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Etiske spørgsmål er svære. Men sådan
har det nu ikke altid været. I hvert fald
har kirkens kloge mænd helt op til begyndelsen af det 20. århundrede skrevet lærde værker om den kristelige
etik.
Ganske vist blev værkerne måske forbedret og omformuleret i den seneste
udgave. Men man var dog enig om, at
der var en kristelig etik. Og så kom K. E.
Løgstrup ud med sin berømte bog i
1956:

dens liv i vore hænder, når vi står i disse medmenneskelige forhold. Den etiske fordring er radikal, fordi den altid
retter sig mod medmennesket. Løgstrup siger det således:

Den etiske fordring.

Hånden på hjertet, så lever vi ikke op til
denne fordring. Vi afsløres som de selvoptagede og navlebeskuende mennesker, vi nu engang er. Verdens centrum,
det er mig!

Det var endnu et lærd værk om etik.
Men allerede titlen fortæller, at det
specifikt kristelige er udeladt. Løgstrups påstand i bogen var da også, at
der slet ikke kan gives nogen speciel
kristelig etik.
Vi lever i et medmenneskeligt forhold
til andre. I disse forhold skal vi handle
ansvarligt over for hinanden. Løgstrup
taler lige frem om, at vi holder den an-

”Den radikale fordring sætter ikke vores egen indsigt, erfaring, dømmekraft
og fantasi ud af funktion, den siger
blot, i hvis tjeneste vi skal stille dem,
nemlig i den andens og ikke vor
egen.”

Benny Andersen har et lille digt, der
hedder: Godhed. Det handler om at
prøve på at være god. Det kræver store
anstrengelser.
Digtet slutter med denne underfundige selverkendelse:
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Sådan er jo vores situation. Vi er bedst,
når vi er alene, og ingen forstyrrer vort
glansbillede af os selv. Med denne viden om os selv presser spørgsmålet sig
på: Kan Gud så have fællesskab med
os?
Jesus er Guds svar herpå. Ved Jesus har
Gud vist sit fællesskab med os. Han er
Guds kærlighed til os. Og med sine ord
fortæller han om Guds grænseløse
barmhjertighed. En barmhjertighed
der omfatter mig og alle andre.

Jegindø
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Hans Vestergaard Jensen
Lyngs
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men ved daglig øvelse
er jeg nu nået op på en time
hvis ikke jeg blir forstyrret
jeg sidder helt alene
med uret foran mig
breder armene ud gang på gang
der er ikke spor i vejen
jeg er egentlig bedst
når jeg er helt alene.

Søndbjerg
Hvidbjerg
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K o n t a k t
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
Ferie fra den 22. august til 4. september.
Der henvises til Jan Bjerglund (JB), tlf. 9786 1122.

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

12.000 mennesker, heraf ca. 500 udlændinge – så
mange var samlet på FDF’s Friluftscenter Sletten
ved foden af Himmelbjerget den 7.-15. juli. Her afholdtes nemlig FDF Landslejr 2011. Ca. 85 af disse
var af sted med FDF Thyholm, som dermed var
lejrens næststørste kredshold. Der var lagt op til,
at man skulle komme ”sjovt til lejr” – og det var
en storslået og overvældende oplevelse at ankomme på 5-mandsski, mens andre kom på tømmerflåde, i luftballon eller med æsel-kærre.
Den første aften var der velkomst-lejrbål ved den
store scene – alle 12.000 deltagere stuvet sammen på alt for lidt plads. Dronning Margrethe,
som er protektor for FDF, holdt åbningstalen
under larmende stilhed fra forsamlingen, og
herefter overværede hun resten af lejrbålet fra
et til formålet opført rafte-podium. Nogle af de
allerstørste oplevelser på lejren var netop i forbindelse med de store sammenkomster ved den
store scene (tre lejrbål og en gudstjeneste): Det
er virkelig noget, der vækker glæde og spreder
varme, når alle 12.000 sammen synger landslejrsangen, synger en aftensalme eller beder Fadervor – enhver med sit næb og på sit sprog.

