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Fadervor, dåb og forkyndelse om Jesus som Kristus, Guds
søn, som frelser, som sine grundelementer. På den måde står
vi i en levende tradition, når vi holder gudstjeneste.
Men det er troen på Jesus Kristus, der frelser mennesker. Man
bliver ikke frelst af at tro på Bibelen eller tro på gudstjenesten.
I Bibelen og i gudstjenesten har vi to vigtige kilder og videregivelser om Jesus, hvad han stod for og er i dag. Her er Bibelens og gudstjenestens værdi. De fortæller om Jesus som
Kristus. De er begge to kilder der rækker to tusinde år tilbage
til Jesu tid. Kilder der styrker troen.
De er ikke statiske og faste i deres form. For deres formål er at
fortælle de mennesker, de møder i tid og sted, om Jesus. Derfor genoversættes og genfortælles Bibelen også hele tiden
for at blive målrettet de mennesker, den henvender sig til.
Den skal tale et sprog der kan forstås i tiden. Så når tiden og
sproget ændres, må Bibelen og gudstjenesten også ændre
sig. En Bibel og en gudstjeneste er intet værd for det menneske, der ikke forstår dem. Bibelens og gudstjenestens formål
er at fortælle om Gud.
Hvidbjerg Kirke
Bibelen og gudstjenesten er redskaber og ikke mål i sig selv.
Målet er at skabe tro på Jesus som Guds søn, som Kristus.
Odby Kirke

Behøver kristne
Bibelen og
kirken?
Bibelen fortæller om Gud. Her er menneskers beretninger
om, hvordan de har mødt Gud, om hvordan Gud har handlet.
Som kristen er det særlig vigtigt, hvad Bibelen fortæller om
Jesus, det menneske, der bliver tituleret Guds søn. Bibelen er
en fortælling, et skrift om det allervigtigste.
Kirken og gudstjenesten er en forsamling af mennesker som
samles for at lovsynge Gud og for at hjælpe hinanden og dele
troen på Jesus som Guds søn. Kirken og især gudstjenesten
er ikke givet af Gud på forhånd i sin struktur. Men gudstjenesten har fra sin begyndelse haft bøn, nadver, trosbekendelse,
Hvidbjerg

Så når Bibelen og gudstjenesten ikke kan forstås af de mennesker, den møder, skal vi lave formen om. Vel at mærke uden
at lave indholdet om. Derfor er Børnebibel, Manga-Bibelen,
Bibel på grønlandsk, græsk, latin, alle sammen en Bibel for
den, der læser og forstår den. Derfor er rockgudstjeneste,
spaghetti-gudstjeneste, solnedgangsgudstjeneste, spillemandsgudstjeneste, alle en gudstjeneste for dem, der forstår
den. Kirkens opgave er at sørge for, at der er Bibler og gudstjenester, der er til at forstå for mennesker i tiden.
Som kristne tror vi på Jesus som Kristus. Mange har en Bibel,
men læser den sjældent. Nogen går tit til gudstjenesten, andre meget sjældent. Hvis ikke vi bruger vores Bibel og kirke
som kristne, visner vi i vores tro, så lukker vi os omkring os
selv. Uden Bibelen og gudstjenesten går det ikke. Bilder man
sig selv ind, at man kan nøjes med Bibelen uden gudstjenesten, eller gudstjenesten uden Bibelen, er man som en mand,
der kun vil bevæge sig på det ene af sine ben og bilder sig
ind, at det går godt for ham.
Kristian Brogaard
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- og hvordan lever jeg med min tro?

Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars G. Sandfeld
tlf. 97 87 11 15, e-mail: lsa@km.dk
Ugentlig fridag: mandag
Søndbjerg/Odby
Sognepræst Kristian Brogaard.
Tlf. 97875136, e -mail: kba@km.dk
Ugentlig fridag mandag
samt friweekend 5-6. juni.
Ferie fra den 28. juni og 2 uger frem. Der henvises til sognepræst Lars Grønbæk Sandfeld,
tlf. 97 87 11 15, i Hvidbjerg/Lyngs pastorat.
Jegindø
Konstitueret sognepræst Erik Lunde, tlf. 97861145

