåb:
5. december:

Sander Nymann Andersen

Louise Gadegaard

www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx
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Hvidbjerg
Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 2. februar kl. 19.00 i konfirmandstuen,
Hvidbjerg Præstegård.
Café-efter middage
Onsdag den 9. februar kl. 14.30 i Thyholm Kirkecenter: Jørgen Steffensen: ”Klosterhedens hemmeligheder.”
Onsdag den 23. februar kl. 14.30 i Thyholm Kirkecenter: Holger Krogstrup: ”Billeder fra det gamle
Hvidbjerg.”
Solvang
Tirsdag den 8. februar kl. 14.30. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 22. februar kl. 14.30: Andagt.
Indre Mission
Onsdag den 2. februar. Kredsmøde: Se Fælles.
Missionsuge mandag-torsdag kl. 19.30
i Thyholm Kirkecenter.
Mandag den 21. februar: Sognepræst Lillian Risum, Visby – Sangkoret Håbet medvirker.
Tirsdag den 22. februar: Fhv. socialrådgiver Jens
Kr. Brander, Hurup.
Onsdag den 23. februar: Fhv. missionær Simon
Overgaard, Lemvig.
Torsdag den 24. februar: Fhv. forstander Jørgen
Tolstrup, Nykøbing Mors.
Fredag den 25. februar: Natkirke kl. 22 i Hvidbjerg Kirke. Fra kl. 21 er der mulighed for en kop
kaffe i Thyholm Kirkecenter.
Et lokalt mandskor vil medvirke ved nogle af
møderne.
Alle Hjem
Mandag den 28. februar kl. 19.30: Bibeltime
hos Ester og Villy Jensen, Munkevej 12.
5. afsnit i “Tiden går”.
Unge Hjem
Fredag den 25. februar kl. 22: Natkirke i
Hvidbjerg Kirke. Fra kl. 21. er der mulighed
for en kop kaffe i Thyholm Kirkecenter.
Grundvigsk Forum
(Kirkeligt Samfund)
Torsdag d. 10. februar kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter. Generalforsamling.
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.
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o g

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 10. februar kl. 19.30. Møde hos Gitte og Reinhardt Lyngs, Oddevej 2.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 23. februar kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Indre Mission
Onsdag den 2. februar kl. 19.30 Kredsmøde. Se
Fælles.
Onsdag den 9. februar kl. 19.30: Foredrag i missionshuset om ”engle” ved Tonny Jeppesen, Jegindø.
Der er kaffebord.
Onsdag den 16. februar kl. 19.30: Foredrag i missionshuset om ”Morning Star” (en skole for AIDSramte børn i Sydafrika. Børnene har mistet flere søskende og en eller begge forældre. Aase Wilkins,
England fortæller og viser powerpoint. Der er kaffebord.
Onsdag den 23. februar kl. 19.30 i missionshuset. Bibelstudie over Fadervor, tekst nr. 9. Der er kaffebord.
Missionsuge:
Mandag d. 28. februar - fredag d. 4. marts kl. 19.30 i
missionshuset. Der er kaffebord hver aften.
28. februar: Taler er sognepræst Lillian Risum, Visby.
1. marts: Taler er viceskoleforstander på Søndbjerg
Efterskole, Bjarke Clausen, Uglev.
2. marts: Taler er medlem af IMs Hovedbestyrelse
Anders Kruse Elmholdt, Struer.
3. marts: Taler er teolog Ulrik Jensen, Søndbjerg.
4. marts: Tale og sang ved Håbet, Thyholm.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 879218

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).
Uglev Ældrecenter
Torsdag den 24. februar kl. 15.15 . Gudstjeneste.
Indre Mission
Onsdag den 2. februar. Kredsmøde. Se Fælles.
Bibelkredsen
Mandag den 7. februar kl. 19.00. Møde hos Ellen
og Per Toftdahl, Birkevej 4.
Tekst: Matt. 17,1-9.
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.
Vi mødes mandagene den 7., 21. og 28. februar
kl. 15.45-16.45 i Alfas nye lokale på Friskolen.
Evt. henvendelse til
Margit Donslund 97 87 57 37.
K FUMs Soldater mission
Onsdag den 9. februar. Kredsgeneralforsamling.
Se Fælles.
FDF
Puslinge (1., 2. og 3. klasse) torsdagene den 3.,
10., og 24. februar på Stationen kl. 14.00 - 15.30.

S o g n

– Fælles kirkeblad for de 5 sogne på Thyholm og
Jegindø

Søndbjerg og Odby
Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

Redaktionsudvalget
Hvidbjerg

Pt. ingen lokalredaktør

Lyngs

FDF
Fredag – lørdag den 4. – 5. februar: Kredsweekendtur for hele kredsen til Knøsen, Dover Plantage.
Mandag den 21. februar: Ledermøde kl. 20.00.
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

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf.: 97 87 80 56

Jegindø

Programstof

afleveres til de lokale redaktionsmedlemmer eller pr.
mail til redaktøren.

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

Deadline for april nr:
24. februar.

Ansv. redaktør

Fotos:
Ellen Aarlit Gade – Louise Gadegaard.

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

