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Hvidbjerg Kirke

Af kirkeårets tre store højtider: Jul, Påske og Pinse, er Pinsen
den mest uhåndgribelige.
At vi i Julen fejrer Guds indtræden i sin skabte verden i skikkelse af et lille menneskebarn, kan vi godt forholde os til.
På samme måde er det helt håndgribelige begivenheder,
der danner baggrund for Påsken, hvor vi mindes om afslutningen på Jesu menneskeliv og møder beretningerne om
hans død og opstandelse.
Men Pinsefestens betydning blæser helt sikkert i vinden
for rigtig mange mennesker.
Egentlig er det ikke så mærkeligt, at det er sådan, for det er
jo netop noget på alle måder uhåndgribeligt, der ligger bag
Pinsen.
Den begivenhed, som danner baggrund for den kristne kirkes pinsefest, finder vi omtalt i Det nye Testamente i Apostlenes Gerninger kapitel 2. I de første vers af dette kapitel kan
vi læse følgende:
”Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom
der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for
dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev
de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre
tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.”
Hvidbjerg

Så kortfattet berettes der om det pinseunder, som siden
da er blevet opfattet som den kristne kirkes fødsel. Den lille
forskræmte flok disciple turde efter Påske næppe vise sig nogen steder. Ved Jesu Himmelfart fik de befaling om at gå ud
i hele verden med evangeliet om deres opstandne Herre, og
nu blev de så Pinsedag udrustet med Helligåndens kraft til at
være Jesu Kristi vidner blandt alle folkeslag.
For disciplene blæste Pinsens betydning altså også i vinden, men det var i det vældige himmelske vindpust, hvormed de Pinsedag oplevede, at Guds åndelige kræfter blev
indblæst i dem, så de kunne gå hans ærinde på jord.
Når vi fejrer Pinse, gør vi det i fortrøstning til, at det ”Herrens vejr”, som Jesu disciple oplevede den første Pinsedag,
også kan blæse ind over os, så vi, som er Guds kirke og menighed i dag, må kunne tale et sprog, som forstås i vores tid.
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Helligånden trindt på jord
er Guds røst med livets ord;
hvem der har for sandhed øre
i Guds nådes røst kan høre
Guddoms-faderhjertet slå.
(Salmebogen nr. 298, v. 1 N.F.S. Grundtvig)
Søndbjerg
Jegindø
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Lars Grønbæk Sandfeld
Lyngs

å r g a n g

K o n t a k t
Pr æster
Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars G. Sandfeld
tlf. 97 87 11 15, e-mail: lsa@km.dk
Ugentlig fridag: mandag
Ferie i uge 20. Der henvises til sognepræst
Kristian Brogaard i Søndbjerg/Odby.
Tlf. 97875136.

Afslutningsgudstjeneste
for årets minikonfirmander
i Søndbjerg – Odby.

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

uden Thyholm Friskoles børnekor under ledelse af Rikke Feraru. Forud for sin
medvirken havde koret øvet en weekend
med overnatning hos Rikke Feraru. Koret sang præ – inter og postludium samt
blandt andet: Dine hænder er fulde af
blomster. Drengene spillede på guitar og
pigerne sang til.
En rigtig festlig afslutningsgudstjeneste som optakt til Påsken.
KB/AF

* Fra vugge til grav †

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

Hvidbjerg Kirke
Begravelser:
4. marts:
11. marts.

Karl Konrad Pedersen
Ejgil Laursen

Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76

Begravelse:
17. marts:

Mary Anna Thomsen

Jegindø
Ernst M. Lauridsen
tlf.: 97 87 93 23

Begravelse:
4. marts:

Poul Herbert Andersen

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

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

Lyngs Kirke
Odby Kirke
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2. 		
9.
13.
16.
23.
24.
30.

I lighed med mange andre kirker i Viborg Stift flytter kirkerne på Thyholm gudstjenesten til Viborg
Kristi Himmelfartsdag den 13. maj . Der bliver derfor kun én gudstjeneste på Thyholm denne dag.
Interesserede fra alle sognene opfordres til at tage med til Viborg og opleve åbningsgudstjenesten
ved Kirkedagene .
Gudstjenesten er kl. 16 i Tinghallen, og efter gudstjenesten bliver der lejlighed til at besøge Mulighedernes Marked med mange informationsstande fra en række kirkelige organisationer og opleve
stemningen på kirkedagene.
For at så mange som muligt kan deltage, tilbyder Menighedsrådenes Samråd gratis bustransport.
Bussen afgår fra Thyholm Kirkecenter kl. 14.00, og vi er hjemme igen hen på aftenen.
Tilmelding til Lars Sandfeld på tlf: 97871115 eller pr. mail: lsa@km.dk helst senest lørdag den 8. maj !
NB: Bustransporten er gratis. Ønskes spisning (middag) koster det kr. 100,- (bestilles ved tilmeldingen).

