
HV I D BJ E R G ·  Ø R U M ·  LO D BJ E R G
SOGNENYT

GUDSTJENESTER
FEBRUAR 
Søndag den 9.: Ørum - 10.30

Søndag den 16.: Hvidbjerg V. Aa -
9.30 Jens F. Munksgaard

Søndag den 23. februar: Lodbjerg - 
14.00 Claus Nybo
 

MARTS
Søndag den 2.: Hvidbjerg V. Aa - 14.00.
Familiegudstjeneste. Efterfølgende tøndeslagning 
på Svankjær efterskole. 

Søndag den 9.: Lodbjerg - 10.30

Søndag den 16.: Ørum - 10.30

Søndag den 23.: Hvidbjerg V.Aa - 
9.30 Ruth Folmersen

Søndag den 30.: Lodbjerg - 14.00 
Claus Nybo

APRIL
Søndag den 6.: Ørum - 14.00 Claus Nybo

Søndag den 13.: Palmesøndag 
Hvidbjerg V. Aa - 10.30
Familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten 
fællesspisning og påskeægjagt.

Skærtorsdag den 17.: Lodbjerg - 10.30

Langfredag den 18.: Hvidbjerg V. Aa - 
10.30

Påskedag den 20.: Lodbjerg - 10.30

Lørdag den 26.: Hvidbjerg V. Aa - 14.00
Gudstjeneste i forbindelse med Y’s mens stævne - 
Distrikt Limfjorden

Søndag den 27.: Ørum - 10.30
 

MAJ
Søndag den 4.: Hvidbjerg V. Aa - 10.30
Morgenkaffe i sognehuset fra kl. 9.15

Søndag den 11.: Lodbjerg - 10.30
Ruth Folmersen

Lørdag den 17.: Lodbjerg - 13.30 og 15.00 
Konfirmation

Søndag den 18.: Hvidbjerg V. Aa - 10.30 
Konfirmation

Søndag den 25.: Ørum - 10.30

Torsdag den 29.: Kristi Himmelfartsdag 
Hvidbjerg V. Aa - 9.00 Claus Nybo
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FREDEN BEGYNDER 
MED ET BARN

EN GOD OMGANG KRIG
»Intet er bedre end en ordentlig omgang krig!« 
Sådan syntes mange for hundrede år siden, da 
første verdenskrig brød ud. Ved meddelelsen 
om krigsudbruddet samledes begejstrede men-
neskemasser i London, Paris og Berlin for at 
synge og juble og for at bakke op om deres re-
geringer. I de første måneder meldte hundred-
tusinder sig til at kæmpe for deres land, og 
mange af dem frygtede for ikke at nå frem til 
fronten, før krigen var forbi. »Dulce et decorum 
est pro patria mori« var slagordet: »Det er smukt 
og passende at dø for fædrelandet«. Nu var tiden 
kommet til at vise heltemod og 
offervilje… 
Måske er det svært i dag at sætte 
sig ind i begejstringen, som præ-
gede disse første augustdage i 
1914. Og det skal også siges, at 
ikke alle var lige begejstrede for 
at skulle forlade hus og hjem 
med høsttiden lige om hjørnet. 
Datidens nationalistiske presse 
gjorde dog alt for at overbevise 
befolkningen og hjemmefronten 
om krigens nødvendighed og rimelighed. »Den 
store krig«, som første verdenskrig blev kaldt, 

skulle gøre bugt med alle trusler og ydmygelser, 
fædrelandet havde været udsat for. Mere endda, 
netop denne krig skulle en gang for alle gøre en 
ende på al krig! Selvom denne idé hurtigt viste 
sig ikke at holde stik, blev den ofte brugt i et 
forsøg på at retfærdiggøre nedslagtningen af tu-
sindvis af unge mænd.
Når jeg hører historien om, hvad der skete i 
sommerdagene for hundrede år siden, spørger 
jeg ofte mig selv om, hvordan så mange menne-
sker kunne blive revet med i krigsbegejstringen. 
Alene i Tyskland blev der f.eks. i august 1914 
sendt omkring en million hyldestdigte om kri-

gen til aviserne! Men samtidig 
kan jeg også se, at det nu er svært 
at finde et computerspil, som 
ikke - og ofte ganske virkelig-
hedsnært - handler om krig. Og 
selvom min otteårige søn godt 
ved, at krig kan være forfærde-
lig, så handler næsten alle hans 
lege på en eller anden måde om 
kampen mellem det gode og det 
onde…
 

ET FINTFØLENDE OG ELSKELIGT BARN
Når livet opleves som en kamp mellem godt 

og ondt, er det svært ikke at vælge 
side. En af disse mange unge mænd, 
som ved krigens begyndelse frivilligt 
meldte sig til fronten var den atten-
årige Peter Kollwitz. Han var anden 
søn af kunstneren Käthe Kollwitz 
og hendes mand, Karl, som var læge. 
Peter voksede op i et socialt engage-
ret og pacifistisk hjem i Berlin. Nogle 
måneder før havde han været med i en 
demonstration mod oprustningen og 
krigsretorikken. Men alligevel meldte 
han sig i disse første augustdage, mod 

Selvom min otteårige 
søn godt ved, at krig 

kan være forfærdelig, 
så handler næsten 

alle hans lege på en 
eller anden måde om 
kampen mellem det 
gode og det onde…

2

Tyske soldater på vej til 
fronten (1914)
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sine forældres ønske, frivilligt ind i en af infan-
teriets hastigt nyoprettede reservistregimenter. 
»Når jeg tænker tilbage, var han et fintfølende, 
roligt, elskeligt barn«, skriver hans mor Käthe 
senere i sine dagbøger. »Jeg vil så 
gerne også kunne være vild, li-
gesom min storebror Hans«, be-
troede han hende engang.
Efter nogle få ugers træning blev 
Peter Kollwitz sammen med tu-
sindvis af andre unge let bevæb-
nede og uøvede rekrutter sendt 
ud til deres første opgave. Ved 
Langemark, i det vestlige Belgien, blev hans re-
giment af krigsfrivillige sendt ud for at erobre 
stillinger, som den belgiske hær forsvarede med 
maskingeværer. Stillingen blev aldrig indtaget. 
I stedet skulle der oprettes en »studenterkirke-
gård«, hvor mere end 44.000 tyske krigsfrivilli-
ge blev begravet. Vi vil besøge denne kirkegård 
på sognerejsen til Belgien i maj måned.
Som kunstner ønskede Käthe at give udtryk for 
sorgen og savnet ved at lave en skulptur, som så 
kunne stå på kirkegården, hvor Peter blev begra-
vet. Oprindelig mente hun, at skulpturen skulle 
blive en slags Pieta - baseret på billedet af moder 
Maria med den døde Jesus på skødet. Men som 
tiden gik, følte hun mere og mere, hvordan hun 
umuligt kunne lave sådan et billede, fordi hun 
aldrig selv havde kunnet omfavne sin døde søn. 
Og heller ikke tanken om, at forældrene kunne 
omfavne hinanden, følte hun, var passende. En 
dyb ensomhed fyldte Käthe og Karls hjerter. »I 
vore liv er der et sår, som aldrig vil eller kan 

hele«, skrev hun, og tilføjede: »som aldrig 
skal hele«.
På de to skulpturer forsøger Käthe og 
Karl Kollwitz at omfavne sig selv. Hver 
især forsøger at holde sammen på sig selv, 
midt i tabet og rædslen. Et ordløst udtryk 
for den ufattelige ensomhed, der rammer 
forældrene til det døde barn. To gange fi-
reogfyrretusind forældre…
Käthe skulle faktisk opleve Peter Kol-
lwitz’s død to gange. I 1942, da Käthe 
Kollwitz for længst var blevet udstødt af 
Berlins kunstkredse, og de fleste af hen-

des værker var blevet beslaglagt af naziregimet, 
døde hendes barnebarn Peter, der var opkaldt 
efter sin onkel, som soldat på Østfronten.  

