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derne verden. Der er ikke enkle svar på livets spørgsmål. Det
har der vist aldrig været. Gammeltestamentlige salmer har
mange eksempler på beklagelser og anklager mod Gud.
I salme 22 lyder det: Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt
mig? Det er de samme ord, Jesus råbte ud i tomheden på korset. Han var blevet svigtet og forladt af sine venner. Nu var
han i stor pine og følte livets meningsløshed, hvor Gud var
blevet borte i hans nød. Såre menneskeligt er det altså at føle
sig ensom og forladt i en tomhed og et mørke, der synes altomfattende.
For et menneske kan det synes umuligt at komme videre i sit
liv. Der findes tilsyneladende ingen udvej af sorgens knugende greb. Men ofte er hjælpen nær. Og hjælpen begynder måske med en kærs omsorg og trøst i den svære tid. Her er vi i
egentligste forstand hinandens næste. Der er andre mennesker, der i venlighed og sympati kommer forbi med sin omsorg, sender en blomst, skriver et brev eller en e-mail fyldt
med medfølelse. Der er altid hænder, som gerne vil række
over kløften med det store, mørke hul.

Hvorfor skulle
det lige ramme
mig?

Hvorfor skulle vor søn dræbes af en vejsidebombe i Afghanistan? Hvorfor skulle min mand dø af en blodprop alt for ung?
Hvorfor blev vores mor kørt ihjel af en spritbilist? Indimellem
oplever mennesker, at tilværelsen kan være ganske brutal og
meningsløs. Mange andre eksempler kunne være brugt, men
det kender den enkelte jo selv.
Hvordan finder man så mening og livsmod i alt dette grufulde, som kan slå livet omkuld? Der er bestemt ikke nogen universalløsning på disse store livsspørgsmål, hvor den enkeltes
eksistens med et slag ændres grundlæggende. Fremtiden
bliver uoverskuelig. Man går ved siden af sig selv og lader
bare tingene ske.
Hvor findes meningen? Måske råbes der på hjælp fra Gud.
Andre fyldes med vrede mod Gud. Og nogle tigger og bønfalder i deres tvivl om hjælp fra Gud, hvis han findes? Mennesker reagerer forskelligt, og sådan er virkeligheden i en moHvidbjerg
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I kirken fejrer vi Alle Helgens dag første søndag i november.
Det er en dag, hvor vi på en særlig måde må mindes vore
kære døde, der er gået forud for os ind i dødens ukendte
land. Vi oplever i stigende grad, at mennesker i sorg og fortvivlelse søger sammen i kirkens rum for at bede og høre et
trøstende ord. Kirken låner rum til alt det, vi ikke kan rumme.
Den har et sprog, som rækker imod os med håb. Der er en
stilhed, som omfavner os i vor tomhed. Der er en fred, som
overgår al forstand.
Vigtigt er det nemlig at udtrykke og gennemleve vore følelser. Vi har lov til at bringe vores vrede og fortvivlelse med ind
i Guds hus. Her må vi lytte til Guds ord om kærlighed – trods
alt! Gud kommer på forunderlig vis til os med sin kærlighed
også gennem andre mennesker. Han går med ind i vort mørke og er ved vor side alle dage, hvor svære og tunge vore
skridt end er.
Alle Helgens gudstjenesten finder sted efter de lokale kirkers
tradition og skik. På Jegindø er det en aftengudstjeneste søndag den 7. november kl. 19.00. Navnene på de døde siden
sidste år bliver læst op. Alle er meget velkomne. Der er tid til
eftertanke, bøn, tak, lovsang og stilhed. Her er der rum for
sindets smerte. Velkommen i kirken med din sorg og glæde.
Hans Vestergaard
Søndbjerg
Jegindø
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Ak, hvor forandret
– og dog stadig det samme!
Udtryksmåden har forandret sig over de sidste 116 år.
Det får vi bekræftet, når vi læser nedenstående indlæg
fra Ynglingeforenings Tidende, 1894 nr. 15. Bladet var
KFUMs første blad og således forløberen for det senere
”De Unges Blad,” og det nuværende HORYSONT.
En tidligere kollega hjalp med at opfotografere udklippet, og fotostaten (billedet) var med på en lokal udstilling i forbindelse med KFUMs 100 års jubilæum i 1978.
Vi har omsat sproget til nutidsdansk, men ladet det bevare en snært af det gamle sprog.