I Kristi Himmelfartsferien d. 13.-16. maj afholdes for 15. gang Danske Kirkedage, denne
gang i Viborg hvor Tinghallen og Domkirken
danner rammen om dette tværkirkelige arrangement.
På Danske Kirkedage sættes ”Himmel og jord
i bevægelse” for at skabe en kirkefestival, som
har til formål at inspirere, udfordre og berige
hver enkelt deltager, så man kan vende styrket
og opbygget hjem til sin egen sammenhæng
som hverdagsmenneske, som kristen og som
engageret deltager i samfund og kirke.
Læs mere på www.danskekirkedage.dk, hvor
hele programmet kan ses og man kan tilmelde sig selv eller hele familien.

Provsti – friluftsgudstjeneste.

2. pinsedag den 24. maj kl. 10.30 afholdes der for 4. gang provsti – friluftsgudstjeneste i Struer Provsti. I år foregår gudstjenesten i Anlægget i Struer, og ved denne gudstjeneste medvirker alle provstiets præster. Se omtale i dagspressen.

Hvordan forvalter vort folkestyre den kristne
kulturarv?

Fra programmet kan nævnes :
Sigurd Barrett underholder børnene • Koncert
med Herning Kirkes drengekor • Ungdomslejr
og børneprogram • U2 Gudstjeneste i Domkirken • Spillemandsmesse • Bikergudstjeneste •
Gospelgudstjeneste • Danseworkshop • Mulighedernes Marked • Debat: Kristentroen og
værdidebatten.

Onsdag den 26. maj kl. 19.30 kommer forhv. formand for Folketinget, Chr. Mejdahl til Thyholm Kirkecenter.
Aftenens emne er: ”Hvordan forvalter vort folkestyre den kristne kulturarv?”
Et spændende og meget aktuelt emne, hvor Chr. Mejdahl blandt andet vil komme ind omkring spørgsmål
som: Kan kristendom og politik forenes? Og kan der opstå samvittighedskvaler i det politiske arbejde?
Der vil undervejs blive fortalt oplevelser og hændelser fra et langt politisk liv.
Alle er velkommne til en udbytterig aften. Entre og kaffe: 50 kr.
Kirkeligt Samfund og Indre Mission, Hvidbjerg.
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Hvidbjerg

Thyholm Friskoles børnekor.

Ingrid Gramstrup

KRISTI HIMMELFARTSDAG FLYTTER
KIRKERNE PÅ THYHOLM TIL VIBORG!

Palmesøndag dannede Søndbjerg Kirke
rammen om afslutningsgudstjenesten
for årets minikonfirmander fra Thyholm
Friskole, og som alle havde en opgave i
forbindelse med gudstjenesten. Deres
medvirken ved gudstjenesten var afslutningen på vinterens undervisning.
Minikonfirmanderne er fra venstre:
Ida, Anna, Ditlev, Mads, Gabriel, Morten
og Oliver. (Marc er ikke med på billedet),
samt sognepræst Kristian Brogaard.
Ved gudstjenesten medvirkede des-

Jegindø
Hans Rabenhøj
tlf.: 97 87 57 14

kørsler” til hjertet.
Få måneder efter fik jeg opereret begge
øjne for stær, og 1 1/2 år efter igen en hofteoperation - det må sammenlagt have kostet
en masse penge !
Siden er jeg blevet fem år ældre, men føler
mig ti år yngre. Helbredet er meget, meget
bedre. Så der sker også undere i dag - min
taknemmelighed er ubeskrivelig.

Onsdag den 5. maj kl. 19.30.
Kredsmøde i Hurup Missionshus.
Taler: Journalist, cand. theol.
Anette Ingemansen, Fredericia.

