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NATURENS OG LIVETS
EFTERÅR!
Med oktober måned befinder vi os midt i efteråret. Foråret og sommeren ligger bag os – og forude venter vinteren. De fire årstider sætter – på hver deres måde – sit præg på os. Vi kan hver især have vores
favorit blandt årstiderne. Men jeg tror, at de fleste af os er i stand til at
finde positive træk ved dem alle. Foråret hvor alt omkring os spirer og
grønnes. Sommeren hvor blomsterne nærmest smiler til os, og hvor
det går mod høst. Efteråret der enten viser sig med sine utrolig flotte
farvemosaikker fra træernes blade eller viser sig med stormvejr, der river op og ned i alt omkring os. Og endelig vinteren, der kan være
barsk og hård eller mild og blid.
Menneskelivet kan sammenlignes med de fire årstider: I livets forår
kommer vi til verden, og barndomstiden og den første ungdomstid
hører til her. Kommet til livets sommer står der eksaminer og uddannelse på programmet, ligesom der stiftes hjem og familie. I sensommeren er børnene fløjet fra reden og afslutningen på arbejdsmarkedet nærmer sig. Kommet hertil er vi nået til livets efterår. Her kan der
åbnes for nye muligheder og andre slags oplevelser, end der har været mulighed for før. Og så en skønne dag støder livets vinter til. Livet,
der blev givet som gave en tidlig forårsdag, ebber ud. Et kort eller
langt liv på denne jord er slut.
Nu er det efterår i naturen – og for nogle af os er vi også i gang med
livets efterår. Og det kan udarte sig på de samme to måder som naturens efterår kan det. Det kan være en utrolig, flot tid, og det kan være

en hård tid, hvor storme – i form af sygdom og modgang - kan suse
omkring os. Ingen af os ved, hvordan dagen ser ud i morgen. Derfor
skal vi lære at glædes over dagen i dag, ligesom vi glædes over de forskellige slags dage, som efteråret nu engang kan byde os på.
Med efteråret og vinteren går året på hæld. Sådan er det i naturen. Og
sådan er det i livet. Det er der mange, der har svært ved at forholde sig
til. Det har jeg ikke! For livets efterår kan – som naturens – virkelig sætte kulør på tilværelsen med de smukke farver rundt omkring. Og skulle der komme noget modgang, så er der også mulighed for at modnes gennem dette.
Men det vigtigste for mig med livets efterår er, at selv om al ting omkring os går mod død og undergang, så véd jeg, at der atter dukker et
forår op. Løg, planter, buske og træer – der kan se nok så døde ud –
bliver jo grønne igen, springer ud og blomstrer.
Og sådan er det også med livet, når den sidste efterårsstorm er blæst
hen over det, og det lægges i jorden – livets vinter er kommet. Da
venter der nemlig en evig vår. Mit kristne håb fortæller mig, at der er
et liv på den anden side af død og grav.
Således kan naturen give os svar på de største spørgsmål i tilværelsen.
Gode svar. Håbets svar.
			
               Per Toftdahl, sognepræst Timring
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25 år som kirkesanger
Mit job som kirkesanger ved Lyngs Kirke startede allerede i 1984, hvor jeg blev opfordret til at
vikariere i et barselsvikariat. Efterfølgende blev
stillingen ledig og jeg blev opfordret til at søge
og fik den i 1985. Da havde jeg ingen forestilling
om, at jeg skulle blive ved i 25 år, selv om jeg altid har været glad for at synge.
Med tiden blev jeg meget glad for at synge
både til gudstjenester, begravelser og bryllupper. De første mange år bestod arbejdet også i
at synge folk ud fra hjemmet ved dødsfald. Denne tradition er næsten helt faldet bort. Det der

