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Her vil ties, her vil bies...
Det er indledningsordene til Brorsons dejlige salme (nr. 557 i Salmebogen) der danner overskrift over disse betragtninger.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Vist skal du hente, kun ved at vente,
kun ved at vente, vor sommer ind.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Sådan lyder første vers i sin helhed, og dette vers danner indledning til en salme, hvor
Brorson beskriver menneskesindets længsel efter den sommer, som venter bag vinterens kulde og mørke.
Når vi oftest synger salmen netop ved vintertide, skyldes det jo de mange billeder
fra naturen, som helt bogstaveligt taler om
længselen efter forår og sommer. Der tales
om vinter, sne og kulde, og om at den, som
venter på sommeren, må fryse og gyse i
vinterens favntag. Derfor opfatter vi nok
først og fremmest denne salme som en
vintersalme.
Men er det nu i virkeligheden en årstidssalme? Ser vi efter, hvor salmen er placeret i
salmebogen, ser vi, at den står i det afsnit
af salmebogen, som har overskriften:
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”Evighedshåbet”. Der ligger altså øjensynligt noget mere gemt i salmens billedsprog. Det er andet og mere end blot en
længsel efter sommer og sol her midt i
årets mørkeste tid, vi møder i Brorsons salme.
At længes efter sommeren, forstået som
det liv, som venter bag død og grav, falder
vel nok de færreste mennesker naturligt i
vores tid. Der er næppe tvivl om, at det var
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en mere nærliggende tankegang på Brorsons tid. Dengang vandt den i høj grad gehør, og livet på denne jord blev af mange
opfattet som ”et nødvendigt onde”, en
ventetid, som skulle overstås, inden den
himmelske lyksaligheds tid endelig skulle
komme.
Vi er nok tilbøjelige til at bedømme denne
holdning til livet og til døden som en nedvurdering af det liv, vi har fået givet at leve
på denne jord. Vi vil nok helst kunne tillægge vort menneskeliv en større betydning end blot den, at være en ventetid, før
noget bedre kommer. En sådan holdning
til livet, som vi kender det her og nu, forekommer da også at være helt rigtig, fordi vi
har fået et liv betroet af vores Gud og Skaber, et liv, som vi skal leve helt og fuldt.
Alligevel kan vi stadig synge: ”Her vil ties,
her vil bies...” og også lade salmen minde
os om, at der venter os noget godt bag dødens vinterblund. At se frem til dét er ikke
nødvendigvis det samme, som at nedvurdere livet her. Dette liv, véd vi jo også kun
alt for godt, har sine svagheder og sine
trange tider, men da må vi vove at fastholde den tro, at når vort liv her på jorden er
levet til ende, da er der et liv i vente, som
kun Gud kender, men som er værd at vente
på!
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Farvel
Vagn Ove Høgild

Præster
Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars Grønbæk Sandfeld (LS)
Sembvej 3, 7790 Thyholm Tlf:97871115
e-mail: LSA@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.
Søndbjerg/Odby
Lars G. Sandfeld, Hvidbjerg, er konstitueret i stillingen med bistand af Hans Vestergaaard Jensen, Jegindø

Det var et godt bekendtskab, og det bevirkede, at det blev meget nemmere for os alle at
arbejde sammen. Der har hele tiden været en
positiv stemning og ånd samt villighed til, at
vi skulle få noget godt ud af det. Og jo mere
vi alle er kommet til at kende hinanden - menighedsråd og præster i provstiet - jo bedre
er det blevet. Set fra provstiets skriveborde
tænker vi slet ikke mere på, at vi engang var 2
individuelle enheder, der skulle sammenstykkes.

Jegindø
Hans Vestergaard Jensen (HV), Kirkebakken
1, 7790 Thyholm
Tlf.:97879003
Mail: HAVJ@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.
Formænd
Hvidbjerg
Anne Mette Vestergaard tlf.: 97 87 24 48
Lyngs
Anna Fomsgaard tlf.: 97 87 80 92
Fra 1. januar 2007 blev jeg udnævnt til provst
for Struer provsti. Det blev en ny udfordring,
selv om jeg på det tidspunkt havde været
provst i godt 8 år i det daværende Holstebro
provsti. Udfordringen bestod i, at knap halvdelen af det gamle provstis sogne og sognene på Thyholm, der hidtil havde hørt til i Sydthy provsti, skulle gøres til en helhed. Der var
altså tale om forskellige kulturer i 2 forskellige
provstier i 2 forskellige stifter, der skulle samles til en ny enhed.