GOTT MIT UNS
At skulle miste et menneske, 
man holder af, er at møde ond-
skaben på egen krop. Mennesker 
famler efter mening - på trods 
af sygdommens og dødens me-
ningsløshed. Sådan var det også 
i 1914. Den første verdenskrig 
blev ikke kun udkæmpet på slag-

markerne, men også på avisredaktionerne. Kri-
gen var en propagandakrig, hvor begge parter 
prøvede at overbevise verden om deres sandhed. 
Kampen mellem mennesker skulle vises som 
en kamp mellem godt og ondt. Aviserne havde 
ingen skrupler over at vise krigens brutalitet - 
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Käthe Kollwitz’s skulpturer: 
»de sørgende 

forældre«

En engelsk soldat med »stigmata«.

At skulle miste et 
menneske, man 

holder af, er at møde 
ondskaben på 

egen krop. 
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selvfølgelig altid begået af modstanderen. Den 
tyske invasion blev sammenlignet med hunner-
nes felttoge mod Romerriget, mod civilisatio-
nen. Og tyske overgreb mod de besatte landes 
befolkning blev ivrig dokumenteret og brugt i 
hærenes hvervekampagner…
Selvom befolkningen på begge sider af konflik-
ten i stort flertal var kristen, fik krigen hurtigt 
en religiøs dimension. Det bliver tydeligt, når 
man f.eks. ser billeder af en såret engelsk soldat, 
hvis sårmærker på armen og på siden stolt bliver 
vist frem for beskueren for at understrege lighe-
den med Jesu sår. Den sårede soldat, symbolet 
for hele nationen, som i Jesu lidelseshistorie fin-
der trøst og inspiration i kampen mod fjenden. 
Gott mit uns blev ikke opfundet i nazi-Tyskland, 
men var også i 1914 den tyske hærs og det tyske 
monarkis valgsprog.
I kampen mellem mennesker bliver medmen-
neskelighed det første offer. Julen 1914 blev et 
vendepunkt i første verdenskrig. I månedsvis 
havde aviserne stillet læserne i udsigt, at den he-
roiske sejr lå lige om hjørnet. »Hjem inden jul«, 
blev der proklameret, men da juledagene kom, 
stod det klart for enhver, at tropperne var kørt 
fast i en endeløs skyttegravskrig. Op til jul blev 
der sendt juletræer, gaver og god mad og drikke 
til fronten for at styrke de svækkede soldaters 

moral. Da det blev aften den 24. december, blev 
skydningen langsomt indstillet. Og der faldt en 
mærkelig stilhed over slagmarken.
Og så skete miraklet! Henover ingenmandsland 
begyndte soldaterne at råbe juleønsker til hin-
anden og at synge julesange. Lidt efter lidt vo-
vede de at stikke hovedet op over brystværnet 
og satte stearinlys langs kanten på skyttegrave-
ne. Langs hele den flamske frontlinje, også ved 
Langemark, holdtes julefred, og våbenhvilen 
blev brugt til i fællesskab at begrave de døde og 
endda nogle steder til at afholde foldboldturne-
ringer! I nogle få timer omkring julen 1914 for-
vandledes ærkefjenderne til kammerater. Hvis 
det havde stået til soldaterne, var krigen sluttet 
der…
Hærledelsen greb dog hurtigt ind, og al frem-
tidig venskabelig omgang med fjenden bliver 
fra da af straffet med døden. Krigens logik, med 
dens øje for øje og tand for tand, fortsatte, og 
kynismen fik overtaget. I julen 1915 beordre-
de ledelsen i begge hære såkaldte »præventive 
angreb for at styrke krigslysten«. Ligesom vi 
mennesker ofte vælger angreb som den bed-
ste forsvarsmekanisme, når et forhold er gået 
i hårdknude, og når samtalen ligner en skytte-
gravskrig…

Otto Dix, Der Krieg 
(1929-1932).
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EN SMULE MEDMENNESKELIGHED
Første verdenskrig var lang og blodig. Hele 
Europa, hele verden blev berørt af den. Blot et 
eksempel: Selvom Danmark var neutralt, skyl-
lede mange marinesoldater i land langs vestky-
sten. I vore tre klitsogne alene blev 14 af dem 
fundet på stranden i løbet af krigen (2 i 1914, 
5 i 1916, 4 i 1917 og 3 i 1918). Kun omkring 
halvdelen af soldaterne blev identificeret - ha-
vet gjorde åbenbart ingen forskel på ven og 
fjende…
Under første verdenskrig blev 
mange masseødelæggelsesvåben 
opfundet og afprøvet, såsom 
kampvogne, flammekastere, 
bombefly og giftgas. Krigen var 
ikke længere blot en kamp mel-
lem to parter, det var en ned-
slagtning og en ødelæggelse i 
industriel skala. Efter at have set, 
hvordan et giftgasangreb dræber 
massevis af soldater på en yderst 
smertefuld og grusom måde, 
uden at gøre forskel på ven og 
fjende, skrev den engelske digter Wilfred Owen 
et verdensberømt digt, hvori han afslører helte-
dødens ideal som en løgn. At skulle give sit liv 
under disse omstændigheder for sit fædreland er 
ikke »smukt og passende«. Det er at udslette al 
menneskelighed.
Også andre kunstnere prøvede under og efter 
krigen at give udtryk for deres traumatiseren-
de oplevelser ved fronten. Et godt eksempel er 
den tyske maler Otto Dix, som igennem hele 
1920’erne forsøgte at komme til rette med sin 
fortid som frontsoldat. Dix var én af de man-
ge, som frivilligt meldte sig til hæren i august 
1914, men for hvem krigen blev et mareridt, 
han aldrig kunne befries fra. Krigens gru og 
meningsløshed er et hovedmotiv i mange af 
hans værker. Tre år arbejdede han på Der Krieg, 
et trefløjet maleri, som tog udgangspunkt i hans 
traumatiske oplevelser. Billedet kan forstås som 
en verdslig genfortolkning af klassiske, trefløje-
de altertavler - som f.eks. i Hvidbjerg Vesten Aa 
eller altertavlen i Isenheim, som var Dix’ vig-
tigste inspirationskilde. (Se også Kajs smukke 

beskrivelse af Lodbjerg Kirkes trefløjede alter-
tavle i dette nummer af Sognenyt).
Hvor korsfæstelsesmotivet står centralt i de 
klassiske altertavler, maler Dix krigens gru. Og 
i stedet for opstandelseshåbet viser Dix krigens 
udsigtsløshed. Maleriet viser, hvordan solda-
terne bliver sendt ud til fronten (venstre fløj), 
kæmper deres håbløse kamp (midterpartiet) og 
tager hjem igen (højre fløj). Nederst på billedet 
sover soldaterne i skyttegravene - eller også er 
de døde? Billedet viser det uendelige djævelske 

kredsløb, dag efter dag, fra mor-
gen til aften, som var verdens-
krigen.
Otto Dix viser som ingen, hvad 
krig kan gøre mod mennesker. 
Det onde kan ramme et menne-
ske så hårdt, at alt det (med)men-
neskelige ser ud til at forsvinde. 
Krigen forvrænger soldaternes 
ansigter og kroppe til det uken-
delige: kødstumper, gasmasker, 
skeletter med uniformrester, …
Ved første blik ser Dix’ maleri 

ud til at være uden håb. Når Dix vælger at male 
krigen så grimt og nådesløst, hænger det også 
sammen med hans skuffelse over efterkrigs-
tidens begivenheder. Krigsveteranerne blev 
glemt, krigen blev glemt, og afstanden mellem 
rig og fattig havde aldrig været større. Den krig, 
som skulle forene nationen, havde ført til dens 
opløsning, mens nazisternes allerede stod klar i 
kulisserne.
Når man ser nærmere på billedet, mærker man 
dog en spinkel grund til håb. På billedets højre 
fløj, dér hvor klassiske altertavler ofte har ned-
tagelsen fra korset som motiv, har Dix malet sig 
selv i gang med at bære en såret kammerat til 
lazarettet. Når mennesker bliver ramt af smerte 
og lidelse, findes håbet ikke i store ord og hule 
løfter. Det findes i den omsorg, mennesker viser  
hinanden og i de små tegn på medmenneskelig-
hed. Midt i al smerten og i alt det meningsløse, 
vi mennesker kan blive udsat for, er det kærlig-
heden, som giver os den eneste grund til at tro.