Pr æster
Hvidbjerg/ Lyngs
Sognepræst Lars G. Sandfeld
tlf. 97 87 11 15, e-mail: lsa@km.dk
Ugentlig fridag mandag.
Ferie 22. - 29. oktober
Søndbjerg/Odby
Sognepræst Kristian Brogaard
tlf. 97875136, e -mail: kba@km.dk
Ugentlig fridag mandag.
Ferie 2. - 8. oktober og 14. - 20. oktober.

påvirker mig mest er, når jeg skal synge ved begravelse af børn eller unge mennesker, der alt
for tidligt er gået bort.
De salmer jeg holder mest af at synge er Grundtvigs salmer. Der er en del af salmerne i den nye
salmebog, jeg synes, ikke er særlig sangbare.
Jeg har haft 25 dejlige år, hvor jeg har følt stor
opbakning fra kirkegængerne og det har også
været dejligt at have kontakt til så mange gennem årene. Jeg regner med at blive ved, så længe jeg kan og man vil bruge mig.

Jørgen Fomsgaard

Der henvises til sognepræst Lars Grønbæk
Sandfeld, telefon 97 87 11 15 i Hvidbjerg/
Lyngs pastorat.
Jegindø
Sognepræst Hans Vestergaard Jensen
tlf.: 97 87 90 03, e-mail: havj@km.dk
Ugentlig fridag mandag. Ferie i uge 42.
Der henvises til Jan Bjerglund, tlf. 9786 1122.

For m ænd
Hvidbjerg
Anne Mette
Vestergaard
tlf.: 97 87 24 48

Søndbjerg/Odby
Louise Gadegaard
tlf.: 97 87 51 57

Lyngs
Anna Fomsgaard
tlf.: 97 87 80 92

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

Èn månedlig søndag er der Børnekirke i Hvidbjerg. Det fremgår af gudstjenestelisten. Det
er ikke en særlig børnegudstjeneste, men det betyder, at de børn, som har lyst, samles i
kirkens nyindrettede børnerum under prædikenen, hvor nogle forældre så på skift holder
“Børnekirke”.

Søndbjerg
Niels K. Dahlgaard
tlf.: 21 29 63 57
Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76

Resten af tiden deltager børnene i gudstjenesten.
Børnekirkens rum - det lille våbenhus på sydsiden - kan naturligvis benyttes også de andre
søndage af både forældre og børn. Der er installeret højttaler derude, så man kan følge med
i, hvad der sker inde i kirken, samtidig med at éns børn leger.

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

Hvidbjerg Kirke

Det lys vi tænder,
kan jage mørket bort.
Når bare lyset brænder
er intet helt vildt sort.
Guds lys går aldrig ud
for Han er lysets Gud.
Når vi er gode venner:
Det lille lys bliver stort.

Børnekirken introduceret
Torsdag den 9. september var der mulighed for
at opleve Børnekirken i Hvidbjerg. Til lejligheden var der skrevet en salme af Svende Grøn
og Anton Lyhne havde sat musik til. Der blev
afsluttet med spisning i Kirkecentret.

Dåb:
22. august:
Begravelser:
27. juli:
31. juli:
7. august:
7. august:
10. august:
25. august:
26. august:

Lisa Agger Bach-Mose
Aage Dahl Andersen
Arne Toft Kristensen
Vera Drude Linda Hvam
Anna Margrethe 		
Pedersen
Anna Kristiane Madsen
Esther Graversen
Else Catrine Olsen

Lyngs Kirke
Dåb:
1. august:

Sebastian Laudal Hove

Begravelse:
7. august:

Vagn Christiansen

Jegindø Kirke
Bisættelse:
4. august:

Solnedgangsgudstjenesterne
Thyholm Friskoles Voksenkor stod for den 9. sæsons sidste solnedgangsgudstjeneste, som havde rigtig stor tilslutning i lighed med de fem andre. Ikke blot lokale, men mange feriegæster har
fundet vej til sommerens solnedgangsgudstjenster i henholdsvis Søndbjerg og Odby kirker.

