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Nina Dyrhoff Nyegaard

Fra Nina Dyrhoff
Nyegaards ordination
i Viborg Domkirke
den 20. januar.

Farvel København
– goddag Thyholm
Søndbjerg – Odbys nye præst, Nina Dyrhoff Nyegaard, præsenterer sig.
Den sidste måneds tid har jeg haft travlt
med at tage afsked med København. Byen,
der har dannet ramme om mit liv de sene-

ste fem år. Byen, som der er skrevet så meget om. Byen, som man ikke kan andet end
holde af. Men også byen, som er så fuld af
mennesker, at man ind imellem næsten
ikke kan trænge sig frem. Byen, hvor det er

sundere at lade være med at løbe, fordi der
er så forurenet, at man risikerer at få rygerlunger af det.
Og midt i afskeden, som er en smule vemodig, som afskeder ofte er det, ser jeg frem
til det, der venter mig. Naturen, det åbne
landskab, luften, vandet, og ikke mindst
mødet med jer, med menigheden i Søndbjerg-Odby. Taknemmelig over at få lov til
at påbegynde min præstegerning her hos
jer, hvor jeg allerede er blevet taget så godt
imod, selvom jeg i skrivende stund stadig
befinder mig i flytterodet i København.
For jeg var knap færdig med min uddannelse på henholdsvis Det Teologiske Fakultet
på Københavns Universitet og Pastoralseminariet, før embedet, som jeg var nødt til
at søge, fordi det lød så godt, blev slået op
– også selvom det lå i den helt modsatte
ende af Danmark.
Men når man er vokset op i Odense, er man
alligevel ikke helt ægte københavner, og
når man samtidig, hver gang muligheden
bød sig, tog rulleskøjterne eller løbeskoene
på for at løbe væk fra trafikosen og ud i naturen, er Thyholm som paradis, og jeg ser
frem til at få lov til at blive en del af det.
Før jeg endeligt besluttede mig til at forfølge barndommens drøm om at blive præst
har jeg arbejdet nogle år i Magasins cafe og
cafeteria og taget en bachelor i nordisk på
Syddansk Universitet i Odense. Så jeg har
også snust en del til livet uden for teologiens og bøgernes verden og håber, at den
baggrund kan vise sig nyttig i forbindelse
med udførelsen af min gerning.
I hvert fald ser jeg fuld af forventning frem
til fremtiden og håber, at jeg kan leve op til
den fine velkomst, jeg fik i forbindelse med
min ordination den 20. januar.
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Ind imellem kommer fasten

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
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
Christian Erik Christensen tlf: 97 87 52 58
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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Ugerne op til påske er kirkeårets fastetid.
Jeg vil fortælle lidt om, hvordan vi, da jeg var
barn, kunne opleve begyndelsen på fastetiden uden at vide, at det havde noget med faste at gøre.
Fastelavnsmandag var med alle de løjer, som
stadigvæk hører dagen til. Vi havde masker,
holdt for nar og slog ”katten af tønden.” Karneval hører også dagen til. Ordet kommer af
latin og betyder frit oversat farvel til fede retter og fornøjelser. Nu står fasten for døren.
Dagen efter er hvide tirsdag. Da tegnede vi
med kridtsten kryds alle vegne også på hinandens trøjer. Men vidste ikke, at dagens
navn og skik var at gøre eller tegne korstegnet for at beskytte sig mod ”djævelens snedige anløb.” Fra Jesu fristelseshistorie vidste
man, at ”den onde” ikke holder sig tilbage,
når et menneske er svækket af fasten.
Onsdag i samme uge er askeonsdag. Den
dag morede vi os med at aflevere pakker,
hvor vi kunne komme af sted med det. Narrepakker, som kun indeholdt aske. Vi vidste intet om, at asken kunne være et billede på faste, på anger og bod. Askeonsdag var den
dag, da fasten for alvor begyndte.
Inden for alle religioner kender man til faste.
I kirkens historie er det nok især fra klostrene,
hvor munke og nonner var pålagt strenge fasteregler. Men der var og er også fastetider
og –regler for almindelige mennesker. Luther fastede som katolsk munk for på den
måde at gøre sig fortjent til Guds nåde og
frelse.
I sit opgør med sin katolske fortid og med
den katolske kirke blev det klart for ham, at vi
frelses ikke ved vore egne gerninger, så gode
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Anders Kofoed Pedersen på besøg i Kirkecenteret
d. 20. jan. ved et Mosaik arrangement.

Poul Børge Højberg

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke:
Dåb:
8. jan.
22. jan.

