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Det er vigtigt at
sige ordentligt
farvel

Vi ved at det er vigtigt at sige farvel om morgenen og ønske hinanden en god dag. Men så er det, at der mangler mælk i køleskabet til müslien, og man bliver sur. Eller man har fået det forkerte
ben ud af sengen, og så kommer man til at herse lidt. Døren
smækker, når man går.
Og hele dagen er præget af afskeden. Den nye dag er præget af
misstemningen fra morgenstunden.
Måske kan man tage sig sammen og ringe og sige: Undskyld jeg
var så dum i morges, det var ikke meningen.
Men siger vi farvel med et kys, et kram og et ønske om en god
dag, bliver dagen nemmere en god dag. For så er vi mærket, velsignet af det gode farvel. Far –vel! Kom godt af sted!
Det er vigtigt at sige ordentligt farvel. Også når det drejer sig om
det ultimative farvel. Det at tage afsked, når døden kommer.
Jegindø Kirke
Det, at sige tak for det, man har fået. Her kan det være svært at
finde ord.
Men et strøg med hånden! Det kan vi gøre. Og med det er der
sagt meget. Man har mærket den anden godt med sin hånd.
Og når præsten løfter sine hænder under velsignelsen, er det
Guds hænder, der stryger åbent hen over os, bevarer og tilgiver
os og lyser på vores liv med hans fred.
Her siger Gud ordentligt farvel i Gudstjenesten. Og ønsker, at vi
må fare vel ud fra kirkerummet og ud i livet. Indtil vi ses igen.
For alt på jorden har sin tid, men Gud i Himlen lover os en ny tid.
Lover os, at vi skal ses igen efter livet her på jorden. At der er en
ny tid for os i Himlen.
”Farvel” på jord må indeholde et –”på gensyn” – i Himlen.
Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
Må din tro bevare gløden,
og dit håb sit stærke vingeslag,
og må kærligheden fylde dig,
og din Gud velsigne dig og dit,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
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For over et år siden tog Tove og jeg den meget tunge beslutning, at vi måtte forlade Thyholm, da min krop sagde fra i forhold til mit arbejde. Derfor søgte og fik Tove sognepræstestilling
i Løkken den 1. september og flyttede med Anna og Thea. Bjarke flyttede til Aalborg for at tage sin studentereksamen, og Niels
begyndte på seminariet i Nørre Nissum. Nu er jeg sognepræst i
Serritslev og Brønderslev i et vikariat, hvor vi er knap 4 præster
for ca. 12.000 sognebørn.
Alle i familien har haft 7 fantastiske år på Thyholm. Vi har mødt
mange gode folk, der brænder for nærmiljøet og kirken. Vi har
nydt den dejlige natur og vandet. Vi har haft glæde af kor, musik,
folkeskolen, friskolen, FDF, KFUM og KFUK, fodbold. Det har beriget os. Personligt har jeg været glad for samarbejdet med kolleger, ansatte og kirkens menighedsråd, især når vi har fået lov at
prøve nye tiltag. Jeg er taknemmelig for den store tillid, der er givet mig i samtaler. Der er trofaste folk på kirkebænken, der har
sat sig spor hos mig. Tak for opbakning til gudstjenester.
Jeg ønsker, at der må flytte en ny præstefamilie ind i Søndbjergs
skønne præstegård. Jeg ønsker at ungdomspræstestillingen må
få forhold, så den lever op til sit navn.
Tak for de varme hilsner og den gode afsked I gav mig. Når det
skulle være, kunne jeg ikke have ønsket mig et bedre farvel. Så
far-vel I gode Thyholmere. I har sat jer gode spor hos os.
Gud velsigne og forbavse jer.
Anna, Thea, Bjarke, Niels, Tove og Kristian.

