Kirke & Sogn
K i r k e b l a d

f o r

H v i d b j e r g / l y n g s ,

s ø n d b j e r g / O d b y

o g

J e g i n d ø

Alligevel er der en forunderlig kraft og styrke i billedet.
Alt det slørede og famlende bliver til liv - det rækker op
imod lyset, der stråler klart, når det bliver løftet op af de
stærke og kraftfulde hænder.
Påskebillede
Det er et påskebillede, vi ser på. Og i Arne Haugen Sørensens skildring, er der bevægelse i opstandelsen. Den
er et udtryk for håb, der på baggrund af lidelseshistoriens alvor kaster lys ind over påsken og tolker opstandelsen som et vidnesbyrd om den guddommelige virkeligheds kraft til at bryde ind i vores menneskelige verden,
hvor vi vandrer imellem fødsel og død.
Opstandelsen bryder ind - nyskabende og befriende. Eller som en uforståelig, uforskyldt og uventet ømhed, der
pludselig møder dig i livet og giver dig håbet tilbage.
Det kristne håb tolket personligt og med påskeevangeliet i ryggen.
Et håb om at vi bliver båret oppe og er blevet det lige siden moders liv. Billedet ligner nemlig også en fødsel - et
barn født ud til lyset og livet. ”Han bevarer din udgang
og din indgang fra nu og til evig tid”, som det hedder
ved dåben.
Arne Haugen Sørensen havde forinden, han begyndte at
male ”opstandelsen” mistet en voksen datter på en meget tragisk måde. Billedet kan måske også ses som en
fortælling om, hvad håbet om evigt liv på trods af døden
er for ham.

LEVENDE HÆNDER
Billedet er en litografi af Arne Haugen Sørensen med titlen ”Opstandelsen”. Opstandelsen kan man jo egentlig
ikke male, men Arne Haugen Sørensen giver her sin personlige fortolkning af, hvordan opstandelsen kan ses og
forstås i menneskers liv.
Det er faktisk ikke et smukt billede som sådan. Der er lidt
grelle farver, der er nogle klatter hist og her, og linjerne
kan også undertiden virke lidt skæve, slørede og famlende. Men sådan er vores liv jo også undertiden - fyldt med
skæve streger og klatter.

Lyset foroven
Billedet er udtryk for et håb om, at Guds levende hænder
er bag vores livsvandring - også når det går lidt skævt,
og vi slår nogle klatter, og farverne ikke altid skinner lige
klart.
Vi lever på en afgrund. Vi ved, at graven står på verdens
kant, men vi tror også, at lyset skinner foroven, og at vi
kan række hænderne op imod lyset og varmen.
Er skikkelsen i de favnende hænder Jesus Kristus eller er
det os? Hvem ved? Men Jesus Kristus opstod, for at vi
skulle opstå - som en førstegrøde af de hensovede, for at
vi skulle blive genfødt til et levende håb.
Det er påskens budskab, og det kan vi bygge vort håb
og vort liv på.

Jan Bjerglund
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Længe har vinteren hærget

Fælles progr am

Kirkekoncert

Indre Mission

Pr æster
Længe har vinteren hærget i landet
mørket tog magten med kulde og sne.
Glæden var borte, vort liv som forbandet.
Nu vil vi synge og danse og le!
Bedst som vi følte med angst og med smerte,
livet og lyset var dømt til at dø,
midt i vort mismod, i vinterens hjerte,
spirede skaberens kærlighedsfrø.

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.
Kristian Brogaard er på kursus
15. – 19. marts.
Jegindø
Konstitueret sognepræst Erik Lunde, tlf. 97861145
Under præstens ferie og fridage henvendelse
til Jan Bjerglund, Humlum, tlf. 97861122,
mail: jabj@km.dk.

