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Astrologi
eller Fadervor
En yngre kvinde fortalte til avisen, at hun
ved årsskiftet går til en astrolog for at få et
personligt årshoroskop. Selv om det hver
gang koster 700 kr., vil hun nødig undvære den indsigt, horoskopet giver. Hun fortalte også, at hun voksede op med Fadervor, men nu var flov over, at hun længe og
trofast bad bønnen ved sengetid. Da jeg
læste dette, tænkte jeg: Hvor var det et
skæbnesvangert bytte, denne kvinde gjorde, da hun byttede Fadervor væk for sit
årshoroskop.

til at blive Guds børn, dem, der tror på hans
navn”. Han kom ikke alene for at fortælle
os om Gud som vores himmelske Far. Han
kom også for at give sit liv på korset, så
han kunne give os den barneret, som vi
ikke i os selv har nogen ret til. Han kom
altså ikke alene for, at vi kunne få Julens
budskab at høre. Han kom især for, at Påskens budskab om hans død og opstandelse kunne forkyndes for os.

I Fadervor er der 7 bønner. Jeg vil bare
standse op ved en af dem, den 5. bøn:
Ved et nyt års begyndelse retter mange af ”Forlad os vor skyld”. På grund af Jesus og
vore tanker sig mod det ukendte, der ligger foran.
Tankerne kan både være præget af frygt
og forhåbninger. Det kan nogle give udtryk
for ved at banke under bordet og sige: ”79 -13.” Man skulle i stedet sige: ”6-9-13”og så sætte Mattæus foran. Når vi slår op
i Matt. kap. 6, vers 9-13 finder vi Fadervor.
Nytårsdag i kirken får vi netop forkyndt det
gode bud, at Jesus har givet os denne bøn.
Og vi må takke for, at det er denne gave,
vi får givet til brug i det nye ukendte år. Vi
må takke for,, at vores fremtid ikke står
skrevet i stjernerne, men er i vor himmelske Faders hånd.
Vi begynder bønnen med at sige ”Far”. Det
er denne barneret, Jesus kom til jord for
at give os. I Johannes` juleevangelium, som
vi kunne høre i kirken Juledag, står der:
”Alle dem, der tog imod Jesus, gav han ret

hans kors må vi vide os under Guds tilgivelse. Så skal vi ikke bære byrden af gammel skyld med ind i det nye år. Det er en
uendelig stor lettelse, for når skylden er
væk, kan vi frimodigt se fremad. Så har vi
vished om, at intet skal kunne skille os fra
Gud. Han har omsorg for os. Han vil omslutte os med sin kærlige og stærke hånd.
Fadervor slutter med ordene: ”Dit er riget
og magten og æren i evighed ”. Han, der
som vor himmelske Fader har omsorg for
os, har al magt. Så har han også magt til
at give os det, som han ved er bedst for os.
I hans hånd kan vi trygt betro os. Så er vore
dage, vore år, vort liv lagt i hænderne på
ham, hvis nåde, omsorg og magt vi aldrig
skal tvivle på. Vi kan trygt gå fremad.
Med dette nytårsbudskab vil jeg gerne ønske jer et godt og velsignet 2010 !
PS. Denne artikel er skrevet sidst i november. Derfor er det endnu uvist, hvornår der
bliver ansat en præst i Jegindø Sogn. Men
ved årsskiftet går det i al fald mod enden
for den tid, jeg har været konstitueret sognepræst. Derfor vil jeg gerne her sige tak
for tiden, jeg har fået lov at være iblandt
jer. Jeg har været glad for fællesskabet
med jer. Også tak til jer i de andre sogne
på Thyholm for fællesskabet ved de gudstjenester, hvor jeg har fået lov at gøre tjeneste.
Erik Lunde
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Farvel til menighedsr ådet!

