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Jeg holder af hverdagen
”Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder
jeg af hverdagen” lyder de første linjer i
Dan Turèlls hyldestdigt til hverdagen, hvor
han med sprudlende energi beskriver alle
hverdagens velkendte scenarier, så man
næsten får lyst til at tage opvasken eller betale regningen, fordi det i stedet for at være
en del af livets trivielle trummerum fremstår som det, der faktisk bærer livet, det
som giver livet mening.
”Jeg holder af hverdagen” er vigtige ord at
huske, nu hvor julen, fasten, påsken, konfirmationen, bededag, Kr. himmelfartsdag og
pinsen er overstået, og vi i kirken går ind i
den lange tid, der kaldes for trinitatistiden
eller den festløse tid, som strækker sig helt
hen til adventstiden, hvor det hele begyn-

der på ny. Trinitatistiden er en lang periode
uden store højtider, uden fester, uden fridage fra arbejdet, skolen og hverdagen,
men som samtidig også åbner muligheden
for at koble af og hvile ud i erfaringen af, at
noget i livet er velkendt og uforanderligt
på trods af vores evige bevægelse og biologiske udvikling i livet. For trinitatistiden er
en tid, hvor hverdagen får lov til at bundfælde sig med alle dens rituelle gentagelser af kaffedrik, børsten tænder og søndag
efter søndag i kirken, som ikke kun handler
om korsfæstelse og opstandelse.
Men trinitatistiden udspringer af julens, påskens og pinsens begivenheder og handler
om den treenige Gud. Det handler om skabelsens Gud, som vi kan se arbejde nu, hvor

alt er blevet nyt og grønt efter vinteren. Det
handler om den Gud, som blev menneske,
døde og opstod, for at vi kunne få tilgivelsen, og om Helligånden som giver livets kilde næring gennem tro, håb og kærlighed,
som hvad enten man er kristen eller ej, er
livsnødvendige for at vi skal kunne eksistere
som mennesker. Så det handler om den levende Gud, som er iblandt os i vores liv med
hinanden ikke kun til fester men også midt i
hverdagen. Og det er netop i hverdagen, at
livet skal have næring, det er i dagliglivet, vi
har behov for hinandens overbærenhed og
tilgivelse og påmindelser om, at livet skal leves her og nu for at få glæde i det, for det er
trods alt hverdagene, livet er gjort af, og
dem vi har flest af.
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Præster
Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars Grønbæk Sandfeld (LS)
Sembvej 3, 7790 Thyholm Tlf: 97 87 11 15
e-mail: LSA@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.
Søndbjerg/Odby
Nina Dyrhoff Nyegaard, Aggerholmsvej 2,
7790 Thyholm tlf: 97 87 51 36.
e-mail:NDN@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.
Jegindø
Hans Vestergaard Jensen (HV), Kirkebakken
1, 7790 Thyholm
Tlf.: 97 87 90 03
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
Søndbjerg/Odby
Louise Gadegaard tlf.: 97 87 51 57

Hvidbjerg Kirke
Den 4. maj 2012
Foto: Hvids Foto

Jegindø
Hans Rabenhøj tlf.: 97 87 57 14
Gravere
Hvidbjerg
Kirkegårdsleder Per Harkjær.
Kirkegårdskontoret tlf: 97 87 12 83.
Lyngs
Kresten T. Kristensen
tlf.: 97 87 15 80, mobil: 61 30 15 80
Søndbjerg
Hanne Kragh Møller tlf: 61 38 08 87
Odby
Karsten Særkjær Nielsen tlf.: 27 33 16 76
Jegindø
Ernst M. Lauridsen tlf.: 97 87 93 23
Kirker
Hvidbjerg Kirke, Nørregade 16.
Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5.
Jegindø Kirke, Kirkebakken 3.
Søndbjerg Kirke, Ballevej 3.
Odby Kirke, Gl. Landevej 6.
Thyholm Kirkecenter
Nørregade 17, Hvidbjerg.
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Jegindø Kirke
Den 6. maj 2012
Foto: Chr. Helligsø
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Hvidbjerg
3.
10.
17.
24.
1.7.
Kirkekoncert, Jegindø Kirke

Søndbjerg Kirke
Den 6. maj 2012

Trinitatis
1.s.e.trin.
2.s.e.trin.
3.s.e.trin
4.s.e.trin.

