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Mange forskellige mennesker hører på Jesu
Bjergprædiken – Bodil Kaalund, Odby Kirke.

Forskel – lighed!
”Hvorfor er vi skabt så forskellige, Gud”?
Sådan spørger Ellen Lissner i en
sang fra 1977, hvor hun efterfølgende lader Skaberen svare:
”Jeg skabte – og skaber hver eneste dag,
men at gøre kopier er ikke min sag,
hvert menneskebarn er et kunstværk for sig,
for at gøre min verden mangfoldig og rig,
at I måtte undres og glædes!”

Denne strofe kommer jeg ofte til at
tænke på, når jeg i diverse debatter
fornemmer en tendens til at fokusere mere på forskelle end på ligheder. Var det mon ikke en tanke
værd, om ikke netop forskel-lighederne, når det kommer til stykket,
er det, der gør vores verden kom-
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plet?
Vel kan vi alle sagtens få øje på ”ku
nstværker=menneskebørn”, som vi
ikke forstår eller som vi rent ud sagt
ikke bryder os om. Det er nøjagtig
som når vi taler om ”rigtige” kunstværker. Nogen af os er til ”billeder
vi kan se hvad forestiller”, andre synes bedst om abstrakte malerier,
som udfordrer os. Men objektivt
betragtet må vi indrømme, at begge former for kunst er med til at
”gøre vor verden mangfoldig og
rig”.
Er det måske også sådan, det forholder sig med Skaberens ”menneskelige kunstværker”?
Disse tanker kan - for mig at se være aktuelle i den debat, vi lige nu
oplever, om Folkekirkens holdning
til registreret partnerskab/ægteskab. Her spørges jo også undertiden om, hvorfor vi – også når det
gælder vores seksualitet – er skabt
så forskellige?
Lad dette munde ud i to spørgsmål:
Hvis vi tror, at ethvert menneske er
skabt af Gud, har vi så ret til at kritisere Ham for at have skabt os forskellige også med hensyn til seksuel disponering?
Har vi ret til at dømme nogen ”ude”
i forhold til Guds velsignelse og lukke kirkens dør for dem?
Jeg vil vove at ”springe ud” - vel vidende at det udtryk i denne sammenhæng oftest bruges i en hel
anden betydning ! - og svare:
”NEJ”. Jeg tror ikke der findes nogen ”fejlfarver” i Guds palet. Der
hvor kærligheden er ægte, er den
også velsignet af ham, og vi kan og
skal ikke gøre os til herrer over hans
velsignelse, som vi alle lever af.
Lars Grønbæk Sandfeld
Søndbjerg
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At komme i menighedsr ådet

Pr æster
Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars G. Sandfeld (LS)
Sembvej 3, 7790 Thyholm. Tlf. 97 87 11 15,
e-mail: lsa@km.dk
Ferie den 3.- 9. oktober. Der henvises til Hans
Vestergaard, Jegindø.
Søndbjerg/Odby
Sognepræst Lars Sandfeld er konstitueret i
stillingen med bistand af
Hans Vestergaard Jensen, Jegindø.
Ferie den 3.- 9. oktober. Der henvises til Hans
Vestergaard, Jegindø.
Jegindø
Sognepræst Hans Vestergaard Jensen (HV)
Kirkebakken 1, 7790 Thyholm. Tlf.: 97 87 90 03,
e-mail: havj@km.dk
Ferie fra den 17. – den 23 oktober. Der henvises til
Jan Bjerglund, Humlum, tlf. 9768 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

Jeg vil her kort fortælle om min oplevelse af at
komme i menighedsrådet, som jeg blev valgt ind
i ved sidste valg.
Interessen for det kirkelige er nok opstået af at
jeg var KFUM-spejder som barn/ung og siden
lærer på Rydhave Slots Ungdomsskole, hvor bevidstheden om et kristent livsgrundlag opstod.
Som efterlønner lod jeg mig i 2008 lokke til at opstille til valget på Jegindø, og jeg blev valgt.
Jeg forestillede mig en form for oplæringsperiode omkring menighedsrådsarbejdet. Det blev

Hans Rabenhøj

Retningslinjer for benyttelse af Hvidbjerg Kirke
uden for de ordinære gudstjenester.

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

1. Eventuel brug af kirken skal altid på forhånd aftales med sognepræsten, som herefter vurderer
om kirkens personale i ét eller andet omfang, skal indkaldes til den aftalte tjeneste. Sognepræsten
vil – evt. i samråd med menighedsrådet – vurdere om kirken kan anvendes til det ønskede formål.

K irker
Hvidbjerg Kirke, Nørregade 14.

