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dette billede så med virkeligheden? Ja,
det er nærmest umuligt at få fuld klarhed
over. Hvis vi lige vender tanken rundt og
tænker på, hvordan de andre ser på os?
Her oplever vi ofte, at vi slet ikke levede
op til de billeder, som de andre har om os.
Måske kan vi på samme måde opleve det
modsatte, at vi i hvert fald ikke er så slette
mennesker, som andre maler billeder af
os. Vi ved godt, at det sande billede af os,
hverken er det ene eller det andet. Vi ved
godt, at vi også selv undertiden prøver at
male et smukkere billede af os selv. I nogle situationer tager vi en maske på, så vi
skjuler vores sande jeg. Sådan skjuler
bankrøveren sin identitet, eller politimanden, der skal føre en terrorist fra et sted til
et andet, slører sit ansigt med en hætte.
Han skal være anonym, så terroristvennerne ikke gør gengæld imod den pågældende politimand eller dennes familie.

K an du gætte, hvem jeg er?
Hvem er jeg? Sådan kan den unge tænke
og stå i timevis foran et spejl og betragte
sig selv. Hvem er jeg, kan vi vel alle sammen tænke over. Spørgsmålet er, om vi
kommer til bunds i vore tanker? Når det er
svært at finde ud af vores egen identitet,

hvor svært er det så ikke med andres? Alligevel danner vi os billeder af vores nærmeste, en ægtefælle, børn, forældre, en
god ven eller andre. Vi har en klar fornemmelse af, hvordan de er, eller i hvert fald,
hvordan vi forestiller os, at de er. Passer

Til fastelavn klæder børnene sig ud. De
skjuler sig bag en maske og en udklædning. De kan så gå rundt og synge fastelavnssange, så de kan få boller, slik eller
måske ligefrem penge. Fastelavn er en
løssluppen fest. Det var det i hvert fald i
gamle dage. Festen, som også blev kaldt
karneval, blev holdt forud for fasten. I
gamle dage måtte man ikke spise kød
(karneval betyder farvel til kød) frem til
påskedag. Man skulle forberede sig på påsken. Jesu opstandelse fra de døde bliver
fejret påskedag. Jesu død og opstandelse
betyder, at Gud er kommet til os. Han har
stillet sig ved vor side i Jesus Kristus. Ja, vi
kan sige, at han er blevet en af os. På den
måde kender Gud os fuldt ud. Han har
gættet, hvem vi er. Vi kan ikke skjule vores
identitet for ham. Kristus stiller sig ved vor
side. Derfor ser Gud gennem Kristus på os,
og så ser han kun godhed og kærlighed.
Vi har fået skænket Kristi godhed og kærlighed, som bliver den identitet, vi må
bruge i vores liv.

Hans Vestergaard Jensen
Søndbjerg
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Velkommen til Nina
Dyrhoff Nyegaard,
ny sognepræst i
Søndbjerg Odby
sogne!

K o n t a k t
Præster
Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars Grønbæk Sandfeld (LS)
Sembvej 3, 7790 Thyholm Tlf:97 87 11 15
e-mail: LSA@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.
Søndbjerg/Odby
Nina Dyrhoff Nyegaard, Aggerholmsvej 2,
7790 Thyholm tlf: 97 87 51 36.
e-mail:NDN@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.
Jegindø
Hans Vestergaard Jensen (HV), Kirkebakken
1, 7790 Thyholm
Tlf.:97879003
Mail: HAVJ@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.

I martsnummeret af kirkebladet har
Nina lovet at ville
præsentere sig lidt nærmere!

Sammenl ægning af
menighedsr ådene på
Thyholm og Jegindø?
På et fælles møde for alle menighedsråd på
Thyholm og Jegindø i præstegården i Søndbjerg den 3. november 2011 blev det besluttet,
at der skulle arbejdes videre med tanken om at
lægge de fire menighedsråd på Thyholm og
Jegindø sammen til ét menighedsråd. Der blev
nedsat et arbejdsudvalg med en repræsentant
fra hvert menighedsråd. Arbejdsgruppen har
nu udarbejdet forslag til vedtægter for et even-

Formænd
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
Gravere
Hvidbjerg
Kirkegårdsleder Per Harkjær.
Kirkegårdskontoret tlf: 97 87 12 83.

Nina Dyrhoff Nyegaard

tuelt fælles menighedsråd. Vedtægterne skal
herefter behandles i de 4 nuværende menighedsråd, og bliver de godkendt der, skal de
vedtages på et sognemøde i hvert sogn. Målet
er, at vi ved menighedsrådsvalget til efteråret
skal vælge medlemmer til det fælles menighedsråd.

På arbejdsudvalgets vegne
Niels Odgaard, Uglev

Det 24. navn kan nu tilføjes.