Lyngs
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

9.00
9.00
10.30
16.00
9.00

1)
1) 2)
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3.
10.
17.
24.
1.7.

Trinitatis
1.s.e.trin.
2.s.e.trin.
3.s.e.trin
4.s.e.trin.

kl. 10.30
Ingen
kl. 9.00
Ingen
kl. 10.30

*Teltgudstjeneste i IM´s telt i Østergade **Folkemusikmesse ***Pilgrimsvandring BK Børnekirke

Menighedsr ådsvalg - 13. november 2012
Din kirke. Dit ansvar.
Din chance for at præge
udviklingen!

Hvordan er det at være
med i et menighedsråd?

Jeg har været med i Jegindø menighedsråd i
to perioder, og det har for mig været en oplevelse at være en del af kirkens liv.
Jeg var ikke forberedt på, at der var så mange forskellige opgaver, men det var bare om
at komme i gang. Heldigvis var vi flere om
opgaven, både præst, personale og de øvrige valgte medlemmer har været gode samarbejdspartnere. For mig har det været en
personlig gevinst at være med, jeg har mødt
mange gode, positive folk som jeg ellers aldrig ville have lært at kende.
Som menighedsråd skal man sætte sig godt
ind i, hvad der skal foregå i kirken, også ud
over gudstjenester, f.eks. koncerter og anderledes gudstjenester. Det handler også
om økonomi, bygninger, personaleforhold,
samarbejde med andre sogne og Struer
Provsti. I det hele taget holde sig orienteret
om kirkelige forhold.
Jeg kunne skrive meget mere, men vil opfordre til, at interesserede henvender sig til det
lokale menighedsråd for mere viden om arbejdet omkring den enkelte kirke.
Se på kirkernes hjemmesider, adresserne er
under sognene på bagsiden, desuden ligger
referater fra møder i kirkernes våbenhuse.
Der bliver brug for nye medlemmer i dette
arbejde og jeg håber nogen vil være så ”nysgerrige” at de melder sig med lysten til at
lade sig opstille ved dette valg.
Ved dette valg bliver sammensætningen af
menighedsråd anderledes.
Søndbjerg – Odby har fælles menighedsråd
og der skal vælges mindst 5 medlemmer.
Hvidbjerg – Lyngs og Jegindø er i gang med
at etablere fælles menighedsråd og skal vælge 8 medlemmer således: Hvidbjerg 4 –
Lyngs 2 – Jegindø 2.
Dertil kommer suppleanter i alle sognene.
Orienterings- og opstillingsmøder bliver afholdt i efteråret
Ingrid Noer Nielsen

I forlængelse af omstående opfordring, vil jeg
gerne henlede opmærksomheden på, at det
er af altafgørende betydning, at rigtig mange
ikke blot overvejer at stille sig til rådighed,
men også gør det, når der i løbet af sensommeren indkaldes til orienteringsmøder forud
for menighedsrådsvalget.
Der har gennem de senere år været en meget
kedelig tendens til, at det er blevet sværere og
sværere at skaffe medlemmer til snart sagt alle
bestyrelser og råd, herunder også menighedsrådene. Der er blevet talt rigtig meget om, at
arbejdet er blevet mere og mere besværligt,
og det er da også rigtigt, at der hen ad vejen er
kommet flere og flere opgaver, som skal løses.
Dog må det også siges, at der netop nu er sat
forskellige initiativer i værk som gør, at mange
af de mest tidkrævende opgaver langsomt løftes fra menighedsrådet, fordi der bliver mulighed for at trække på sagkyndig bistand i form
af konsulenter og andre. Således er det muligt
at hente hjælp til regnskab, personaleledelse
og andet uden for rådenes egne rækker, og
det sker allerede i vidt omfang nu, og vil givetvis blive endnu mere udbredt. Ligeledes er der
en udvikling i gang der går i retning af, at endnu flere frivillige, som ikke er medlemmer af
rådene, inddrages til helt konkrete opgaver, så
rådsmedlemmerne ikke selv skal klare det
hele.
I Hvidbjerg sogn er antallet af frivillige, som
har påtaget sig ét eller andet ”job”, for eksempel allerede nu på over 70! Men der er stadig
brug for flere frivillige, så menighedsrådet kan
få endnu bedre tid til at gøre det, de er valgt
til:
”At sikre gode vilkår for den kristne
menigheds liv og vækst”,
som det hedder i menighedsrådsløftet, som
alle medlemmer underskriver.
Der vil stadig være brug for ”ganske almindelige” mennesker, som ønsker at gøre en indsats
og være med til at præge vores fælles kirkes

