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Tanker ved et
farvel
Da jeg blev bedt om at skrive en artikel i ”Kirke & Sogn” ved

årets begyndelse, skrev jeg bl.a., at det gik mod enden for den
tid, jeg har været konstitueret. Sådan blev det ikke. Når jeg nu
skriver det samme i dette sommernummer, kommer det nok
til at passe.
Det er afsked efter en forholdsvis kort periode. Men det fører alligevel mine tanker hen på afsked med de menigheder,
jeg har fået lov at være præst sammen med. De fleste år blev i
Ølby, Asp og Fousing. Og da jeg i 2002 holdt afskedsgudstjeneste og gik på pension, førte det selvsagt mange tanker med
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sig. Dem vil jeg her gerne dele med jer.
Som i mange andre kirker er der i Ølby en præstetavle. Min
forgænger stod som nr. 30 på tavlen. Jeg stod som nr.31 og
min efterfølger bliver så nr. 32. Vi præster skifter, mens menigheden bliver. Som stiftet af Jesus Kristus vil menigheden være,
indtil kirkens Herre kommer igen. Det bør minde præsten om,
at han skal være tjener. Det er det, han er kaldet og ordineret til. Enhver kristen har en tjeneste for sin Herre blandt sine
medmennesker. Det kalder vi ”Det almindelige præstedømme”. Men i vores kirke har vi også ”Det særlige præsteembede”, som man ordineres til.
Da jeg blev ordineret i Budolfi Kirke i 1967, skulle jeg som
alle kommende præster underskrive præsteløftet. I dette løfte står der bl.a.: ”Jeg lover at ville beflitte mig på at forkynde
Guds ord rent og purt, således som det findes i de profetiske
og apostoliske skrifter”.
Når man ser tilbage på en række års præstetjeneste, er det
just ikke vanskeligt at få øje på ting, der skulle have været anderledes. Meget er der at bede om tilgivelse for. Men det alvorligste er, hvis det ikke er Guds ord, der er blevet forkyndt.
Afskedsgudstjenesterne i Ølby, Asp og Fousing kirker fandt
sted den søndag, hvor prædiketeksten er lignelsen om sædens vækst. Bonden har tilsået jorden, og så vil sæden af sig
selv spire, vokse og bære frugt. Her i sommertiden har vi igen
fået at se, hvordan naturen er forvandlet efter en lang og træls
vinter. Det så dødt ud, og hvis ikke vi vidste bedre, måtte vi
tænke: ”Kan der i det hele taget blive liv igen?”. Det blev der. I
sin magt får Skaberen livet til at bryde frem.
Sådan er det også med Guds ord. Det kan skabe liv og
tro og fornyelse, fordi Guds magt er i ordet. Derfor ringer kirkeklokken søndage og helligdage ud over sognet for at kalde til kirke. Her læses fra Bibelen og forkyndes fra prædikestolen. Her bæres børnene til dåb. Når ordet lyder sammen med
dåbens vand og korstegnet, giver det barnekår hos Gud. Her
i kirken kan vi knæle ved nadverbordet. Ordet lyder sammen
med brødet og vinen. Vi får det som ordet siger: ”Jesu legeme
der blev brudt ned for os og hans blod, der blev udgydt for os
til syndernes forladelse og evigt liv.
Når et brudepar kommer i kirke, får de at høre ordet om
Guds mening med deres samliv. Og de får hjælp og velsignelse til at leve sammen i medgang og modgang.
Når livsvandringen er slut, og vi skal bæres til graven, er vi først
blevet båret ind i kirken. Her lyder ordet om det levende håb,
som vi er genfødt til ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
Med ønsket om Guds velsignelse siger jeg her ved afskeden
en stor tak for, hvad vi har haft sammen de sidste 9½ måned!
Tak for fællesskabet! Tak for megen venlighed!
Erik Lunde
Søndbjerg

Odby

7 - 8

s ø n d b j e r g / O d b y

j u l i - a u g u s t

Jegindø

2 0 1 0

Lyngs

|

6 3 .

å r g a n g

K o n t a k t

Ny præst på Jegindø

mandskirken i Hong Kong. Det var spændende år. Containertrafikken var i voldsom
vækst, så vi havde mange skibsbesøg og
gæster på kirken.

