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Naturligvis skal ægte gavmildhed heller ikke udfoldes på den baggrund eller ud fra det motiv at ”det kan betale
sig”, men at glæden ved at give ofte
overstiger glæden ved at modtage,
har rigtig mange vist oplevet. At vi i
vores rige del af verden burde have
masser af overskud at give af, er der
vist ingen tvivl om, og det drejer sig jo
vel at mærke heller ikke blot om penge, men også om glæde og livsmod
og meget mere.

Epistelsalme til Midfaste søndag
(1. tekstrække:
2. Korinterbrev 9,6-11.)
Melodi: Jeg véd et evigt Himmerig
1. En sparsom høst kan ventes dér,
hvor sparsomt der blev sået,
mens høsten rigelig man ser,
hvor gavmildt der blev gået.
2. Alt, hvad til overflod os Gud
har til forvaltning givet,
rundhåndet skulle vi strø ud
på vejen gennem livet.

... og Julen varer lige
til Påske?
Nej, det er ikke sandt, for ind imellem
kommer Fasten!
Sådan sang vi for ikke så længe siden, og nu kommer så Fastelavn og
derefter fastetiden, tiden der leder os
frem til Påske.
Fra gammel tid har kirkeåret været
sammensat med disse forberedelsestider forud for de to største højtider:
Advent, forberedelsestiden til Jul; og
Fasten, forberedelsestiden til Påske.
Midtvejs i fastetiden - på den søndag som hedder Midfaste søndag -

kan vi møde en Episteltekst som taler
stærkt om gavmildhed. Det er apostlen Paulus som i sit 2. Korinterbrev skriver om vigtigheden af, at vi viser gavmildhed over for dem, som har hjælp
behov.
Her kan vi blandt andet møde udtrykket, at den, der sår sparsomt, også
skal høste sparsomt. Nu tænker vi nok
ikke altid på den måde, at gavmildhed
har noget med høst at gøre, forstået
sådan, at det ”kan betale sig” at give
noget til andre; at vi får noget igen.

3. Gud elsker jo, det véd vi godt,
en glad og villig giver,
og hvad vi fik af ham betro´t,
vi dele må med iver.
4. Dog sparsomt sår vi ofte ud
de gaver og den glæde,
som selv vi skænket fik af Gud
som sædemand tilstede.
5. Skønt, hvad hver sædemand jo véd:
Man høster, som man så´de!
Når Gud han sår af kærlighed,
så høster vi af nåde!
Lars G. Sandfeld
Søndbjerg
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Ober ammergau – tur/retur
med en afstikker til Tyrol.

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 12. - 13. marts.
Der henvises til Jan Bjerglund, tlf. 9786 1122

Det var nogenlunde opskriften på vores ferietur i september 2010
En kølig mandag morgen kl. 6.15 steg vi
på bussen ved Nr. Nissum Kirke. Vi var i alt 43
forventningsfulde mennesker på denne tur
arrangeret af Unitas Rejser.
Inger og jeg har rent faktisk aldrig før
været på busferie. Derfor var vi spændte på,
hvilke oplevelser der ventede os. Hvordan
ville det være at skifte opholdssted 5 gange
på 7 døgn?
Lad os sige det med det samme: Det blev på
alle måder en rigtig fin tur!
Vi kørte igennem særdeles kønne sydtyske landskaber ad ”Romantischer Strasse”
(Den romantiske vej). Det hedder den faktisk!
Vores sydligste opholdssted var Kirchberg i
Tyrol, hvor vi havde en hel dag til rådighed.
Tænk sig at køre med svævebane op i højderne, sidde udenfor i shorts og korte ærmer og spise frokost i 25 graders varme den
23. september – pragtfuldt!
Målet for turen var selvfølgelig passionsspillet i Oberammergau. Det opføres hvert
10. år. 2010 var det 43. gang – altså en meget
gammel tradition. Oprindelig gav indbyggerne i landsbyen Oberammergau Gud det
løfte, at hvis han ville skåne byen under pesten, ville de opføre et passionsspil hvert 10.
år. Byen blev skånet og Oberammergauerne