K o n t a k t
Pr æster
Hvidbjerg/ Lyngs
Lars G. Sandfeld
tlf. 97 87 11 15, e-mail: lsa@km.dk
Ugentlig fridag: mandag.
Søndbjerg/Odby
Sognepræst Kristian Brogaard
tlf. 97 87 51 36, e-mail: kba@km.dk
Ugentlig fridag mandag, ferie den 18. til
24. januar. Der henvises til Sognepræst
Lars Grønbæk Sandfeld, Hvidbjerg/Lyngs
pastorat, tlf. 97 87 11 15.
Jegindø
Konstitueret sognepræst Erik Lunde,
tlf. 97 86 11 45.

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

Anne Mette Vestergaard ringede i efteråret
2008 og spurgte om jeg ville stille op til menighedrådet på Kirkeligt Samfunds liste. Betænkningstiden var kort – selvfølgelig ville jeg
det. Og hvad skete der så? Jeg blev valgt –
blev kasserer og formand for præstegårdsudvalget. Arbejdet var spændende, selv om
jobbet som kasserer var langt mere omfattende end jeg havde forestillet mig. Visionsmøder, møderne i menighedsrådet og de
mange bilag, som jeg skulle betale og attestere vidnede om et aktivt – meget aktivt
sogn, hvor der skete en masse ting. Indtil udgangen af februar 2009 hjalp Niels Christensen mig med kassererjobbet, men fra den 1.
marts var jeg på egen boldgade – næsten.
Jeg var så småt ved at sætte mig ind i tingene, da min arbejdssituation ændrede sig !
Det betød færre dage på Thyholm og endnu
mindre tid til rådsarbejdet – desværre. Helt
galt gik det i juni, hvor jeg fik at vide, at jeg
skulle til Afghanistan i oktober og at uddannelsen startede NU. Gode råd var dyre, men
efter moden overvejelse meddelte jeg menighedsrådet, at jeg ønskede at udtræde.
Stine Volsgaard overtog jobbet og fik ryddet
op efter mig!

lighed for at opleve det engagement og den
virkelyst, som findes blandt sognets medlemmer. Gode og særdeles konstruktive meningsudvekslinger under møderne – ikke
mindst under kaffen.

Jeg er ærgerlig over, at det ikke blev til længere tid, men samtidig glad for at jeg fik mu-

Mange hilsner fra Kabul!

Jeg har været overrasket over at opdage,
hvor krævende menighedsrådsarbejdet er.
Der bruges tusindvis af timer og jeg må indrømme, at det ikke harmonerer særligt godt
med et krævende arbejde langt fra Hvidbjerg.
Disse linjer skrives i Kabul! Jeg deler kontor
med en amerikansk kvinde, der er meget engageret i det kirkelige arbejde og især i at forbedre vilkårene for de værst stillede i Afghanistan. Jeg støtter efter bedste evne og i
øjeblikket står den på at sortere pakker fra
USA, som skal fordeles til forskellige flygtningelejre i Kabul. Et spændende og givende
arbejde!
Når jeg vender hjem fra Kabul skal jeg til København i knapt 3 år. Derefter håber jeg at
komme til at arbejde tættere på Hvidbjerg og
håber dermed også at få bedre tid til at deltage i frivilligt arbejde – igen.

JENS SUND

Gr avere
Hvidbjerg
Per Harkjær, Kirkegårdskontoret
tlf.: 97 87 12 83

Fælles program
Spaghettigudstjeneste

Lyngs
Kresten T. Kristensen
tlf.: 97 87 15 80, mobil: 61 30 15 80

torsdag den 14. januar kl. 17 i Søndbjerg Kirke.
Efter gudstjenesten spiser vi spaghetti,
kødsauce og ketchup i konfirmandlokalerne. Tag din bedstemor med, hun vil elske
det.

Søndbjerg
Niels K. Dahlgaard
tlf.: 21 29 63 57
Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76

Indre Mission

22.-23. januar. Mandsstævne i Bedsted Missionshus.
Stævnet begynder fredag den 22. januar kl.
10.00 og slutter lørdag den 23. januar ca.
kl. 15.00. Medvirkende: Missionær Heri Elt-

Jegindø
Ernst M. Lauridsen
tlf.: 97 87 93 23
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Hvidbjerg
1.1.
3.1.
10.1.
17.1.
24.1.
29.1.
31.1.
7.2.