Marina Lyngesen Krogstrup
Alberte Gravgaard Vase

Begravelser:
19. jan. Helga Søndergaard Mundbjerg
20. jan. Edna Marie Vilhelmsen
28. jan. Egon Pedersen Vangsgaard

Lyngs Kirke:
Dåb:
8. jan.
Begravelse:
27. jan.

Simon Søe Kongsgaard
Oliver Sostack

Jegindø Kirke:
Dåb:
8. jan.
15. jan.
Begravelser:
10. jan.
25. jan.

Oliver Glükstadt Rysgaard
Klara Marie Bech Brink
Niels Kristian Kristensen
Bent Harry Nielsen

2 0 1 2

Hvidbjerg
4.
11.
18.
25.
1./4.

og nyttige de end kan være, men alene ved
at tro på en nådig Gud. – Det betyder ikke, at
vi ikke kan have nytte af at vise mådehold.
Det kan være til gavn og nytte både for sind
og krop. I den forbindelse har jeg sommetider tænkt på Jesu ord, da han og hans disciple blev beskyldt for at overtræde helligdagsbudet. Jesus svarede: ”Helligdagen blev
til for menneskers skyld og ikke omvendt.” –
Jesus sagde også til fristeren: ”Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som
udgår af Guds mund.”

2.s.i fasten
3.s.i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelse
Palmesøndag

Lyngs
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.30
9.00
10.30
10.30
9.00

1)
2)
3) BK
1)

4. 2.s.i fasten
11. 3.s.i fasten
18. Midfaste
25. Mariæ Bebudelse
1./4. Palmesøndag

Ingen
kl. 10.30
Ingen
Ingen
kl. 10.30

BK: Børnekirke 1) Kirkekaffe 2) Konfirmandgudstjeneste 3) Erling Glad

På tur med
FDF’erne
Den sidste weekend i januar tog puslinge/tumlinge holdet fra Uglev på weekendtur på Lyngtoppen. Planlægningen var perfekt. Selvom
hytten blev bestilt i september, var det den
weekend vinterens første sne faldt!
Det hele startede i begyndelsen af januar, hvor
vi modtog et brev fra Kaptajn Plukfisk. Han havde brug for vores hjælp!
For lang tid siden gemte han en skat ved Søndbjerg strand. I skatten lå hans sovebamse, så
der ikke var nogen der stjal den fra ham. Nu ville han gerne have bamsen igen, men skattekortet var forsvundet!
Derfor brugte vi vores patruljemøder i januar
på at lave sværd, så vi kunne beskytte os mod
farlige sørøvere der også var ude efter skatten.
Lørdag morgen mødtes vi på Lyngtoppen. Vi
indkvarterede os i kahytterne, biksede noget
mad sammen i kabyssen, fandt vores sørøvertørklæder og sværd og drog ud på en rejse for
at finde ledetråde.
På vores vej søsatte vi både og reddede et
sværd der var stukket af til søs. Vi gik planken
ud, forlæns, baglæns og med bind for øjnene.
Vi spiste mugne beskøjter og drak rom. Kæmpede bravt med vores sværd og var i kanonkuglekrig mod fjenden.
Til sidst havde vi alle ledetrådene, men måtte
nu vente til det blev mørkt. For der hvilede en
forbandelse over skatten: ”Hvis nogen rører
skatten i dagslys, dør de inden solen står op
igen”!
Mens vi ventede på solnedgang, nød vi den nyfaldne sne og kælkede på Lyngtoppen. Gjorde
aftensmaden klar og hyggede inde i varmen.
Efter mørkets frembrud drog sørøverne atter
ud på tur, men denne gang vendte de hurtigt
tilbage med en skat fuld af chips og en bamse.
Chipsene hyggede vi os med om aftenen og
bamsen er leveret til Kaptajn Plukfisk, der nu
sover trygt og godt.
Søndag formiddag sluttede vi vores fantastiske
weekendtur af med at tage i Søndbjerg kirke til
indsættelsen af vores nye sognepræst, Nina
Dyrhoff Nyegaard.

Puslinge/Tumlingeholdet fra
Uglev ved Lyngtoppen

Fælles progr am
Litteraturaften

Indre Mission

Onsdag den 14. marts kl. 19,30 kommer forhenværende forstander på Søndbjerg Efterskole, Jørgen Nørgaard til Thyholm Kirkecenter. Her vil han holde en litteratur aften
med emnet: ”Når jeg ikke forstår Gud” ud fra
Thit Jensens bog, ”Kongen af Sande”
Alle er velkomne. Grundtvigsk Forum og Indre Mission, Hvidbjerg.