Når mennesker bliver 
ramt af smerte og 

lidelse, findes håbet ikke 
i store ord og hule løfter. 
Det findes i den omsorg, 
mennesker viser hinan-
den og i de små tegn på 
medmenneskelighed.
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Otto Dix’ maleri stod først færdig i 1932. Det 
nåede lige at være med til Berlin Kunstakademis 
efterårsudstilling, før det blev fjernet og skjult 
af nazisterne. En ny verdenskrig stod på trap-
perne…

FREDEN BEGYNDER MED 
ET BARN
Historien om Otto Dix slut-
ter dog ikke her. I marts 1945, 
da han var 53 år gammel, blev 
Dix indkaldt til Volkssturm, den 
improvisatoriske hær, som var 
naziregimets sidste forsøg på at 
afvende nederlaget. Dix blev 
indsat ved Rhinen og blev efter 
nogle få uger arresteret. Han 
blev sendt til en fangelejr ved 
den franske by Colmar. Og i fangelejren bliver 
Dix opfordret til at male en ny altertavle. Alter-
tavlen skulle bruges i lejren, når der blev holdt 
gudstjeneste.
Tretten år efter fuldførelsen af værket Der Krieg 
begyndte Otto Dix derfor at male en ny alter-
tavle: Et billede, som skulle give håb til de tyske 
krigsfanger. Et billede, som kunne forkynde 
evangeliet for dem, som var adskilt fra deres 
kære. Altertavlen viser jomfru Maria med Jesus-
barnet midt i den hverdag, krigsfangerne ople-
vede. I baggrunden findes stadig krigens gru og 
ødelæggelser, men billedets absolutte forgrund 
og centrum udgøres af Maria og barnet. Midt i 
en verden af pigtråd og ruiner smiler Maria… 
For mange af fangerne, som skulle undvære de-
res kones og børns nærvær, fremkaldte maleriet 

Otto Dix, Maria bag pigtråd (1945).

minder og længsler. Det er, som om Otto Dix 
ønsker at fortælle beskueren: »Hvis du ønsker 
at forstå, hvem Gud er, så skal du ikke tænke 
i kategorier af magt og ødelæggelse, men du 
skal tænke på det, du har kært: dit barn, din 
ægtefælle«. Gud kommer til dig i skikkelse af et 
barn, et menneske til at elske…
På altertavlens sidepaneler valgte Dix at afbilde 
disciplene Peter og Paulus i fængslet. I Biblen 
fortælles der om, hvordan begge disciple ople-
vede, at evangeliet gav dem en fornemmelse af 
frihed, på trods af at de begge blev forfulgt og 
fængslet af jøder og romere. Gud er ikke sejr-
herrernes eller generalernes gud. Gud har selv 
oplevet at være fanget og forfulgt, han kender 
til børnenes og konernes savn af deres far og 
ægtefælle…

På billedet ses, hvordan mor-
genlyset, påskens lys, er ved at 
bryde frem. Den lille Jesus hol-
der ganske nænsomt en globus i 
sine hænder - symbolet på vores 
verden. Han bærer verden og 
fremtiden i sine hænder, ganske 
kærligt, ligesom han selv er ble-
vet båret af sin mors kærlighed.
Altertavlen, som Otto Dix la-
vede, hænger i dag i Berlin. Da 
fangelejren blev lukket, for-
svandt billedet, og det blev først 

fundet igen i 1987. Altertavlen blev købt af det 
tyske parlament og lånt ud til en katolsk kirke i 
Berlin ved navn Maria Frieden. Da billedet kom 
til Berlin, var byen stadigvæk omgivet af pig-
tråd og delt i to af en mur. Berlinerne følte sig 
som tilfangetagne midt i stormagternes politi-
ske balancespil. Derfor tog de hurtigt billedet 
og dets budskab til sig, og kirken Maria Frieden 
blev for mange et pilgrimssted.
Kampen mellem godt og ondt vindes ikke igen-
nem krig. Den vindes ikke ved at dæmonisere 
andre. Kampen mellem godt og ondt går igen-
nem hver enkelt af os. Og den kan kun vindes 
igennem kærligheden. Freden og livet begyn-
der nemlig med et barn, med et menneske til at 
elske…

Bart Vanden Auweele, sognepræst

Hvis du ønsker at 
forstå, hvem Gud er, 

så skal du ikke tænke i 
kategorier af magt og 
ødelæggelse, men du 
skal tænke på det, du 

har kært: dit barn, din 
ægtefælle.
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KIRKERUMMETS FORKYNDELSE
LODBJERG KIRKES ALTERTAVLE FORKYNDER PÅSKENS EVANGELIUM

På en høj bakke i det smukke klitlandskab lig-
ger Lodbjerg Kirke - landets mindste middelal-
derlige landsbykirke. Gå hen til diget i sydsiden 
af kirkegården og se ud over enge og søer. Der 
ovre rejser Vestervig kirke sig. Det er en beta-
gende oplevelse at stå ved den mindste landsby-
kirke og få øje på den største, der selv bliver lille 
i det storslåede landskab.
Det er godt, at vi altid skal begynde på kirkegår-
den, før vi kan gå ind i kirken. Kirken er omgi-
vet af den natur og den kirkegård, der fortæller 
om liv og død, skabelse og tilintetgørelse, årets 
ringgang og døgnets rytme. Kirken i landskabet 
vidner om sammenhængen mellem skabelse og 
evangelium.

KIRKEN DEN ER ET GAMMELT HUS
Når du kommer ind i kirken og har siddet stille 
et stykke tid og ladet rummet gøre indtryk på 
dig, kan du tage en salmebog og slå op på nr. 
323, »Kirken den er et gammelt hus«. Denne 
salme fortæller poetisk smukt og evangelisk 
sandt om, hvad kirken er. Lodbjerg kirke er et 
gammelt hus, som en menighed har bygget lidt 
før eller lidt efter år 1500 e. Kr. Kirkeklokken 
har i århundreder kaldt på gamle og unge. Den 
har kaldt til gudstjeneste på søn- og helligdage, 
og den har ringet solen op og ned hver morgen 

og aften året rundt. På den måde har den ind-
budt til hverdagslivets gudstjeneste - det kristne 
menneskeliv i »kald og stand«.
Det er ikke kirkebygningen, der er kirke i 
egentlig forstand. Kirken er den kristne menig-
hed, hvor evangeliet forkyndes som det glade 
budskab til syndige mennesker og hvor vi døber 
børnene i Jesu navn og holder nadver sammen 
med Jesus og hinanden. Kirken er den menig-
hed, som evangeliet har skabt. I Grundtvigs 
salme lyder det: »Vi er Guds hus og kirke nu, 
bygget af levende stene«. I gudstjenesten er Gud 
ved sin Hellige Ånd lyslevende tilstede. I tros-
bekendelsen bekender vi: »Vi tror på en hellig, 
almindelig kirke…«. Den hellige, almindelige 
kirke er menigheden. Kirken er bygget af »le-
vende stene«, af kristne mennesker samlet om 
evangelium, dåb og nadver. Kirken er derfor 
ikke nødvendigvis knyttet til en bestemt byg-
ning. Når og hvor vi samles til gudstjeneste, er 
der kirke. Det kan være på plejehjemmet og det 
kan være i Guds frie natur.