Pr æster
Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars G. Sandfeld
tlf. 97 87 11 15, e-mail: lsa@km.dk
Ugentlig fridag: mandag
Ferie: 19. juli til 8. august, hvor der henvises
til Kristian Brogaard, Søndbjerg.
Tlf. 97875136.
Søndbjerg/Odby
Sognepræst Kristian Brogaard.
Tlf. 97875136, e -mail: kba@km.dk
Ugentlig fridag mandag.
Jegindø
Sognepræst Hans Vestergaard Jensen. Tlf.
97879003.
Ferie: 22. juli -31. juli.
Henvendelse til Jan Bjerglund, Humlum,
tlf. 97861122, mail: jabj@km.dk.

For m ænd
Hvidbjerg
Anne Mette Vestergaard
tlf.: 97 87 24 48

Ude er godt, men hjemme er bedst! Sådan
siger et gammelt mundheld. Og det kan vi
godt skrive under på. Vi har været udstationeret i over 25 år for Dansk Sømandskirke.
Der har været tale om tre kirker. Vi er vendt
hjem efter hver periode og har følt os godt
tilpas hver gang. Derfor glæder vi os meget til at komme hjem igen, ikke bare til
Danmark. Vi vender hjem til Vestjylland,
vores hjemegn. Jeg er født og opvokset i
Thyborøn, hvor min far var præst. Min
kone, Anne Hviid Jensen (født Villadsen) er
fra Fur. Hun er cand. mag. i kristendomskundskab og hollandsk. I 1976 blev jeg
cand. teol. og startede som soldat i Randers, hvor jeg blev værnepligtig teolog.

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

Derefter var vi sømandspræstepar i Antwerpen fra 1977-82. Antwerpen var dengang en meget travl havn med omkring
15-1700 danske skibe om året. Der boede
omkring 100 hyresøgende danske søfolk i
byen, så det var ikke kedeligt. Men vi skulle hjem til fædrelandet og have vores datter Tine i skole. Det blev Hans Egede Kirke
på Østerbro i København. Det blev til tre
herlige år ved en aktiv kirke. Sømandskirken kaldte igen. Fra 1985 var adressen Sø-

Søndbjerg
Niels K. Dahlgaard
tlf.: 21 29 63 57
Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76
Jegindø
Ernst M. Lauridsen
tlf.: 97 87 93 23
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11.7. 6.s.e.Trin.
18.7. 7.s.e.Trin.
25.7. 8.s.e.Trin.
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15.8 11.s.e.Trin.
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29.8. 13.s.e.Trin.
K: Kirkekaffe

Søndbjerg Kirke

Historisk var Hong Kong uhyre interessant. Her var en engelsk kronkoloni ved at
blive givet tilbage til det kinesiske hovedland. I denne overgangsperiode fra 1984
til 1997, hvor Hong Kong blev leveret tilbage til Kina, var der megen debat om fremtiden. De økonomiske og politiske forhold
i Kina påvirkede stemningen i Hong Kong.
Der var demonstrationerne og nedkæmpningen af studenterne i 1989, som sendte
chokbølger ind over Hong Kong med stor
hjerneflugt til følge. Men i det store og hele
blev det en fredelig overgang, da kineserne
tog over den 1. juli 1997. Vi blev der endnu
et år og oplevede den nye administration,
der nu skulle rapportere til Beijing i stedet
for til London. I de år startede jeg også en
besøgstjeneste op i Kina, hvor jeg holdt
gudstjenester for danskerne først i Beijing
og senere også i Shanghai. Det gav anledning til mange ture rundt i landet. I 1993
havde jeg studieorlov i tre måneder, hvor
min kone og jeg rejste i fodsporene på de
danske missionærer i Nordøstkina. Det var
en stor åbenbaring at møde de kristne kirker, som i flere tilfælde var bygget af danskerne. Det var en meget spændende rejse,
som har givet os mange kontakter til kristne i Kina. Min kone har skrevet en bog om
dansk kinamission og den kinesiske kirke.
Men efter 13 år skulle vi hjem igen. Min
biskop syntes jeg skulle søge Rønne på
Bornholm, hvor jeg så også kunne blive
provst. Som sagt så gjort. Der var vi i 4½ år.
Bornholm er langt væk for jyder. Og det viste sig, at vi var kommet hjem uden at have
mere kontakt med familie og venner. Man
kommer ikke sådan lige forbi Bornholm.
Vi følte næsten, at vi havde flere besøg i
Hong Kong end på Bornholm. Så da Singapore blev ledigt var betænkningstiden
ikke stor. Og jo, her fik vi også flere gæster,

for de lægger ofte lige vejen forbi til et eller andet feriemål herude for også at besøge os.

