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Midt i dødens have ligger livets hus.
Odby Kirke.

Alle Helgen

1. søndag i november bærer navnet ”Alle
Helgens Søndag.”
Dette navn går tilbage til den katolske tid.
Nogle har da også lidt vanskeligt ved at
forstå, hvad vi skal med en sådan helligdag
i en luthersk kirke. Vi tror jo ikke på helgener. Navnlig tror vi da ikke på nytten af at
bede til afdøde helgener og anmode dem
om at gå i forbøn for os hos Gud. Vi har en
levende Herre og Frelser at bede til. Det er
Hvidbjerg

n r .

os nok!
Noget helt andet er, at vi også i vor lutherske kirke med taknemmelighed tænker på
vore afdøde. Mange benytter da også Alle
Helgens Dag til at pusle lidt ekstra ved det
gravsted på kirkegården, hvor de har jordfæstet deres kære. Siden går de ind til Alle
Helgens-gudstjenesten. Heldigvis ligger i
alle Thyholms sogne kirkehuset midt på
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Godt at livets hus ligger midt i dødens
have!

Jegindø
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kirkegården. Vi siger da også, at midt i dødens have ligger livets hus, hvor vi kan tørre tårerne af vore øjne og takke Gud for,
hvad han har givet os gennem de menneskers liv, der nu er gået bort.
Man kan vel sige, at ”Alle Helgens Søndag”
i nutiden har udviklet sig til at blive ”Alle
Sjæles Dag” i betydningen ”Alle Dødes
Dag.” Nogle beklager det. De fleste accepterer det derimod med glæde. Vore kære
afdøde var jo ikke helgener i den populære
forståelse af ordet: Mennesker, der allerede i levende live var forsynet med en lysende glorie om hovedet på grund af deres
fromhed og gode gerninger. Sådanne
mennesker findes jo kun i fantasiens verden. Forsyner vi alligevel et menneske med
en glorie, opdager vi hurtigt, at en glorie
kun skal dale et par tommer for at blive en
løkke om halsen. Som salmedigteren Kingo synger: ”Store helgen også haver Adams
kød og klæder på” (Nr. 186 vers 2 i Salmebogen). Alle uden undtagelse trænger vi til
en nådig Gud, der skænker os syndernes
forladelse og åbner døren for os til sit rige.
I kirkens højmesse holdes der altid ”altergang,” som vi hyppigt kalder nadveren. Vi
knæler i en halvkreds om alteret. Ifølge
gammel tankegang knæler vore afdøde i
den anden halvkreds, så vi samlet udgør
en cirkel med Kristus som centrum. Hermed understreges, at mennesket er i Guds
hånd – om vi er på den ene eller den anden
side af døden. Grundtvig udtrykker det
meget fint i salmen ”Helgen her og helgen
hisset er i samme menighed.” (Salmebogens nr. 573). Intet steds kommer vi altså
vore kære afdøde nærmere, end når vi slår
kreds om Den Opstandne, der rækker os livets brød:
Sammen bor vi i Guds-haven,
skilt kun ved det lille bælt;
til at flyve over graven
vinger låner os vor helt. (v. 3)
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Tr æskopr ædik anter
Udsnit af præstetavlen i Odby Kirke.

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 Lars Sandfeld er konstitueret i
stillingen med bistand af
Hans Vestergaard Jensen, Jegindø.
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. november.
Der henvises til Jan Bjerglund, tlf. 9786 1122,
mail: jabj@km.dk

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

K irker
Hvidbjerg Kirke, Nørregade 14.
Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5.
Jegindø Kirke, Kirkebakken 3.
Søndbjerg Kirke, Ballevej 3.
Odby Kirke, Gl. Landevej 6.

Thyholm K irkecenter
Nørregade 17, Hvidbjerg.