KIRKERUMMETS FORKYNDELSE
Hvad så med kirkerummet? Hvad med Lod-
bjerg Kirke og pastoratets to andre smukke 
kirker? Kirkebygningerne er ikke blot de ydre 
rammer omkring »den hellige, almindelige 
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kirke«. De er selv en del af indholdet, for de er 
bygget til »Frelserens ære«. Derfor skal vi værne 
om vore kirkebygninger. Her forkynder døbe-
fonten dåbens betydning. Her fortæller alteret 
om nadverens nåde. Kirkerummet forkynder 
for os allerede, når vi står på kirkegården. Det 
forkynder for os, at der, midt i dødens virkelig-
hed, er et evangelium om liv og glæde.
En af de smukkeste salmer om kirkerummet er 
Lars Busk Sørensens »Uberørt af byens travlhed« 
(Salmebogen nr. 331). Kirken er det underligste 
hus, hvor Helligånden holder åbent hus. I kir-
kerummet kan »dagen få evighed«. Her kan vi 
for en stund føle, at vi står på hellig grund.
Kirkerummet kan være med til at gøre traditio-
nen levende og Jesusfortællingen nutidig. Nye 
kirker kan på en særlig måde forkynde evan-
geliet ind i vor tid. De gamle kirker kan på en 
særlig måde fortælle om den tradition, som vi 
er en del af, når »slægt skal følge slægters gang«. 
Vore tre gamle kirker er som levende organis-
mer, som skiftende tider har sat præg på. I både 
nye og gamle kirker levendegøres den bibelske 
fortælling og det kristne evangelium om vore 
synders nådige forladelse. Også kirkerummet 
taler. Vi skal lytte til kirkerummets stilfærdige 
forkyndelse.

KIRKERUMMET SKABER   
GUDSTJENESTE
Kirke er og sker, når evangeliet forkyndes ved 
gudstjenester og kirkelige handlinger. Men kir-
kerummet skaber også i sig selv gudstjeneste. 
Ord er også genstande: døbefont, prædikestol, 
lys. Ord er også billeder. For billederne taler, 
indbyder og drager os ind i den virkelighed, 
som billedet spejler. Derfor kan der også skabes 
gudstjeneste, når turister besøger kirken eller 
når du en hverdag sætter dig stille ind i en af 
vore kirker. Kirkerummet og dets udsmykning 
er forkyndelse. Kirkens billeder er kunstneriske 
svar på evangeliets kalden. Billedtale og bille-
ders tale kan være efterklang af det ord, hvor-
med Gud skabte verden. Troens billeder er Hel-
ligåndens nyskabelse. Vi er skabt i Guds billede 
og Jesus er Guds udtrykte billede. Kun de bille-
der, der er skabt ud af evangeliet, hører hjemme 
i et gudstjenesterum. Billeder skaber nærhed og 
fastholder samtidig ærbødighedens afstand. 

LODBJERG KIRKE
Lodbjerg kirke er en gammel kirke med gamle 
billeder. De ældste billeder er kalkmalerierne på 
korbuen. I nordsiden er der et billede af jomfru 
Maria som himmeldronning med solstråler og 
Jesusbarnet på sit skød. Juleevangeliet i et i god 
betydning enfoldigt billede. På sydsiden er der 
et billede af kobberslangen i ørkenen, der er et 
symbol på Kristi korsfæstelse (4 Mosebog 21, 
4 - 9 og Johannesevangeliet 3, 14 - 15). Det er 
langfredagens budskab om Jesus som frelser og 
forsoner.
Der er også ny kunst i Lodbjerg kirke. Der er 
i kirkerummet et møde mellem gammel og ny 
kirkekunst, et samspil mellem tradition og for-
nyelse. Det særlige ved Lodbjerg kirke er netop, 
at her mødes gammelt og nyt. Det gamle gøres 
levende i mødet med det nye. Det nye ople-
ves som ydmygt og nænsomt i mødet med det 
gamle. I den gode samtale beriges begge parter. 
Budskabet er nyt, men det ligner sig selv. Ny-
tænkning og traditionsbevidsthed forenes.
Nadverbilledet i altertavlens midterste felt er 
fra 1710 og malet af bondemaleren J. L. Thra-
ne. Det er naivt i ordets oprindelige betydning: 
enkelt og ærligt. Når vi samles til altergang, 
ser vi på et billede af Jesu sidste måltid med 
disciplene. Vor altergang og Jesu sidste måltid 
smelter sammen. Hver eneste altergang er som 
den første. Jesus er sammen med os, som han 
var sammen med disciplene. Godt nok var Judas 
forræder. Men også han var med til den sidste 
nadver, hvor Jesus udgød sit blod til syndernes 
forladelse. Når forræderen Judas, fornægteren 
Peter og de andre, som svigtede Jesus, var med, 
så kan vi også være det. For syndernes forladelse 
er til syndere.

ALTERTAVLEN
Maja Lisa Engelhardt, som har udsmykket Lod-
bjerg kirke, har omkranset nadverbilledet med 
to sidefløje af bronze. På den nordlige fløj er der 
en fordybning som et aftryk af en menneske-
skikkelse. En mørk fordybning i et lyst felt. På 
den sydlige fløj er der en lysende skikkelse, der 
på en mørk baggrund bevæger sig ud i rummet 
for at komme os i møde.
Fløjene kan lukkes sammen, så de dækker mid-
terfeltet. Det er skik i Lodbjerg, at altertavlen 
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er lukket i fastetiden. Fastetiden er fra gammel 
tid den del af kirkeåret, hvor man forbereder sig 
til påsken. Fastetiden er de 40 dage før påske. 
Det er afsavnets og længslens tid. Det er som 
ørkenvandringens tid. Det er som den tid, hvor 
det regnede under syndfloden. Fastetiden ind-
byder til stilhed og eftertanke. Den skal ikke 
bare overstås. Den er ikke en trist tid inden på-
skedags glæde. Fastetiden er en indholdsrig tid 
med en lang række af betydningsfulde bibelske 
tekster.
Hvis vi skulle følge Jesusfortællingen nøje, 
skulle altertavlen først lukkes langfredag, hol-
des lukket påskelørdag og åbnes påskemorgen. 
For når altertavlen er lukket, viser den Jesu grav 
med den klippeblok, der blev væltet foran den 
klippehule, hvor Jesus blev gravlagt. Klippen er 
mørk, men rundt om skinner den gyldne sol. 
Det er ved at blive morgen. Solopgangen fra det 
høje besøger mørkets og dødens verden.
Hvad er der bag den lukkede grav? Hvad ven-
ter der os i døden? Der er påskelørdag intet bag 
klippeblokken. For Jesus gik til de dødes rige 
for at overmande døden, tilintetgøre dens magt 
og for at hente alle døde med til det evige liv i 
Guds rige. 