Søndbjerg/Odby
Louise Gadegaard tlf.: 97 87 51 57
Jegindø
Hans Rabenhøj tlf.: 97 87 57 14
Gravere
Hvidbjerg
Kirkegårdsleder Per Harkjær.
Kirkegårdskontoret tlf:97871283.
Lyngs
Kresten T. Kristensen
tlf.: 97 87 15 80, mobil: 61 30 15 80

Men det blev langt lettere, end man måske
kunne have forestillet sig. Det skyldtes, at vi
var flere om det. Menighedsrådene og præsterne har en stor aktie i, at det er gået så
godt. For I vendte jer åbenhjertigt mod syd,
da det blev kendt, at det var sådan, det skulle
være. Allerede i 2006 blev jeg inviteret til forskellige møder på Thyholm for at lære jer og
jeres kultur at kende.

Men selv om provstiets sammensætning heldigvis fortsætter, så gør mit samarbejde med
jer det ikke, idet jeg fratræder pr. 31. december 2011. I den forbindelse vil jeg gerne sige
en stor tak til menighedsråd og præster samt
menigheder på Thyholm for godt samarbejde, for aldrig svigtende tillid og for stor samhørighed. Det har været godt at være provst
for jer. Må Guds velsignelse følge jer fremover.

Vagn Ove Høgild, Provst

Søndbjerg
Christian Erik Christensen tlf: 97 87 52 58

Planlagte menighedsrådsmøder i 2012:

Odby
Karsten Særkjær Nielsen tlf.: 27 33 16 76

Hvidbjerg: 11./1. – 1./2. – 7./3. – 18./4. – 2./5. – 6./6. – 8./8. – 5./9. – 3./10. – 7./11.
Møderne afholdes kl. 19.00 i Præstegårdens konfirmandstue.

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

Lyngs: 18./1. – 21./3. – 23./5. – 15./8. – 19./9. – 21./11.
Møderne afholdes kl. 19.30 i ”Kulturen”.

Kirker
Hvidbjerg Kirke, Nørregade 16.
Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5.
Jegindø Kirke, Kirkebakken 3.
Søndbjerg Kirke, Ballevej 3.
Odby Kirke, Gl. Landevej 6.

Jegindø: 25./1. – 22./2. – 28./3. - 25./4. - 23./5. – 19./6. – 29./8. – 27./9. – 31./10.
– 28./11.
Møderne afholdes kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Søndbjerg – Odby: 4./1. – 20./2. – 14./3. – 18./4. – 13./6.
Møderne afholdes kl. 19.00 i konfirmandstuen i Søndbjerg.

Thyholm Kirkecenter
Nørregade 17, Hvidbjerg.
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Thyholm Kirkecenter

Hvidbjerg
1.
8.
15.
22.
29.

Nytårsdag
1.s.e.H.3 K.
2.s.e.H.3 K.
3.s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 k.

Lyngs
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

16.00
9.00
10.30
10.30
9.00

1)
2)
BK
1)

1.
8.
15.
22.
29.

Nytårsdag
1.s.e.H.3 K.
2.s.e.H.3 K.
3.s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 K.

Ingen
kl. 10.30
Ingen
kl. 9.00
Ingen

BK: Børnekirke 1)Kirkekaffe 2)Erling Glad

*Fra vugge til grav†

Fælles progr am
Kirkehøjskole
Torsdag d. 26. jan. kl. 19.30 indbyder
Menighedsrådenes Samråd til den
første af tre kirkehøjskoleaftener i Thyholm Kirkecenter. Vi får besøg af læge
Knud Jacobsen,Ulfborg.
Knud Jacobsen er en fremragende
fortæller, og vil under overskriften:
”Fortvivlelse og tro” genfortælle Markusevangeliet.
Indre Mission
20. og 21. jan: Mandsstævne i Bedsted Missionshus v. rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre.

Hvidbjerg Kirke:
Vielse:
12. nov.

Babysalmesang
Tirsdagene fra d. 17. jan. – til og med d. 14.
februar kl. 10 – 11 i Hvidbjerg kirke.
Nærmere oplysninger hos Anne-Marie Helligsø på tlf: 61 27 83 73.