2. Dersom man ønsker at gøre brug af kirkens orgel, musikinstrumenter, lydanlæg, projektor, klokker og flag eller andet udstyr, som opbevares i aflåste skabe, skal kirkens personale være orienteret
gennem sognepræsten og i et vist omfang være til stede ved arrangementet.

Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5.
Jegindø Kirke, Kirkebakken 3.
Søndbjerg Kirke, Ballevej 3.

3. Kirkens instrumenter, lydanlæg og projektor må ikke udlånes til anden side, med mindre det er
et arrangement hvor Hvidbjerg Kirke/kirkens personale er en medspillende faktor.

Odby Kirke, Gl. Landevej 6.

Thyholm K irkecenter

Hvidbjerg Menighedsråd.

Nørregade 17, Hvidbjerg.

G u d s t j e n e s t e r

dog en brat opvågning. Der var nemlig så lidt
kamp om formandsposten, at jeg måtte tage
den på mig.
Det var temmelig drøjt at få overblik over arbejdets omfang, men med hjælp fra den afgåede
formand er det lykkedes.
Menighedsrådsarbejde er spændende. Havde vi
ikke været pålagt et nyt og rædselsfuldt budgetterings- og regnskabssystem, kunne vi dog have
brugt flere kræfter på det, vi finder væsentligt –
nemlig fokus på aktiviteter i og omkring kirken.
Men tilbage til det positive.
Egentligt var det jo ikke positivt, at vi skulle sige
farvel til vores tidligere afholdte præst; men da vi
jo ikke ejer hinanden, måtte vi takke for de gode
stunder, vi havde oplevet sammen.
Omkring ansættelsen af vores nye præst oplevede vi et rart og trygt samarbejde med Resen
og Humlum menighedsråd. Et ansættelsesforløb, hvor vi også fik god støtte fra såvel biskop
som provst.
Idet vi fik brug for en nr. 2 ansættelsesrunde, fik
vi mange gode stunder med de samarbejdende
menighedsråd og vi var så heldige at vi kunne
vælge den rigtige præst.
Jeg husker tilbage på dette forløb med glæde,
på trods af at det var tidskrævende.
Vi har et godt og rart samarbejde med sognene
på Thyholm - det er jo netop i mødet med mennesker, under løsning af opgaver og med fælles
oplevelser at livets sande og gode værdier viser
sig – og gør hele arbejdet i menighedsrådet meningsfyldt og berigende.
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Hvor kan jeg få hjælp,
når livet gør ondt?

Når livet går os på, kan det ske, at vi føler os helt
overladt til os selv. Vi er måske ikke i den lykkelige situation, at have mennesker omkring os,
der kan hjælpe og støtte, eller vi magter måske
ikke at tale med vore nærmeste om det, der tårner sig op omkring os, af hvad art det så måtte
være.
For den, der måtte finde sig selv i den situation,
er der altid mulighed for at henvende sig til sin
præst. At være præst betyder blandt andet også
at være parat til at lytte og støtte, der hvor der er
behov, og at præsten har absolut tavshedspligt,
er der forhåbentlig ingen, som er i tvivl om.
Lad mig derfor benytte denne mulighed for at
gøre opmærksom på, at enhver altid er meget
velkommen til at kontakte mig (eller én af mine
kollegaer). Det gælder, hvis man har brug for
én, der vil lytte, eller hvis man ønsker én at tale
med. Og det gælder også, hvis man har brug for
forbøn eller for én at bede sammen med i en
livssituation, som man ikke magter at stå alene
med.
NB: Præsternes telefonnumre og mailadresser
findes på forrige side.
De bedste hilsner Sognepræst Lars G. Sandfeld

Kirkelig vejviser
Hvidbjerg:

Indre Mission: Niels Christensen, Rosenvænget 3, tlf. 9787
1405
Alle hjem: Esther H. Jensen, Munkevej 12, tlf. 9787 1379
Danmission: Else Toftdal, Fasanvej 25, tlf. 9787 1875
Mission Afrika: Martha Christensen, Søndergade 6, tlf. 9787
1055
”Unge hjem”: Svend Bach-Mose, Hovedvejen 88, tlf:9787
2055
Grundtvigsk Forum: Oluf Vestergaard, Rosenvænget 17, tlf.
9787 2448
Soldatervennekredsen: Jens Kr. Bach-Mose, Hovedvejen
54, tlf. 9787 1165
KFUM og KFUK:
Formand: Jesper Hargård, Skærshøjvej 17, tlf. 28685008
Mokken: Brian Lauritsen, Floulevvej 15, tlf:97872550
Ungdomsklubben: Lasse Kamstrup, Sundvej 3 tlf. 2125 2872
Voksen - og familie arbejdet: Lotte og Flemming Leegaard,
Gravgårdsvej 6, tlf. 9787 2323
Mosaik: Kontaktperson: Berit Christensen, Bjørndalvej 10,
tlf:23369319

