
Sangaftener  

”light” i 

Klitsognene 

2021 

Fem aftener med  

fællessang i  

kirken i Svankjær 

Hver anden mandag  

kl. 19:30 - 21:00 

fra den 11. januar  

til den 8. marts 

  

 

Fem sangaftener  ”light” i  

kirken i Svankjær 

19:30 - 21:00 

 

11. januar: "Nye gamle og nye nye..." 
v. Kristian Mogensen 

 

25. januar: ”En snekrolog...”  
v. Conny Cold Laursen 

 

8. februar: "På tur med Blicher..." 
v. Jytte Nielsen 

 

22. februar: ”Stærke ord og toner…” 
v. Lars Nielsen 

 

8. marts: ”Kim i kirke…”  
v. Kristian Mogensen 
 

 

 

Med forbehold for nye Covid19-restriktioner. 
Hold dig opdateret på Klitsognenes  

Facebookside og hjemmeside: Klitsogne.dk 
 

Menighedsrådet for Klitsognene  

inviterer alle til  

sangaftener ”light” i  

kirken i Svankjær 

Tilmelding: 
 

         Tilmeld dig til Kristian Mogensen på  

         Tlf. / SMS 23 86 88 44 eller mail:  

         Kristian.Mogensen.31@gmail.com  

 

Tilmeld med fulde navn og det antal,  

man kommer (som kan sidde sammen) 



Stærke ord og toner 

   Velkommen til fem sangaftener ”light”  i kirken i 

Svankjær 

 

   COVID-19 har ændret mangt og meget i vores liv og i         

vores samfund. Det gælder også for vores kirkeliv i vores   

pastorat. 

   Desværre er det helt udelukket at afholde vores                

traditionelle række af sangaftener i Sognehuset i denne 

sæson. Men alle, som ikke har lyst til at undvære fælles-

sang og det gode fællesskab, vil vi i stedet gerne invitere 

til en række af syng-med-aftener, som vi kalder sang-

aftener ”light”. 

   Der vil - ligesom til de almindelige sangaftener -  være 

en, som står for at binde aftenen sammen og for at vælge  

sange i forbindelse med et emne, de også fortæller om. 

Men aftenerne vil være lidt kortere. Vi vil lægge lidt mere 

vægt på fællessangene, og vi skal undvære kaffe og brød. 

  

  Vi kan desværre ikke være mere end max 50 i kirken, når 

vi skal synge sammen, og derfor har vi valgt at bruge til-

melding til aftenerne, for at der ikke er nogen, der kom-

mer til at gå forgæves. Vi håber ikke, det får folk til at hol-

de sig tilbage. Man tilmelder sig med navn og antal til Kri-

stian på tlf/sms eller mail (se bagside). Der er allerede nu 

åbent for tilmelding til alle fem aftener. 

 

   Alle aftener er mandage i kirken i Svankjær. 

Vi starter klokken 19:30 og slutter klokken 21:00.  

 

Vel mødt! Menighedsrådet i Klitsognene 

11. januar: "Nye gamle og nye nye…” 

v. Kristian Mogensen, organist  

 

   Den nye Højskolesangbog er  

udkommet. Menighedsrådet har indkøbt 

den, og vi vil indvie den denne aften. Vi 

skal se på, hvilke nye sange, der er  ind-

optaget, og hvilke, der er gået ud. Der er 

helt  nye og nyskrevne sange, og der er 

”gamle” sange, som først nu er fundet 

værdige til at komme med.  

   I det hele taget skal vi også se på, hvad 

der egentlig gør en sang værdig til at 

komme med i sangbogen.  

  Der er kommet 151 nye sange med i den ny sangbog. Vi 

synger nogle af dem. 

  

 

 

25. januar: ”En snekrolog…” 

v. Conny Cold Laursen, organist, Mors  

 

   Hvor blev de gode vintre med 

sne og skøjteføre af? Og giver det 

stadig mening at synge vinter-

sange. Ja, selvfølgelig skal vi  

synge alle de fine vintersange, der 

findes i Højskolesangbogen. Der 

er også sagtens plads til ønsker, 

hvis der er nogen. 

   Aftenen ledes af Conny Cold  

Laursen fra Mors, som er en endog  

meget rutineret klaverspiller til - 

og leder af - fællessang. 

8. februar: “På tur med Blicher…” 

v. Jytte Nielsen, leder af MuseumThy, Kallerup 

 

    Blicher er en rigtig jysk digter, der også har været på 

gennemrejse i Thy, hvor han 

bl.a. skrev en sang til Agger  

Kirkes indvielse.  

Vi kan nu gense - eller genhøre - 

ham i Thy den 8. februar. Vi skal 

synge os gennem Blichers guld-

alderdigtning og trække tråde til 

både den nationale, såvel som 

den lokale historie samt  

datidens personer. 

   Jytte Nielsen, leder af  

MuseumThy og af denne sangaf-

ten, er en rigtig god formidler 

og vidende fortæller, som  

kommer til at stå for en god aften 

med Blicher med mere. 

  

 

 

 

22. februar “Stærke ord og toner…” 

v. Lars Nielsen, tidl. skoleleder, Hanstholm 

 

Vi skal synge fra Højskolesang-

bogen, og Lars har valgt sange, 

hvor musikken og det poetiske  

understøtter og løfter hinanden, 

så det bliver en ren fornøjelse at  

synge dem. 

   Tidsmæssigt strækker de sig 

fra de ældste tider til nutiden, og 

alle siger de noget om vilkårene 

for vores liv med hinanden og 

med os selv. 

   Lars Nielsen er tidligere leder 

af Thorsted Friskole, rutineret 

musiker,  korleder og en  

fantastisk fortæller.  

   Det bliver en god aften. 

 

 

 

 

8. marts “Kim i kirke…” 

v. Kristian Mogensen, organist 

 

   Kim Larsen, en gammel, stædig og arrogant hankat?  

Måske, men han var i hvert fald sin egen og elsket af  

mange gennem årtier. Og han har efterladt os sange, der 

har bundet os sammen på tværs af generationer og   

forskelligheder.  

Vi skal synge Kim Larsen-

sange. Fra de ældste til 

de nyeste. De kendte og 

nogle mindre kendte.  

 

   Og så sniger der sig 

også et par Shubidua-

numre ind - selv om Kim 

Larsen nu nok ikke havde 

syntes om det... 

  