Indre Mission

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Onsdag - torsdag, den 6. og 7. oktober:
Oktobermøder.
Onsdag den 6. oktober kl. 19.00 i Vestervig
Kirke.
Skriftemålsgudstjeneste v/ pastor Peter
Østerby-Jørgensen, Erslev.
Torsdag den 7. oktober kl. 19.30 i Vestervig Missionshus. Indremissionær Preben Sørensen,
Viborg taler.

Torsdag den 14. oktober kl. 17 i Hvidbjerg Kirke.
Velkommen til alle børnefamilier til en kort
børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende
spisning i kirkecenteret.
Vi slutter mellem kl. 18.30 og 19.00, så de
mindstes sengetid kan overholdes, og prisen
er så rimelig som 10. kr. pr “næse”, dog højst
30 kr. pr. familie.

KFUMs Soldatermission

Busk Gudstjenester

Onsdag den 20. oktober kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter.
Soldatervennefest. Merete og Per Møller
Henriksen, kordegn og generalsekretær,
Fredericia, fortæller om livet som soldaterhjemsledere i Afghanistan.

Søndag den 31. oktober er der BUSK gudstjeneste i henholdsvis Søndbjerg, Hvidbjerg og
Jegindø kirker kl. 10.30.
Det er en gudstjeneste der især er målrettet
børn og unge.
NB. Husk sommertid er slut.

Jegindø

Søndbjerg
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Odby Kirke
Dåb:
1. august:

Isabella Ivarsen

Hjælp

Fælles progr am
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Gerda Irene Grusgaard
Vistisen

Hvidbjerg Menighedsråd mangler en lokalredaktør til kirkebladets redaktionsudvalg, da
Karen Bach -Mose har ønsket at udtræde med
omgående virkning på grund af sin arbejdssituation.
Henvendelse til formand Anne Mette Vestergaard, hvor yderligere oplysninger om opgavens omfang kan indhentes.
Hvidbjerg Menighedsråd.
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Hvidbjerg
Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 6. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen Hvidbjerg Præstegård.
Solvang
Tirsdag den 12. oktober kl. 14.30: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 26. oktober kl. 14.30: Andagt.
Indre Mission
Onsdag den 6. og torsdag den 7. oktober:
Oktobermøder. Se Fælles.
Onsdag den 13. oktober kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter. Taler: Fritidsmissionær Kaj Nielsen.
Alle Hjem
Mandag den 24. oktober kl. 19.30: Bibeltime
hos Dorit og Vagn Olesen, Valmuevej 20.
K fums Soldater mission
Onsdag den 20. oktober kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter. Se Fælles.
Unge Hjem
Tirsdag den 25. oktober i Thyholm Kirkecenter.
En aften med Else og Svend Erik Toftdal om
passionsspillet i Oberammergau.
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
1. Tumlinge:
Tirsdage
2. Tumlinge:
Tirsdage
1 og 2. pilte:
Tirsdage
Væbnerelever: Mandage
1 væbnere og 2 væbnere:
			
Mandage
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kl. 17.30 - 19.00
kl. 17.30 - 19.00
kl. 19.00 - 20.30
kl. 19.00 - 20.30
kl. 19.00 - 20.30
kl. 19.00 - 21.00