Lyngs
Kresten T. Kristensen
tlf.: 97 87 15 80, mobil: 61 30 15 80
Søndbjerg
Christian Erik Christensen tlf: 97 87 52 58
Odby
Karsten Særkjær Nielsen tlf.: 27 33 16 76
Jegindø
Ernst M. Lauridsen tlf.: 97 87 93 23
Kirker
Hvidbjerg Kirke, Nørregade 16.
Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5.
Jegindø Kirke, Kirkebakken 3.
Søndbjerg Kirke, Ballevej 3.
Odby Kirke, Gl. Landevej 6.
Thyholm Kirkecenter
Nørregade 17, Hvidbjerg.
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Fælles progr am
Spillemandsmesse i
Jegindø Kirke søndag den
26. februar kl. 15.00.
Medvirkende er:
Gimsingers sangkor og spillemænd under
ledelse af Per Odgaard, Solist Inger Kold,
samt sognepræst Hans Vestergaard Jensen.
Spillemandsmessen, der har tekster af Holger Lissner og musik af Ivan Damgaard og
Michael Sommer, er en tradition i Jegindø
Kirke. Det er en festlig gudstjeneste, som
med musik og sang udtrykker glæden ved
kirkens budskab. Alle er meget velkomne.

Kirkehøjskole
Onsdag den 15. februar kl. 19.30
Adm. Direktør Hans Skov Christensen
At engagere sig i livet
Hans Skov Christensen har været en engageret leder i Dansk Arbejdsgiverforening og
var med i arbejdet med at stifte Dansk Industri i 1991, hvor han var adm. direktør, indtil

han gik på pension i 2010. Men pensioneringen satte ikke en stopper for den aktive topchef. Han er medlem af flere bestyrelser, bl.a.
formand for Kristeligt Dagblad og for DSUK.

Hvidbjerg Kirke:

Indre Mission

Lyngs Kirke:

Begravelser/ Bisættelser:
13. dec.
Minna Dagny Kristensen
23. dec.
Jens Ejnar Lynge
27. dec.
Mogens Knudsen

Begravelse:
30. dec.

Onsdag den 1. februar kl. 19.30: Kredsmøde
på Søndbjerg Efterskole ved sognepræst
Rene Vejen Jensen, Vildbjerg. Sang ved efterskolens liniekor.

Jegindø Kirke:
Begravelse:
28. dec.

KFUMs Soldatermission
Onsdag d. 8. februar kl. 19.30. Kredsens generalforsamling i Thyholm Kirkecenter.
Jens Kr. Bach-Mose, Holger Krogstrup og
Bent Ingemann medvirker.

Rigmor Jørgensen

Odby Kirke:
Bisættelser:
10. dec.
15. dec.
27. dec.

Langtidskalender
Torsdag den 22. marts kl. 19.30
Sidste aften i vinterens kirkehøjskole.
Biskop Erik Norman Svendsen
Gud, konge og fædreland - mit liv i Folkekirkens tjeneste.

Svend Aage Brandi Nielsen

Egon Jensen Bill
Julie Laura Karlsen,
bisat fra Gimsing Kirke
Jack Rosenhagen

SOGNEINDSA MLING
Kampen mod sult fortsætter.
Søndag den 4. marts 2012 sender flere menighedsråd på Thyholm frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Der bliver
indsamling i Hvidbjerg i Søndbjerg - Odby og
på Jegindø.
Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom
og et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter,
fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever
på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker
deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller mulighed for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til
sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at
leve i værdighed og uden sult på både lokalt og
internationalt plan.
Det arbejde vil vi på Thyholm og flere end 1300
andre sogne i landet støtte med indsamlingen
søndag den 4. marts – og vi håber også på Din
støtte denne dag.
Meld dig som indsamler hos én af præsterne!

Jegindø for et år siden

www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx
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Hvidbjerg
Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk

Menighedsrådsmøde

Onsdag den 1. feb. kl. 19.00 i præstegårdens
konfirmandstue.

Tak til Jytte!
Én af Hvidbjerg kirkes dygtige kirkesangere, Jytte Laustsen, har besluttet at trække
sig tilbage fra stillingen. Her skal lyde en
meget stor tak for en altid nærværende
og indlevende medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Lars G. Sandfeld.