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
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

har siden holdt deres løfte.
At beskrive oplevelsen ved at overvære
dette 5 timer lange spil er en umulighed.
Derfor vil vi komme med nogle faktuelle
oplysninger:
Oberammergau har ca. 5.000 indbyggere. I alt medvirker der 2.500 mennesker i
spillet, der opføres godt og vel 100 gange
mellem medio maj og primo oktober. Man
skal være født i byen eller have boet der i
mindst 20 år for at få lov at medvirke. Der er
dobbeltbesætning på alle rollerne. Et år før
spillet skal opføres lader mændene skægget
gro, så man er sikker på, at det kan klippes til
i det rigtige snit til den rolle, man får tildelt.
Hallen, hvor publikum sidder, rummer
4.700 mennesker. D.v.s. at en lille halv million ser stykket hvert 10. år.
2010 var første gang et tysk statsoverhoved overværede stykket, idet Angela Merkel
besøgte stedet og så stykket 25.september.
Denne gang havde instruktøren valgt at
lægge stor vægt på – ikke bare den lidende
– men også den kæmpende Kristus. Som
jeg så det, måtte instruktøren dermed have
ønsket at vise sit publikum den menneskelige side af Kristus. Ligeså var Judas-skikkelsen meget i fokus. Man blev delagtiggjort i
den selvfornedrelse, Judas kom ud for, efter
at have forrådt Jesus og set konsekvensen
af sin ugerning.
Storslåetheden i stykket, der spilles i
det fri og med bjergene som naturlig baggrundskulisse, lader sig ikke beskrive, men
det fortæller måske lidt, at der i de scener,
hvor der er størst menneskemylder og tumult, er mellem 800 og 1.000 skuespillere
på scenen ad gangen!
Hvis du skulle få lejlighed til at komme
ned og se stykket om 10 år, kan vi kun anbefale, at du gør det!
Inger og Carl Nielsen, Mejdal/tidl. Søndbjerg

Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76

Langtidsk alender

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

Onsdag den 13. april: Herning Kirkes Drengekor i Jegindø Kirke.
Tirsdag den 19. april: Vi synger påsken ind i Jegindø Kirke.
Onsdag den 11. maj: Den iransk fødte præst Massoud Fouroozandeh kommer til
Thyholm Kirkecenter.
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1) Kirkekaffe. 2) Børnekirke. 3) Konfirmandgudstj. 4) Fastelavnsgudstj. 5) YM-gudstj. 6) KB

Sognemøde i Søndbjerg og Odby sogne

30 var mødt op for at høre om året, der er gået og
give retningslinjer for fremtiden. De kunne bl.a.
høre, at der i 2010 har været 111 gudstjenester og
at 7,5% har været til gudstjeneste gennemsnitligt
i løbet af en uge.
Deltagerne blev delt op i tre grupper, der
alle drøftede 1) Søndagens gudstjenester. 2)
Forslag om at erstatte en søndagsgudstjeneste med en hverdagsgudstjeneste. 3)Forslag til
aktiviteter.
Der var enighed i alle grupper om at forsøge at erstatte en søndagsgudstjeneste med
en hverdagsgudstjeneste en gang i kvartalet.
Alle pegede på, at det skulle være med efterfølgende spisning. Desuden ønskede alle en
filmaften.
Menighedsrådet var meget glade for den
store opbakning og engagement og trækker
nu i arbejdstøjet for at virkeliggøre flere af forslagene.
KB.

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
9. januar:

Elias Vognstoft Vangsgaard

Begravelse/Bisættelse:
15. januar:
Ilse Luxhøj Larsen

Søndbjerg Kirke
Begravelser/Bisættelser:
15. januar:
Ellen Nathalie Ilkjær
20. januar:
Iver Poulsen Bøndergaard
(Sunds kirke)

Odby Kirke
Begravelse/Bisættelse:
14. januar:
Jens Jørgen Iversen

Fælles progr am
Kirkehøjskole
Onsdag den 23. marts kl. 19.30: Tale ved
Biskop Karsten Nissen i Thyholm Kirkecenter.
Indre Mission
Tirsdag den 15. marts kl. 19.30: Kredsrepræsentantskabsmøde i Hørdum Missionshus.
Onsdag den 23. og torsdag den 24.
marts kl. 19.30 i Heltborg Missionshus .
Bibelkursus.
Underviser 1. aften: Sognepræst Karsten Christensen, Harboøre.
Underviser 2. aften: Sognepræst Claus
Henry Olsen, Fur.
Ydre Missionsdag
Søndag den 27. marts indbydes igen
til en spændende Ydre Missions dag
fælles for alle sognene på Thyholm og
Jegindø.
Der indledes med højmesse i Hvidbjerg,
Odby og Jegindø kirker kl. 10.30.
I Hvidbjerg Kirke medvirker en repræsentant for FDF´s missionsprojekt. I Odby
Kirke vil KFUM og KFUK´s missionsprojekt
være repræsenteret og på Jegindø bliver
det Danmission eller Mission Afrika der
medvirker ved gudstjenesten og alle steder vil der blive mulighed for at give en
gave til de respektive missionsprojekter.
Efter gudstjenesterne samles vi i Thyholm Kirkecenter, hvor der vil blive serveret ”eksotisk” mad og derefter vil der
være et spændende program for både
børn, unge og voksne. På forskellig