Odby

|

o g

Far vel

Kristian Brogaard

Per Harling v.1. Holger Lissner v.2.
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K o n t a k t
Pr æster
Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars G. Sandfeld (LS)
Sembvej 3, 7790 Thyholm. Tlf. 97 87 11 15,
e-mail: lsa@km.dk
Ferie fra 23. juli til 15. august. Der henvises til
Hans Vestergaard Jensen på Jegindø.
Søndbjerg/Odby
Sognepræst Lars Sandfeld er konstitueret i
stillingen med bistand af
Hans Vestergaard Jensen, Jegindø.
Jegindø
Sognepræst Hans Vestergaard Jensen (HV)
Kirkebakken 1, 7790 Thyholm. Tlf.: 97 87 90 03,
e-mail: havj@km.dk
Ugentlig fridag mandag.
Ferie 7. juli til 15. juli samt 22. august til 4. september.
Der henvises til Jan Bjerglund, tlf. 9786 1122

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

Festdag i Søndbjerg Kirke
Påskedag kunne Søndbjerg Kirke markere, at et
nyt orgel havde holdt sit indtog.
Forud for dette var der gået adskillige år og mange møder med orgelproblemet på dagsordenen.
Det ”gamle” orgel var ganske vist ikke gammelt;
men det havde sin egen personlighed. Organisterne kunne ikke altid helt selv bestemme,
hvilke toner, der kom, og om der kom nogen, så
noget måtte ske.
I efteråret 2010 kom der gang i undersøgelserne,
og der blev truffet aftaler. Sognepræsten fyldte
sin bil med musikkyndige og menighedsrådsmedlemmer. Første aften så og hørte vi i ét lokale
adskillige digitale orgler. Her forsvandt hos en del
af os det første lag af den skepsis, vi havde haft. Et
digitalt orgel er vel ikke et rigtigt kirkeorgel – eller
er det??
Senere oplevede vi forskellige digitale orgler i
kirker, hvor man var rigtig glade og tilfredse, så
vores skepsis blev mindre og mindre. Da vi kom
til Tæbring Kirke på Mors, skete det. Da de første
toner lød i den smukke kirke, var vi ikke i tvivl. Vi
vidste, hvad vi gerne ville, hvis pengene kunne
findes.
Det lykkedes, og vi fejrede begivenheden 24.
april med festgudstjeneste om formiddagen

Sognerejse til Israel

Jegindø
Hans Rabenhøj
tlf.: 97 87 57 14

Sammen med Unitas Rejser har vi planlagt
en sognerejse til Israel 23. - 30. marts 2012
for sognene på Thyholm og Jegindø.

Gr avere

Efter at have været dernede i år på en studietur, har vi lyst til at dele denne meget store
oplevelse med andre. Israel er noget ganske
særligt, og en rejse i Det hellige Land kan
ikke undgå at blive en oplevelse for livet.

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
Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76
Jegindø
Ernst M. Lauridsen
tlf.: 97 87 93 23
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Oddesund

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke:

Dåb:
8. maj: 		 Freja Odgaard Wolff
		 Magnus Odgaard Wolff
Begravelser/Bisættelser:
28. april: 		 Erik Lousdal
3. maj: 		 Erik Høybye

Der ligger rejsebrochurer i kirkerne og i kirkecenteret, og vi håber at man vil kontakte
os, hvis man eventuelt er interesseret i at
vide mere om turen.

Jegindø Kirke:

I løbet af efteråret vil der blive arrangeret
en informationsaften for interesserede, men
tilmeldinger modtages også meget gerne
inden denne aften.

Søndbjerg Kirke:

Gunhild og Lars G. Sandfeld

G u d s t j e n e s t e r

med vores organist Peter Washuus ved orglet og
orgelbygger Flemming Fald på kirkebænken. Efter gudstjenesten var menighedsrådet vært ved
et glas mousserende vin og lidt kransekage, og
formanden Louise Gadegaard fortalte efterfølgende om forløbet.
Om eftermiddagen gav Flemming Fald organister et lille kursus i de mange muligheder, orglet
har, og samme dags aften gav han os en dejlig
koncert med prøver på orglets muligheder.
Til minde om det gamle orgel blev hver koncertgænger tilbudt en af de små piber. Desuden blev
der solgt en del af de større piber til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp.
En rigtig dejlig dag i Søndbjerg!
Betty Lauritsen
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Vielse:
2. juni (Humlum).
		
Begravelse:
11. maj. 		