For m ænd
Hvidbjerg
Anne Mette Vestergaard
tlf.: 97 87 24 48

Se hvor de lyser i haver og parker
vintergæk, krokus, erantis, viol.
Isen på søer og sneen på marker
smelter og svinder for forårets sol.
Skaber, som lever og ånder for livet,
lær os at gå dig til hånde dermed.
Hjælp os at værne det liv, du har givet
giv os at leve og ånde i fred.
Giv os i tider med mørke og kulde
del i det livsmod, som aldrig kan dø.
Væk os som blomsterfrø sået i mulde,
gør os til spirende kærlighedsfrø.
Se hvor de lyser i haver og parker,
vintergæk, krokus, erantis, viol.
Isen på søer og sneen på marker
smelter og svinder for forårets sol.

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

Hans Anker Jørgensen

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

* Fra vugge til grav †

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

Dåb
17. januar Kirstine Bjergager Aarlit Gade
24. januar Laust Rydlund Fuglsang
24. januar Victoria Ankjær Støttrup

Hvidbjerg Kirke

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

Karl Raaby
Henry Jensby
Ellen Møller Kristensen
Karen Margrethe
Villadsen
5. januar Holger Pedersen
(Fra Egekirkegårdens kapel Holstebro)
19.januar Johanne Oppelstrup
(Fra Humlum Kirke)
19. januar Hans Normand
23. januar Inger Elise Andersson

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

m a r t s

Dette er en knap så kendt salme af Hans Anker Jørgensen. Jeg kender den fra en plade ”Menneske
først” med Vivi Krogh. En plade, som jeg købte engang i 80`erne. Og jeg har ikke mødt salmen andre
steder.
Ikke desto mindre holder jeg meget af den, og
den ligger fast på min indre grammofon eller harddisk som man nok vil sige idag.
Salmen dukker op, så snart jeg ser den første
spæde vintergæk eller erantis. Og den er blevet
min ”gartner-sang”. Det er i hvert fald den jeg nynner mest, når jeg roder i min have.
I skrivende stund er der en halv meter sne og
-10°, så det er svært at forestille sig, at foråret snart
skal komme. Heldigvis længes dagene, så man tør
tro på det, selv om det virker langt væk.
Salmen bruger på en fin måde forårets under i
naturen som et billede på Guds under til os. Nemlig Hans Søn, han sendte til jorden som et menneske. Så han skulle leve og dø under samme vilkår
som os.
Guds ubegrænsede kærlighed har vi fået.
Karen Bach Mose

Lyngs Kirke

Dåb
27. december 09 Frederikke Andrea Lønstrup
Graugaard

Jegindø Kirke

Begravelser
17. december 09
22.december 09
23. december 09
29 .december 09

Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76

Tirsdag den 16. marts kl. 19.30.
Kredsrepræsentantskabsmøde i Thyholm Kirkecenter
Den 22. og 23. marts. Kredssamfundslejr i Agger Missionshus.
Medvirkende: Fritidsforkynder Jens Ole Nielsen, Hvide Sande samt
sang- og musikgruppen ”HÅBET.”

Dåb
10. januar Sarah Ingrid Borgholm Riis
Begravelse
22. december 09 Christiane Antoinette Nielsen

Søndbjerg Kirke

Dåb
31. januar Mille Pallisgaard Stobberup
Begravelse
2. januar Anders Kristian Andersen

Dansk Spillemandsmesse

Søndag den 28. februar kl. 15.00
i Jegindø Kirke.
(bemærk den annoncerede gudstjeneste kl. 10.30 er aflyst)

Langtidskalenderen

Onsdag den 26. maj kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Fhv. formand for Folketinget Kr. Mejdahl fortæller om sit politiske liv.
Arrangører: Kirkeligt Samfund og Indre Mission, Hvidbjerg.

Hellig Tre Kongers
søndag i Lyngs kirke
1. Når solen er kold,
og jorden er knuget i vinterens vold,
når kulden sig svøber om menneskers bo,
når håbet må kæmpe før tvivlen kan tro ,
i natmørkets gys
der tændes et lys.