Tirsdag d. 20. marts kl. 19.30: Kredsrepræsentantskabsmøde i Hurup Missionshus.
Fredag d. 23. – søndag d. 25. marts: Lederkonference i Kolding.
Mandag d. 26. – tirsdag d. 27. marts: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus.
Medvirkende: Fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande.

Mosaik

Spaghettigudstjeneste

Hermed en invitation til alle der har lyst til at
være med i et åbent bibelfællesskab. Et fællesskab funderet på folkekirkens bekendelsesgrundlag og et fællesskab hvor undervisning, forkyndelse, debat, bøn og lovsang
vil være centrale elementer.
Hvor: Hos Merete og Bjarke Clausen, Bjørndalvej 1, Uglev (indtil pladsen bliver for
trang).
Hvornår: En fredag hver måned kl. 18,00 for
dem der har lyst til at medbringe en pizza
og spise sammen. Ellers går programmet i
gang kl. 19,00 og varer ca. en time.
Hvem: Alle – både børn og voksne er velkommne, men selve programmet er for
voksne. Imens kan børnene se Disney sjov,
lege på loftet eller i haven.
Tilmelding: Tilmelding er ikke en nødvendighed, men kan gøres som sms eller ring
på tlf. 50 74 47 25.
Jamen hvad med kaffen? Vi er absolut tilhængere af kaffe, og du er meget velkommen til at medbringe en kande og blive
hængende en times tid efter programmet.

Onsdag d. 28. marts kl. 17.00 i Søndbjerg
kirke. Se under Søndbjerg - Odby.

Kirkehøjskole
Torsdag den 22. marts kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Biskop Erik Norman Svendsen: ”Gud, konge
og fædreland - mit liv i folkekirkens tjeneste”.
Erik Norman Svendsen var biskop over Københavns Stift fra 1992 - 2009. Han har blandt
andet været formand for den kommission,
som forberedte den nye salmebog, og fra
2008 har han været kongehusets præst.

Sogneindsamling
Til Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 4. marts.
Vi har brug for din hjælp, meld dig som
indsamler hos indsamlingslederen i dit sogn:
Hvidbjerg : Lars G. Sandfeld tlf. 97 87 11 15.
Søndbjerg – Odby:
Betty Lauritsen tlf. 97 87 50 26.
Jegindø: Hans Rabenhøj tlf.97 87 57 14.

Louise Gadegaard
www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx
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Hvidbjerg
Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 7. marts kl. 19.00 i præstegårdens konfirmandstue.
Sognemøde
Mandag d. 5. marts kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Emne: Skal menighedsrådene på Thyholm og Jegindø lægges sammen til ét råd?
Det kræver en vedtagelse på et sognemøde. Mød
op og hør menighedsrådet gøre rede for deres
indstilling og giv din mening til kende. Det er nu
beslutningen skal tages!
Solvang
Tirsdag d. 13. marts kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 27. marts kl. 15.00: Andagt
Cafeefter middage
Onsdage kl. 14.30 – 16. 30 i Thyholm Kirkecenter.
Onsdag d. 7. marts: Børge Højberg: ”At være barn i
30-erne i Tambohus”.
Onsdag d. 21. marts: Birthe Højgaard: ”Om én af de
første kvindelige præster i Danmark, Helga Jensen”.
Indre Mission
Onsdag den 14. marts kl. 19,30: Litteraturaften i
Thyholm Kirkecenter. Se under fælles.
Tirsdag den 20. marts kl. 19,30: Kredsrepræsentantskabsmøde i Hurup Missionshus.
Grundtvigsk Forum
Onsdag den 14. marts kl. 19,30: Litteraturaften i
Thyholm Kirkecenter. Se under fælles.
Alle Hjem
Mandag den 26. marts kl. 19,30: Bibeltime hos
Ellen og Peter Gade, Vitasvej 6.
Unge hjem
Mandag den 19. marts kl. 19,30: Møde hos Mona og
Leif Vestergaard, Storegade 11.
Mosaik
Fredag den 23. marts kl. 18,00 hos Merete og Bjarke Clausen, Bjørndalvej 1, Uglev.
Et liv i 3D. Undervisning og samtale ved Renè Nord
Hansen, præst ved Baunekirken i Tjørring. 3-enighed, ånd-krop-sjæl. Gud er så meget mere end
bare hjerne…!
Se under fælles.
Fredag den 30. marts kl. 17,00: Vi mødes i Kirkecenteret, hvor der vil være forskellige workshops, derefter vil vi fejre nadvergudstjeneste i kirken og til
sidst spiser vi påskemåltid sammen.
Tilmelding senest 20. marts til
Ellen Aarlit Gade 51884270 morellen@besked.com
Merete Clausen 86151808 mc@soendbjerg.dk
Berit Christensen 23369319 br@nissum.dk
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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

5

KFUM & KFUK -Mokken
Onsdage kl.19 – 21 i Kirkecenteret.
Onsdag den 7. marts : Styvels aften
Onsdag den 14. marts : Sangaften
Onsdag den 21. marts : Kuglespil
Onsdag den 28. marts : Månedens gæst
Thyholm FDF
Fredag d. 23. marts. Kredskafé i Kredshuset.
Patruljemøder:
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.
Se mere på www.fdfthyholm.dk.