Hugo Albert Focke Rosted

Conny Anna Hedevang
og Carsten Normark.
Anna Kirstine Villadsen
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Konfirmation
Hvidbjerg Kirke 20. maj

Lyngs Kirke 22. maj

Fælles progr am
Solnedgangsgudstjenester
Onsdag den 6. juli i Søndbjerg Kirke. HV.
Musik ved De Uglev Spillemænd.
Onsdag den 13. juli i Odby Kirke. LS.
Sang og musik ved Jørgen Fomsgaard
og Anne-Marie Helligsø.
Onsdag den 20. juli i Søndbjerg Kirke. LS.
Musik ved All Stars.
Onsdag den 27. juli i Odby Kirke. HV.
Sang og musik ved Anne-Marie Helligsø
og Anton Lyhne.
Onsdag den 3. august i Søndbjerg Kirke. JB.
Sang ved Lena Andersen.
Onsdag den 10. august i Odby Kirke. HV.
Sang og musik ved Friskolens kor.
Hver aften kl. 21.00.
Arrangør: Søndbjerg-Odby Menighedsråd.

Indre Mission
Fredag den 15. – lørdag den 23. juli.
Bibelcamping på dyrskuepladsen i Hurup.
Onsdag den 10. august kl. 19.30.
Kredsmøde i Vestervig Missionshus.
Taler: Sognepræst Thomas Kristensen,
Hvide Sande.

Håbet

Mosaik
Søndag den 24. juli: Sommerhygge hos Ellen og Peter Gade
efter gudstjeneste. Husk frokostkurv.
Fredag den 26. august: Arrangement i Kirkecentret.

Pilgrimsvandring:
Søndag den 24. juli kl. 13.00 – ca. 16.30. Mødested Venø Kirke. 6-7 km.
Søndag den 7. august kl. 19.00 – ca. 21.30. Mødested Resen Kirke. 5 km.
Søndag den 28. august kl. 19.00 – ca. 21.30 Mødested Jegindø Kirke. 5-7 km.
Se program i kirkerne.

www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx
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Jegindø

Hvidbjerg
Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Solvang
Tirsdag den 2. juli kl. 14.30. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 26.juli kl. 14.30: Andagt.
Tirsdag den 9. august kl. 14.30 . Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 23. august kl. 14.30. Andagt.

Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 24. august kl. 19.00 i Konfirmandstuen.

Indre Mission
Fredag den 15. -lørdag den 23. juli. Bibelcamping. Se Fælles..
Nærmere oplysning fås hos Niels Christensen,
tlf. 97871405.
Onsdag d. 10. august kl. 19.30: Kredsmøde . Se
Fælles.
Onsdag den 24. august kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Sang- og fortælleaften ved Lene BachMose, Floulev.
Grundtvigsk Forum
Torsdag den 25. august kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter. Valgmenighedspræst Benedicte
Hammer Præstholm, Mellerup: Emne:
”Folkekirken og Registreret Partnerskab.”
MOSAIK
Søndag den 24. juli. Se Fælles.
Fredag den 26. august. Se Fælles.

Lyngs
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 17. august kl. 19.30 i Kulturen,
Møllegade 2.
Musikgudstjeneste
Søndag den 21. august kl. 10.30. Medvirkende
er violinist Günther Schmedemann, Berlin og
Karl Skaarup på harmonika samt Rikke Feraru.

Indre Mission
Fredag-lørdag den 15.-23. juli . Bibelcamping. Se
Fælles.
Onsdag den 10. august kl. 19.30 Kredsmøde. Se
Fælles.
Fredag den 19. august kl. 18.00 Grill-aften hos Birgitte og Ernst Møller Lauridsen, Kongevejen 80.
Tilmelding senest fredag den 12. august på tlf.
97 879323
Onsdag den 31. august kl. 19.30. Filmaften i missionshuset. Kaffebord.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 879218
FDF
Onsdag den 6. – fredag den 15. juli: Landslejr på
Sletten ved Julsø, Silkeborg/Ry for væbnere og
seniorer. Der er lagt op til besøgsdag søndag
den 10. juli, men lejren er åben for besøgende
alle dage.
Mandag den 15. august: Ledermøde kl. 19.00 .
Mandag den 29. august: Kl. 18.30 opstart på en
ny FDF sæson. Der bliver udsendt særskilt indbydelse til alle børn på Jegindø og nuværende
medlemmer.
Klassemøde for puslinger, tumlinger og pilte
bliver mandage fra kl. 18.30 – 20.00.
Klassemøde for væbnere og seniorer aftales
særskilt.

