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Hvem skal bestemme i min kirke?
Ved nytårstid er det tid at gøre status for tiden, der gik og
tænke fremtid, for tiden, der kommer.
Er antallet af kirkegængere f.eks. rimelig - i forhold til antallet
af gudstjenester i vore kirker? Og kan man forestille sig en situation, hvor en eller flere af kirkerne bliver lejlighedskirke?
(Lejlighedskirke: Der holdes gudstjeneste ved kirkelige handlinger og særlige højtider)
Hvem skal bestemme i kirken? Er det præsten, provsten, biskoppen, kirkeministeriet, menighedsrådet, menigheden?
Ja, alle vil nok gerne have noget at sige.
Og derfor skal man lytte til hinanden.
For Gud har givet ansvaret for sin kirke videre. Staten og kirkeministeriet giver ansvar videre til biskoppen, biskoppen til
provsten, provsten til præsten og menighedsrådet.
Hvem giver præst og menighedsråd ansvaret videre til?
Eller er det her ansvaret for ”min kirke” ender?
Findes der i sognet kirkeønsker og kirkedrømme der skal høres?
I min kirke, i mit sogn, har menighedsrådet indflydelse.

Der uddelegeres i disse år større og større muligheder og dermed større ansvar til menighedsrådene, økonomisk og i samarbejde på tværs af sogne, under provstiet, så det er ikke bare
snak.
Men vil sogn, menighedsråd og præst tage ansvar? Ansvaret
for at drømme om, hvordan min kirke skal være?
For hvis der ikke drømmes, hvis ingen vil nyt,
så bliver det ved med at være, som det altid har været.
Eller gør det? For vi har et samfund i dag, hvor alting forandrer
sig – og kan vi regne med, at kirken klarer den proces uforanderligt?
I det kendte og uforanderlige er der tryghed, det er der noget
godt i. Men der er også noget skidt.
For hvis min kirke ikke ændrer sig, så forkynder den på gamle
vilkår og ikke ind i tiden. Så er den mere et museum end en levende kirke, der skyder nye skud. Det er et ansvar, vi må tage
på os. Fremtiden bestemmes af…. ?
Kristian Brogaard
Søndbjerg
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Pr æster
Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars G. Sandfeld (LS)
Sembvej 3, 7790 Thyholm. Tlf. 97 87 11 15,
e-mail: lsa@km.dk
Søndbjerg/Odby
Sognepræst Kristian Brogaard (KB)
Aggerholmsvej 2, 7790 Thyholm. Tlf. 97 87 51 36,
e -mail: kba@km.dk
Jegindø
Sognepræst Hans Vestergaard Jensen (HV)
Kirkebakken 1, 7790 Thyholm. Tlf.: 97 87 90 03,
e-mail: havj@km.dk

I Moses’ fodspor

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

Den 4. maj 2010 satte vi os i toget til Sjælland.
Vi skulle med på en rejse i kulturlandet mellem
Middelhavet og den arabiske ørken.
Vi skulle til Syrien og Jordan, og vores rejseleder
var Karsten (tidligere præst på Jegindø) og Jørgen (højskolelærer), som vi skulle møde på Haslev Udvidede Højskole, hvor vi fik information
om de lande, vi skulle se.

Vi prøver at sove i det der, set udefra, ligner en
beduinlejr. Indenfor er det som at se et kroværelse i Danmark, rigtig moderne.
Hvor vi kommer frem, er der handlende. De er
utrolig vedholdende med at vise deres varer
frem. De kører på knallert bagefter bussen, så de
kan fortsætte med at vise deres varer, når bussen stopper igen.

Den 6. maj satte vi os i flyet til Damaskus, - hvor
blev nattesøvnen kort! Vi var jo på rejse, så vi
skulle ud og opleve noget. Det der nok fangede
os mest var Myrna Nazzour, hendes hænder
kan udrette mirakler. Hun er kendt fra Niels Chr.
Hvidts bog: Mirakler.

Vi krydser grænsen til Jordan. Her er der mere
politi end der var i Syrien, og vi skal være mere
opmærksomme med, hvad vi gør.
Vi oplever Petra, byen som er hugget ud af klipperne i det 3. århundrede før Kristus, og i mere
end 100 år var glemt for omverdenen. Vi oplever
byen ved både dag og aften. Det største indtryk her er: Vi følger i Moses’ fodspor, vi er ved
klippen, hvor han slog for at få vand, og der er
stadig vand, som kommer ud af klippen, - vi er
pludselig på bjerget, hvor Moses kigger over på
det forjættede land, - vi er ved Det Døde Hav,
- vi kan se over til Israel. Det gør et stort indtryk
på os.
Billedet viser dette bjerg.
Ellen og Helge / Jegindø

Oplevelserne er mange. Vi hører Fadervor blive
bedt på aramæisk (samme sprog som Jesus
talte). Og vi ser velbevarede ruiner, som har været gemt i sand og er ved at blive gravet frem.
Nogle af ruinerne er stadig beboet. Vi besøger
et kloster, som ligger i den syriske ørken og blev
grundlagt i det 5. århundrede. Det ligger MEGET
langt oppe i klipperne. Vejen dertil er meget
snoet, og ikke alle kom derop.