Natkirke

Hvorfor ikke prøve noget anderledes, f.eks.
natkirke? Hvem har ikke brug for lys i en
mørk tid? Det er netop under temaet ”LYS”,
at alle har mulighed for at være med til natkirke. Enhver er velkommen.

Langtidskalender

Fredag d. 25. marts giver Bjørn Eidsvåg med
band kirkekoncert i Hvidbjerg Kirke.

2 0 1 0

Nytårsdag
Helligtrekonger
1.s.e.H3K
2.s.e.H3K
Sidste s.e.H3K
Natgudstjeneste
Septuag. s.
Seksag. s.

K Kirkekaffe
* Kollekt Bibelselskabet

tør, Aulum og sognepræst Ole W. Jakobsen,
Bedsted.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

16.00 *
9.00
9.00 K/KB
10.30
10.30
23.00
9.00 K
10.30

Lyngs
1.1.
3.1.
10.1.
17.1.
24.1.
31.1.
7.2.

Nytårsdag
Helligtrekonger
1.s.e.H3K
2.s.e.H3K
Sidste s.e.H3K
Septuag. s.
Seksag. s.

* Ny messehagel tages i brug

Ingen
kl. 10.30 *
Ingen
kl. 9.00
Ingen
kl. 10.30
kl. 9.00

Tanker omkring udførelsen
af en ny messehagel til Lyngs kirke
Ved gudstjenesten helligtrekongers søndag
den 3. januar får Lyngs kirke en ny messehagel. Det er en grøn hagel. I kirkeåret bruges den grønne farve i to perioder, helligtrekongerstiden frem til fasten og den lange
trinitatistid mellem pinse og advent.
Liturgisk er grøn farven for troen og håbet,
for alt som spirer og gror og for livstræet som
forbinder jorde- og gudsriget. Der er også
hvile, tryghed og ro i den grønne farve, – en
tryghed for at alt bliver givet os af Gud.
Lyngs Kirke er en lille og beskeden kirke, men
også en karakterfuld og vakker bygning med
den helt særlige beliggenhed – lavt og tæt
på fjorden og med vide marker omkring. Interiøret er enkelt, men her findes særlige elementer som adskiller Lyngs Kirke fra alle andre kirker.
Man lægger mærke til små detaljer, som den
lille sol eller stjerne under himmelen over prædikestolen, den smukke profilering i skibets
vindue mod syd, det lille kors hugget forsigtigt ned i døbefontens rand.
Sådan et særligt element vil jeg også gerne
messehagelen skal være. Noget som er ganske specielt for Lyngs Kirke og som helt åben-

lyst hører hjemme her. En messehagel har
en central placering under gudstjenesten.
Med sin farve og symbolik skal den understøtte teksten og forkyndelsen, og den må
gerne tilføre rummet et poetisk element, der
fremmer fordybelsen. Den skal også være
rar at lade blikket hvile ved og være åben for
fortolkning.
Jeg har lavet en ret enkel hagel, vævet i
drejlsvævning med silke i trenden og en tynd
uldgarn i islæt. Silken er farvet ind i en gulgrøn farve, klarere end knæfaldets. Ulden er
farvet ind efter himmelen bag Kristus i alterbilledet. I farvevalget er der ikke blot taget
hensyn til velourantependiet, men en eventuel fremtidig fjernelse af dette. Kirkens gamle kvaderstensalter står bagved og kan frilægges, og hagelen skal så ses mod
granittens mange nuancer.
Gennem variationer i drejlsvævningen og et
svagt farveskifte fremstår et enkelt indvævet
kors på for- og bagstykket. I korsets centrum
dominerer den lyse silke. Dette midterparti
danner baggrund for to små broderede motiver, hentet fra kirkens udsmykning. Til ryggen er der valgt det lille kors fra døbefontens
kant og til forstykket firpasformen fra korstræet på korbuekrucifikset, der hænger til
venstre for korbuen. I dag er kun rammen om
evangelisten Mattæus original. Bundfarven i
dette fine træskærerarbejde har også inspireret til messehagelens farver.
Firpasformen symboliserer hovedsagelig de
fire evangelister, men i relation til disse også
Kristi fire væsener – menneske, løve, okse
og ørn.
Broderiet er udført i to mørkt indfarvede tykke silker, så motiverne står tydeligere, også
set nede fra skibets bænkestader. Ingrid
Gramstrup fra menighedsrådet har udført
broderiarbejdet.