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

Som altid, når vi er samlet i FDF’s navn, havde
forkyndelsen også på landslejren en vigtig plads.
Hver morgen og hver aften holdtes der andagt
– enten i hvert af de ti boområder eller ved den
store scene. Søndag var aftenandagten dog afløst
af en friluftsgudstjeneste ved den store scene.
Lejrens tema var Pascals Idélaboratorium og
handlede om at tænke nyt, kreativt og innovativt. Blaise Pascal (1623-1662) er kendt som videnskabsmand, men han var også meget religiøs, og
derfor var det naturligt, at forkyndelsen handlede om samspillet mellem tro og videnskab. Det

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

FDF Landslejr 2011
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Ud over andagterne var der både i hvert boområde og centralt på lejren et kirketelt. I vort boområde var teltet åbent i nogle timer hver dag,
hvor børnene kunne komme forbi for at skrive
en bøn, knytte et Fadervor-bånd eller male et
felt på det store kors, som prydede scenen ved
andagterne. Disse tilbud benyttede mange børn
sig af, når de trængte til lidt fred og ro midt i lejrens pulserende og aldrig stillestående liv.
Til slut vil jeg gerne takke alle mine medledere
samt alle pilte og væbnere i FDF Thyholm for en
fantastisk landslejr!
Det sker, at sproget ikke rækker
som forklaring på det skæve, lige.
Da sker det, at jeg ydmygt strækker
min hånd i bøn
mod Himlens Søn
for Han har stadig mer’ at sige.
I skellet mellem tro og viden
Herre skænk mig troens sprog
- ræk det ind i tiden.
Femte og sidste vers af landslejrsalmen af Leif Rasmussen.

Martin Raabjerg Vestergaard
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Lyngs

Hvidbjerg

Hvidbjerg Kirke

er jo et gammelkendt, men dog altid aktuelt og
spændende tema, som præsterne behandlede
på fineste vis. Hver morgen fandt præsterne i
Pascals gamle jakke et nyt citat, som satte udgangspunktet for dagens andagter. Som en del
af morgenandagterne, var der hver dag en aktivitet – det kunne være et sanseløb, et løb med
bibel-spørgsmål eller blot at slå plat og krone på
en morgen, hvor emnet var tilfældigheder kontra bevidste valg. Mange børn blev rigtigt fanget
af disse aktive møder med evangeliet.
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Babysalmesang på Thyholm
I maj-juni kunne man onsdag formiddage se
barnevogne, lifte, autostole og andet babyudstyr fylde midtergangen i Hvidbjerg Kirke.
Der blev kaldt til babysalmesang!
13 babyer med deres mødre havde taget
imod tilbuddet, og mødtes til sang, leg,
rytmik og sansestimulering i kirkerummet.
Kirkens organist Rikke Feraru stod for undervisningen og havde sammensat et program
med udgangspunkt i den danske salmeskat.

og gentage dem adskillige gange, blev de efterhånden kendte for både voksne og børn.
Knæfaldet foran alteret i Hvidbjerg Kirke var
base for samlingerne, men også resten af kirkerummet blev brugt til forskellige aktiviteter.
Efter 30-40 minutter med sang og bevægelser, tørklæder, maracas, bolde, faldskærme,
sæbebobler og stjernekastere, var der kaffe og
juice på kanden og tid til almindelig ”ammestuesnak”, hvis man havde lyst til det.

Babyer kan selvfølgelig ikke selv synge salmer, men det kunne mødrene i Hvidbjerg,
og ved at holde sig til første vers af salmerne

I Hvidbjerg Kirke vil der normalt være babysalmesang både forår og efterår, men pga. barsel
bliver næste forløb først i foråret 2012.