Bibelkredsen
Torsdag den 14. oktober kl. 19.30 hos Grethe og
John Larsen, Møllevænget 15. Tekst.
Emm aus
Tirsdag den 12. oktober kl.19,30: Bibelstudie
over Johs. kap. 8.
Tirsdag den 26. oktober kl. 19,30: Et møde med
Åbne Døre. Generalsekretær Jørgen Blom
Knudsen, Holstebro vil fortælle om arbejdet
omkring “Den forfulgte Kirke”. Der vil også
blive vist film m.m. Hjertelig velkommen til
en spændende aften med aktuelt indhold.
Søndag den 31. oktober kl.16,00. Søndagsmøde ved Karin og Jack Brandholm, Århus.
Alle er velkomne til møderne i Emmaus også
fra nabosognene.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Torsdag den 27. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen.
INDR E MISSION
Fredag den 1. oktober Basar i missionshuset,
hvor overskuddet ubeskåret går til Mission
Afrika og Danmission. Basaren åbner kl. 14.30.
Der kan købes kaffe. Der er to tombolaer,
(een primært for børn), lotterier med gode
gevinster samt en salgsbod fra Stjernetræf
(Børneklubben). Ca. kl. 15.30 optræder Stjernetræf. Kl. 19.30 taler missionær Mona Solsø
fra Mission Afrika. Tilsagn om gaver og brød
modtages meget gerne, senest den 20. september.
Henvendelse til Lis Ahlers, tlf. 97879115 eller
til Kirsten Graversgård, tlf. 97879218.
Vi kommer rundt på øen og sælger lodder i
september måned.
Onsdag-torsdag den 6. og 7. oktober kl. 19.30.
Møde i Vestervig Kirke og Missionshus.
Se Fælles.
Onsdag den 13. oktober: Bibelstudie i missionshuset. ”Fadervor”, afsnit 6.
Onsdag den 20. oktober kl. 19.30: Soldatervennefest i Thyholm Kirkecenter. Se Fælles.
Alle enhver er velkommen. Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 879218

Søndbjerg/Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
K irkebil
Menighedsrådet har vedtaget at forsøge
med 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 tlf. 9787 5026 (eller evt. 9787 5036).
Uglev Ældrecenter
Gudstjeneste torsdag den 28. oktober kl. 15.15.
Indre Mission
Onsdag  - torsdag den 6. og 7. oktober:
Oktobermøder. Se Fælles.
Bibelkredsen
Mandag den 18. oktober kl. 19.00 hos Ellen og
Per Toftdahl, Birkevej 4. Tekst: Luk. 13,1-9.
K FUMs Soldater mission
Onsdag den 20. oktober kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter. Se Fælles.
Søndagsskolen
Henvendelse til Margit Donslund 97 87 57 37
eller Merete Clausen 86 15 18 08.
FDF
Puslinge (1., 2. og 3. klasse) på Stationen torsdagene d. 7.,  14. og 28. oktober kl. 14.00-15.30.
Tak
Da Karen Bach-Mose er udtrådt af redaktionsudvalget, vil vi gerne sige mange
tak for et godt samarbejde.

Redaktionen

S o g n
Søndbjerg og Odby

– Fælles kirkeblad for de 5 sogne på
Thyholm og Jegindø

Betty Lauritsen, tlf. 97 87 50 26

Redaktionsudvalget

Jegindø

Hvidbjerg

Pt. ingen lokalredaktør

Lyngs

FDF
Mandag den 25. oktober kl. 20.00: Ledermøde.
Lørdag den 30. oktober: BØF på Hardsyssel Efterskole for Puslinger, Tumlinger og Pilte.
Lørdag-søndag den 30. - 31. oktober:
Kredsweekendtur ved kredshuset.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger kl. 18.30 – 20.00.
Tumlinge/pilte kl. 18.30 - 20.00.
Væbnere og seniorer aftaler særskilt møder
og ture hver måned.

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf. 97 87 80 56

Ingrid Noer Nielsen, tlf. 97 87 90 28
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 december nr:
25. oktober.
Fotos. Ellen Aarlit Gade - Bent Ingemann,
Yesterday Foto

Ny Webmaster

Webmaster på Hvidbjerg Kirkes hjemmeside er: Jørgen Bjerre, Jens Globs Alle
3, Hvidbjerg, 7790 Thyholm, tlf. 97871865
og mail. adr. post@jorgenbjerre.dk
Materiale, som er relevant til hjemmesiden, skal derfor fremover sendes til
Jørgen Bjerre. Ellen Gade er ”ansat” af
menighedsrådet i Hvidbjerg til at være
lokal fotograf i forbindelse med kirkelige aktiviteter og arrangementer.