Lyngs

Jegindø FDF
Fredag – lørdag den 2. – 3. marts: Kredsweekendtur for hele kredsen til Mejsøhytten v/Snedsted.
Mandag den 19. marts: Ledermøde kl. 20.00.
Mandag den 26. marts: Netværksmøde på Jegindø
for væbnere.
Fredag den 30. marts: HOPE Støttekoncert på Hardsyssel for seniorer og ledere.
Klassemøder for puslinge, tumlinge og pilte mandage fra kl. 18.30 – 20.00.
Klassemøde for væbnere og seniorer aftales særskilt.

Søndbjerg/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk

Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 14. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen
i Søndbjerg Præstegård. Regnskabs- og budgetmøde.

Spaghettigudstjeneste
Onsdag d. 28. marts kl. 17.00 i Søndbjerg Kirke. ThyOnsdag d. 21. marts kl. 19.30: Regnskabs- og budget- holm kirkers børnekor medvirker.
møde i Kulturen.
Spaghetti efter gudstjenesten i konfirmandstuen.
Pris 10 kr pr. person, højst 30 kr. pr. familie.
Sognemøde
Onsdag d. 7. marts kl. 18.30 i Kulturen. Menighedsrå- Uglev Ældrecenter
det er vært ved aftensmaden!
Torsdag d. 1. marts kl.15.15:
Emne: Skal menighedsrådene på Thyholm og Je- Altergangsgudstjeneste.
gindø lægges sammen til ét råd?
Tordag d. 29. marts kl.15.15:
Det kræver en vedtagelse på et sognemøde. Mød op Altergangsgudstjeneste.
og hør menighedsrådet gøre rede for deres indstilling og giv din mening til kende. Det er nu beslutnin- Indre Mission
gen skal tages!
Tirsdag d. 20. marts.
Se yderligere i den omdelte pjece!
Kredsrepræsentantskabsmøde. Se fælles.
Fredag d. 23. – søndag d. 25. marts. Lederkonference. Se fælles.
Bibelkreds
Mandag d. 26. – tirsdag d. 27. marts. KredssamTorsdag d. 8. marts kl. 19.30 hos Gerda og Knud Sloth, fundsstævne. Se fælles.
Kildevænget 16.
Bibelkredsen
Jegindø
Mandag d. 12. marts kl. 19.00 hos Karen Margrethe
og Knud Christiansen, Lavbjergvej 6.
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Tekst: Johs. 6,24-37.

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøde

Onsdag den 28. marts kl.19.00 i konfirmandstuen.

FDF
Torsdagene d. 1., 8., 15., 22. og 29. marts 15.00-16.30
Indre Mission
på Stationen.
Torsdag den 1. marts kl. 19.30 i Missionshuset: ”HåHenvendelse til Louise Gadegaard – tlf. 97 87 51
bet”. (Sidste arrangement i missionsugen).
57
Onsdag den 7. marts kl. 19.30 i Missionshuset: ”I Paulus´ fodspor” ved Kirsten Graversgård.
Tirsdag den 20. marts kl. 19.30: KredsrepræsentantSøndagsskolen
skabsmøde i Hurup Missionshus.
Mandagene d. 12., 19. og 26. marts kl.16.00 – 17.00 i Alfas
Fredag-søndag den 23.-25. marts: Lederkonference i
lokale på Thyholm Friskole.
Kolding.
GRATIS og INGEN TILMELDING.
Mandag-tirsdag den 26.-27. marts kl. 19.30: KredssamHenvendelse til Margit Donslund –tlf. 97 87 57 37.
fundsstævne i Agger Missionshus. Se under Fælles.
Alle er velkomne, også fra nabosognene!
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18.
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Søndbjerg og Odby

Artikelstof

Jegindø

Mødestof

Ansv. redaktør

Deadline for maj nr:
20 marts

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: Ellen Aarlit Gade, Louise Gadegaard, Christian Gade
og Ali Shahrokhtash, Dagbladet Holstebro – Struer (forsiden).