Jegindø
1.1.
3.1.
10.1.
17.1.
24.1.
31.1.
7.2.

Nytårsdag
Helligtrekonger
1.s.e.H3K
2.s.e.H3K
Sidste s.e.H3K
Septuag. s.
Seksag. s.

kl. 16.00 UJ
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 9.00 KB
kl. 10.30
kl. 9.00 KB
Ingen

Søndbjerg

31.12. Nytårsaften
3.1. Helligtrekonger
10.1. 1.s.e.H3K
14.1. Spaghettigudstj.
17.1. 2.s.e.H3K
24.1. Sidste s.e.H3K
31.1. Septuag. s.
1.2. Kyndelmisseg.
7.2. Seksag. s.
K Kirkekaffe

kl. 23.30
kl. 10.30
Ingen
kl. 17.00
kl. 10.30
Ingen
kl. 10.30 K
kl. 19.00
Ingen

Hagelen er foret med silkestof og monteret
med tittekant ved hals, lynlås og langs yderkant. Denne har dels en visuel effekt, men er
først og fremmest påsat for at skåne messehagelstoffet. Alle materialer er farvet ind efter kirkerummets farver.
Jeg vil gerne sige menighedsrådet tak for en
dejlig opgave og et godt samarbejde
Liv Stange

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke

Dåb
15. nov. Mads Andreas Højris
Begravelser
13. nov. Bjarne Michaelsen
19. nov. Mads Poul Møller
28. nov. Signe Katrine Bjerregaard

Lyngs Kirke

Begravelse
20. nov. Maren Margrethe Søndergaard
Poulsen (fra Ydby Kirke)

Søndbjerg Kirke
Begravelse
27. nov. Inge Skovgaard

Odby
1.1.
3.1.
10.1.
17.1.
24.1.
31.1.
7.2.

Nytårsdag
Helligtrekonger
1.s.e.H3K
2.s.e.H3K
Sidste s.e.H3K
Septuag. s.
Seksag. s.

K Kirkekaffe

kl. 14.00 LS
Ingen
kl. 10.30 K
Ingen
kl. 9.00 LS
Ingen
kl. 10.30
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Hvidbjerg
www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsrådsmøde onsdag den 13. jan.
kl. 19.00 i konfirmandstuen, Hvidbjerg Præstegård.
Solvang
Tirsdag den 12. jan. kl. 14.30 Altergangsgudstjeneste
Tirsdag den 26. jan. kl. 14.30 Andagt
Indre Mission
Evangelisk alliance bedeuge:
Mandag den 11. jan. kl. 19.30 ved Lars Sandfeld, Hvidbjerg.
Tirsdag den 12. jan. kl. 19.30 ved Karl Henry Madsen, Hvidbjerg.
Onsdag den 13. jan. kl. 19.30 ved Bent Fodgård, Thisted.
Torsdag den 14. jan. kl. 19.30 ved Else Toftdal, Hvidbjerg. Hver aften i Thyholm Kirkecenter.
Fredag den 22. jan. og lørdag den 23. jan.
Mandsstævne i Bedsted Missionshus. Se
fælles. Program fås ved henvendelse til Niels
Christensen tlf. 9787 1405.
Onsdag den 27. jan. kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter. Indre Missions generalforsamling.
Tale ved pastor Erik Bitsch, Lemvig. Emne:
”Kirken i Kina nu.” Forslag til kandidater skal
være bestyrelsen i hænde senest fredag den
22. jan.
Alle Hjem
Mandag den 25. jan. kl. 19.30. Bibeltime hos
Ellen og Peter Gade, Vitasvej 6.
Unge Hjem
Mandag den 18. jan. kl. 19.30. Møde i Thyholm Kirkecenter.
Fredag den 29. jan. kl. 21.00 i Thyholm Kirkecenter. Kaffe og optakt til natgudstjenesten i Hvidbjerg Kirke kl. 23.00.
K FUM og K FUK – Mokken
Se program på www.thyholm.kfum-kfuk.dk
Mødested i Thyholm Kirkecenter hver onsdag kl 19.00 til 21.00.
K FUM og K FUK –
Ungdomsklubben
Se program på www.thyholm.kfum-kfuk.dk
Mødested i Thyholm Kirkecenter hver tirsdag
kl 19.00 til 21.00.
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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
Menighedsrådsmøde onsdag den 20. jan.
kl. 19.30 i Kulturen, Møllegade 2.
Bibelkredsen
Torsdag den 14. jan. kl. 19.30 hos Birthe og
Leo Villesen, Lyngs Kirkevej 12. Matt. 25,1430