G u d s t j e n e s t e r
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Kirkelig Forening for den Indre Mission
i Danmark stiftes den 13. september
1861 i Stenlille på Sjælland af præster
og lægfolk.
Den kendte vækkelsesbevægelse, som
gennem årene har haft afgørende
indflydelse her på Thyholm og Jegindø, har således netop fejret sit 150
års jubilæum.
Artiklens overskrift er måske lidt misvisende, for lige fra begyndelsen var det tanken,
at arbejdet skulle bæres af både gejstlig
og læg – således også på Thyholm og Jegindø.
Paul Kræn var en af de læge pionerer på
vores egn. Han var født og opvokset i et
fattigt hjem i Floulev. I 1863 forpagtede
han den gård, som han købte i 1868. Paul
tog sin bror Kristen i tjeneste. Han havde i
flere år tjent på ”Bremdahl” i Humlum hos
P. Vejling, som havde åbnet sit hjem for de
hellige. Nogen tid efter Kristens fæstemål
på Thyholm beslutter Vejling og en anden
Humlum-borger, Niels Pallesgaard at tage
til Thyholm for at besøge Kristen. Både
Kristen og hans bror Paul blev så glade for
dette besøg, at de inviterede naboer og
venner til et lille møde, hvor der blev sunget, læst og bedt. Besøget blev gentaget
flere gange, og i 1866 havde gæsterne fra
Humlum taget flere venner med, bl.a. Anders Stubkjær.
Således gik det til, at vækkelsen kom fra
Humlum til Thyholm.
Senere holdt Anders Stubkjær møder på
Odby Skole. Under disse sluttede sognets
præst Christophersen sig til de vakte. Det
bevirkede lidt efter lidt stor tilstrømning
til gudstjenesterne i Odby Kirke. Fra Hardsyssel, Hvidbjerg, Lyngs, Jegindø og langt
oppe fra i Thy kom folk for at høre pastor
n o v e m b e r

Christophersen, som var en meget afholdt
præst både i og uden for kirken. Sognebørnene betragtede ham virkelig som en ven,
der forstod dem, og deres ve og vel lå præsten meget på sinde. Han gik i alle hjem,
som var det hans eget. De fattige hjalp han
selv til det yderste; de syge satte han sig
stille hos og talte med dem om alt, hvad
der kunne oplive dem – og glemte aldrig at
få talt med dem om Jesus. Da han rejste fra
Søndbjerg-Odby til Samsø i 1872, gik han
rundt og sagde farvel til hvert enkelt af sine
sognebørn. Han opdagede dog, at han
havde glemt to hyrdedrenge og gik straks
den lange vej ud til dem for at få sagt et
venligt farvel.
Livet i kirken spredte sig ud i hjemmene.
Mange hjem åbnede sig for møder og blev
derved næsten en slags ”annekskirker.” Efterhånden som vækkelsen bredte sig op i
Thy, opstod der dog et transportproblem,
men mange gårdmænd – bl.a. Kr. Villadsen
i Odby - lagde beredvilligt heste, vogn og
kusk til, for at fragte de troende rundt til
møderne. I tilknytning hertil skriver Anders
Stubkjær: ”Jeg sagde engang til ham (KV):
Jeres heste er nær ved at blive missionsheste, og ikke nok med det; det går også
ud over hjulringene. Skulle det knibe med
nogle nye ringe, så indser jeg ikke rettere,
end at det er retfærdigt, at Indre Mission
gør bekostning.”
Der er meget mere at fortælle om Indre
Missions første tid i vore sogne, men pladsen tillader det ikke. Interesserede henvises
til nedennævnte kilde.
Bent Ingemann Jensen
Kilde: KUN GOD ER GUD. Skildringer af menighedslivets opvaagnen i Thy ved Jens Thybo. 1.
del. O. Lohse, København 1923.
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1) Kirkekaffe 2) Børnekirke 3) Minikonfirmand afslutning

Fælles progr am
Indre Mission
Onsdag den 2. november kl. 19.30: Kredsmøde i Agger Missionshus. Taler: Pensioneret rejsesekretær Jens Mortensen, Fredericia.
Onsdag den 23. november kl. 19.30: Bibelkursus i Harring-Stagstrup Kirkecenter.
Emne: ”Mange kaldet – få udvalgt” ved missionær Heri Elttør, Aulum.
Torsdag den 24. november kl. 19.30: Bibelkursus i ”Emmaus” i Lyngs. Emne: ”Er jeg udvalgt?” ved missionær Heri Elttør, Aulum.

Babysalmesang

Babysalmesang hver onsdag i november
måned! Invitation til forældre med børn fra
0-12 mdr.
Jamen, babyer kan da ikke synge!
Selvfølgelig kan et spædbarn ikke synge,
men det kan sagtens opfatte lyden, stemningen og ånden i musikken. Når vi mødes
til babysalmesang ledsages sangen af enkle
dansetrin, rolige gynge-ture i et lagen, enkle
rytmeinstrumenter som triangel, rasleæg,
sæbebobler osv.
Babysalmesang er derfor en stimulerende
oplevelse for alle sanser, og du får mulighed
for at forny bekendtskabet med vores rige
sang- og salmeskat - sammen med dit barn.
Vi mødes første gang onsdag den 2. november i Hvidbjerg Kirke klokken 10.00.
Husk et tæppe! Nærmere information, kontakt organistvikar Anne-Marie Helligsø, Tlf.:
61278373, Email : aogm@post.tele.dk

SÅ SKER DET IGEN…

nene på årets døde siden sidste Alle helgen
bliver læst op ved gudstjenesterne i kirkerne. Familier, der har mistet én af deres kære
i årets løb, er derfor i særlig grad velkomne
denne søndag.
Præsterne.