5. Da vækkes der liv.
Da grønnes og gror det, da lyder det : Bliv
til glæde og gavn for hver skabning på jord,
til fryd for hvert øje, til brød på hvert bord.
På Skaberens bud
nyt liv foldes ud.

2. Der tændes et lys,
en funklende stjerne, og håbet fornys
når barnet, som kaldes Guds Søn og vor bror,
nedstiger fra Himlen til os her på jord,
da nedlægges frø,
der nægter at dø.

6. Nyt liv foldes ud,
det fylder hvert hjerte med lovsang til Gud,
med tak og med tro og med bæven vi ser
Guds under, som for vore øjne da sker.
Det styrker vort mod,
og håbet slår rod.

3. De nægter at dø
de slumrende frø, som kun venter på tø,
før bundfrosne marker - som hjerter og sind gir grobund for håbet, når forårets vind
al frost vejrer bort,
når jorden blir sort.

7. Ja, håbet slår rod,
når atter det grønnes og gror for vor fod.
Det lys, som i vinterens mørke blev tændt
og, som - til Guds ære - vor skæbne har
vendt:
Guds levende ord
nyskaber vor jord.
Lars Grønbæk Sandfeld, januar 2010.

4. Når jorden blir sort.
Når sneen og isen igen smelter bort.
Når frøene spirer i hjerter og jord.
Når markerne grønnes, så tvivlen den tror.
Med vindpust i siv
da vækkes der liv.

med Bjørn Eidsvåg
Fredag den 26. marts kl. 19.30
i Hvidbjerg Kirke.
Den norske præst og musiker Bjørn
Eidsvåg kommer til Thyholm, og
han har næsten samme status i
Norge, som Kim Larsen har i Danmark. Han har udgivet over 20 cd´er,
som er solgt i op til 200.000 eksemplarer. Han siges, at være den, der
har haft størst indflydelse på unge
kristne i Norge. Bjørn Eidsvåg er nu
i Danmark og holder Kirkekoncert
i Aalborg, København, Århus og
på Thyholm. Bjørn har bl.a. sunget
duét med Lisa Nilsson og Anne Dorthe Michelsen. Hans gode ven Allan Olsen har oversat nogle af hans tekster.
Bjørn Eidsvågs sange bærer præg af dybt kendskab til både det menneskelige væsen og kristendommen, et kendskab han har udviklet i sit
arbejde som sygehuspræst. Bjørn Eidsvåg kommer med 4 kompetente
musikere og 2 lydfolk, så der venter en oplevelse ud over det sædvanlige.
Billetter koster 125 kr. og kan købes ved indgangen eller ved at maile til
kba@km.dk Mærk: Bjørn Eidsvåg.

Skrevet i anledning af ibrugtagningen af en ny grøn
messehagel skabt af Liv Stange med broderi af Ingrid
Gramstrup.
Grøn er den liturgiske farve til Helligtrekongerstiden og
Trinitatistiden : Håbets,vækstens og modningens tid.
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s o g n e n e
Lyngs

Hvidbjerg
www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 3. marts kl. 19.00
i konfirmandstuen i Hvidbjerg Præstegård.

Menighedsr ådsmøde
Menighedsrådsmøde (regnskab - og budgetmøde) onsdag den 17. marts kl. 19.30 i
Kulturen, Møllegade 2.

Solvang
Tirsdag den 9. marts kl. 14.30 Altergangsgudstjeneste
Tirsdag den 23. marts kl. 14.30 Andagt

Bibelkredsen
Torsdag den 11. marts kl. 19.30 hos Gitte og
Reinhardt Lyngs, Oddevej 2.
Matth. 27, v. 11-26

Indre Mission
Tirsdag den 16. marts kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Kredsrepræsentantskabsmøde.
Mandag den 22. marts og tirsdag den 23. marts:
Kredssamfundslejr i Agger Missionshus.
Nærmere program fås ved henvendelse til Niels
Christensen, tlf. 97871405.
Se Fælles.
Onsdag den 24. marts kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Optakt til påske ved sognepræst Ruth Folmersen, Helligsø.