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Indre Mission
Mandag-torsdag den 11.-14. jan. kl. 19.30
Bedeuge i Missionshusets lille sal.
Onsdag den 20. jan.: Samtalemøde hos Mads
Mølgaard, Rolighedsvej 12, Hvidbjerg.
Fredag-lørdag 22.-23. jan. Mandsstævne i
Bedsted, se fælles.
Onsdag den 27. jan.: Samtalemøde hos Kirsten og Kjeld Graversgård, Kongevejen 1.
Ønskes kørelejlighed kontakt 97879218.
FDF
Mandag den 4. jan. kl. 19.00: Ledermøde.
Tirsdag den 5. jan. kl. 18.00 – 21.00: Kredsmøde. Vi tager alle i Hurup Svømmehal.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger kl. 18.30 – 20.00.
Tumlinger kl. 18.30 – 20.00.
Seniorer aftaler særskilt møder og ture.

Søndbjerg/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsrådsmøde onsdag d. 6. jan. kl.
19.00 i konfirmandstuen, Søndbjerg Præstegård.
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.

Menighedsrådsmøde onsdag den 6. jan. kl.
19.00 i Søndbjerg Konfirmandstue.
Opstart af minikonfir m ander
Onsdag den 27. jan. kl. 13.30 opstartes minikonfirmander fra Thyholm Friskole i Søndbjerg Præstegård. Der vil være undervisning
hver onsdag frem til 24. marts.
Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 28. jan. kl. 15.15 gudstjeneste på
Ældrecentret.
Indre Mission
22. og 23. jan. Mandsstævne i Bedsted. Se
fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 18. jan. hos Betty Lauritsen og
Bent Ingemann, Saturnvej 8. Tekst: Joh.
12,23-33.
Søndagsskolen
I Thyholm Friskoles Morgensangsal mandagene d. 4., 11., 18. og 25. jan. samt 1. feb. 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 d. 6., 13.,
20. og 27. jan. samt 3. feb. kl. 14.00-15.30.

Menighedsrådsmøder
2010
Hvidbjerg: 13. jan., 3. feb., 3. marts, 7. april,
28. april, 2. juni, 11. aug., 1. sept., 6. okt. og
3. nov. Møderne er kl. 19.00 i præstegårdens
konfirmandstue.
Lyngs: 20. jan., 17. marts, 26. maj, 18. aug.,
15. sept., og 17. nov. Alle møderne er kl. 19.30
i Kulturen, Møllegade 2.
Jegindø: Datoerne foreligger pt. ikke.
Søndbjerg-Odby: 6. jan., 3. feb., 24. marts,
6. maj, 9. juni, 29. sept. og 23. nov. Møderne er kl. 19.00 i Søndbjerg Konfirmandstue.

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

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).

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf.: 97 87 80 56

Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

Birgitte Lauridsen, tlf.: 97 87 93 23
E-mail: eml@tdcadsl.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 marts-nr.:
25. januar 2010!
Fotos: Ellen Gade (Spaghettigudstjeneste) og
Anna Fomsgaard.