Thyholm FDF: Kredsleder: John Michaelsen, Kalkværksvej 6, tlf.
9787 1959
KLF- Kirke og Medier: Børge Larsen, Munkevej 7, tlf. 9787 1538
Sangkoret ”Håbet”. Korleder: Anne-Marie Helligsø, Møllegade
1 Lyngs, tlf. 9787 8260

Jegindø

Indre Mission: Kirsten Graversgård, Kongevejen 1, tlf. 9787
9218
KLF - Kirke og Medier: Svend Erik Thing, Nørskovvej 3, tlf.
9787 9337
FDF: Kjeld Graversgård, Kongevejen 1, tlf. 9787 9218

Søndbjerg Odby
Indre Mission: Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25, tlf. 9787
5258
Bibelkredsen: Karen Margrethe Christiansen, Lavbjergvej 6, tlf.
9787 5229
FDF: Louise Gadegaard, Søndbjerg Strandvej 26, tlf. 9787 5157
Søndagsskolen: Margit Donslund, Stellavej 6, tlf. 97 87 57 37

Fælles progr am

* Fra vugge til grav †

Indre Mission

KFUMs Soldatermission.

Lørdag den 8. oktober. Kredstur til Indre
Missions 150 års jubilæumsfest i Fredericia
Messecenter.

Onsdag den 12. oktober kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter. Efterårsfest. Pastor og tidl. formand
for KFUMs Soldatermission Arne Bechmann,
Strøby taler og fortæller.

Sognerejse til Israel !

Som omtalt i juli-aug. nummeret af kirkebladet forbereder vi en sognerejse til Israel
23.- 30. marts 2012.
I den anledning indbydes hermed til:
Informationsmøde i Hvidbjerg Præstegård
mandag den 10. oktober kl. 19.30.
Alle interesserede fra alle sogne på Thyholm
og Jegindø er velkomne.
Skulle nogen være interesserede, men ikke
have mulighed for at komme denne aften,
hører vi gerne fra jer snarest, da det i løbet
af efteråret vil blive nødvendigt med bindende tilmelding.
Der ligger fortsat rejsebrochurer i kirkerne
og i Thyholm Kirkecenter, ligesom vi også
har brochurer, som kan hentes hos os.
Velkommen! Gunhild og Lars G. Sandfeld

Hvidbjerg Kirke:
Dåb:
7. august:

Vielse:
20. august:

Mads Hauge
Frydendahl Møller

Maj – Brit Damsgaard Bulig
og Hans Damsgaard Bulig
Begravelser/Bisættelser:
11. august:
Margith Skindhøj
26. august:
Bente Vestergaard

KFL- Kirke og Medier

Mandag den 24. oktober kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter. Landsformand Lars Peter Melchiorsen taler. Generalforsamling.

Jegindø Kirke:
Vielse:
6. august:

Mette-Louise Broughall
Damgaard og
Orville Peter Broughall
Damgaard
Begravelse/Bisættelse:
19. august:
Mads Mølgaard Andersen

BUSK

Søndag den 30. oktober. Børn og Unge Sogn
og Kirke gudstjeneste i Hvidbjerg og Jegindø
kirker kl.10.30. Odby Kirke kl. 14.00. Gudstjenesterne er især målrettet børn og unge. NB.
Husk sommertid er slut.

Søndbjerg Kirke:
Dåb:
31. juli:

Langtidskalender:Babysalmesang
Starter alligevel op igen 2. november. Se nærmere i næste nummer af Kirkebladet.
Evt. henvendelse til organistvikar Anne Marie
Helligsø. Tlf. 61278373.

14. august:
Vielse:
30. juli:

Nora Krabbe
Clara Broby Clausen
Thoke Toft Stausø Pedersen
Susanne Vigsø Mortensen
og Klaus Vigsø Mortensen

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

Lyngs

Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk
Solvang
Tirsdag den 11. oktober kl. 15.00. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 25. oktober kl. 15.00. Andagt.
Bemærk ændret tidspunkt som vil gælde fremover.
Cafeefter middage
Onsdag den 12. oktober kl. 14.30 i Thyholm Kirkecenter. Glæden ved Pilgrimsvandring v/Tove
Busk.
Onsdag den 26. oktober kl.14.30 i Thyholm Kirkecenter. ”De Eventyrlystne”.
Indre Mission
Lørdag den 8. oktober: IM`s årsmøde og 150 års
jubilæumsfest i Fredericia Messecenter. (Nærmere oplysninger fås hos Niels Christensen tlf.
97871405.)
Mandag den 24. oktober kl. 19.30: KLF`s Efterårsmøde. (Se under Fælles)
Onsdag den 26. oktober kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: ”Kirken i Kina” ved Anne Hviid Jensen,
Jegindø.
Alle Hjem
Mandag den 24. oktober kl. 19.30: Bibeltime
hos Dorit og Vagn Olesen, Valmuevej 20.
Unge Hjem
Mandag den 10. oktober kl. 19.30. Møde hos
Bodil og Niels Damsgaard, Hindseslvej 6.
MOSAIK
Søndag den 23. oktober. Gudstjeneste med
efterfølgende frokost og aktivitet.
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.