måde præsenteres de missionsprojekter, som organisationerne fokuserer på.
Dagen slutter kl. ca. 14.
Film - og café aften
Onsdag den 30. marts kl. 19 i Søndbjerg
Konfirmandlokale.
Vi ser en bevægende film om et kirkekor og en dirigent, der skal igennem
meget, før de når de himmelske toner.
En kvalitetsfilm for alle musik- og kor
elskere. Filmen blev Oscar nomineret
i 2005 som bedste udenlandske film.
En anmelder skrev: ”Se den – for Guds
skyld.”
Filmen vil blive brugt til de efterfølgende gudstjenester den 3. april i Hvidbjerg og Søndbjerg.
Spaghettigudstjenste
Torsdag den 31. marts kl. 17.00 i Jegindø
Kirke. Kom og vær med til en anderledes gudstjeneste, som henvender sig
til børnefamilierne. Efter gudstjenesten
er der spaghetti i FDF huset.
Fællessang i Hvidbjerg
Kom og vær med i fællessangen i Thyholm Kirkecenter, Nørregade 17, Thyholm, lørdag den 2. april kl. 19.00, hvor
vi sammen synger nogle af de gamle,
evangeliske sange.
”Hedensted Koret” og ”Håbet” medvirker.
Appel ved Lene Bach-Mose, Hvidbjerg
Alle er hjerteligt velkommne.
IM Thyholm og Initiativgruppen.

Stor succes
Der var rigtig mange, der deltog i spaghettigudstjenesten i Søndbjerg Kirke og
den efterfølgende spisning i konfirmandstuen med ”Tante Andante” den 6, januar.

www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx
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Hvidbjerg

KFUM og KFUK – UngLæs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk
domsklubben
Se program på www.thyholm.kfumMenighedsr ådsmøde
kfuk.dk
Onsdag den 2. marts kl. 19.00 i konfir- Mødested i Thyholm Kirkecenter hver
mandstuen i Hvidbjerg Præstegård.
tirsdag kl. 19.00- 21.00.
Café-efter middage
Onsdag den 9. marts kl. 14.30 i Thyholm
Kirkecenter: Bent Hargaard: ”Vinsmagning.”
Onsdag den 23. marts kl. 14.30 i Thyholm
Kirkecenter: Andrea Margrethe Ilkjær:
”Min sønderjyske Arv.”
Solvang
Tirsdag den 8. marts kl. 14.30. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 22. marts kl. 14.30: Andagt.
Indre Mission
Tirsdag d. 15. marts kl. 19.30 Se Fælles.
Onsdag den 23. og torsdag den 24.
marts kl. 19.30. Bibelkursus. Se Fælles.
Søndag den 27. marts: Ydre Missionssøndag i kirkerne på Thyholm og i Thyholm
Kirkecenter. (Se omtale under Fælles).
Onsdag den 30. marts kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter: Optakt til påske ved sognepræst Lars Sandfeld.
Alle Hjem
Mandag den 28. marts kl. 19.30.
Bibeltime hos Ellen og Peter Gade,
Vitasvej 6.
6. afsnit i “Tiden går”.
Unge Hjem
Mandag den 14. marts kl. 19.30. Møde
hos Else og Svend Bach Mose,
Hovedvejen 88.
Grundvigsk Forum
(Kirkeligt Samfund)
Torsdag den 10. marts kl. 19.30 i
Thyholm Kirkecenter: Taler Provst
Vagn Ove Høgild, Struer Provsti.
Torsdag den 17. marts kl. 19.30 i
Thyholm Kirkecenter: Generalforsamling.
KFUM og KFUK – Mokken
Se program på www.thyholm.kfumkfuk.dk
Mødested i Thyholm Kirkecenter hver
onsdag kl. 19.00 - 21.00.
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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.

kl. 19.30 Bibelkursus. Se Fælles.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 879218
FDF
Fredag den 4. marts kl. 18.00: Knirkerevy
på Hardsyssel for seniorer og ledere.
Lørdag – søndag den 5. – 6. marts: Weekendtur for væbnere og seniorer.
Søndag den 6. marts: Fastelavnsfest i
kredshuset kl. 14.00. Vi møder udklædte
og alle er velkommne også selv om man
ikke er FDFér. Voksne kan købe kaffe.
Mandag den 21. marts kl. 20.00: Ledermøde.
Lørdag den 26. marts kl. 9.00: Landsdelsmøde for ledere på Hardsyssel.