Søndbjerg/Odby

Solnedgangsgudstjenester
Onsdagene den 6., 13, 20 og 27. juli samt 3. og
10. august. Hver aften kl. 21.00. Se Fælles.
Sogneudflugt torsdag den 18.
august kl. 18j.00 fra Stationen.
Der køres i private biler til Thyborøn, hvor vi ser
den nye kirke og hører om ideen og projektet i
forbindelse med opførelsen.
Derefter fortsættes til Museet for Religiøs Kunst i
Lemvig. Når vi – under guidens kyndige vejledning - har set udstillingen ”Storm P. - Idealisme,
religiøsitet og samfundskritik,” drikker vi kaffe og
holder afslutning på museet.
Vi forventer at være hjemme ca. kl. 22.00.
Menighedsrådet betaler entre. Deltagerne betaler selv kaffen med kr. 50,- pr. person.
Tilmelding til Betty Lauritsen – tlf. 97 87 50 26,
mail: betty-bent@mail.dk – senest d. 10. august.
Ved tilmelding oplyses, om man er villig til at
medtage passagerer – og hvor mange – eller
man ønsker at få et lift.
Uglev Ældrecenter
Torsdag den 18. august kl. 15.15 . Gudstjeneste.
Indre Mission
Fredag den 15. – lørdag den 23. juli.: Bibelcamping. Se Fælles
Onsdag den 10. august kl. 19.30. Kredsmøde. Se
Fælles.
Bibelkredsen
Mandag den 15. august kl. 19.00: Møde hos Ellen og Per Toftdahl, Birkevej 4. Tekst: Luk. 16,1-9.

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk

FDF
Henvendelse til Louise Gadegaard – tlf. 97 87 51 57

Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 31. august kl. 19.00 i Søndbjerg
Konfirmandstue.

Søndagsskolen
Henvendelse til Margit Donslund – tlf. 97 87 57 37

Farvel til sognepræst Kristian Brogaard
Tiden er kommet hvor Kristian Brogaard flytter op til Tove og børnene
i Løkken. Han har fået et 3-måneders vikariat i Brønderslev og Serritslev
sogne og siger derfor farvel til jobbet som sognepræst i 7 år i Søndbjerg/
Odby sogne og ungdomspræst først i Sydthy og de sidste år i Struer Provsti.
Kristian har i flere år været med Thyholm FDF som lejrpræst på Møgelø.
Han har været idérig og har været god til at finde på alternative gudstjenesteformer.
Konfirmationsgudstjenesterne hører til de gudstjenester der har forandret
sig mest. Det har været opfindsomme gudstjenester hvor konfirmanderne virkelig har været i centrum. Et år blev der pludselig kastet fodbolde
fra prædikestolen ned til konfirmanderne. Det var ganske uventet for

K i r k e
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konfirmanderne der med ét blev meget nærværende og virkelig opmærksomme på, hvad der blev sagt til dem.
For nylig blev der, efter Kristians ønske, afholdt friluftsgudstjeneste på
havnen i Oddesund Nord, for at tilgodese den del af sognet vi andre ofte
overser.
Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til Kristian for din indsats i
vore sogne og tak for mange anderledes oplevelser i kirkelige sammenhænge. Menighedsrådet vil ønske dig held og lykke i dit fremtidige virke
som sognepræst og ikke mindst i dit fremtidige liv sammen med Tove og
børnene.

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

Louise Gadegaard

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 september nr:
24. juli.

Ansv. redaktør

Fotos: Kjeld A. Nielsen - Christen Gade - Bent Ingemann
Hvids Foto har velvilligt stillet konfirmandfotos til rådighed
for bladet.

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