Lemvig Kammerkor

Kirkekoncert torsdag den 17. november kl.
19.30 i Hvidbjerg Kirke med Lemvig Kammerkor under ledelse af Erling Lindgren.
Fri entre. Velkommen!
Hvidbjerg Menighedsråd.

Åben kirke

JULESTUE I THYHOLM
KIRKECENTER
1. SØNDAG I ADVENT
… er nemlig en rigtig god tradition, og vi
glæder os til at slå dørene op
SØNDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 14-17.

Vind i tombolaerne, køb din adventskrans og
juledekoration og sæt dig i cafeteriaet og nyd
varm kakao, kaffe, hjemmebag, æbleskiver,
pølser, brød og en god snak…
Der afsluttes med stemningsfyldt
LUCIAOPTOG.
Gaver, gevinster - også spiselige ting, eller
evt. pengebeløb, modtages med TAK!
Gaverne kan afleveres senest mandag den 21.
nov. hos Martha Christensen, Søndergade 6,
Hvidbjerg.

1. søndag i advent vil Hvidbjerg Kirke være
åben i forbindelse med de traditionelle arrangementer i byen denne søndag eftermiddag. Man kan sætte sig ind og nyde
dæmpet musik, måske tænde et lys, eller
bare hvile sig lidt midt i byens myldrende liv.
Der vil også være en gættekonkurrence på
lignende måde som i byens forretninger.

KFUM og KFUK, Unge Hjem og
Indre Mission i Hvidbjerg.

Struer Kirke

Lørdag den 3. december kl. 15.00: Christmas Carols og ”de ni læsninger” i Struer
Kirke, hvortil vi inviterer vore udenlandske
medborgere samt alle andre interesserede i
Struer Provsti.
Gudstjenesten foregår på engelsk og ledes
af sognepræst Hans Vestergaard Jensen, Jegindø.

LANGTIDSKALENDER:

Alle helgen

Alle helgens søndag den 6. november, mindes vi på en særlig måde vore døde. Nav-

Kirkehøjskole 2012 under planlægning.
Foreløbige datoer er 26. januar samt 22.
marts.

Goddag og farvel til redaktøren
Fra og med næste nummer af kirkebladet overtager til præsterne for et godt samarbejde. Tak til Ellen Aarsognepræst Lars Sandfeld, Hvidbjerg hvervet som lit Gade, der altid velvilligt har stillet billeder til rådigredaktør. Velkommen til opgaven.
hed for bladet. Tak til Gang i Lokalområdet for et godt
Efter to år på posten holder undertegnede med “job- samarbejde. Tak til alle der på den ene eller anden
bet” med dette nummer. I den anledning skal der måde har bidraget med stof/billeder til bladet.
lyde en stor tak til redaktionsudvalget for Jeres altid
Med venlig hilsen
positive opbakning og et rigitg godt samarbejde. Tak
Anna Fomsgaard

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke:
Begravelse:
30. august:

Kristian Møller Larsen

Jegindø Kirke:
Dåb:
11. september: Kristian Lyngs Damsgaard
Begravelse/Bisættelse:
14. september: Elvira Mary Louise Noer.