Lyngs

Uglev Ældrecenter
Torsdag den 24. marts kl. 15.15 . Gudstjeneste.
Indre Mission
Tirsdag d. 15. marts kl. 19.30 Se Fælles.
Onsdag den 23. og torsdag d. 24. marts:
Bibelkursus. Se Fælles.
Bibelkredsen
Mandag den 14. marts kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Matt. 15,2-28.

Klassemøde hver mandag:
Puslinger
kl. 18.30 – 20.00.
Tumlinger/Pilte
kl.
18.30 – 20.00.
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 16. marts kl. 19.30 i Kulturen, Væbnere og seniorer aftaler særskilt mø- Søndagsskolen
Et tilbud til alle skolebørn, der har lyst til
Møllegade 2. Regnskab - og budget- der og ture hver måned
at høre bibelfortælling, synge, lege, grine
møde.
og lave sjove ting. Vi hører ind under
Stjernetr æf
Det er for børn mellem 4 og 10 år, der har Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler.
Bibelkredsen
Torsdag den 10. marts kl. 19.30. Møde lyst til at være med. Vi mødes hver tors- Det koster ikke noget at være med, og
hos Addy og Kaj Gravesen, Hovedvejen dag i Jegindø Missionshus kl. 16.30 – man skal ikke være medlem.
17.30, undtagen den 31. marts, hvor der Vi mødes mandagene den 7. (fastelavns142.
er spaghettigudstjeneste i Jegindø Kir- fest), 21. og 28.marts kl. 15.45-16.45 i Alfas
nye lokale på Friskolen.
ke.
Jegindø
Dette halvår handler om livet med Jesus Evt. henv.: Margit Donslund 97 87 57 37.
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
i hverdagen. Vi hygger os, synger glade
bevægelsessange om Jesus og hører hi- FDF
Menighedsr ådsmøde
storier fra Bibelen, laver skøre lege og Puslinge (1., 2. og 3. klasse) på Stationen
Onsdag den 30. marts kl. 19.00 i konfirtorsdagene den 3., 17., 24. og 31. kl. 14.00kreativ fordybelse.
mandstuen.
15.30.
Karin Juul Jensen, tlf.3027 3115
Søndag den 6. marts. deltager vi i fasteIndre Mission
lavnsgudstjenesten med efterfølgende
Søndbjerg/Odby
Missionsuge
tøndeslagning m.m.
Tirsdag den 1. – fredag den 4. marts kl. Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
19.30: Missionsuge i missionshuset. Der
Farvel og goddag!
Menighedsr ådsmøde
er kaffebord hver aften.
31. dec. fratrådte Lena Andersen stil1. marts: Taler er, viceskoleforstander på Onsdag den 9. marts kl. 17.00 i Søndbjerg
lingen som kirkesanger på halv tid
Søndbjerg Efterskole, Bjarke Clausen, Uglev. Konfirmandstue.
ved Søndbjerg og Odby kirker. Stor
2. marts: Taler er medlem af IM’s Hoved- Torsdag den 24. marts kl. 19.00 i Søndtak til Lena for veludført arbejde. Vi
bestyrelse Anders Kruse Elmholdt, bjerg Konfirmandstue. Regnskab - og
har nydt din dejlige stemme. Lykke til
budgetmøde.
Struer.
i dit nye job.
3. marts: Taler er teolog Ulrik Jensen,
I stillingen er fra 1. marts ansat Ellen
Fastelavnsgudstjeneste
Søndbjerg.
Pedersen, som vi byder velkommen
4. marts: Tale og sang ved Håbet, Thy- Søndag den. 6. marts kl. 14 i Søndbjerg
tilbage.
holm.
Kirke med efterfølgende tøndeslagning
Søndbjerg-Odby Menighedsråd
Onsdag den 9. marts kl. 19.30. Foredrag i og kakao, kaffe og fastelavnsboller.
Missionshuset om ”engle” ved Tonny
Jeppesen, Jegindø. (Flyttet fra den 9. fe- Sogneindsamling
bruar.) Der er kaffebord.
Søndag den 13. marts går til Folkekirkens
Tirsdag den 15. marts kl. 19.30. Se Fælles. Nødhjælps arbejde blandt verdens fattiOnsdag den 23. og torsdag den 24. marts ge.

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

Indsamlingen begynder efter gudstjenesten i Odby Kirke kl. 10.30.
Indsamlere bedes melde sig til Betty
Lauritsen tlf. 97 87 50 26

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf.: 97 87 80 56

Jegindø

Programstof

afleveres til de lokale redaktionsmedlemmer eller pr.
mail til redaktøren.

Ingrid Noer Nielsen, tlf.97 87 90 28
E-mail: Ingrid@kirkebakken6.dk

Deadline for maj nr:
24. marts.

Ansv. redaktør

Fotos:
Ellen Aarlit Gade - Bente Thing - AF.

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