* Fra vugge til grav †
Hvidbjerg Kirke:
Dåb:
29.maj:
12.juni:
Vielse:
16. juli:

Emil Hebsgaard Haug
Freja Overgaard Christiansen
Frida Lucia Fjordgaard Møller

Ulla Toftgaard Ebdrup
og Per Toftgaard Madsen
Begravelser/Bisættelser:
14. juni:
Sonja Gejl Brusgaard
2. juli:
Svend Erik Kamstrup
14.juli:
Astrid Rigmor Petersen
21. juli:
Elfrida Viktoria Nielsen
22. juli:
Ida Riis

Jegindø Kirke:
Dåb:
26. juni:
10. juli:
24. juli:
Vielse:
16.juli:

Mathias Falsig Madsen
Karen Dyrberg Nielsen
Marc Rugaard Dahl Mikkelsen

Helene Sloth Harbo Borgholm
og Lasse Sloth Harbo
Begravelse/Bisættelse:
14. juni:
Henning Kristoffersen

Søndbjerg Kirke:
Dåb:
17.juli:
Vielse:
4. juni:

Begravelse/Bisættelse:
9. juli:
Ritha Louise Christensen

Spaghettigudstjeneste

Mosaik

Torsdag den 15. september kl. 17.00 i Hvidbjerg Kirke med ”Frederiks Flyverdragt” og
Lars Sandfeld. Mødte I ”Tante Andante”?
– så må I heller ikke gå glip af ”Frederiks Flyverdragt!” En spændende gudstjeneste for
børn og barnlige sjæle! Efterfølgende fællesspisning i kirkecentret.

Torsdag den 22. september kl. 20.00: Aftenandagt i Hvidbjerg Kirke.

Tirsdag den 20. - torsdag den 22. september kl. 19.30. Vækkelsesmøder i henholdsvis
Hørdum Missionshus, Harring-Stagstrup
Kirkecenter og Thyholm Kirkecenter. Taler
alle aftener missionær Erik Trans, Herning.
Ved møderne bliver der forskellige sang- og
musikindslag. Kaffebord.
Lørdag den 24. september. Kredstur til ”Syng
den igen” i Skjern Kulturcenter.

Anne Marcussen Dalgaard
og Christian Dalgaard

Odby Kirke:

Fælles progr am

Indre Mission

Elias Obel Ehlers

Langtidskalender:
Så starter Caféeftermiddagene igen!

Høstaften i Hvidbjerg
Onsdag den 28.september kl. 19.00: Vi begynder i kirken, hvor Lars Sandfeld medvirker ved
en høstandagt.
NB: Børnene opfordres til at medbringe et høstoffer i form af afgrøder fra mark eller have.
Efter kirkegangen går vi over i Thyholm Kirkecenter, hvor der bl.a. er kaffebord, bortlodning og underholdning. Aftenen slutter ca.
kl. 21.15. – Overskuddet går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp. Alle børn og voksne er
meget velkomne, også fra andre sogne. Kom
og vær med til at gøre det til en festlig aften!
FDF, KFUM & KFUK, ”Unge hjem” og IM.

Udvalget for Caféeftermiddagene glæder sig til
igen at kunne byde alle hjerteligt velkommen
til efterårssæsonen, som starter i oktober med
følgende program:
onsdag den 12. oktober: Glæden ved
Pilgrimsvandring v/ Tove Busk.
Efterfølgende datoer bliver
onsdagene den 26. oktober, 9. november,
23. november og 7. december.
Vi starter kl. 14.30 og afslutter kl. 16.30.
Det skulle glæde os, om succesen fra i foråret
vil gentage sig og at I alle – og naturligvis gerne
mange nye – vil komme til disse eftermiddage
og være sammen i et dejligt fællesskab.

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

Søndbjerg

Jegindø
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Hvidbjerg

Lyngs

Læs mere på www.hvidbjerg-kirke.dk
Solvang
Tirsdag den 13. september kl. 14.30. Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag den 27. september kl. 14.30. Andagt.
Indre Mission
Torsdag den 22. september kl.19.30 i Thyholm
Kirkecenter: Indre Missions vækkelsesmøde ved
missionær Erik Trans, Herning. (Øvrige vækkelsesmøder, se under Fælles).
Lørdag den 24. september: Kredstur. Se Fælles.
Nærmere oplysninger ved Niels Christensen, tlf.
97871405.
Onsdag den 28. september: Høstfest i Hvidbjerg Kirke kl. 19. Bagefter kaffe i Kirkecenteret.
(Se Fælles)
Alle Hjem
Mandag den 26. september kl. 19.30:
Bibeltime hos Martha og Søren Christensen,
Søndergade 6. “Jesus som 12-årig i templet.”
Unge Hjem
Onsdag den 28. september: kl. 19.00:
Høstfest med andagt i Hvidbjerg Kirke kl.
19.00 med efterfølgende samvær i Thyholm
Kirkecenter.
Grundtvigsk Forum
Torsdag den 8. september kl. 19.30 i
Thyholm Kirkecenter: Høstfest v/ Bente og
Evald Saarup: Musik, sang og fortælling i
høstens tegn. Kaffe 50 kr.
MOSAIK
Torsdag den 22. september: Se Fælles
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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Menighedsr ådsmøde
Onsdag den 21. september kl. 19.30 i Kulturen.
Foredr agsaften
Onsdag den 14. september kl. 19.30 i Kulturen
(sal) Knud Sørensen, Mors fortæller om: Digterne omkring Limfjorden.
Der kan købes kaffe: Alle er velkomne.
Høstgudstjeneste
Søndag den 25. september kl. 10.00. Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost i Kulturen. Alle er velkomne.

Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag 28. september kl. 19.00 i Konfirmandstuen.
Høst- og fangstgudstjeneste
Søndag den25. september kl. 10.30: Høst- og
fangstgudstjeneste med indsamling til forskellige formål vedtaget af menighedsrådet.
Indre Mission
Onsdag den 14. september kl. 19.30 i Missionshuset. Teolog Ulrik Jensen, Søndbjerg fortæller om sit
arbejde som leder af værestedet ”Den Blå Viol” i
Skive. Kaffebord.
Tirsdag den 20.- torsdag den 22. september kl.
19.30. Vækkelsesmøder . Se Fælles.
Lørdag den 24. september. Kredstur. Se Fælles.
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. Tilsagn
om gevinster og brød modtages med tak. Kontakt
Lis Ahlers, tlf. 97879115 eller Kirsten Graversgård tlf.
97879218. Overskuddet deles ligeligt mellem Danmission og Mission Afrika. Alle er velkomne.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 879218
FDF
Søndag den 25. september kl. 10.30. Høst – og
fangstgudstjeneste. Vi mødes ved kirken kl.
10.15.
Mandag den 26. september: Ledermøde kl.
20.00
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 21. september kl. 16.00 i
konfirmandstuen.
Thyholm Friskole
Lørdag den 24. september kl. 14.00. Høstgudstjeneste på friskolen i forbindelse
med skolens høstfest. Se opslag hos Kwik Spar i
Uglev.
Høstfrokost
Søndag den 25. september. Efter høstgudstjenesten i Søndbjerg Kirke kl. 10.30 indbydes der
til kirkefrokost i konfirmandstuen med suppe
og æbleskiver til en billig pris.
Uglev Ældrecenter
Torsdag den 29. september kl. 15.15:
Gudstjeneste.
Indre Mission
Tirsdag den 20. - torsdag en. 22. september:
Vækkelsesmøder. Se Fælles.
Lørdag den 24. september: Kredstur. Se Fælles.
Bibelkredsen
Mandag den 26. september kl. 19.00 hos Betty
Lauritsen og Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Matt. 6,24-34.
Søndagsskolen
Henvendelse til Margit Donslund, tlf. 9787 5737.
FDF
Henvendelse til Louise Gadegaard, tlf. 9787 5157.

Skibsted Fjord

S o g n

– Fælles kirkeblad for de 5 sogne på Thyholm og Jegindø

Redaktionsudvalget:
Hvidbjerg
P.t. ingen

Lyngs

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf.: 97 87 80 56

Søndbjerg og Odby
Betty Lauritsen, tlf.: 97 87 50 26

Jegindø

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

Programstof

afleveres til de lokale redaktionsmedlemmer eller
pr. mail til redaktøren.
Deadline for november nr:
24. september.
Fotos: Martin R. Vestergaard – Rikke Feraru – IMS
– Ellen Aarlit Gade

Ny ansvarshavende redaktør
samt lokalredaktør

Fra det nye kirkeår overtager sognepræst Lars Sandfeld,
Hvidbjerg, jobbet som ansvarshavende redaktør for kirkebladet for en periode af 1 år. Samtidig får Hvidbjerg sogn
igen en lokalredaktør, idet Niels Christensen, Hvidbjerg
har påtaget sig denne opgave.