Fælles

Nu er 7½ års eventyr slut. Vi rejser hjem
igen med mange gode minder og oplevelser. Og som sagt vender vi hjem til den egn,
vi kommer fra og sikkert engang vil tilbringe vores tredje livsalder. Vi glæder os til at
møde jer alle i kirken, i lokalsamfundet, til
et arrangement eller en anden lejlighed.
Det bliver nyt, og det bliver spændende
for os, og vi håber også, det bliver spændende for jer. Vi ser meget frem til at blive
en del af jeres liv og hverdag.

Solnedgangsgudstjenester
– hver aften kl. 21.00.

Hans Vestergaard Jensen

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke

Begravelser:
7. maj: Benthe Krogsgaard Hansen
(fra Hurup kirke.)
22. maj: Gudrun Elisabeth Rasmussen

Vielse:
24. april:

Karina Kaas og
Brian Graahede
Andersen
Kirkelig velsignelse:
15. maj:
Stine Elisa Dich og
Kim Helsted Dich
Bisættelse:
21. maj:
Niels Breinholt
Agger Moeskjær

Søndbjerg Kirke
Ella Petrea Christensen

Odby Kirke
Begravelse:
26. maj:

Indre Mission

Fredag den 16. – lørdag den 24. juli: Bibelcamping på dyrskuepladsen i Hurup.
Onsdag den 4. august kl. 19.30: Kredsmøde i
Thyholm Kirkecenter.
Taler: Fhv. efterskoleforstander Georg
Kjeldsen, Aarhus.
Fredag den 27. – tirsdag den 31. august. Kredstur til hotel Stella Maris, Svendborg.

Sangaften

Onsdag den 25. august: Sangaften i Thyholm Kirkecenter kl. 19.30 ved Lene Bach - Mose, Floulev.
Emne for aftenen er: ”Vi synger med Grundtvig.”
Arrangører: Grundtvigsk Forum (Kirkeligt Samfund) og Indre Mission.

Strandgudstjeneste ved Søndbjerg Strand

Jegindø Kirke

Begravelse:
15. maj:

Onsdag den 7. juli i Odby Kirke.
Musik v/ De Uglev Spillemænd. Liturg: LGS.
Onsdag den 14. juli i Søndbjerg Kirke.
Sangkoret Håbet v. Anne Marie Helligsø.
Liturg: LGS.
Onsdag den 21. juli i Odby Kirke.
Musik og sang v/ Anette Boch Pedersen og
sangere fra Nordvestjysk Pigekor. Liturg: KB.
Onsdag den 28. juli i Søndbjerg Kirke.
Musik og sang v/ Anton Lyhne og Nina Rimmer.
Liturg: KB.
Onsdag den 4. august i Odby Kirke.
Musik v/ Peter Washuus.
Liturg: KB.
Onsdag den 11. august i Odby Kirke.
Thyholm Friskoles Voksenkor under ledelse af
Rikke Feraru.
Liturg: KB.

Kristian Erik Jensen

Søndag den 22. august holdes der gudstjeneste ved Søndbjerg Strand kl. 10.30.
Menigheden opfordres til selv at tage stol eller tæppe med samt evt. en madkurv.
Ved dårligt vejr holdes gudstjenesten i Søndbjerg Kirke.