Emm aus
Tirsdag den 9. marts kl.19.30 Bibelstudie over
Johs. kap.2.
Tirsdag den 16. marts kl.19.30. Mødeaften: Grønlandsk aften med en flok fra Thisted, som vil forkynde i ord og toner.
Søndag den 28. marts kl.16.00. Møde for hele familien. Tonny Jeppesen taler.
Alle er velkomne!

Alle Hjem
Bibeltime mandag den 22 marts kl.19.30
hos Marie og Holger Krogstrup, Søndergade 11
Unge Hjem
Møde mandag den 15.03 kl. 19.30 hos Sam
og Pus, Skærshøjvej 9.
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. 19.0021.00.
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Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Menighedsrådsmøde torsdag den 25. marts kl.
19.00 i konfirmandstuen
Indkomne kollekter:
Juleaften til Folkekirkens Nødhjælp kr. 1.136.25
Nytårsdag til Dansk Bibelselskab kr. 232.00
Indre Mission
Missionsuge:
Mandag den 1. marts kl. 19.30 i Missionshuset
v/sømandsmissionær Kjeld Østergaard, Bedsted.
Tirsdag den 2. marts kl. 19.30 i Missionshuset
v/familievejleder Jens Kr. Brander, Hurup
Onsdag den 3. marts kl. 19.30 i Missionshuset
v/sekretær i KFUMs Soldatermission Bent Ingemann Jensen, Uglev.
Torsdag den 4. marts kl. 19.30 i Kirken.
Altergangsgudstjeneste v/pastor Lars Sandfeld,
Hvidbjerg.
Fredag den 5. marts kl. 19.30 i Missionshuset
v/Håbet, Thyholm.
Onsdag den 10. marts kl. 18.00 Årsmøde i Missionshuset med spisning, generalforsamling, kaffe og underholdning.
Tilmelding til spisning senest søndag den 7.
marts på tlf. 97879323 eller 97879218
Tirsdag den 16. marts kl. 19.30 Kredsrepræsentantskabsmøde i Thyholm Kirkecenter
Mandag-tirsdag den 22. og 23. marts Kredssam-

FDF
Fredag den 19. – søndag den 21. marts: Seniorweekendtur
Mandag den 29. marts kl. 20.00: Ledermøde.
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
Sogneindsa mlingen søndag
den 7. m arts
går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde i kampen mod sult i verden.
Indsamlingen begynder efter gudstjenesten i
Odby Kirke kl. 9.00.
Indsamlere bedes melde sig til Betty Lauritsen –
tlf. 97 87 50 26
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 24. marts kl. 19.00
i Søndbjerg Konfirmandstue.
Uglev Ældrecenter
Gudstjeneste torsdag den 25. marts kl. 15.15.
Indre Mission
Tirsdag den 16. marts. Se Fælles.
Den 22. og 23. marts. Kredssamfundslejr. Se Fælles.
Bibelkredsen:
Mandag den 15. marts kl. 19.00 hos Karen Margrethe og Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Tekst: Luk. 1, v. 46-55.
Søndagsskolen
I Thyholm Friskoles Morgensangsal mandagene
d. 1., 8., 15. og 22. marts 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. 3., 10., 17.
og 24. marts kl. 14.00-15.30.

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

fundslejr i Agger Missionshus.
Se Fælles.
Onsdag den 24. marts kl. 19.30 i Missionshuset.
Lars Sandfeld kommer og fortæller om nyskrevne salmer. Kaffebord.
Ønskes kørelejlighed kontakt 97879218.

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.
De to salmer i bladet er bragt med forfatternes
skriftlige accept.
Deadline for maj-nr.: 23. marts 2010
Fotos: Jan Bjerglund (forsiden) – Ellen Aarlit Gade Stein Anderson - Hans Henrik Gramstrup Larsen