Bibelkredsen
Torsdag den 13. oktober kl. 19.30: Møde hos Birthe og Leo Villesen, Lyngs Kirkevej 12.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 26. oktober kl. 19.00 i Konfirmandstuen.
Indre Mission
Fredag den 30. september Basar i Missionshuset fra
kl. 14.30. Kl. 15.30 synger og underholder børneklubben Stjernetræf. Kl. 19.30 taler Anne Hviid, Jegindø, medlem af Danmissions hovedbestyrelse.
Der er kaffebord både eftermiddag og aften.
Overskuddet deles ligeligt mellem Danmission og
Mission Afrika.
Lørdag den 8. oktober Kredstur til Indre Missions
150 års jubilæumsfest i Fredericia Messecenter.
Onsdag den 12. oktober kl. 19.30; Soldatervennefest i Thyholm Kirkecenter. Se Fælles.
Torsdag den 27. oktober kl. 19.30 i Missionshuset.
Sangaften ved organist Hans Henrik Gramstrup
Larsen. Kaffebord.
Alle er velkommne, også fra nabosognene.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 879218
FDF
Lørdag-søndag den 1.- 2. oktober: Kanotur på
Flynder Å for pilte, væbnere og seniorer.
Mandag den 24. oktober kl. 20.00: Ledermøde.
Lørdag den 29. oktober: BØF på Hardsyssel Efterskole for puslinger og tumlinger.
Lørdag – søndag den 29. – 30. oktober:
Kredsweekendtur i Rylen (lejr syd for Oddesund).
Søndag den 30. oktober: BUSK-gudstjeneste kl.
10.30 for hele kredsen.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger
kl. 18.30 – 20.00.
Tumlinger/Pilte kl. 18.30 – 20.00.
Væbnere og seniorer aftaler særskilt møder.

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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Søndbjerg/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
K irkebil
Menighedsrådet har vedtaget at en kørselsordning til søndagsgudstjenesterne i Søndbjerg og
Odby Kirker på følgende måde:
1. Har man bil og lejlighedsvis er villig til at tage
andre med i den til gudstjeneste, kan man henvende sig på tlf. 9787 5026.
2. Har man ikke bil og gerne vil have kørelejlighed, kan man senest fredag bestille kørsel på
samme tlf..9787 5026 (eller evt. 9787 5036).
Uglev Ældrecenter
Torsdag den 20. oktober kl. 15.15 . Gudstjeneste på Uglev Ældrecenter.
Indre Mission
Lørdag d. 8. oktober. Kredstur. Se Fælles.
Bibelkredsen
Mandag d. 24. oktober hos Grethe og Chr. Erik
Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tekst: Mark. 2,1-12.
K FUMs Soldater mission
Onsdag d. 12. oktober. Efterårsfest. Se Fælles.
Søndagsskolen
Henvendelse til Margit Donslund, tlf. 9787 5737.
FDF
Møde torsdag den 27. oktober kl. 15.00 -16.30 på
Stationen.
Henvendelse til Louise Gadegaard, tlf. 9787 5157.

Thyholms Kirkers
Børne- og Ungdomskor
SÅ SYNGER VI IGEN, SÅ KOM OG VÆR MED!
Kirkernes børne- og ungdomskor er startet
op med sang og musik hver onsdag
eftermiddag. Alle fra 2. -10. klasse er meget
velkomne.
Der øves i musiklokalet i Midtpunktet
mellem 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
Håber vi ses!

S o g n

– Fælles kirkeblad for de 5 sogne på Thyholm og Jegindø

Redaktionsudvalget:
Hvidbjerg

Niels Christensen, tlf. 9787 1405
Email: Niels.Christensen4@mvb.net

Lyngs

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf.: 97 87 80 56

Søndbjerg og Odby

Artikelstof

Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

Stof til december nr. sendes til LSA@KM.dk

Jegindø

Deadline for december nr:
24. oktober

Ingrid Noer Nielsen, tlf.9787 9028
E-mail: Ingrid@kirkebakken6.dk

Ansv. redaktør

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

Fotos: Hans Rabenhøj – Ellen Aarlit Gade- Bent Ingeman
Forsidebillede bringes med kunstneren Bodil Kaalunds tilladelse.