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

Ja, de spørgsmål kan jeg kun besvare på følgende måde: Jeg blev medlem i Den Danske Folkekirke ved min dåb d. 31. januar 1960, hvor mine
forældre tog mig med i kirken og fik mig døbt.
Det, at jeg blev døbt, var en selvfølge for
mine forældre, ligesom det har været en selvfølge for mig, at mine børn skulle bæres til dåben.
Jeg er en del af en tradition i vores kultur, hvor
vore børn bæres til dåben og indlemmes i Den
Danske Folkekirke, og det er jeg faktisk stolt af.
Jeg kan ikke sige at det har været et bevidst valg
fra min side at jeg er medlem af Folkekirken, men
det er da et bevidst valg, at jeg ikke har meldt
mig ud af fællesskabet i Folkekirken.
Jeg har gennem mit liv brugt kirken, som
langt de fleste medlemmer bruger kirken, nemlig ved de store begivenheder i vores liv som dåb
og konfirmation, samt begravelse. Jeg har aldrig
været en flittig kirkegænger, men jeg mener da
selv, at jeg på trods af det, er et kristent menneske, som godt kan være mig selv bekendt.
Det at have noget at tro på er et grundlæg-

Fælles
progr am

Jegindø
Hans Rabenhøj
tlf.: 97 87 57 14

Teltmøde på Thyholm onsdag
den 23. til søndag den 27 juni

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

Program:
Onsdag den 23. juni kl. 19.30: Tale ved missionær
Villy Sørensen, Hammel. Efter talen går vi til Skt.
Hans bål ved FDF’s kredshus, hvor der er pølser
og afslutning.
Torsdag den 24. juni kl.19.30: Tale ved missionær
Brian Madsen, Vejle. Sangkoret Håbet medvirker
denne aften.
Fredag den 25. juni kl. 16.30: Børnemøde ved.
børnekonsulent Jens Kr. Plougmann, Videbæk.
En eftermiddag for børnene. KOM - se og hør,
hvad han har med i ”ærmet”.
Kl. 19.30: Familiemøde ved. Jens Kr. Plougmann,
Videbæk.
Lørdag den 26. juni kl. 19.30: Tale ved. Karin Jensen, Søndbjerg. Sangkoret Nordthy Mandskor
medvirker denne aften.
Søndag den 27. juni kl. 10.30: Familiegudstjeneste

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

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

Hvorfor er jeg medlem af
Den danske folkekirke?
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Konfirmander 2010 - Hvidbjerg Kirke
Konfirmander 2010 - Jegindø Kirke

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
4. april:

Begravelse:
10. april:

for hele Thyholm og Jegindø ved sognepræst
Kristian Brogaard, Søndbjerg.
Kl. 19.30: Tale ved sognepræst Leif Mortensen,
Aulum.
Møderne finder sted ved Hvidbjerg Vinduet ved
Ringvejen . Indkørsel fra Østergade.

Lærke Løwengraff
Vangsgaard
Edith Elise Christensen

Lyngs Kirke

Dåb:
27. marts:
11. april:

Caroline Fomsgaard
Mortensen
Caroline Søe Andersen

Dåb:
2. april:
4. april:

Astrid Holm Bech
Nicklas Kristensen

Jegindø Kirke

Indre Mission

Fredag den 4. - torsdag den 10. juni. Kredstur til
Oberammergau.
Fredag den 11. -lørdag den 12. juni. Indre Missions Årsmøde i Vejle.
Onsdag den 23.- søndag den 27. juni. Teltmøder i Hvidbjerg.

Pilgrimsvandring fra
Lyngs Kirken

Søndag den 20. juni kl. 19.00 til ca. 21.00 indbydes til pilgrimsvandring fra Lyngs Kirke.
Vi mødes ved kirken og turen går over Lyngs
og Torp langs Skibsted Fjord og tilbage til kirken, hvor der vil blive en kort pilgrimsgudstjeneste. Efter gudstjenesten serveres der en kop
kaffe ved kirken.

Lyngs
kl. 10.30
kl. 19.00 EL
kl. 10.30
Teltgudstj. *

6.
13.
20.
27.

kl.

4.7 5.s.e.Trin.

EL: Erik Lunde * Se omtale Fælles.