Thyholm FDF
Patruljemøder:
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
Bibelkreds
Torsdag den 9. feb. kl 19.30 hos Grethe og John Larsen, Møllevænget 15.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Efter morgengudstjenesten i Hvidbjerg
kirke søndag d. 26. februar er menighedsrådet vært ved en udvidet kirkekaffe, hvor
der bliver lejlighed til at tage afsked med
Jytte Laustsen.
Solvang
Tirsdag den 14. feb. kl. 15.00 : Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 28. feb. kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Onsdag den 1. feb. kl. 19,30: Kredsmøde på Søndbjerg Efterskole
ved sognepræst Rene Vejen Jensen, Vildbjerg.
Missionsuge i Thyholm Kirkecenter.
Hver aften kl. 19,30.
Mandag den 20. feb. Tidligere provst Vagn Ove Høgild, Holstebro. Sangkoret Håbet medvirker.
Tirsdag den 21. feb. Fritidsforkynder Jens Ole Nielsen, Hvide Sande.
Onsdag den 22. feb. Tale og sang ved tidl. missionær Tage Grønkjær og Nordthy mandskor.
Torsdag den 23. feb. Viceforstander Bjarke Klausen, Søndbjerg Efterskole.
Fredag den 24. feb. Pastor Leif Bak, Gimsing.
KFUMs Soldatervennekreds
Onsdag den 8. feb. kl. 19.30: Generalforsamling i
Thyholm Kirkecenter.
Grundtvigsk Forum.
Torsdag den 9. februar kl. 19.30: Generalforsamling
i Thyholm Kirkecenter.

Menighedsrådsmøde

Onsdag den 22. feb. kl.19.00 i konfirmandstuen.
Kirken
Søndag den 19. feb., Fastelavnssøndag. Indsamling
til Folkekirkens Søndagsskoler.
Indre Mission
Onsdag den 1. feb. kl. 19.30 Kredsmøde på Søndbjerg Efterskole. Se fælles
Onsdag den 8. feb. kl. 19.30 Generalforsamling i
KFUMs Soldatervennekreds i Thyholm Kirkecenter.
Se fælles
Onsdag den 15. feb. kl. 19.30 i Missionshuset. Bibelstudie v/Kirsten Graversgård
Missionsuge på Jegindø.
Mandag den 27. feb. - torsdag den 1. marts. Hver aften i Missionshuset kl. 19.30 med kaffebord.
Mandag 27. feb. pastor Erik Lunde, Struer
Tirsdag den 28. feb. Peter Gade, Smerup
Onsdag den 29. feb. missionær Svend Taulborg,
Struer
Torsdag den 1. marts Håbet
Alle er velkomne, også fra nabosognene
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18.
Jegindø FDF
Mandag den 6. feb.: Ledermøde kl. 20.00
Søndag den 19. feb.: Fastelavnsfest i kredshuset kl.
14.00. Vi møder udklædte og alle er velkomne også
selv om man ikke er FDFér. Voksne kan købe kaffe.
Klassemøde for puslinger, tumlinger og pilte mandage fra kl. 18.30 – 20.00.
Klassemøde for væbnere og seniorer aftales særskilt.

Alle Hjem
Mandag den 27. feb. kl. 19.30: Bibeltime hos Marie
og Holger Krogstrup, Søndergade 11.
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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/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk

Menighedsrådsmøde

Mandag den 20. feb. kl. 20.00 på Stationen.
Kirkebil.
Menighedsrådet har vedtaget ¬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).
Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 19. feb. kl. 14.00 i Søndbjerg Kirke
med efterfølgende tøndeslagning og kakao,
kaffe og fastelavnsboller i konfirmandstuen.
Sognemøde
Mandag den 20. feb. kl. 17.00-20.00 på Stationen.
Emner:
Vores nye præst, Nina Dyrhoff Nyegaard, præsenterer sig og forventninger drøftes.
Skal menighedsrådene på Thyholm og Jegindø
lægges sammen med ikrafttræden fra menighedsrådsvalget 2012?
Sogneudflugt?
Film- og cafeaften?
Andre forslag??
Traktement: Smørrebrød, øl og vand. Menighedsrådet er vært.
Indre Mission
Onsdag den 1. feb. Kredsmøde. Se fælles.
Bibelkredsen
Mandag den 13. feb. kl. 19.00 hos Grethe og Chr.
Erik Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tekst: Luk. 18,31-43.
FDF
Torsdag den 9. feb. 15.00-16.30 på Stationen.
Søndag den 19. feb.. Vi deltager i fastelavnsgudstjenesten kl. 14.00 i Søndbjerg Kirke. Se ovenfor.
Henvendelse til Louise Gadegaard – tlf. 97 87 51 57
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: Mandagene den 6., 20.
og 27. feb. kl.16.00 – 17.00 i Alfas lokale på Thyholm
Friskole. GRATIS og INGEN TILMELDING.
Henvendelse til Margit Donslund – 97 87 57 37 .
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Søndbjerg og Odby

Artikelstof

Jegindø

Mødestof

Ansv. redaktør

Deadline for april nr:
24. februar

Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

Ingrid Noer Nielsen, tlf. 97 87 90 28
E-mail: Ingrid@kirkebakken6.dk
Lars G. Sandfeld tlf. 97 87 11 15
e-mail: LSA@KM.DK

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

Fotos: Ellen Aarlit Gade , Stine Aarlit Bach
og Ingrid Noer Nielsen.