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

Vi glæder os til at kunne byde velkommen til:

Café-eftermiddage
i Thyholm Kirkecenter

Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76

Som tidligere annonceret vil cafe-eftermiddagene finde sted hver anden onsdag i måneden fra kl.
14.30 - kl. 16.30. Det er vort ønske, at samværet skal foregå i en hyggelig og afslappet atmosfære
med kaffe, sang og snak.
Som en fast del af programmet vil vi hver gang begynde med at synge fra højskolesangbogen og
med en lille indledning, som går igen fra gang til gang. Derefter skal vi så lytte til én af de lokale folk
fra egnen, som så venligt har stillet sig til rådighed med en god historie en fortælling eller andet. Vi
slutter eftermiddagene med at synge ”Nu er jord og himmel stille”. Vi håber, at rigtig mange – uanset alder – vil tage imod dette tilbud. Vi beder venligst om, at man betaler 20,00 kr. til kaffen.
Se program side 4.

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

Børneklubben “Stjernetræf”, Jegindø,
har den 18. november opført musicalen
“ Landet bag bjergene” for forældrene.

Menighedsmøde for Søndbjerg - Odby Sogne
Har du lyst til at påvirke det kirkelige liv i sognene, er du velkommen til at møde op onsdag den 19.
januar kl. 17.00 på Stationen.
Aftenens program:
1. Formandens beretning for 2010
2. Beretning fra aktivitetsudvalget
3. Beretning fra præsten
Herefter er der mulighed for at komme med ideer til forbedringer af nuværende aktiviteter eller nye
ideer til aktiviteter
Der vil blive oprettet 3 workshops, omhandlende:
1. Gudstjenestens liturgi, forslag til ændringer i gudstjenestens gang.
2. Aktiviteter - forslag/ønsker til nye aktiviteter for det kommende år, fx, antal og hyppighed.
3. Hvordan er holdningen til at erstatte en søndagsgudstjeneste med en hverdagsgudstjeneste
- fx. en gang i hvert kvartal, med en prøvetid på 2 år?
Kl. ca. 18.30 vil menighedsrådet være vært ved fællesspisning.
Menu: smørrebrød, øl og vand samt kaffe.

* Fra vugge til grav †

Mandsstævne
Fredag-lørdag den 21. - 22. januar i Bedsted Missionshus. Medvirkende: Missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring.

Hvidbjerg Kirke
Dåb:
28. november: Thea Elisabeth
Lønstrup Graugaard
Freja Johanne
Fisker Olesen
Begravelser/Bisættelser:
6. november: Betty Graugaard
13. november: Inger Margrethe Støttrup
26. november: Gudrun Klingenberg

Jegindø Kirke
Dåb:
24. oktober:

Fælles progr am

Valdemar Bang
Lindberg Jensby

Begravelse/Bisættelse:
30. oktober:
Karen Vester Grud

Spaghettigudstjeneste
med Tante Andante
Torsdag den 6. januar kl. 17 i Søndbjerg Kirke:
Kom med og oplev De hellige 3 Konger sammen med Tante Andante i
sang, leg, sjov og bibelfortælling. Efterfølgende er der spaghetti, kødsovs
og ketchup i Søndbjerg Konfirmandstue til rimelige priser.
Tante
Andante

Søndbjerg Kirke
Dåb:
17. oktober:
Julie Ospa Sommer Hove
21. november: Mikkel Vestergaard

Odby Kirke

Begravelse/Bisættelse:
28. oktober:
Harry Nielsen

Bedeuge
Mange mennesker ud over hele jorden
og fra mange forskellige kirkesamfund
starter hvert nyt år med afholdelse af
en uges bedemøder.
Pjecen, som bruges overalt i verden, er
i år udarbejdet af kirker på Cypern og i
Grækenland. Derfor er det meget tankevækkende at temaet for bedeugen
er ”ENHED”. De to lande har haft mange
års strid og kamp, netop derfor vælger
forfatterne til pjecen at fokusere på enhed. Der skrives om hemmeligheden
og styrken ved at stå sammen og vedkende sig sin enhed i Kristus.
Langtidskalenderen
Torsdag den 17. februar: Taler er biskop
Søren Lodberg Hvas.
Onsdag den 23. marts: Taler er biskop
Karsten Nissen.
Søndag den 27. marts: Missionsprojekt.
Onsdag den 13. april: Herning Kirkes
Drengekor.

