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Lyngs Kirke

Befriet
Danmark er befriet fra mørket og vinterens magt. Foråret har overtaget. Jorden
bugner af liv. Hvad er skønnere end en
forårsdag i maj, når solen skinner, fuglene synger og alt grønnes? Komme ud og
mærke livet, solens varme på sin krop.
Frihed!
I 5 mørke år var Danmark lukket inde i
krigens mørke skygge. Men den 4. maj
1945 lød der en stemme i radioen, som
proklamerede, at Danmark var frit. Forhadte mørklægningsgardiner blev revet
ned. Bål blev tændt i gaderne, lys sat i
vinduer og en befrielsesfest begyndte
spontant og varede til langt ud på natten.
Den 5. maj klokken 8 om morgenen begyndte alle landets kirkeklokker at ringe.
De ringede i en time for freden. En fred
som man fejrede det meste af den som-

mer med fester og folkemøder. Glæden
over befrielsen fik udtryk. En glæde som
selv i dag ses i de lys, der tændes den 4.
maj i vinduer enkelte steder. Glæden
over ikke at være under mørke og undertrykkelse mere mærkes i en maj måned i Danmark.
Befrielse og frelse har samme grundstamme. Frelse kommer af fri-hals. For
jernringen om slavens hals vidste andre
og ikke mindst slaven selv, at han var under en andens magt. Men blev han fri,
blev jernringen fjernet. Han var nu frihalset, frelst.
Sådan er det hvide kors i vort røde flag
et symbol på frihed. Frihed for mennesket, der tager imod påskens frihedsbudskab. Døden er besejret, for det mørke kors, der var brugt som instrument
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”En lærke letted, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
Så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit,
ja, Danmark frit.”
(Mads Nielsen 1945)
Kristian Brogaard
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for dødsstraffen, er nu hvidt som lyset.
Det hvide kors fortæller os, at Jesus på
korset har overvundet dets undertryggende magt. Som lyset i vinduerne en 4.
maj og det hvide kors i flaget fortæller
dig, at du er fri. Så lad dit liv synge og feste i maj måned og i en god og lang
sommer. For det onde er besejret. Du er
fri i Jesu sejr.
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Skole – Kirke – samarbejde

Pr æster
Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars G. Sandfeld (LS)
Sembvej 3, 7790 Thyholm. Tlf. 97 87 11 15,
e-mail: lsa@km.dk
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 21. – 22. maj.
Der henvises til Jan Bjerglund, tlf. 9786 1122.

For m ænd

Arrangementet som nedenfor beskrives, er en af
de ting der foregår i Skole- kirke-samarbejdets
regi.
Dette er et samarbejde mellem Sydthy, Thisted
og Morsø provstier som sognene på Thyholm
forblev med i efter strukturændringerne fra januar 2007, hvor Thyholm blev en del af Struer
Provsti.

Noget tilsvarende er der endnu ikke i Struer
Provsti.
Fra starten af dette samarbejde har formålet været at styrke det lokale samarbejde mellem skolen og kirken, så eleverne får kendskab til dansk
kultur og kristendom. Det er et tilbud lærerne
har været glade for og har benyttet.
Der er en konsulent ansat, Sarah Bundgaard,
Bjerget, som formidler kontakt til skolerne med
tilbud om inspiration til undervisningen. Det
kan være film, arrangementer, materialer til undervisning, gæstelærere m.v., der er ikke tale om
forkyndelse og alt er i samarbejde med skolen
og delt op efter klassetrin.
Konsulenten udfærdiger hvert år en årsplan med
de aktuelle tilbud som kan ses på hjemmesiden:
www.sydthyprovsti.dk/ skolekirkesamarbejde. De
lokale præster er også en del af dette samarbejde
udover, at de også har andre relationer til skolen.
Ingrid Noer Nielsen

Et eksempel på Skole-kirke-samarbejdet:

Besøg af Hans Jørgen Østerby
i Thyholm Skoles 0.– 3. klasser
ved juletid i 2010

Hvidbjerg
Anne Mette Vestergaard
tlf.: 97 87 24 48
Lyngs
Anna Fomsgaard
tlf.: 97 87 80 92