PÅSKEMORGEN
Altertavlen udfolder fortællingen om kvin-
derne, der påskemorgen går ud til graven for 
at salve den døde. Meget tidligt om morgenen 
den første dag i ugen kommer de til graven, da 
solen er stået op. De siger til hinanden: »Hvem 
skal vi få til at vælte stenen fra graven«, men da 
de ser der hen, opdager de, at stenen er væltet 
fra. Da de kommer ind i graven, ser de en ung 
mand i hvide klæder, og de bliver forfærdede. 
Men han siger til dem: »Vær ikke forfærdede! I 
søger Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er 
opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor 
de lagde ham« (Markusevangeliet 16, 1 - 8).
Maja Lisa Engelhardts alterudsmykning gen-
fortæller således påskeevangeliet, forkynder 
dets betydning og inddrager os i fortællingen. 
Vi står foran en grav: vore kæres grav, vor egen 
grav, Jesu grav. Stenen, der er væltet for graven, 
er mørk og tung. Vi spørger: Hvem skal vælte 
stenen fra graven? Hvem skal tage den tunge 
sorg og savnet fra vore hjerter? Hvem skal befri 

os fra dødsangst og frygt? Ender det hele her? 
Det er den lange fredag og den sorgfyldte på-
skelørdag.
Men da vi kommer til graven påskemorgen, når 
vi kommer til gudstjeneste påskemorgen væltes 
stenen fra. Evangeliet er i sig selv et budskab, 
der åbner sig for os. Evangeliet lukker op.
Man taler om den tomme grav. Men graven var 
ikke tom. Da kvinderne kom til graven, var den 
kødelige Jesus der ikke. Men der var et engle-
budskab. En forkyndelse: »Jesus er opstået fra 
de døde«. Døden kunne ikke fastholde ham. 
Døden kan ikke fastholde os. Når altertavlen 
lukkes op, ser vi opstandelsens betydning: den 
korsfæstede og opstandne holder nadver sam-
men med os. Og fra altertavlens sydfløj går den 
opstandne og levende Kristus os i møde som ly-
set, der skinner i mørket. Og det lys, som Jesus 
er, kan mørket aldrig få bugt med.
Når altertavlen er lukket i fastetiden, fastholdes 
vi på dødens alvor, men også på længslen. Vi 
længes efter livets sejr over døden. Når altertav-
len lukkes op påskemorgen, ser vi den nadver-
fejrende menighed, som vi selv er, og som den 

Den lukkede altertavle med klippegraven.
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opstandne møder søndag efter søndag i menig-
hedens gudstjenester.

FRA DØD TIL NYT LIV
Så er altertavlen en bevægelse fra død til liv, 
fra mørke til lys, fra fravær til nærvær. Jovist, 
et kirkerum med dens billede kan forkynde 
evangeliet sammen med bibellæsninger, salmer 
og prædikener, når udsmykningen er udført 
med ærbødighed, ydmyghed og kærlighed. 
Udsmykningen i Lodbjerg kirke er udført med 
nænsomhed, åbenhed og kunstnerisk styrke. 
Der er en særlig betoning af lyset. Lyset kom-
mer inde fra evangeliet, lyset kommer ude fra 
Guds skabte natur. Der skabes en underfuld 
sammenhæng mellem Kristusforkyndelse og 
skabelsestro.
I den bedste kirkekunst (og dette hører til det 
bedste i Danmark) forenes krop, sind og ånd. I 
kirkens billeder får evangeliet krop.
Altertavlen virkeliggør påskens budskab: Jesu 

lidelse, død og opstandelse. Lodbjerg kirke og 
dens udsmykning gør forkyndelsen rigere og 
dybere.
Er det du læser her sandt? Jeg tror, at du kan 
få det bekræftet ved en af påskens gudstjene-
ster. Jeg håber, at vi også fremover har tre åbne 
kirker i vort lille pastorat, hvor vi kan mødes 
til gudstjenester, hvor vore korte dage kan få 
glimt af evigheden og hvor vi kan møde Kristus 
og hinanden, hvor kærligheden har sit sted og 
hvor »livets mening lyder fra vor skabers egen 
mund«. I ønskes en velsignet påsketid.

NB: I Lodbjerg kirke ligger i våbenhuset et lille 
hæfte om kirkens udsmykning. For interessere-
de i ny dansk kirkekunst henvises til en fremra-
gende ny bog af Lisbeth Smedegaard Andersen: 
»Huset med de mange boliger«. I den bog er der 
også et afsnit om Lodbjerg kirke.

Kaj Mogensen

Den åbnede altertavle: 
en forkyndelse af 

opstandelsen.
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AT HOLDE HVILEDAGEN HELLIG
Et af de ti bud i Det Gamle Testamente foku-
serer på vigtigheden af at have en ugentlig hvi-
ledag. Ordet hvile hedder på hebraisk sabbat. 
Dette bud lyder i den nye oversættelse: »Husk 
sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må 
du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den 
syvende dag er sabbat for Herren din Gud« (2. 
Mos. 20, 8-10) I den gamle oversættelse lød det: 
»Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 
I seks dage skal du arbejde og gøre al din ger-
ning, men den syvende dag skal være hviledag 
for Herren din Gud«.
Den syvende dag i ugen er jo lørdag - for tidli-
gere betragtede man søndagen som den første 
dag i ugen. (Hvilket forvirrede mig meget i 
begyndelsen af 70’erne, når jeg så på kalende-
ren, og vi både gik i kirke, og det tilmed stod 
som den første dag i ugen). Jøderne har lørdag 
som deres ugentlige hviledag, mens de kristne 
valgte søndagen som hviledag, søndag, som var 
opstandelsesdagen - den dag, Jesus opstod fra 
de døde. Derfor har de kristne til alle tider haft 
søndagen som hviledag og gudstjenestedag. I 
moderne tid, hvor de fleste betragter mandag 
som ugens første dag og holder weekend lør-
dag og søndag, tænker man ikke så meget over 
dette længere. Kalenderen er også lavet om. Nu 
er mandag første dag i ugen. Men for bare et par 
generationer siden var det noget meget selvføl-
geligt at holde søndag. Da adskilte denne dag 
sig for alvor fra ugens øvrige dage. Man tog lidt 
pænere tøj på end ellers. Man spiste lidt finere 
mad end de øvrige dage. Man tog på besøg. 
Kort sagt: man holdt søndag. Sådan husker jeg 
det også fra mit barndomshjem.
Det har de fleste mistet sansen for i vore dage, 
og det er lidt synd, synes jeg. For både krop og 
sjæl har brug for hvile ind imellem, brug for tid 
til restitution, tid til eftertanke, tid til at få la-

det batterierne op. Sådan som rigtig mange af 
os holder weekend, jamen, så fares der fuldt så 
meget rundt disse to dage med lister af opgaver 
og fritidsaktiviteter, der skal nås. Og det er ikke 
sundt i det lange løb. Når stress er ved at blive 
en hel folkesygdom, som flere og flere lider af 
og bukker under for, så hænger det måske sam-
men med dette. Kroppen siger simpelt hen fra 
- kan ikke tåle dette konstante høje aktivitets-
niveau. Her er det, vi har fået hviledagen, hvor 
vi skal koble fra det daglige stress, gå i kirke til 
højmesse og foretage os noget, vi ikke gør på 
hverdagene. Desværre er der en tendens i tiden, 
hvor nogle biskopper vil flytte søndagsgudstje-
nesterne til en anden ugedag for at tilpasse sig 
det moderne familieliv. I stedet for at tilpasse 
sig det moderne familieliv, burde kirken holde 
fast i søndagen som hviledag, for vi har brug for 
denne!
For mit vedkommende foretager jeg mig de 
ting, der skal gøres på hverdagene, så jeg, når 
jeg kommer til hviledagen, helt kan hellige mig 
den: gå til højmesse, tage del i nadveren og få 
min velsignelse samt være i fællesskab med an-
dre i menigheden. Vi var i den situation, at vi 
for et par år siden måske ikke mere kunne være 
et selvstændigt pastorat. Heldigvis kom der en 
løsning i sidste øjeblik. Vi fik en præst på halv 
tid, og må nøjes med tre gudstjenester hver må-
ned.