Pr æster
Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars G. Sandfeld
Sembvej 3, 7790 Thyholm. Tlf. 97 87 11 15,
e-mail: lsa@km.dk
Ugentlig fridag: mandag
Søndbjerg/Odby
Sognepræst Kristian Brogaard
Aggerholmsvej 2,7790 Thyholm. Tlf. 97875136,
e -mail: kba@km.dk
Fridage den 5.,6., og 12. november.
Er på kursus 8. -10. og 22. -26. november og
har friweekend den 20. -21. november. Der
henvises til Sognepræst Lars Grønbæk Sandfeld 97 87 11 15, i Hvidbjerg/Lyngs pastorat.
Jegindø
Sognepræst Hans Vestergaard Jensen
Kirkebakken 1, 7790 Thyholm. Tlf.: 97 87 90 03,
e-mail: havj@km.dk
Fri weekend den 20. - 21. november.

Betty Lauritsen og Bent Ingemann

Fra Thyholm

Her fra den jyske halvø, som på sine sider
omkranses af Limfjordens vande, føle vi, en
kreds af troende unge mænd, trang til at udtale
vor tak til medbrødrene i vor fælles store sag,
at vi må have lov at være med i denne store og
betydningsfulde gerning og betragte os som
et led af den store kæde, som omkranser ikke
alene vort land, men hele verden.
Vi ville gerne give en lille beretning om
vor virksomhed. – I efteråret 1893 stiftedes
foreningen med otte medlemmer, der samles
én gang ugentlig om vinteren, to gange
månedlig om sommeren. Det har været
velsignede stunder således at sidde sammen
med hverandre, og Herren midt imellem, og
rigtig udtolke vor glæde i ham, men også
vore mangler i dette at leve helt med Jesus.
Det har været os en stor glæde at se mange
unge ﬂokkes; vi have enkelte aftener været
samlede mellem 40 og 50. Uden for vor
særlige mødeaften har vi om vinteren holdt
sangmøde én gang ugentlig med indøvelse af
trestemmige sange, og vi har optaget en lille
missionsgerning i foreningen, idet vi nemlig
holde et lille blad, ”Søndags-Missionæren,”
som uddeles i ﬂere eksemplarer; hvert
medlem får sine blade, bruger så sin fritid til
at gå omkring og uddele dem til mennesker,
som ikke komme i Guds hus, enten på grund
af sygdom eller alderdom, eller også fordi de

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
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

Menneskers måde at udtrykke sig på har forandret sig,
men budskabet er stadig det samme.
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Alle Helgens søndag
24.s.e.Trin.
Sidste s. i kirkeåret
1. søndag i advent

* Minikonfirmandafslutning

er voksede fra dette at gå i Guds hus. Det har
været til stor velsignelse for os. Vi bede andre
foreninger, som ikke allerede have begyndt
herpå om at tage det til eftertanke.
Næst Herren skylder vi vor præst tak for den
kærlighed, som møder os, ikke alene fordi han
samler os i sit hjem, men også for de mange
råd og vink, som med glæde bliver givet os.
En ikke mindre tak til vore ældre trosbrødre,
som stadig kommer sammen med os, og som
med den mere modne erfaring tit kan vejlede
os unge. Have I i andre foreninger ældre
troende mænd, som samles med eder? Ellers
mangler I noget.
Men først og sidst tak til vor store formand,
Kongernes Konge, for hans store kærlighed
både mod olding og yngling og mod vor
fælles store sag: De unges sjæles frelse.
Og vi, som elske Herrens og de unges sag,
skulle vi ikke være enige om at anråbe Herren
om, at den ungdomsﬂok, som opvokser midt
iblandt os, mere og mere, må være med i den
ﬂok, som fremstiller sig frivilligt på hans
vældes dag, så Herrens unge mandskab må
komme til ham i hellig prydelse som dug af
morgenrødens moderskød (Salme 110,3).
Dertil hjælpe Herren os!
Med broderlig hilsen
Eders i Herren forb.
N.D.
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Fælles progr am

Velbesøgt høstgudstjeneste på
friskolen med forskellige aktiviteter - blandt andet cykelløb.

Alle Helgens Dag

Alle Helgens søndag, den 7. november, mindes vi vore døde. Navnene på årets døde siden sidste års Alle Helgen vil blive læst op ved
gudstjenesterne i kirkerne. Familier der har
mistet én af deres kære, er derfor i særlig grad
velkomne denne søndag.