For m ænd

Søndbjerg/Odby
Louise Gadegaard
tlf.: 97 87 51 57

prop, som gjorde, at jeg kom under behandling, og så gik det stærkt. I løbet af en uge
blev jeg sendt til Varde Sygehus (privathospital), hvor vi fik en fantastisk pleje. Men det
blev ikke til noget med en ballonudvidelse,
idet det ikke var nok til, at jeg kunne overleve. I stedet skulle jeg have en bypass-operation bestående af ikke mindre end 5 ”om-

Indre Mission

Jegindø
Konstitueret sognepræst Erik Lunde, tlf. 97861145
Ferie fra 1. - 9. maj.
Henvendelse til Jan Bjerglund, Humlum,
tlf. 97861122, mail: jabj@km.dk.

Lyngs
Anna Fomsgaard
tlf.: 97 87 80 92

I året 2000 begyndte jeg at få hjertekramper.
Diagnosen var først muskelinfiltrationer,
men i 2004 kom en ballonudvidelse på tale.
Det mente sygehuset dog ikke, der var brug
for. Det blev dog værre og værre med hjertekramperne.
Året efter fik jeg “heldigvis” en lille blod-

Fælles

Søndbjerg/Odby
Sognepræst Kristian Brogaard.
Tlf. 97875136, e -mail: kba@km.dk
Ugentlig fridag mandag.
Den 13. - 16. maj på Kirkedage som
ungdomspræst på ungdomslejren.
Friweekend den 29. -30. maj.
Der henvises til sognepræst Lars Grønbæk
Sandfeld i Hvidbjerg/Lyngs. Tlf. 97 87 11 15.

Hvidbjerg
Anne Mette Vestergaard
tlf.: 97 87 24 48

Sker der undere i dag?
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Hvidbjerg
www.hvidbjerg-kirke.dk
Solvang
Tirsdag den 11. maj kl. 14.30. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 25. maj kl. 14.30. Andagt.
Indre Mission
Onsdag den 5. maj kl. 19.30: Kredsmøde.
Se Fælles.
Onsdag den 26. maj kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter. Se Fælles.
Alle Hjem
Mandag den 10. maj kl. 19.30. Bibeltime hos Inger og Niels Christensen, Rosenvænget 3.
Unge Hjem
Onsdag d. 26. maj kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter. Se Fælles.
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.

Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 26. maj kl. 19.30 i
Kulturen, Møllegade 2.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Torsdag den 27. maj kl. 19.00
i konfirmandstuen.
Indre Mission
Onsdag den 5. maj kl. 19.30 Kredsmøde.
Se Fælles.
Onsdag den 19. maj kl. 19.30 i Missionshuset.
Pastor Ulrik Jensen, Søndbjerg fortæller om kristendommen og de andre religioner. Kaffebord.
Onsdag den 26. maj kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter. Tidligere formand for Folketinget, Chr.
Mejdahl, fortæller om tiden på Christiansborg.
Kaffebord.
Ønskes kørelejlighed kontakt 97879218.
FDF
Mandag den 3. maj kl. 20.00: Ledermøde.
Lørdag den 8. maj kl. 13.00: Planlægningsdag til
årets sommerlejr.
Torsdag den 13. - fredag den 14. maj: Kanotur for
seniorer.
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
Menighedsr ådsmøde
Torsdag den 6. maj kl. 19.00
i Søndbjerg Konfirmandstue.

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 27. maj kl. 15.15.
Indre Mission
Onsdag den 5. maj kl. 19.30. Kredsmøde.
Se Fælles.
Bibelkredsen:
Mandag den 31. maj kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Luk. 12,13-21.
Søndagsskolen
I Thyholm Friskoles Morgensangsal mandagene
d. 3., 10., 17. og 31. maj kl. 15.45-16.45.
Evt. henvendelse til Margit Donslund 97 87 57
37 eller Merete Clausen 86 15 18 08.
FDF
Puslinge på Stationen onsdagene d. 5., 12., 19,
og 26. maj kl. 14.00-15.30.
Thyholms K irkers Børne- og
Ungdomskor
Børnekoret ( 3.-4. kl.)
øver torsdage kl. 13.45 - 14.30.
Ungdomskoret ( fra 5. klasse)
øver torsdage kl. 14.30 - 15.45.
Begge kor øver i Thyholm Kirkecenter og der er altid åbent for nye sangere. Man skal
bare møde op.

Pinsesolen over Skibsted Fjord.
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– 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

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 juli–august nr: 24. maj.
Fotos: Ellen Aarlit Gade – Hans Henrik Gramstrup – Bent
Ingemann