Bisættelse:
9. Nov.

Louise Horsdal Worm
og Mark Horsdal.
Karen Kjær Jensen

Søndbjerg Kirke:

Langtidskalender
De kommende aftener i Kirkehøjskolen er:
15. februar ved Hans Skov Christensen, tidligere direktør i Dansk Industri og nuværende formand for Danske Sømands og
Udlandskirker m.m.
22. marts ved forhenværende biskop i Københavns Stift, Erik Norman Svendsen.

Begravelse:
18. nov.

Gerda Carla Berthelsen

Odby Kirke:
Dåb:
6. nov.

Malou Rosa
Dueholm Vangsgaard

Kirkebladet har modtaget nedenstående indlæg.

Morgenandagten

Det er sørgeligt og dybt forkasteligt, at DR fra
1. november er holdt op med at sende morgenandagten på FM. Lyttertallet gik fra dag til
anden ned fra 44.000 til kun 8.000. Harmdirrende læserbreve strømmer til Kristeligt Dagblad hver dag.
Det er dog stadig muligt at komme til morgenandagt i Domkirken for dem, der ikke vil
investere i en DAB radio, nemlig på TV kanalen DR 2. Det nye her er, at der bliver vist
smukke billeder af kirkens interiør under andagten og også salmeteksterne vises.
Så her har vi stadig muligheden for en god
start på dagen: Den gode gamle morgenandagt i en ny og smuk form. Så måske slet ikke
så ringe endda...

Anne Hviid Jensen, Jegindø.
PS: Vi har købt DAB radioer til 299 kr. stykket til
både bolig og sommerhus. Her kan vi lytte til
det gamle P 2, hvor morgenandagten bringes.

Minikonfirmanderne fra Thyholm
skole, efteråret 2011.

Kirkebladets læsere ønskes et godt og velsignet nytår!
www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx

Jegindø
1.
8.
15.
22.
29.

Nytårsdag
1.s.e.H.3 K.
2.s.e.H.3 K.
3.s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 k.

Søndbjerg
kl. 16.00
kl. 9.00 1) 3)
kl. 10.30
Ingen
kl. 9.00 1)

3) Jan Bjerglund 4) Lars Sandfeld 5) Hans Vestergaard
* : Præsteindsættelse. Se Ugeavisen!

1.
8.
15.
22.
29.

Nytårsdag
1.s.e.H.3 K.
2.s.e.H.3 K.
3.s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 K.

Odby
Ingen
kl. 10.30 1) 3)
Ingen
kl. 10.30 2)
kl.
9.30 *

1.
8.
15.
22.
29.

Nytårsdag
1.s.e.H.3 K.
2.s.e.H.3 K.
3.s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 K.

kl. 14.00 4)
Ingen
kl.
9.00 5)
Ingen
kl. 11.00 *
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Hvidbjerg

Lyngs

Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk

Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 18. jan. kl. 19.30 i ”Kulturen”.