fremtid.
Men i særdeleshed vil der være brug for nogen, som vil sige ja til at påtage sig et ansvar
for menighedsrådsarbejdet.
SÅ:
Tag dit ansvar alvorligt og lad være med
at tro, at det er der andre,
der er bedre til end dig!
Tag chancen og vær med til at præge
vores fælles kirke i de kommende år!
Lars Grønbæk Sandfeld
NB: Senest 18. sept. skal der indkaldes til orienteringsmøder i alle sogne. ( Der indkaldes således
fortsat til særskilte møder og afholdes valg i hvert
sogn, også selv om nogle af
sognene danner fælles menighedsråd efter valget!)
Kandidatlister indleveres mellem 25. sept. og 2.
oktober begge dage kl. 19.00.
Der vil senere blive annonceret udførligt i dags- og/
eller ugepressen!

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke:
Dåb:
21. april:
22. april:
22. april:
Vielse:
21. april:
Begravelse:
27. april:

Carl Kristian
Ahlefeldt-Laurvig
Maria Uno
Nygaard Sørensen
Mathilde Schou Odgaard
Karina Korsgaard og
Carl Poul Ahlefeldt-Laurvig
Tage Vester Larsen

Jegindø Kirke:
Dåb:
8. april:

Mie Vestergaard Stenger

Begravelse/bisættelse:
3. april:
Astrid Elisabeth Nielsen
7. april:
Klemmen Erik Faarbæk
Sørensen ( Fra Karup kirke)

www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx
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Ingen
kl. 10.30
kl. 9.00 1)
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1.s.e.trin.
2.s.e.trin.
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Odby
kl.
9.00 ****
Ingen
kl. 10.30
kl. 10.30 4)
kl. 19.00 ***
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**** Syttenhundredtalsgudstjeneste! 1) Kirkekaffe 2) Nina Nyegaard 3) Jan Bjerglund 4)Lars Sandfeld 5) Hans Vestergaard

Ingen
kl. 10.30
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9.00
Ingen
kl. 10.30
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Hvidbjerg
Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 6. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Solvang
Tirsdag d. 12. juni kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 26. juni kl. 15.00: Andagt.
Indre Mission
Lørdag den 2. juni: Indre Missions årsmøde i Vejle.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Niels
Christensen 97 87 14 05.
Onsdag den 20. juni til og med søndag den 24. juni:
Teltmøder på Thyholm.
Se program andetsteds i bladet og under fælles!
Unge hjem
Mandag den 18. juni kl. 19.00. Vi cykler en tur på
Thyholm. Vi starter fra Thyholm Kirkecenter.
Tag kaffekurv med.
Mosaik
Fredag den 8. juni kl. 18.00 hos Merete og Bjarke
Clausen, Bjørndalvej 1, Uglev
Vi slutter forårets program af med hygge, bøn og
lovsang for børn og voksne.
Søndag den 10. juni kl. 10.30: Gudstjeneste i Odby
kirke. Derefter indbydes der til at nyde sin medbragte frokost hos Betty og Gunner Hargaard,
Hindselsvej 25.
KFUM & KFUK -Mokken
Onsdage kl. 19-21 i Thyholm Kirkecenter.
Onsdag den 6. juni: Cykeltur
Lørdag den 9. juni: Strandrensning
Onsdag den 13. juni: Vi tager til stranden

Thyholm FDF
Patruljemøder:
Puslinge:
Tirsdage kl. 17.30-19.00.
1. Tumlinge: Tirsdage kl. 17.30-19.00.
2. Tumlinge: Tirsdage kl. 17.30-19.00.
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.
Se mere på www.fdfthyholm.dk.