I december måned blev der på Thyholm Skole
opført en juleforestilling af Hans Jørgen Østerby (en vestjysk troubadour) som sang, tryllede,
fortalte og bugtalte om julens kristne budskab
på en helt fantastisk måde. Publikum bestod
af børnene fra 0. til og med 3. klasse og samtlige børn og voksne var tryllebundet i den
time, det varede. Egentlig skulle Hans Jørgen
Østerby have hjælp af sin makker Kurt, men
Kurt var forsinket, og derfor tog Hans Jørgen
Østerby, assisteret af bl.a. et talende æsel, hul
på forestillingen med fortællingen om Maria
og julenat i Betlehem. Til sidst fandt han dog
Kurt sovende i en kuffert og op kom den frækkeste – og sødeste - lille bugtalerdukke, som
for alvor kunne få børnene til at grine og forestillingen blev rundet af på morsomste vis.
Forestillingen emmede af god musik, sjov
og gode historier. En af drengene fra 0.B sad
ved siden af mig og på et tidspunkt kiggede
han på mig med de gladeste øjne og sagde:
”Uhh, Helle – jeg får helt kløe i maven”! Jeg
vidste nøjagtigt, hvad det var, han forsøgte at
beskrive. Jeg har oplevet meget børneunderholdning gennem årene, men sjældent noget

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
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
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Hvidbjerg
Kirke

Helle Noer Jepsen, pædagog i 0. kl.

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke:
Dåb:
27. februar:

Gustav Bach Pedersen

Begravelse/Bisættelse:
11. marts:
Robert Vorup Birk

Odby Kirke:
Begravelse/Bisættelse:
23. marts:
Marie Lassen
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så godt som dette. Det var en fantastisk oplevelse og dejligt at vi helt gratis kunne blive
både underholdt og klogere på, hvad julen
egentlig handler om.
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1) Kirkekaffe 2) Børnekirke 3) Konfirmation 4) KB 5) LS

Fælles progr am
Indre Mission
Onsdag den 4. maj kl. 19.30. Kredsmøde i Snedsted Missionshus.
Taler: Seniormedarbejder i ”Ordet og Israel” Per Weber, Hinnerup.
Onsdag den 18. maj kl. 19.30 i det nye egnsmuseum for
Indre Mission, og som er indrettet i det gamle Missionshus
”Tabor” i Harring. Medvirkende: Lektor Kurt Larsen, Århus,
provst Jens Munksgaard, Hurup og sognepræst Frits Jensen, Stagstrup.
Indre Mission og Grundtvigsk Forum
Onsdag den 11. maj kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter. Foredrag ved Præst Massoud Fouroozandeh, Odense. Emne:

PINSEGUDSTJENESTE
fælles for kirkerne i Struer Provsti

I SPEJDERSKOVEN v. ASP KIRKE

”Den forbudte frelse.” Foredrag, kaffe med mere 50 kr. pr.
person.
U2 rockgudstjeneste i Struer kirke
Søndag den 15. maj kl. 19 i Struer Kirke. U2 præsten Jørgen
Lasgaard sammen med U2 kopi band holder rockgudstjeneste for os med rytme og rock i kroppen.
Mosaik
Onsdag den 18. maj kl. 20. Aftenandagt i
Hvidbjerg Kirke med efterfølgende kaffe
i Thyholm Kirkecenter.
Langtidskalenderen
Søndag den 5. juni, Grundlovsfest i Jegindø Kirke og præsteboligens have. Taler er Hanne Reintoft.

Børnekirken
- for alle børn
og deres for ældre

I århundrede har der i loftet i Hvidbjerg Kirke hængt en flot hval med
Jonas stikkende ud af halsen. Den er lavet af træ og er meget flot.
Siden efteråret har en blød og blå hval, der hedder Jonas, også boet i
kirken. Den er syet og udstoppet af Merete Villesen. Jonas er meget glad
for sin hale af guld; og så elsker han børn.
En gang om måneden holder Jonas og hans venner børnekirke for alle
de børn (og de forældre), som har lyst til at være med. Børnekirken foregår, mens præsten prædiker. Vi synger, snakker med Jonas, hører historier og tegner. Det synes Jonas og børnene er hyggeligt og dejligt.
Hvis du gerne vil vide, hvornår der er børnekirke, kan du sende en sms
til 2559 7985; så vil jeg sende en lille huske-sms torsdagen før, det er
aktuelt.

