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Konfirmation
Så er det igen konfirmationssæson landet
over.
Ved deadline for dette kirkeblad var kun
de første to hold i vore sogne blevet konfirmeret, derfor er det kun billederne af
konfirmanderne fra Søndbjerg - Odby og
Jegindø, der kan ses her, men senere følger så også deres kammerater fra Hvidbjerg og Lyngs efter.
Ordet konfirmation er et latinsk ord og
betyder bekræftelse. Det er dåben, som
bekræftes, og derfor er konfirmationen
ikke noget i sig selv, men kan kun forstås
på baggrund af dåben. Siden konfirmationen blev indført i Danmark i 1736 – 200
år efter reformationen – har denne kirkeskik været kendt i vort land.
Konfirmationsforberedelse er altså dåbsoplæring og indtil begyndelsen af
1990´erne var det i de fleste sogne Folkekirkens eneste officielle tilbud om en sådan dåbsoplæring. I løbet af 90´erne duk-

kede der så flere og flere steder tilbud op
om minikonfirmandundervisning, som
regel for børn på 3. klassetrin, og det kender vi jo også her på Thyholm.
Men uanset at kirken tilbyder en hjælpende hånd med at lære de døbte, hvad dåben indebærer, så påtager det enkelte
forældrepar sig også helt naturligt et ansvar, ved at lade deres barn døbe. I Jesu
ord, som vi lytter til ved hver eneste dåb,
de ord som benævnes ”Dåbsbefalingen”
og som vi kan finde i Mattæus evangeliets
kapitel 28, lyder det sådan, som en opfordring til de første disciple og til os i dag:
”Mig er givet al magt I Himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til
mine disciple, idet I døber dem i Faderens
og Sønnens og Helligåndens navn, og
idet I lærer dem at holde alt det, som jeg
har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle
dage indtil verdens ende.”

Odby
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O Herre, hvor skal vi gå hen?
din dør er altid åben.
Her taler du til os igen
som første gang i dåben.
Johannes Johansen - Salmebogen nr. 478.
Lars G. Sandfeld

Søndbjerg

Hvidbjerg

n r .

Nu har endnu et hold konfirmander så afsluttet deres konfirmandforberedelse.
Det betyder ikke, at nu er de ”udlært i kristendom”. Nej ”Vi er alle konfirmander for
Vor Herre”, har én en gang sagt. Det betyder, at det er en livslang proces at være
konfirmand. Men skulle konfirmanderne
ikke have fået andet med sig fra deres
konfirmandundervisning, så håber jeg i
alt fald de har hørt, og at de tør tro, at de
aldrig er overladt helt til sig selv med det
liv, som de har fået til opgave at leve. Den
Herre, som i dåben gjorde dem til sine
børn, han vil aldrig svigte den pagt, han
dér har oprettet.
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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

Hjælp til aidsr amte og
hiv-smittede for ældreløse
børn i Sydafrik a

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
Ugentlig fridag mandag.
Fri weekend den 25.-26. juni.
Der henvises til Jan Bjerglund, tlf. 9786 1122.

Gennem Aase Wilkins, som til daglig bor i England
og har sommerhus på Jegindø, har vi på Jegindø
fået kendskab til MorningStar (morgenstjerne),
som er en hjælpeorganisation for forældreløse,
aidsramte og hiv-smittede børn i Sydafrika.
Aases datter Sarah arbejder som frivillig blandt
disse hårdt ramte børn. Børnene bor hos bedsteforældrene, da forældrene er døde eller døende
af aids. På MorningStar får børnene medicin, mad
og undervisning samtidig med, at de bliver mødt
med kærlighed og omsorg.
Når døden indtræder, forsøger børnene gennem
kristne sange at overvinde sorgen. De er vant til
at leve med døden på nært hold.
Sarah er for nylig blevet opmærksom på en bedstemor, der passer sin afdøde datters lille pige på
2 år. De er hjemløse og må sove, hvor de kan hos
venner, der vil give dem gulvplads. Den lille pige

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

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

er blevet voldtaget af én i familien. Det er rygtedes blandt de farvede, der har fået aids, at hvis de
har sex med en jomfru, bliver de raske.
Der er mulighed for at hjælpe de to ved at få
bygget et skur, hvor de i det mindste har tag over
hovedet. Det vil koste ca. 3.000 kr. Aase fortalte
for nylig om MorningStar en aften i missionshuset. Der blev indsamlet 2.000 kr., som vil indgå i
byggeprojektet.
Børneklubben Stjernetræf på Jegindø har også
samlet ind til MorningStar. For disse penge har
Sarah købt en vægt og andre bageredskaber.
Børnene elsker at bage. En gang havde de bagt
små kagemænd. Da børnene havde pyntet dem,
sagde Sarah, at de gerne måtte spise dem. Børnene gav sig til at kysse og kramme dem, som
var det legetøj. De har ikke deres eget legetøj. Til
sidst fik Sarah dem overtalt til at spise kagemændene, det foregik meget, meget langsomt.
Strikkedamerne har doneret strikkede trøjer,
huer og strømper til MorningStar. Der er koldt
om natten i Sydafrika, så strikvarerne modtages
med kyshånd.
Vi kan alle være med til at hjælpe, dels gennem
forbøn for disse svage børn og bedsteforældrene og dels ved at støtte økonomisk. Skulle
nogen have lyst at give et bidrag, er jeg gerne
behjælpelig med overførslen til Sydafrika.
Kirsten Graversgård