www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx
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Hvidbjerg
Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk
Café-efter middage
Onsdag den 12. januar kl. 14.30 i Thyholm Kirkecenter: Lars G. Sandfeld: ”Fra Zinkbalje til Spabad”.
Onsdag den 26. januar kl. 14.30 i Thyholm Kirkecenter: Per Harkjær: ”Årets gang på Kirkegården”.
Solvang
Tirsdag den 11. januar kl. 14.30. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 25. januar kl. 14.30: Andagt
Indre Mission
Mandag den 10. januar kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter: Evangelisk Alliances bedeuge
ved sognepræst Lars Sandfeld, Hvidbjerg.
Tirsdag den 11. januar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Evangelisk Alliances bedeuge ved
Inga Kokfeldt, Nr. Hvidbjerg.
Onsdag den 12. januar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Evangelisk Alliances bedeuge ved
Bent Fodgård, Thisted.
Torsdag den 13. januar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Evangelisk Alliances bedeuge ved
Peter Gade, Smerup.
Fredag-lørdag den 21.-22. januar. Mandsstævne. Se Fælles.
Program fås ved henvendelse til Niels Christensen tlf. 97871405.
Onsdag den. 26. januar kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter: IM afholder generalforsamling.
Forslag til kandidater skal være Niels Christensen i hænde senest den 22. januar.
Taler Chr. Erik Christensen, Søndbjerg.
Desuden vil der være indslag ved gideonitterne om deres arbejde med uddeling af bibler.
Alle Hjem
Mandag den 24. januar kl. 19.30. Bibeltime
hos Marie og Holger Krogstrup, Søndergade
11. 4. afsnit i “Tiden går”.
Unge Hjem
Mandag den 24. januar kl. 19.30. Møde hos
Marianne og Hans Brogaard, Søndergade 42.
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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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
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 19. januar kl. 19.30 i Kulturen, Møllegade 2.
Bibelkredsen
Torsdag den 20. januar kl. 19.30. Møde hos Margit Larsen, Møllegade 38 b.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 26. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Indre Mission
Mandag-torsdag den 10. – 13. januar. Evangelisk Alliance møde, hver aften kl. 19.30 i missionshuset.
Onsdag den 19. januar kl. 19.30 i missionshuset.
Bibelstudie. Fadervor, tekst nr. 7. Kaffebord.
Fredag-lørdag den 21.- 22. januar. Mandsstævne. Se Fælles.
Onsdag den 26. januar kl. 19.30 i missionshuset.
Bibelstudie. Fadervor, tekst nr. 8. Kaffebord.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 879218
FDF
Mandag den 3. januar kl. 19.00: Ledermøde.
Tirsdag den 4. januar kl. 17.30 – 20.30: Kredsmøde Vi tager alle i Hurup Svømmehal.
Fredag. – lørdag den 14. – 15. januar: Weekendtur for Væbnere og Seniorer.
Fredag den 28. januar: Lederfest i Folkets Hus i
Struer kl. 19 – 21.
Fredag – søndag den 28. – 30. januar: Lederskole på Hardsyssel.
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.

Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 26. januar kl. 19.00 i Søndbjerg Konfirmandstue.
Menighedsmøde
Onsdag den 19. januar kl. 17.00 på Stationen:
Søndbjerg/Odby Menighedsråd inviterer til
drøftelse af kirkelivet i sognene. Se side 3.
Uglev Ældrecenter
Torsdag den 27. januar kl. 15.15 . Gudstjeneste.
Indre Mission
Fredag – lørdag den 21. og 22. januar: Mandsstævne. Se Fælles.
Bibelkredsen.
Mandag den 17. januar kl. 19.00. Møde hos Karen Margrethe og Knud Christiansen, Lavbjergvej 6. Tekst: Matt. 8,1-13.
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 10., 17., 24. og 31. januar kl. 15.45-16.45 i Alfas nye lokale på Friskolen.
Evt. henvendelse til
Margit Donslund 97 87 57 37.
FDF
Puslinge (1., 2. og 3. klasse) på Stationen torsdagene d. 6.,13.,20. og 27. januar kl. 14.00-15.30.

Menighedsrådsmøder
2011
Lyngs:
Onsdagene den 19. januar, 16. marts, 18. maj, 17.
august, 21. september og 16. november.
Jegindø:
Onsdagene den 26. januar, 23. februar, 30.
marts, 27. april, 25. maj, 29. juni, 24. august, 28.
september, 26. oktober og 30. november.
Søndbjerg – Odby:
Onsdagene den 26. januar, 9. marts., 11. maj, 8.
juni, 31.august og 16. november.

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

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

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 marts nr:
24. januar.

Ansv. redaktør

Fotos:
Ellen Aarlit Gade – Karin J. Jensen – K. Brogaard - AF Helge/Ellen.

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