Hvidbjerg Kirke.

gende behov, som alle mennesker har brug for
uanset trosretning. For mig er det uden betydning om mine medmennesker har den ene eller
den anden tro, men det der betyder noget er, at
man har noget at tro på og leve op mod. Det synes jeg, at jeg får opfyldt med min tro, men jeg
er også overbevist om at andre med en anden
trosretning end min, også føler at de får opfyldt
deres behov for noget at leve op mod i deres
overbevisning.
Jeg har som barn lært Fadervor og den bøn
har fulgt mig gennem mit liv, og hjulpet mig
igennem megen modgang og sorg, men den
har også hjulpet mig i mit arbejde, hvor jeg har
bedt denne bøn sammen med mange af de personer, jeg har mødt, hvis de har udtrykt ønske
om det.
Tænk, at være med til at give et andet menneske lindring, blot ved at bede Fadervor sammen
med det. Det synes jeg er stort og det forundrer
mig gang på gang, hvordan ritualet med at folde
sine hænder og bede, kan berolige og give lindring.
Bente Thing

Konfirmander 2010 - Lyngs Kirke

Søndbjerg Kirke

Fotograferet af Hvidsfoto.dk

Dåb:
4. april:
Begravelse:
7. april:

August Tonsberg Gad
Flemming Kvist Olesen

Odby Kirke

Det bliver en aften hvor der bliver lejlighed til at høre
Thyholms Børne- og Ungdomskor, samt det nystartede Spirekor,
lokale elever fra Struer Musikskole samt Anna Horsholt fra Hvidbjerg.
Og her foruden vil der blive fællessang med nogle af vores bedste
sommersalmer.
Der er fri entré.

Begravelse:
18 marts:
Dåb:
18. april:

Jenny Thusgaard
(Hjerm Vestre Kirke.)
Jannick, Rikke og Julie
Sostack.
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Hvidbjerg
6.
13.
20.
27.

Konfirmander 2010 - Søndbjerg Kirke
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1.s.e.Trin.
2.s.e.Trin.
3. s.e.Trin.
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Jegindø
Ingen
kl. 9.00 KB
kl. 19.00 K *
Teltgudstj. **
kl. 10.30

* Se omtale Fælles. K: Kirkekaffe **Se omtale Fælles.

6.
13.
20.
27.
27.
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3.s.e.Trin.
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Søndbjerg
kl. 10.30
Ingen
kl. 10.30
Teltgudstj. *
kl. 19.00 **
kl. 10.30

* Se omtale Fælles **Præsteindsættelse

6.
13.
20.
27.

1.s.e.Trin.
2.s.e.Trin.
3.s.e.Trin.
4.s.e.Trin.

4.7 5.s.e.Trin.

Odby
Ingen
kl. 10.30 K
kl. 9.00 TB
Teltgudstj. *

6.
13.
20.
27.

Ingen

4.7 5.s.e.Trin.

TB: Tove Brogaard K: Kirkekaffe

1.s.e.Trin.
2.s.e.Trin.
3.s.e.Trin.
4.s.e.Trin.

kl. 9.00 LS
Ingen
kl. 10.30 TB K
Teltgudstj. *
kl.

9.00 JB

TB: Tove Brogaard JB: Jan Bjerglund *Se omtale Fælles.
K: Kirkekaffe
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s o g n e n e
Start kl. 12.30 fra Kulturen.
Søndag den 20. juni Pilgrimsvandring fra Lyngs
Kirke kl. 19.00: Se omtale.

Hvidbjerg
www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 2. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen i
Hvidbjerg Præstegård.
Sommerkoncert
i Hvidbjerg Kirke torsdag den 10. juni kl. 19.00. Se
omtale.
Solvang
Tirsdag den 15. juni kl. 14.30. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 29. juni kl. 14.30. Andagt.
Indre Mission
Fredag den 11. – lørdag den 12. juni: Indre Missions årsmøde i Vejle. Program fås ved henvendelse til Niels Christensen, Rosenvænget 3. Tlf.
97871405.
Onsdag den 23. – søndag den 27. juni: Indre
Missions teltmøder på Thyholm. Se under Fælles.
Unge Hjem
Fredag den. 11. juni. Med cykel og kaffekurv
ud i det blå. Afgang fra Kirkecenteret kl.
19.00.
K FUM og K FUK – Mokken
Mødested i Thyholm Kirkecenter hver
onsdag kl. 19.00 - 21.00.
Se program på www.thyholm. kfum-kfuk.dk.
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
Menighedsr ådet
Onsdag den 9. juni afholdes sogneudflugt til
Skiveegnen. Se nærmere i Ugeavisen.