Indre Mission

Onsdag den 3. november kl. 19.30 Kredsmøde
på Svankjær Efterskole.
Taler: Sognepræst Ole Larsen, Aars.
Onsdag den 24. – torsdag den 25. november
kl. 19.30: Bibelkursus henholdsvis på Søndbjerg
Efterskole og i Hørdum Missionshus. Underviser: Sognepræst Henning Smidt, Kettrup.

Kirken og Medierne
Onsdag den 24. november kl. 19.3021.45, afholder Hvidbjerg Kirke
sangaften/foredrag med Bodil Heister i
Thyholm Kirkecenter.Komponisten og
musikeren Bodil Heister vil synge julen ind
med advents-, efterårets og vinterens
smukke sange fra højskolesangbogen. Vi
får også lejlighed til at synge et par af
hendes sange fra julekalenderen “Jul på
Slottet”.
Hver enkelt sang får et par ord med på
vejen, som baggrund for en hyggelig og
stemningsfuld aften.
Alle er velkommen til en sangaften
med hyggelig café-stemning.
Entré: 50 kr. - for kaffe, vin og ost.

* Fra vugge til grav †

Jegindø Kirke
Dåb:
5. september

Dåb:
19. september Mathilde Hummelshøj
Ryelund Lauritsen
Begravelse:
25. september Elna Kirstine Laursen

Mikkel Breinholt
Bjerregaard
5. september Mathilde Breinholt
Bjerregaard
12. september Mads Elmer Høje
Christensen
19. september Josefine Holm Jensby

Lyngs Kirke

Odby Kirke

Hvidbjerg Kirke

Dåb:
5. september

Begravelse:
8. september

Frederik Thousgaard
Jensen
Johanne Damgaard

Dåb:
5. september Sofia Brogaard Skogen
19. september Astrid Ravnsgaard
Christensen
Bisættelser:
17. september Dan Nyholm Hansen
22. september Mary Kirstine Christensen

Torsdag den 11. november kl. 19.30. afholder
KLF Kirke og Medier samt Menighedsrådenes
Samråd efterårsmøde i Thyholm Kirkecenter:
Taler Mette Bock, tidligere direktør for DR´s
Programredaktion– og fra 23. september Folketingskandidat. Emne: Kirken og medierne.
Foredraget vil beskrive, hvilken betydning
det har haft, at landets tidligere statsminister
opfordrede til, at religionen holdes ude af det
offentlige rum.
Førhen optrådte Vorherre gerne i reportagen,
f.eks. på Berlingske Tidendes forside i 1945, der
indledes med en taksigelse til Gud, hvorefter
englænderne takkes. Dette ville formentlig
ikke kunne ske i dag. Avisernes kirkesider er
stort set forsvundet, og kun meget få aviser
skriver højtidsledere.
Det store skred i mediernes dækning af kirkestoffet kom, da Jyllands-Posten valgte at
bringe en række karikaturtegninger af profeten Muhammed. Siden er kirkestoffet blevet
konfliktstof, og samtidig har det forkyndende
kirkestof fået meget vanskelige vilkår. Men
hvordan vil det se ud i fremtiden….??

Julestue 2010.

Søndag den. 28. november afholdes der traditionen tro julestue i Thyholm Kirkecenter.
Julestuen holder åben fra kl. 14. – 17. Der afsluttes med Lucia-optog.
Der er tombolaer med gode gevinster. Salgsboden bugner med flotte dekorationer, adventskranse og meget mere. Cafeteriet sælger
kaffe med hjemmebag, risalamande, varm kakao og boller. Der kan også købes æbleskiver,
pølser og sodavand. Kom og gør en god handel, samtidig med at julestuen støttes.
KFUM og KFUK, Unge Hjem og Indre Mission
i Hvidbjerg.

www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx
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Hvidbjerg
www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 3. november kl. 19.00 i konfirmandstuen Hvidbjerg Præstegård.
Solvang
Tirsdag den 9. november kl. 14.30. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 23. november kl. 14.30. Andagt
Indre Mission
Onsdag den 3. november kl. 19.30: Kredsmøde.
Se Fælles.
Onsdag den. 17. november. kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter. Litteraturaften ved fhv. forstander
Jørgen Nørgaard, Skjern.
Onsdag den 24. - torsdag d. 25. november kl.
19.30: Bibelkursus. Se Fælles.