Lyngs
Menighedsr ådet
Tirsdag den 19. juni. Udflugt for pensionister
og andre interesserede. Se annonce i Ugeavisen.

len, som vi tænder op i. Der vil også være mulighed
for at købe pølser mm.
Se invitation i opslagstavlen og på hjemmesiden.
Torsdag den 7. juni kl. 10.00 har vi inviteret Rosengården, Solvang og Uglev Ældrecenter til sammenkomst i præstegårdshaven, alle andre interesserede er også velkomne. Man medbringer selv kaffe
Indre Mission
Lørdag den 2. juni: Indre Missions Årsmøde i Vejle
Onsdag den 6. juni kl. 19.30 i missionshuset: ”I Paulus´ fodspor” ved Kirsten Graversgård. Kaffebord.
Onsdag den 20. - søndag den 24. juni: Teltmøder i
Hvidbjerg. Se under fælles.
Alle er velkomne, også fra nabosognene

Jegindø FDF
Søndag den 2. juni. Blå dag i Jyllands park Zoo.
Fredag den 15. juni: Strandrensning. Vi mødes ved
Jegindø
kredshuset kl. 19.00. Alle, der vil hjælpe at holde JeLæs mere på www.jegindoe-kirke.dk
gindøs strande rene, er meget velkomne. Vi hygger
os bagefter med kaffe, snobrød og pølser mv.
Menighedsrådsmøde
Mandag den 25. juni: Ledermøde kl. 19.00.
Tirsdag den 19. juni kl.19.00 I konfirmandstuen.
Klassemøder for puslinge, tumlinge og pilte:
Mandage fra kl. 18.30 – 20.00.
Kirken
Søndag den 24. juni kl. 10.30 er der folkemusikmesse. Klassemøder for væbnere og seniorer aftales særSpillemandsmusikerne ‘Skwulp’ medvirker. Efter skilt.
gudstjenesten er alle velkomne til at spise den medbragte madpakke i præstegårdshaven, hvor vi serveSøndbjerg/Odby
rer kaffe og te.
Tirsdag den 5. juni:
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Grundlovsdag i præstegårdens have:
Program:
Menighedsrådsmøde
kl. 15.00: Kaffe – De Uglev Spillemænd spiller.
onsdag d. 13. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen i
kl. 16.00: Niels Due Jensen, Grundfos taler.
Søndbjerg Præstegård
kl. 16.45: Spillemænd og irsk folkedans.
Man er velkommen til at medbringe kaffe og kage. Uglev Ældrecenter
Det kan også købes. Man er ligeledes velkommen til Torsdag d.28. juni kl. 15.15:
at komme med en flaske vin/øl/vand og bøffer til gril- Altergangsgudstjeneste.
Indre Mission
Lørdag d. 2. juni. Årsmøde.
20.- 24. juni. Teltmøder. Se fælles.

Fælles progr am
Indre Missions Teltmøder
(I Østergade i Hvidbjerg - onsdag den 20 - lørdag den 23. juni kl. 19.30):
Onsdag: Missionær Villy Sørensen, Hammel. Sangkoret ”Håbet” medvirker.
Torsdag: Nordthy Mandskor.
Fredag: Missionær Bent Kjær, Hjørring.
Lørdag: Tidl. forstander Georg Kjeldsen, Århus.
Søndag d.24. juni kl. 16.00:
Teltgudstjeneste v. pastor Hans Vestergaard, Jegindø.

Pilgrimsvandring

Bibelkredsen
Mandag d. 18. juni kl. 19.00 hos Grethe og Chr. Erik
Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tekst: Luk. 15,11-32.
FDF
Henvendelse til Louise Gadegaard – tlf. 97 87 51 57.
Søndagsskolen
- holder sommerferie.
Henvendelse til Margit Donslund – tlf. 97 87 57 37

Søndag d. 1. juli kl. 19.00 fra Søndbjerg kirke ! Foldere er lagt frem i kirkerne.
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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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Søndbjerg og Odby

Artikelstof

Jegindø

Mødestof

Ansv. redaktør

Deadline for september nr:
24. juli

Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

Ingrid Noer Nielsen, tlf. 97 87 90 28
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: Nina Dyrhoff Nyegaard og Hans Rabenhøj.
.