www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx
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Hvidbjerg
Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk
Solvang
Tirsdag den 8. november kl. 15.00. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 22. november kl. 15.00. Andagt.
Cafeefter middage
Onsdag den 9. november kl. 14.30 i Thyholm Kirkecenter: ”At være landmand i Rumænien. ” v/Laurits
Søndergaard.
Onsdag den 23. november kl.14.30 i Thyholm Kirkecenter: ”Præstekone i Hongkong og Singapore”
v/ Anne Hviid Jensen, Jegindø.
Indre Mission
Onsdag den 2. november kl. 19.30: Kredsmøde. Se
Fælles.
Onsdag den 23. november kl. 19.30: Bibelkursus. Se
Fælles.
Torsdag den 24. november kl. 19.30: Bibelkursus. Se
Fælles.
Søndag den 27. november.: Julestue i Thyholm Kirkecenter. Se omtale.
Tirsdag den 29. november. kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Adventsfest ved kordegn Carl Højhus, Ellebæk kirke i Holstebro (Bemærk en tirsdag).
Alle Hjem
Mandag den 28. november kl. 19.30: Bibeltime
hos Ester og Villy Jensen, Munkevej 12.
Unge Hjem
Mandag den 7. november kl. 19.30: Møde og
generalforsamling hos Kirsten og Kjeld
Graversgård, Kongevejen 1.
Søndag den 27. november: Julestue i Thyholm
Kirkecenter.
Grundtvigsk Forum
Torsdag den 3. november kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter: Formand for Grundtvigsk Forum,
Torsten Johannesen, Århus taler over emnet:
”Et myndigt Folk ?” Der tages udgangspunkt i
Grundtvigs tanker om folk og folkelighed, hvor
Torsten Johannesen forholder sig til den
omsiggribende individualisering og dens
betydning for det nationale fællesskab. Kaffe
og foredrag 50 kr. pr. person.
Torsdag den 1. december kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter: Adventsfest ved fængselspræst i
Sdr. Omme, Dorte Ørtved.
MOSAIK
Lørdag den 19. november: Spilledag på
Søndbjerg Efterskole.
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KFUM og KFUK
Torsdag den 3. november kl. 19.30. Generalforsamling i KFUM og KFUK´s lokaler i kirkecentret.
KFUM og KFUK – Mokken
Se program på www.thyholm.kfum-kfuk.dk
Mødested i Thyholm Kirkecenter hver onsdag
kl. 19.00 - 21.00
KFUM og KFUK - 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 16. november kl. 20.00 i Kulturen.
Menighedsmøde
Onsdag den 16. november kl. 18.30 20.00. Orientering om regnskab- budget 2010-2011 og planer for
2012. Menighedsrådet er vært ved et let traktement.
Adventskoncert
Torsdag den 24. november kl. 19.30. Adventskoncert i Lyngs Kirke ved Friskolens voksenkor under
ledelse af Rikke Feraru.
Bibelkreds
Torsdag den 10. november kl. 19.30: Møde hos Margit Larsen, Møllegade 38 B.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 30. november kl. 19.00 i Konfirmandstuen.
Jegindø Kirke
Søndag den 6. november – Alle Helgen: Indsamling til Danske Sømands - og Udlandskirker.
Søndag den 27. november: Dåbsjubilæum for de 4årige børn døbt i Jegindø Kirke.
Indre Mission
Onsdag den 2. november kl. 19.30: Kredsmøde. Se
Fælles.

Onsdag den 16. november kl. 19.30 i missionshuset: ”Engle i den danske sangskat” ved Tonny Jeppesen, Jegindø. Kaffebord.
Onsdag den 23. november kl. 19.30. Bibelkursus. Se
Fælles.
Torsdag den 24. november kl. 19.30: Bibelkursus. Se
Fælles.
Alle er velkommne, også fra nabosognene
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 879218
FDF
Søndag den 6. november: Seniorer og ledere står
med flagermuslygter til gudstjeneste kl. 19.00. Seniorer og ledere mødes ved kirken kl. 18.30.
Mandag den 21. november kl. 20.00: Ledermøde.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger
kl. 18.30 – 20.00.
Tumlinger/Pilte kl. 18.30 – 20.00.
Væbnere og seniorer aftaler særskilt møder.

Søndbjerg/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådsmøde
onsdag den 16. november kl. 19.00 i
konfirmandstuen.
Uglev Ældrecenter
Torsdag den 24. november kl. 15.15 . Altergangsgudstjeneste.
Indre Mission
Onsdag den 2. november: Kredsmøde. Se Fælles.
Onsdag den 23. november: Bibelkursus. Se Fælles.
Torsdag den 24. november: Bibelkursus. Se Fælles.
Bibelkredsen
Mandag den 14. november kl. 19.00 hos Karen Margrethe og Knud Christiansen, Lavjergvej 6.
Tekst Matt. 25,31-46.
Søndagsskolen/Juniorklubben
Møder mandagene den 7., 14. og 21. november kl.
16.00 -17.00 i Alfas lokale på Friskolen.
Henvendelse til Margit Donslund – tlf. 97 87 57 37.
FDF
Torsdagene den 10., 17. og 24. november kl. 15.0016.30 på Stationen.
Henvendelse til Louise Gadegaard, tlf. 97 87 51 57
Thyholms Kirkers
Børne- og Ungdomskor

Der øves hver onsdag i musiklokalet i
Midtpunktet kl. 13.50-15.30, og det koster ikke
noget at være med. Koret ledes af organistvikar Anne-Marie Helligsø. Vil du være med
eller har du spørgsmål, så kontakt Anne-Marie
på tlf: 61278373.
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– Fælles kirkeblad for de 5 sogne på Thyholm og Jegindø
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