KOM  HVILEDAGEN I HU...
Så holder du den hellig....
Lidt om hvordan hviledagen former mit liv - 
og hvordan mit liv er tilpasset hviledagen.
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Den søndag, hvor kirkedøren er lukket, er ikke 
den samme søndag for mig. Jeg har ikke den 
samme glæde ved det, jeg foretager mig, som de 
søndage, hvor jeg kan starte med en højmesse, 
tage ud i naturen bagefter, besøge venner og el-
lers foretage mig noget, jeg ikke foretager mig i 
ugens løb. Der mangler ganske enkelt noget…

HVERDAGSGUDSTJENESTER
Et knækket træ har ingen vækst, det samme 
med os. Glemmer vi hviledagen og dens glæder, 
går vi også langsomt i stå. Det kan være stress, 
som jeg skrev om før. Det kan være åndeligt 
forfald, fordi vi ikke kommer i kirken, men an-
ser gulvvask og andre daglige ting for mere vig-
tige end at holde en sand hviledag. Jeg har det 
ikke super godt de søndage, hvor kirken her er 
lukket. Tænk hvis forslaget om at flytte højmes-
ser til hverdage greb om sig, hvordan ville jeg så 
ikke have det.
Det er helt okay at holde kirken åben på en 
onsdag aften eller en anden hverdagsaften, men 
det må ikke gå ud over søndagens højmesser. 
Jeg tror ikke, at kirken vil få flere besøgende, 
fordi man flytter højmessen. Da har alle jo lige 
så travlt, som nævner arbejde og børn og plig-
ter som ting, der fylder så meget i hverdagen, at 
overskuddet til at gå i kirke næppe vil være til 
stede i højere grad på en onsdag end på en søn-
dag. Det er nok snarere en »generel modernise-
ring« af kirken, der skal til. Flere karismatiske 
og veltalende præster kan tiltrække endnu flere 

borgere, end en flytning af tidspunktet sikkert 
ville kunne.
Vi ser det jo her i vore små sogne. Kirken er 
fyldt godt op om søndagen. Arrangementer i 
ugens løb er også godt besøgte, men ikke i sam-
me grad som højmesserne. Morgenkaffen før en 
gudstjeneste har også trukket nogle flere med til 
gudstjenesten bagefter af dem, vi normalt ikke 
ser så ofte, eller slet ikke har set. Jeg tror mere 
på disse tiltag, som f. eks. vore aftener med høj-
skolesangbogen, hvor der virkelig er fyldt godt 
op i sognehuset, end blot at flytte en højmesse. 
Alle disse aftener giver et sammenhold, der er 
særdeles vigtig for en menighed.
Det kristne liv er ikke et solo-liv, men et liv i et 
fællesskab. Det er et stort fællesskab, hvor man 
er gensidigt forpligtet på hinanden, forpligtet til 
at støtte, trøste, opmuntre og dele glæder. Dette 
kommer tydeligt frem i f.eks. 1 Kor. 12. Hele 
kapitlet handler om, at når vi tilhører Kristus, 
er vi en del af fællesskabet.
Den store statsmand Theodore Roosevelt, sag-
de engang, at en by, der havde eksisteret en vis 
tid uden en kirke (menighed), uvægerligt gik 
tilbage. Jeg tror, han har ret. Vi så jo her den 
store frustration, da alle i sognene gik i uvished, 
om pastoratet blev nedlagt, eller hvad der ville 
ske.
Hviledagen er blevet os givet af Gud. Mit ønske 
for fremtiden er, at vi bevarer søndagens høj-
messer og meget gerne en hver eneste søndag!

Freddie Fenger
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»MAN BLIVER TAVS«
INTERVIEW MED ANNE, CHRISTIAN, JULIUS OG INGRID

Da Birgit Holm-Andersen i forsommeren 2013 
averterede sit husmandssted på Højensvej i 
Svankjær til salg i Thylands Avis, var der fluks 
en seriøs køber på krogen. Anderledes kunne 
det næsten ikke være, for annonceteksten var 
ledsaget af et pragtfuldt luftfoto, som ikke bare 
viste den skønne ejendom, men også gav et vue 
ind over Nationalparken i al dens storladenhed. 
Billedet har Birgit i sin tid fået af naboen, Lars 
Hvid. Jeg kender godt Lars, og jeg gætter på, at 
mange af Sognenyts læsere har set ham på af-
stand, når han en varm sommerdag er på tur hen 
over trætoppene. Lars har nemlig en flyvende 
knallert, og den nyder han at futte af sted med, 
når vejret er til det. Jeg fatter ikke, at han tør, 
men ham om det.
Det holdt hårdt for Birgit at forlade perlen på 
Højensvej, men nu har hun fundet en passende 
ældrebolig i Thisted. Dermed er hun tilbage 
ved udgangspunktet, for Thisted er netop byen, 
hvor Birgit er født og båren.

»JEG STILLER KUN EN BETINGELSE!«
Ægteparret, Anne og Christian, som købte Bir-
gits ejendom, flyttede 1. august 2013 ind på 
Højensvej 4 med deres to børn, Julius og Ingrid.

Christian er oprindelig fra Risskov, Århus, og 
Anne er fra Klampenborg nord for København.
De mødte hinanden i 1998 i roklubben DSR i 
København, hvorefter de hurtigt flyttede sam-
men og blev gift i 2000. Allerede da Julius var 
lille, bosatte familien sig ved Dyrehaven, hvor 
de har boet, indtil de flyttede til Thy. 
Christian indleder vor samtale med at erklære: 
»Jeg stiller kun en betingelse, og det er, at du ro-
ser Sønderhå-Hørsted Friskole til skyerne. Den 
måde, de har modtaget Julius og Ingrid på - 
morgensamlingen på skolen, som dagligt består 
af to sange og fadervor og så en vandretur rundt 
om Sønderhå Kirke - skoleleder Lise Tølbøll- 
lærerne fra en kant af - omgangstonen. Men, og 
der er faktisk et men: hvor er det ærgerligt, at 
Eigil har besluttet, at han vil lade sig pensionere.
Der er simpelthen format over den skole. Vi 
prioriterer vore børn højt og glæder os dagligt 
til deres hjemkomst, for der er så meget, der skal 
fortælles. Sådan er Sønderhå-Hørsted Friskole. 
Husk endelig at rose den!«.

ANNE OG CHRISTIANS BAGGRUND
Anne har en kandidatgrad i kommunikation og 
psykologi, cand. comm., samt en idrætslærer-
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uddannelse, men det er begrænset, hvor meget 
hun har brugt uddannelserne, da hun i sin tid 
valgte at gå hjemme hos børnene for at give dem 
den bedst mulige start på tilværelsen. Christian 
har en universitetsuddannelse i økonomi; cand. 
oecon. og har arbejdet bl.a. i Finansministeriet, 
Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Stan-
dard. Christian har også en møbelsnedkerud-
dannelse fra »The Inside Passage School of Fine 
Woodworking«, en privat drevet skole i Cana-
da, som hvert år uddanner nogle få møbelsned-
kere efter den meget anerkendte møbelsnedker 
James Krenovs principper.

AT FINDE »STEDET«
Christian og Anne har boet det meste af deres 
liv i villakvarterer, men de er ikke i tvivl om, at 
det er ude i naturen, de har hjemme. De sidste 
par år har de ledt efter et sted, der kunne op-
fylde deres krav til »STEDET« i deres tilværelse. 
Nu har de fundet det.
Thy var ikke det første sted, de ledte. De har 
kigget på muligheder i Sverige. Der er jo i tu-
sindvis af torper i de svenske skove. Små haci-
endaer i Nordspanien har været inde i billedet. 
Mallorca uden for charterturisternes fodstier 
kunne også være en mulighed. Det gælder lige-
ledes naturskønne dale i British Columbia nær 
Canadas Stillehavskyst. New Zealand. Ja hele 
kloden har ret og slet været i søgefeltet.
Forrige sommer, da familien skulle finde ud 
af, hvad sommerferien kunne bruges på, blev 
Danmarkskortet lagt på 
bordet, og her faldt blik-
ket på det store grønne 
bælte langs Thys vest-
kyst. En familiecykeltur 
rundt i Nationalparken 
blev planlagt, og den 
blev skæbnesvanger. 
Fjorten dage efter hjem-
komsten måtte de tilba-
ge og foretage endnu en 
cykeltur i området. Der-
efter var familien solgt 
til Thy. Valget faldt som 
nævnt på Birgit Holm-
Andersens ejendom i 
Svankjær.