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke:

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

Dåb:
27. marts:
27. marts:

Søndbjerg
Niels K. Dahlgaard
tlf.: 21 29 63 57

Gabriella Bjerring Klejnstrup
Silke Løwengraff Vangsgaard

Begravelse/Bisættelse:
5. april:
Lars Christian Sørensen
(Bisat fra Humlum kirke).

Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76

Lyngs Kirke:

Jegindø Kirke:

Begravelse/Bisættelse:
12. april:
Karl Elvin Madsen (Odby)

Søndbjerg Kirke:
Dåb:
3. april:

Laurits Gade Schou Karlsen

Begravelse/Bisættelse:
19.april:
Poul Viktor Mortensen

Begravelse/Bisættelse:
19. april:
Else Margrethe
(Graversen) Pedersen.

Jegindø
Ernst M. Lauridsen
tlf.: 97 87 93 23
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Ole Br ændga ard -- Bevaringsværdige
gr avsten/gr avsteder
Rundt omkring på sognenes kirkegårde står
der en del gravsten samt enkelte gravsteder, som er blevet godkendt, som bevaringsværdige. På Lyngs Kirkegård er der kun
et gravsted som er klassificeret som bevaringsværdigt.
For at blive godkendt, er der forskellige kriterier, der skal være opfyldt ifølge kirke- og
museumslovgivningen. Det er den stedlige
museumsinspektør, der endelig godkender
eller ikke godkender efter indstilling fra menighedsrådene, der indstiller ud fra nedennævnte kriterier.
Groft sagt kan kriterierne for bevaring af
gravsten samt gravsteder inddeles i 8 grupper, hvis hovedpunkter er:
A: Alder (sten over 100 år). B: Tidstypisk. C:
Særlig udsmykning. D: Lokalhistoriske navne.
E: Særlige inskriptioner. F: Anerkendte kunstnere. m.v. G: Fortjenestfulde M/K samt H:
Andet.
På Lyngs Kirkegård står der, blandt de bevaringsværdige sten, en sten med påskriften

Ole Brændgaard, født 1835 - død 1884 og
hustru Karen f. Josefsen. Historien bag denne
er i meget korte træk følgende:
Ole Brændgaard fik stor betydning for udbredelsen af kendskabet til Indre Mission på Thyholm og i Lyngs i særdeleshed. Han var med i
krigen i 1864. Her blev han den 29. juni hårdt
såret og kom på lazarettet (han mistede bl.a.
venstre arm), og hvor han blev plejet af tyskere, hvis sprog han ikke forstod. De fik derfor
fat på een, der kunne dansk. Det blev Pauline
Støvring, og som hver dag besøgte ham, sang,
bad og læste for ham i Bibelen. Det førte til,
at han blev omvendt. Hjemkommet til Ydby,
hvor han dengang boede, gik det ikke godt,
da ingen forstod ham. Først i 1868, da han
flyttede til Jestrup og hørte om møder i Odby,
hvor han så søgte hen, gik det bedre for ham,
idet han nu havde fundet sammen med trosfæller.
I 1869 blev det første møde holdt i Lyngs Skole
på hans initiativ. I begyndelsen af 1870erne
tilsluttede flere og flere sig Indre Missions

Fælles progr am

Samfund . Han brugte det meste af sin tid på
at missionere og afholdt også møder ca. 3
gange årligt i sit eget hjem. Virkeområdet var
mest i Lyngs, men han havde et rigtig stort
samarbejde med Pastor Kristoffersen og Paul
Kristensen i Søndbjerg - Odby om Indre Mission. Desuden virkede han også en del i Hvidbjerg.
Han har, således gennem sit virke, været med
til at skabe grundlaget for det rige kirkeliv, der
har været og stadig er på Thyholm og Jegindø.
Et virke, der også er omtalt i flere bøger.
Anna Fomsgaard

PINSEGUDSTJENESTE
fælles for kirkerne i Struer Provsti

I SPEJDERSKOVEN v. ASP KIRKE

Mosaik
Søndag den 5. juni
kl. 10.30. Gudstjeneste med efterfølgende frokost
og aktivitet ved
Søndbjerg Strand.
Provstigudstjeneste
2. Pinsedag den 13. juni kl. 10.30 i
spejderskoven v. Asp Kirke. Medbring stol/tæppe og madkurv.