Børnegudstjeneste
Palmesøndag -den 28. marts- var der familiegudstjeneste i Hvidbjerg Kirke, hvor dåbsbørnene fra 2005 havde fået en særlig indbydelse. Det er blevet en tradition én gang årligt at
invitere den årgang dåbsbørn, som er blevet
4-5 år gamle til en familiegudstjeneste. Her
står nogle glade og stolte børn og venter på,
at deres navn bliver skrevet ind i den Børnebibel, de har fået udleveret.
LGS
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Hvidbjerg
www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 11. august kl. 19.00 i konfirmandstuen i Hvidbjerg Præstegård.
Solvang
Tirsdag den 13. juli kl. 14.30. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 27. juli kl. 14.30. Andagt.
Tirsdag den 10. august kl. 14.30. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 24. august kl. 14.30. Andagt.
Indre Mission
Fredag den 16.- lørdag den 24. juli. Bibelcamping i Hurup. Se Fælles.
Program fås ved henvendelse til Niels Christensen, tlf. 97871405.
Onsdag den 4. august kl. 19.30. Kredsmøde i
Thyholm Kirkecenter. Se Fælles
Onsdag den 25. august: Sangaften ved Lene
Bach-Mose, Floulev. Emne for aftenen er: ”Vi
synger med Grundtvig.”
Arrangører: Grundtvigsk Forum (Kirkeligt
Samfund) og Indre Mission.
Fredag den 27. – tirsdag den 31. august. Kredstur. Se Fælles. Nærmere program ved Niels
Christensen, tlf. 97871405.
FDF
Lørdag den 10. – lørdag den 17 juli: Møgelø .
Mandag den 16. august: Opstart efter sommerferien for væbnere og seniorer
Tirsdag den 17. august: Opstart for puslinge/
tumlinge og pilte.

Lyngs
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 18. august kl. 19.30 i
Kulturen, Møllegade 2.
Søndag den 15. august: Musikgudstjeneste i
Lyngs Kirke.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 25. august kl. 19.00
i konfirmandstuen.

ping. Se Fælles
Onsdag den 4. august kl. 19.30. Kredsmøde.
Se Fælles.
Onsdag den 18. august kl. 19.30 i Missionshuset. Hyggeaften med indvielse af den omlagte have ved missionshuset. Kaffebord.
Onsdag den 25. august. Samtalemøde hos
Kirsten og Kjeld Graversgård, Kongevejen 1.
Fadervor, 5. afsnit.
FDF
Lørdag den 3. – fredag den 9. juli: Sommerlejr
for pilte, væbnere og seniorer.
Tirsdag den 6. – fredag den 9. juli: Sommerlejr
for puslinger og tumlinger ved Harre Vig, Roslev.
Mandag den 9. august: Ledermøde kl. 19.00.
Mandag den 30. august: Opstart FDF. Der
rundsendes indbydelse til børn fra BH til 5.
klasse på Jegindø.
Klassemøder hver mandag :
Puslinger kl. 18.30 – 20.00
Tumlinger kl. 18.30 – 20.00
Seniorer aftales særskilt.
.

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
Gudstjeneste torsdag den 22. juli kl. 15.15.
Gudstjeneste torsdag den 26. august kl.
15.15.
Indre Mission
Fredag den 16. – lørdag den 24. juli. Bibelcamping. Se Fælles.
Onsdag den 4. august. Kredsmøde. Se Fælles.
Fredag den 27.- tirsdag den 31. august. Kredstur. Se Fælles.
Søndagsskolen
Opstart efter sommerferien i uge 34.
Evt. henvendelse til Margit Donslund 97 87 57
37 eller Merete Clausen 86 15 18 08.
FDF
Efter ferien opstart i uge 34. Ugedag bekendtgøres senere.
Bibelkredsen
Mandag den 16. august kl. 19.00 hos Grethe
og Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tekst: Matt. 12,31-42.
Thyholms K irkers Børne- og
Ungdomskor
Opstartstidspunkt efter ferie bekendtgøres senere.

25 år som
kirkesanger
ved Lyngs
Kirke
Jørgen Fomsgaard har 1. august været ansat
som kirkesanger ved Lyngs Kirke i 25 år. De
første år var de to kirkesangere, som delte
stillingen, men med tiden overtog Jørgen
Fomsgaard hele stillingen. Jubilæet markeres i forbindelse med gudstjenesten den 15.
august.

Indre Mission
Fredag den 16.- lørdag den 24. juli. Bibelcam-
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– Fælles kirkeblad for de 5 sogne på Thyholm og
Jegindø

Søndbjerg og Odby

Redaktionsudvalget

Jegindø

Hvidbjerg

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

Karen Bach-Mose, tlf.: 97 87 21 11
E-mail: k.bach-mose@mail.tele.dk

Lyngs
Ingrid Gramstrup Larsen, tlf.: 97 87 80 56

Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

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 september nr: 26. juli
Fotos:
Ellen Aarlit Gade – Bent Ingemann – Anna Fomsgaard.