Naboerne har taget rigtig godt imod de nye til-
flyttere, som man nu en gang har for vane her 
på egnen. Naboer er kommet med velkomstga-
ver, Julius har fundet en ven i naboens Jesper og 
Ingrid, som gik på rideskole, da familien boede i 
Klampenborg, har flere gange fået en ridetur på 
Gros hest. Det kan begge parter uden tvivl have 
gensidig glæde af, for Ingrid vil være en god ba-
bysitter for lille Frederik, den dag Gro og Jakob 
lige står og mangler en af slagsen. Måske bliver 
hun en skønne dag selv ejer af en lille islandsk 
hest. Hvem ved?

DA HIMLEN VAR BLÅ OVER THY   
Da en gruppe Svankjærborgere i fællesskab den 
2. september arrangerede frikadellespisnings- 
og sangaften i sognehuset, deltog Anne, Chri-
stian og børnene. Der var fuldt hus, og vi sad 
tæt. Snakken gik livligt, frikadellerne smagte 
godt, og der var nok af dem. Sangen truede 
med at løfte taget. Det var en god aften for alle 
fremmødte. Anne og Christian minder mig om 
den aften, da himlen i mere end en forstand var 
blå over Thy. 
De har sikkert også nævnt aftenen for familie 
og venner østpå i landet. (Thy skal svare igen, 
når landsdelen bliver konfronteret med udtryk 
som »udkantsdanmark« og »den rådne banan!« 
Svaret skal være åndfuldt og begavet. Hvorfor 
ikke fortælle vidt og bredt om, hvordan vi hyg-
ger os i Thy, når vi spiser frikadeller og synger 
i fællesskab.)
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Jeg har en indgroet fornemmelse af, at fremti-
den tilhører den, der fortæller historier, så jeg 
viderebringer med fornøjelse vandrehistorien 
om manden, der frejdigt erklærede, at han var 
thybo og uden blusel fortsatte: »det er jo ikke 
noget, man sådan går og praler med i det dag-
lige, men man er jo da så evig taknemmelig for 
det«. 

MAN BLIVER TAVS   
Christian har lagt mærke til, at man bliver tavs, 
når man går i storslået natur. Vinden kan suse, 
efterårsbladene rasle, men man bliver tavs. Ikke 
en viljesakt, men tavsheden melder sig uvæger-
ligt, når man går derude, ene eller flere, som er i 
fodslag med hinanden.

ELLER GØR MAN? 
Det gør vist ikke noget, at jeg refererer en lille 
historie, som Anne fortalte om en lidt ældre 
dame, som var kommet østfra i landet for at 
besøge vor tilflytterfamilie. Under besøget blev 
man enige om, at der efter frokosten skulle gås 
skovtur. Det var i begyndelsen af oktober må-
ned. Blæsten blæste, hvilket den jo er god til på 
disse kanter, og bygerne drev i rækkefølge ind 
over, vestfra. Den ældre dame var som inkarne-
ret bymenneske iført spraglet frakke, ny hat og 
ganske nydelige, men lidt upraktiske »vandre-
sko«. Det viste sig, at blæsten havde særlig for-
kærlighed for hendes farverige paraply. - Hun 
snakkede i et væk, højt og gennemtrængende. 
Det forsonende var, at turen ikke blev så lang, 
og at hun ved hjemkomsten bedyrede, at hun 

havde nydt den aldeles pragtfulde spadseretur i 
fulde drag. Det er den slags, der varmer den, der 
gerne vil vise sin nye hjemmebane frem!

FÅR FREDDIE OGSÅ KAGER?
Jeg ved ikke, om det er mig, der mager det 
sådan, men jeg har lagt mærke til, at jeg altid 
bliver inviteret til eftermiddagskaffe med hjem-
mebag, når jeg er ude for at interviewe folk til 
»Sognenyt«.
Mon Freddie også får kaffe og kage, når han er 
ude for at fotografere? Anne havde bagt muf-
fins, og det endda af bedste slags.

JULIUS HAR LOVET AT VISE MIG  
SIN CYKEL 
Julius og Ingrid sad selvfølgelig med til bords. 
De havde begge fået ny iPad på friskolen, så de 
havde meget at se til, når de også skulle følge 
samtalen og nu og da deltage i den. Under sam-
talen lovede Julius, at jeg må se hans cykel, men 
det nåede vi ikke, så jeg går derud igen en af 
dagene. Hvis jeg går »tværmarker«, som vi sag-
de i min barndom på Vardeegnen, så er gåturen 
højst på fem-seks hundrede meter hver vej.
Som licensrytter tilknyttet Thy Cykle Ring har 
Julius sin alder taget i betragtning vist gode tak-
ter. Han glæder sig over, at han og Christian i de 
kommende år kan benytte asfaltvejen mellem 
Svankjær og Lyngby som træningsbane.   

I PASTORATET ER DER LET ADGANG  
TIL GODE NATURALIER  
Jeg kan ikke krybe uden om længere. Jeg ved, 
at læserne sidder og venter på at få svar på, hvad 
vor tilflytterfamilie dog vil leve af, når hvede-
brødsdagene på Højensvej er udrundne. Sådan 
er vi jo her i pastoratet. Kærlighed og kildevand 
kan bære gennem meget. Kantareller, blåbær, 
sortbær, tranebær, hyldebær, mirabeller, hav-
tornebær, en slant kartofler i en sæk, 5-6 spande 
nedfaldsæbler fra Karsten Fritzner i Boddum, 
20 pund selvpluksjordbær til fryseren, et par 
gode jolletorsk fra Vorupør, en spand håndfan-
gede forårssild hjembragt en skøn majdag fra 
Oddesundbroen. Ja, vi behøver ikke at drage 
længere end til Lyngby en dag i makrelsæsonen, 
før der er fisk på bordet den næste uges tid. 
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Alle disse skønne naturalier har vi, som bor i 
pastoratet adgang til for ingen eller meget små 
penge. 
Men der skal jo også brød på bordet, og alt det 
løse, det koster jo også. Så jeg spørger Christian 
og Anne direkte på læsernes vegne: »Hvad vil I 
så leve af?«.

HÅND OG ÅND I THY 
Anne og Christian er netop nu ved at indrette 
et lille møbelsnedkeri, hvor de to alene vil de-
signe og fremstille møbler. Thy er den perfekte 
ramme både for hånd og ånd, siger parret.  Thy 
giver med sine åbne vidder og høje himmel 
mulighed for at tænke egne tanker, og det er 
et privilegium at være bosat her og bruge sine 
hænder til noget så jordnært som at bygge møb-
ler. »Til foråret vil vi åbne vores døre for alle 
lokale som måtte have interesse for det, men 
mere om det til den tid«, siger de samstemmen-
de. Således forestiller jeg mig, at det vil stå en-
hver Svankjærborger frit for at købe et møbel i 
Anne og Christians lille virksomhed, men Anne 
og Christian fortæller, at vægten er på det in-
ternationale marked. »De nye muligheder, som 
internettet giver, er den perfekte platform for 
os. Du har nu muligheden for som lille virk-
somhed, placeret hvor som helst, at nå ud i hele 

verden«, siger Anne. Møblerne er henvendt til 
et kræsent publikum, som værdsætter kvalitet i 
alle detaljer. »Der er et spændende og voksende 
internationalt marked for eksklusive produkter, 
hvor det alene er kvaliteten, som sætter dags-
ordenen«, fortæller Christian. »Vi vil fremstille 
møblerne i små serier. Så egentlig produktion 
kan man ikke tale om. De fleste bliver forbavset, 
når de hører, hvor lang tid det tager at fremstille 
vores møbler«, fortæller parret. »Man kan vel 
godt sige, at vi er i modstrøm med tidsånden, 
hvor der gerne skal produceres mere for min-
dre. Vores ærinde er et andet. Vi vil tillade os at 
bruge den tid, der skal til for at levere det bed-
ste, vi kan«. Christian viser mig en høvl, som 
han har lavet. Et genuint stykke værktøj i hårdt, 
tungt, mørkt træ. Der findes ikke en høvl ma-
gen til i verden. Sådan bliver det: Håndens ar-
bejde i højsædet. 