Indre Mission
Onsdag den 15. – søndag den
19.juni. Teltmøder i Hvidbjerg.
Se program i ”Gang i Lokalområdet”.
Langtidskalenderen
Pilgrimsvandring:
Søndag den 24. juli kl. 13.00 –
ca. 16.30. Mødested Venø Kirke.
Søndag den 7. august kl. 19.00 –
ca. 21.30. Mødested Resen Kirke
Søndag den 28. august kl. 19.00 –
ca. 21.30 Mødested Jegindø Kirke.
2. Pinsedag den 13. juni 2011 kl. 10.30
Medbring stol/tæppe og madkurv

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

Jegindø

Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Solvang
Tirsdag den 14. juni kl. 14.30. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 28. juni kl. 14.30: Andagt.

Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 29. juni kl. 19.00 i Konfirmandstuen.

Indre Mission
Onsdag den 15. – søndag den 19. juni: IM`s teltmøder på Thyholm.
Se program i ”Gang i Lokalområdet”.
Unge Hjem
Mandag den 6. juni. kl. 19.30. Møde hos
Bodil og Niels Damsgaard, Hindselsvej 6.
MOSAIK
Søndag den 5. juni. Se Fælles.
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.
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
Sogneudflugt
Onsdag den 8. juni. Se annonce i Ugeavisen.

Grundlovsfest
Menighedsrådet har ansat Karen til at holde
præstegårdshaven, så den fremtræder smukt.
Det skulle gerne komme alle sognets beboere til
gode. Derfor er det en glæde at invitere jegindøboerne til grundlovsfest i præstegårdshaven,
hvor Hanne Reintoft holder grundlovstalen. Vi
håber, mange vil deltage i denne folkelige fest. I
er helt frit stillet til at deltage i programmet, sådan som det passer jer bedst.
Kom med jeres frokostkurv, stole og borde.
Program for grundlovsfest søndag den 5. juni
2011:
Kl. 10.30 Gudstjeneste i kirken.
Kl. 12.00 Øens længste frokostbord i præstegårdshaven.
Kl. 14.00 Grundlovstale ved Hanne Reintoft.
Kl. 15.00 Kaffe.
Vi vil også forsøge at få noget musik eller sang i
haven.
Se efter nyt på vores hjemmeside og opslag.
I kan også tilmelde jer kirkens nyhedsliste:
havj@km.dk
Indre Mission
Fredag-fredag den 3. – 10. juni F Kredsforbundstur
til Østrig for Viborg-, Skive-, Mors- Nordthy- og Sydthy/Thyholm-kredsene. Flere oplysninger hos Birgitte og Ernst Møller Lauridsen
Onsdag den 8. juni kl. 19.30 Bibelstudie i missionshuset. Kaffebord.
Onsdag-søndag den 15.-19. juni Teltmøder i Hvidbjerg. Se annonce i ”Gang i Lokalområdet”.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 879218

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.

Søndbjerg/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådsmøde
Torsdag den 9. juni kl. kl. 19.00 i Søndbjerg
Konfirmandstue.
Sogneudflugt
Torsdag den 18. august arrangerer Menighedsrådet sogneudflugt til Thyborøn og Lemvig.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
K irkebil
Menighedsrådet har 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
Torsdag den 30. juni kl. 15.15 . Gudstjeneste
på Uglev Ældrecenter.
Indre Mission
Tirsdag den 15. - søndag den 19. juni. Teltmøder
i Hvidbjerg.
Se program i ”Gang i Lokalområdet”:
FDF
Puslinge (1., 2. og 3. klasse) på Stationen torsdagene den 9. og 16. juni kl. 14.00-15.30.

FDF
Torsdag. – fredag den 2.juni - 3. juni: Kanotur for
væbnere og seniorer.
Mandag den 6. juni: Ledermøde kl. 20.00.
Fredag den 17. juni: Strandrensning. Vi mødes
ved kredshuset kl. 19.00. Alle der vil hjælpe, at
holde Jegindø´s strande rene er meget velkomne. Vi hygger os bagefter med kaffe, snobrød
og pølser mv.
Lørdag - tirsdag den 25. juni - 28. juni: Sommerlejr for puslinger, tumlinger og pilte på Jesperhus Camping.
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– 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

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: Ernst M. Lauridsen – Ellen Aarlitt Gade- Wilkens- AF
Hvids Foto har velvilligt stillet konfirmandbilledet fra Odby til
rådighed

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