K i r k e

o g

Emm aus
Tirsdag den 1. juni. kl. 19.30. Bibelstudie over Johannes Evangeliet kap. 5.
Tirsdag den 15. juni kl.19.30 får vi besøg af Rikke
B. Guerreico, Christiansfeld.
Vær hjertelig velkomen til begge møder!

Jegindø

Søndbjerg/Odby

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk

Menighedsr ådsmøde
torsdag den 24. juni kl. 19.00
i konfirmandstuen.

Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 2. juni kl. 19.00
i Søndbjerg Konfirmandstue.

Sognepr æst indstillet
Ifølge Dansk Sømandsmissions månedsblad i
Singapore er sømandspræst Hans Vestergaard
Jensen indstillet til stillingen som sognepræst
på Jegindø og i Resen-Humlum per 1. juli.

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).

Indkommet kollekt
Påskedag til KFUM og KFUK i Danmark kr.
850.50
Indre Mission
Onsdag den 2. juni. Udflugt med spisning. Mad,
drikkevarer og kaffe sørger vi for. Start fra
Jegindø Missionshus kl. 17.00 og fra Uglev
Missionshus kl. 17.15.
Fredag den 4.- torsdag den 10. juni. Kredstur til
Passionsspil i Oberammergau.
Onsdag den 9. juni kl. 19.30 samtalemøde hos
Kirsten og Kjeld Graversgård, Kongevejen 1. ”Fadervor” lektion 4.
Fredag den 11.- lørdag den 12. juni. IM årsmøde
i Vejle.
Onsdag den 16. juni kl. kl. 18.00. Grillaften hos
Birgitte og Ernst Møller Lauridsen, Kongevejen
80.
Onsdag den 23. juni – søndag den 27. juni. Teltmøder i Hvidbjerg. Se Fælles.
Ønskes kørelejlighed kontakt 97879218.

Uglev Ældrecenter
Gudstjeneste torsdag den 17. juni kl. 15.15.
Indre Mission
Fredag-torsdag den 4.- 10. juni. Kredstur.
Fredag-lørdag den 11.- 12. juni. Årsmøde.
Onsdag-søndag 23.- 27. juni. Teltmøder i Hvidbjerg. Se program.
Søndagsskolen
Sommerferie
Evt. henvendelse til Margit Donslund 97 87 57
37 eller Merete Clausen 86 15 18 08.
FDF
Puslinge på Stationen onsdagene d. 2. og 9. juni
kl. 14.00-15.30.
Opstart efter ferien i uge 34.

FDF
Mandag den 7. juni kl. 20.00: Ledermøde.
Fredag den 11. juni: Strandrensning. Vi mødes
ved Jegindø Efterskole kl. 19.00. Alle der vil
hjælpe med til at holde Jegindøs strande rene,
er meget velkomne. Der sluttes med kaffe, kage
og pølser.
Fredag den 11. - lørdag den 12. juni: Kredsweekend ved kredshuset. Om lørdagen tager vi

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

alle til Haunstrup Dyrepark.
Søndag den 13. juni: Indvielse af FDF Sejlcenter
på Jegindø Havn.
Kl. 15.00 - kl. 16.00: Friluftsgudstjeneste.
Søndag den 27. juni: Gudstjeneste kl. 19.00. Indsættelse af ny præst på Jegindø.
Klassemøder hver mandag :
Puslinger kl. 18.30 – 20.00
Tumlinger kl. 18.30 – 20.00
Seniorer aftales særskilt.
.

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf.: 97 87 80 56

Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

Ingrid Noer Nielsen, tlf.9787 9028
E-mail: Ingrid.nn@mail.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 september nr: 26. juli.
Fotos: Ellen Aarlit Gade – Bent Ingemann - Anna Fomsgaard – Hvidsfoto.dk (konfirmandbillederne)
Tak til Egnsmuseet for lån af Bibel.