Julestue 2010
Søndag den. 28. november:Julestue i Thyholm
Kirkecenter. Gaver, gevinster, også spiselige ting,
eller evt. pengebeløb, modtages med tak. Gaverne kan afleveres senest mandag den 22. november. hos Martha Christensen, Søndergade 6,
Hvidbjerg.

Lyngs
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 17. november kl. 20.00 i Kulturen,
Møllegade 2
Menighedsmøde
Onsdag den 17. november kl. 18.30-20.00: Orientering om regnskab – budget og planer for
2009 -2011. Menighedsrådet er vært ved et let
traktement.

Alle Hjem
Mandag den 29. november kl. 19.30:
Bibeltime hos Else og Svend Erik Toftdal,
Fasanvej 25.

Adventskoncert
Tirsdag den 30. november kl. 19.30: Adventskoncert i Lyngs Kirke ved Thyholmerkoret under
ledelse af Anton Lyhne

Unge Hjem
Mandag den 15. november kl. 19.30: Møde
hos Ruth og Ole Barslev. Efter kaffen er der
generalforsamling.

Kollekt
Indkommet ved høstgudstjenesten den 26.
september: 1541 kr.

Thyholm K FUM og K FUK
Torsdag den 4. november kl. 19.30: Generalforsamling i lokalerne i Thyholm Kirkecenter.
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.

K i r k e
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Bibelkredsen
Torsdag den 11. november kl. 19.30: Møde hos
Gerda og Knud Sloth, Kildevænget 16.
Emm aus
Tirsdag den. 9. november kl.19.30: Bibelstudie
over Johs. Kap.9.
Tirsdag den 23. november. kl.19.30: Mandemøde.
Søndag den 28. november kl.16: Søndagsmøde
ved Tonny Jeppesen.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Torsdag den 25. november kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Kollekt
Indkommet ved høst - og fangstgudstjeneste
kr.: 5.040 kr.
Indre Mission
Onsdag den 3. november kl. 19.30: Kredsmøde.
Se Fælles.

FDF
Fredag - søndag den 19. – 21. november: Landsmøde på Nyborg Strand.
Mandag den 29. november kl. 20.00: Ledermøde.
Klassemøde hver mandag:
Puslinge
kl. 18.30 – 20.00.
Tumlinge/Pilte kl. 18.30 – 20.00.
Væbnere og seniorer aftaler særskilt møder og
ture hver måned.
Stjernetr æf
Hver torsdag kl. 16.30 -17.30 i missionshuset.
Der arbejdes med ”Landet bag bjergene” som
forventes opført som musical sidst i november.
- Gitte og Karin.

Søndbjerg/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 17. november kl. 19.00 i Søndbjerg
Konfirmandstue.
Uglev Ældrecenter
Gudstjeneste torsdag den 18. november kl.
15.15 på Uglev Ældrecenter.
Indre Mission
Onsdag den 3. november: Kredsmøde. Se Fælles.
Onsdag den 24. – torsdag den 25. november: Bibelkursus. Se Fælles.
Bibelkredsen.
Mandag den 29. november kl. 19.00 hos Betty
Lauritsen og Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Luk. 21,25-36.
Søndagsskolen
Mandagene d. 1., 15., 22. og 29.
november kl. 15.45-16.45 i Alfas nye lokale på friskolen.
FDF
Puslinge (1., 2. og 3. klasse) på Stationen torsdagene d. 4., 11., 18. og 25. november kl. 14.0015.30.

S o g n

– Fælles kirkeblad for de 5 sogne på Thyholm og
Jegindø

Søndbjerg og Odby

Redaktionsudvalget

Jegindø

Hvidbjerg

Pt. ingen lokalredaktør

Lyngs

Onsdag den 10. november kl. 19.30 i missionshuset kommer vor sognepræst Hans Vestergaard Jensen og fortæller om sit arbejde som sømandspræst. Kaffebord.
Onsdag den 17. november kl. 19.30 i missionshuset - Filmaften. Kaffebord.
Onsdag-torsdag den 24. - 25. november kl.
19.30: Bibelkursus . Se Fælles.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 879218

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 januar nr:
24. november.
Fotos:
Bent Ingemann - Anna Fomsgaard - Christen Birkebæk