Menighedsrådsmøde

Onsdag d.11. jan. kl. 19.00 i præstegårdens konfirmandstue.
Solvang
Tirsdag d. 10. jan. kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 24. jan. kl. 15.00: Andagt
Indre Mission
Evangelisk Alliances Bedeuge:
Mandag den 9. jan. kl. 19,30: Bedemøde i Thyholm
Kirkecenter ved sognepræst Lars Sandfeld.
Tirsdag den 10. jan. kl. 19,30: Bedemøde i Thyholm
Kirkecenter ved sognepræst Lillian Risum, Visby.
Onsdag den 11. jan. kl. 19,30: Bedemøde i Thyholm
Kirkecenter ved Bent Fodgaard, Thisted.
Torsdag den 12. jan. kl. 19,30: Bedemøde i Thyholm
Kirkecenter ved Jens Kr. Bach-Mose, Floulev.
Fredag d. 20. og lørdag d. 21. jan: Mandsstævne i
Bedsted
Program fås ved henvendelse til Niels Christensen,
Rosenvænget 3. tlf. 97 87 14 05.
Onsdag den 25. jan. kl. 19,30 afholdes Indre Missions årsmøde og generalforsamling i Thyholm Kirkecenter. Indledning ved Bent Ingemann, Uglev.
Forslag til kandidater bedes afleveret til Niels Christensen, Rosenvænget 3, tlf. 97 87 14 05, senest
d.15. jan.
Alle Hjem
Mandag den 23. jan. kl. 19,30: Bibeltime hos Else og
Svend Erik Toftdal, Fasanvej 25.
Unge Hjem
Mandag den 30. jan. kl. 19,30 Møde hos Sam og
Pus, Skærshøjvej 9.
MOSAIK
Torsdag den 5. jan. kl. 19,30 i Kirkecentret. ”Et år
er gået, hvad nu”.
Fredag den 20. kl. 19,00 i Kirkecentret. Anders
Pedersen, tidl. Thyholm, kommer.
Program for aftenen vil blive udsendt på mails.
KFUM og KFUK – Mokken og
Ungdomsklubben
Se program på www.thyholm.kfum-kfuk.dk
Thyholm FDF
Fredag den 27. – søndag d. 29. jan: FDF- lederkursus
på Hardsyssel Efterskole.
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.
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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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Bibelkreds
Torsdag d. 19. jan. kl. 19.30: Møde hos Addy og Kaj
Graversen, Hovedvejen 142.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Kirken
Indsamling Nytårsdag til Det Danske Bibelselskab.
Menighedsr ådet
Ny opslagstavle.
Som mange sikkert allerede har observeret, så har
menighedsrådet opstillet en opslagstavle på
parkeringspladsen over for kirken. Her er kirkebladet og andre oplysninger om kirkelige aktiviteter.
Men det er også tanken, at andre opslag om aktiviteter på øen kan få plads på opslagstavlen
Opslagene kan afleveres til graveren eller sognepræsten, eller lægges i vore postkasser, så vil de blive sat op i det omfang pladsen tillader det.
Menighedsrådet.
Indre Mission
Mandag-torsdag den 9.–12. januar kl. 19.30: Evangelisk Alliances Bedeuge i Missionshuset.
Onsdag den 18. januar kl. 19.30: ”Mannakorn” ved
Tonny Jeppesen i Missionshuset. Kaffebord
Fredag-lørdag den 20.-21. januar Mandsstævne i
Bedsted Missionshus
Fredag den 20. januar i Thyholm Kirkecenter. Anders Pedersen taler om ”Selvværd”. Se under ”Mosaik”
Alle er velkommne, også fra nabosognene
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 879218
Jegindø FDF
Mandag den 2. januar kl. 19.00: Ledermøde.
Tirsdag den 3. januar kl. 17.30 – 20.30: Kredsmøde
Vi tager alle i Hurup Svømmehal.
Klassemøder for puslinger, tumlinger og pilte mandage fra kl. 18.30 – 20.00.
Klassemøder for væbnere og seniorer aftales særskilt.

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).
Ordination
Vi forventer ordination af vores nye sognepræst
fredag d. 20. jan. i Viborg Domkirke. Se nærmere i Ugeavisen.
Sognemøde
d. 20. februar kl. 17.00-20.00 på Stationen.
Nærmere program i februar.
Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 19. januar kl. 15.15: Altergangsgudstjeneste.
Indre Mission
20. og 21. januar.
Mandsstævne. Se fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 16. januar kl. 19.00 hos Betty Lauritsen
og Bent Ingemann, Saturnvej 8. Tekst: Luk. 17,5-10.
FDF
Torsdagene d. 5., 12., 19. og 26. januar 15.00-16.30
på Stationen: Sørøvere.
Fredag d. 27. til lørdag d. 28. januar: Lejr på Lyngtoppen.
Nærmere besked senere.
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 d. 9., 16.,
23. og 30. januar kl.16.00 – 17.00 i Alfas lokale på
Thyholm Friskole. GRATIS og INGEN TILMELDING.
Henvendelse til Margit Donslund – 97 87 57 37.

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

Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 4. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen.
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Tak!
Graver Niels Kristian Dalgaard gik på pension pr. 31.
12. 2011. Stor tak for de godt ti års trofaste indsats!
Søndbjerg - Odby Menighedsråd.
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Søndbjerg og Odby

Artikelstof

Jegindø

Mødestof

Ansv. redaktør

Deadline for marts nr:
24. januar

Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

Ingrid Noer Nielsen, tlf.9787 9028
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