2. Pinsedag den 13. juni 2011 kl. 10.30

På vegne af netværket bag børnekirken
Svende Grøn

Medbring stol/tæppe og madkurv

www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx
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6): Friluftsgudstjeneste ved Oddesund Havn. Se næste side.
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Hvidbjerg

Jegindø

Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Solvang
Tirsdag den 10. maj kl. 14.30. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 24. maj kl. 14.30. Andagt.

Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 25. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Indre Mission
Onsdag den 4. maj kl. 19.30: Kredsmøde. Se
Fælles.
Onsdag den 11. maj kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Foredrag ved Præst Massoud Fouroozandeh , Odense.
Emne: ”Den forbudte frelse.” Arrangementet afvikles i fællesskab mellem Grundtvigsk Forum
og Indre Mission, Hvidbjerg.
Alle Hjem
Mandag den 23. maj kl. 19.30. Bibeltime hos
Elly og Niels Anton Christensen, Skærshøjvej 6, 8. afsnit i “Tiden går.”
Unge Hjem
Mandag den 16.05. kl. 19.30. Møde hos Karen
og Steen Thorstensen, Søndervænget 31.
Grundtvigsk Forum
Onsdag den 11. maj kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter: Se Fælles.
MOSAIK
Onsdag den 18. maj: 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
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 18. maj kl. 19.30 i Kulturen, Møllegade 2.
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Indre Mission
Onsdag den 4. maj kl. 19.30: Kredsmøde i Snedsted.
Se Fælles.
Onsdag den 11. maj Udflugt . Start fra Jegindø Missionshus kl. 17.00, fra Uglev Missionshus kl. 17.15. Vi
sørger for mad og drikkevarer.
Onsdag den 18. maj kl. 19.30 i Harring. Indvielse af
det nye egnsmuseum. Se Fælles.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 879218
FDF
Mandag den 2. maj: Ledermøde kl. 20.00
Fredag. – søndag den 6. – 8. maj: Weekendtur
for væbnere og seniorer.
Fredag – lørdag den 13. – 14. maj: Distriktsweekendtur for pilte.
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.
Stjer netr æf
Det er for børn mellem 4 og 10 år, der har lyst til
at være med. Vi mødes torsdagene den 5. og 12.
maj i Jegindø Missionshus kl. 16.30 – 17.30. Karin
Juul Jensen.

Søndbjerg/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Sogneindsa mling
Ved Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
søndag den 13. marts blev der i Søndbjerg Odby sogne indsamlet kr. 6.548,25. En stor tak til
alle, der har bidraget til det flotte resultat.

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 26. maj kl. 15.15 . Gudstjeneste
på Uglev Ældrecenter.
Indre Mission
Onsdag den 4. maj. Kredsmøde. Se Fælles.
Onsdag den 18. maj. Tabor-mødet 2011.
Se Fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 16. maj kl. 19.00 hos Karen Margrethe
og Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Søndagsskolen
Et tilbud til alle skolebørn, der har lyst til at høre
bibelfortælling, synge, lege, grine og lave sjove
ting. Vi hører ind under Danmarks folkekirkelige
Søndagsskoler. Det koster ikke noget at være
med, og man skal ikke være medlem.
Vi mødes mandagene den 9., 16., 23. og afslutning den 30. maj kl. 15.45-16.45 i Alfas nye lokale på Friskolen. Evt. henvendelse til Margit Donslund 97 87 57 37.
FDF
Puslinge (1., 2. og 3. klasse) på Stationen torsdagene den den 5., 12., 19. og 26. maj kl. 14.0015.30.
Tambosund

Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 11. maj kl. kl. 19.00 i Søndbjerg
Konfirmandstue.
Friluftsgudstjeneste
Søndag den 15 maj. kl. 10.30. Friluftsgudstjeneste ved Oddesund Havn. Der er mulighed for at
cykle fra Odby Kirke kl. 10. Efter gudstjenesten
vil vi spise vores medbragte madpakke og evt.
smage på muslinger. I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i Odby Kirke.
Sogneudflugt
Torsdag den 18. august arrangerer Menighedsrådet sogneudflugt til Thyborøn og Lemvig.

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

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

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 juli-august nr:
24. maj.

Ansv. redaktør

Fotos: Henrik Illum – Ellen Aarlit Gade – Helle Jepsen – AF

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