RÅDYRENE SPRANG SKYNDSOMT  
TIL SKOVS
Samtalen er forbi. Jeg føler mig beriget. På fal-
derebet erklærer Anne, at hun ud over at elske 
Vestkystens barske natur og naturparkens vid-
der også er haveentusiast. ( Jeg græmmes, når jeg 
tænker på, hvad der skete, da jeg efter tre timers 
samtale med familien trådte ud ad yderdøren. 
Klokken var seks, og mørket var faldet på. Jeg 
trådte lige ud i Annes nykultiverede blomster-
bed. Jeg græmmes, siger jeg. Undskyld Anne!)

Da jeg vender bilen for at køre hjem, fanger 
billygternes lys 8-10 græssende rådyr på en 
nabomark. De rejser hovederne og springer 
skyndsomt til skovs.  

Villiam Mortensen

Christian med 
sin hjemme-
lavede høvl.

KIRKEBIL
Kirkebilen til alle gudstjenester og kir-
kelige arrangementer kan bestilles hos: 
Dantaxi Thisted på tlf. 97 92 04 22.
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»Hvem ville kende Berlevåg i dag, hvis ikke de 
havde haft deres mandskor?«, sådan slutter jour-
nalisten fra Viborg Stifts Folkeblad sin artikel, 
der over otte spalter i ord og billeder fortæl-
ler, hvordan herrerne fra det nordligste Norge 
lykkedes med noget, som kun få – hvis nogen 
som helst – andre kor har gjort i nyere tid: at 
fylde en af Danmarks største katedraler, Viborg 
Domkirke, med betalende tilhørere til korsang 
à capella. Turneen i Danmark blev desuden en 
ilddåb for korets nye dirigent Ann G. Søreng, 
der klarede opgaven med bravur. 
Succes’en i Viborg Domkirke står ikke alene. 
Korets syv koncerter på dansk jord var alle 
særdeles velbesøgte. »Jeg vidste godt, at koret 
er meget populært og kendt i Danmark, men 
et tal på 4.000 tilhørere til disse syv koncerter 
overgik mine højeste forventninger!«, fortalte 
Thorbjørn Berg, som er barnefødt i Berlevåg. 
»Vi kunne uden vanskelighed have arrangeret 
dobbelt så mange koncerter, hvis koret havde 
haft tid og kræfter. Siden det blev kendt, at Ber-
levåg Mannskor planlagde besøg i Danmark, 
har vi fået forespørgsler om mange flere kon-
certer, end vi kunne rumme i programmet. Det 
viser også den fantastiske interesse, der står om 
koret«, siger fhv. højskoleforstander Thorbjørn 
Berg, som ved alle korets koncerter præsente-
rede sangene med lune, vid og gode anekdoter.

Selvom Thorbjørg Berg har boet mere end 60 
år i Danmark, har han livet igennem holdt kon-
takt med sin fødeegn i Norge, og han glæder 
sig over, at mandskoret endnu en gang skaber 
international interesse om Berlevåg. Han er 
vokset op sammen med en del af korets mange-
årige medlemmer, og denne personlige kontakt 
er en del af forklaringen på, hvorfor Berlevåg 
Mannskor sagde ja til opfordringen fra korets 
danske vennekreds om at lave en turné blandt de 
mange heftige og begejstrede koncertgængere. 
Til turnéens første og sidste kirkekoncerter 
(Svankjær og Arden) måtte man endda afvise 
interesserede ved døren, mens andre lyttede til 
mandssang gennem åbne døre fra våbenhuset, 
fordi der ikke var flere pladser i kirkerummet.
»Vi kan ikke huske, at der før har været så mange 
inde i vores kirke på en gang. Det slog juleaften 
med flere længder«, erklærede Hvidbjerg Kirkes 
graver. I et sogn med vel 230 sjæle havde koret 
lavet aftale om turneens første koncert tidligt 
fredag eftermiddag, og forventningen var, at de 
150 pladser i den smukke, næsten 1000 år gamle 
kirke ville række. Men interessen slog alle re-
korder, og da kirken var fyldt op med flere end 
200 tilhørere, stod der fortsat folk udenfor.

17

BERLEVÅG MANNSKOR 
SANG SIG FOR FULDE HUSE GENNEM DANMARK

 Koret i Viborg Domkirke
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MINDESTEN - BISKOP CHRISTEN LODBERG

Efter koncerten i Svankjær fik organist Kirsten 
Madsen og præst Bart Vanden Auweele over-
rakt en bordfane med Berlevåg Mannskors logo.
Efter koncerten skrev Thorbjørn Berg til vores 
organist Kirsten Madsen, der er »ophavsmand« 
til, at koret kunne komme til Svankjær: »Tak 

for den fine start for korets turné. Det blev en 
overvældende succes… Drengene rejste trætte, 
glade og taknemlige tilbage til Berlevåg tirsdag. 
Da var jeg også træt, men glad for resultatet... 
Hils præsten og gerne lederen af skulpturpar-
ken, som skabte en fin ramme omkring kaffen. 
V.h. Thorbjørn«.
Med sådan en premiere var Danmarksbesøget 
skudt godt i gang, og den store interesse for 
koncerterne også i Herning Kirke, Skt. Markus 
Kirke i Aalborg og Arden Kirke viser, at Berle-
våg Mannskor og filmen »Heftig og Begeistret« 
fortsat er i frisk erindring hos mange danskere. 
Dem, der endnu ikke har haft mulighed for at 
se filmen, får en sidste chance tirsdag den 4. fe-
bruar kl. 14.30 i sognehuset, når tirsdagsklub-
ben holder filmeftermiddag med efterfølgende 
mulighed for fællesspisning.

Freddie Fenger

Ved vejen fra Lodbjerg mod Krik står denne sten, som blev afsløret en lun junisøndag 1962.
Stenen var rejst af - og blev afsløret af - sognets tidligere præst, den 90 årige pastor emer. Ove Chr. 
Krarup og dennes bror. De var direkte efterkommere af den berømte thybo.

Biskop Christen Lodberg blev født 31.10.1625. Han hed oprindelig Jensen og var søn af en fattig 
bonde i Lodbjerg, Jens Christensen. Ved flid og dygtighed og ved gode menneskers hjælp, lykkedes 
det bondesønnen at komme på latinskole. Først i Thisted og senere i Roskilde, hvorfra han blev 
student i 1647, for senere at uddanne sig indenfor teologien.
 Han kom vidt omkring i Europa. Han ledsagede bl.a. de kongelige på deres rejser, blev professor på 
Sorø Akademi, blev provst i Roskilde - for så i 1681 at blive biskop i Ribe. Dette embede bestred 
han med stor dygtighed og nidkærhed til sin død 12. juni 1693. Han beskrives som en from, tro 
og ivrig biskop, der med megen omhu vogtede over sædeligheden. De uordentlige præster fandt 
i ham en streng tugtemester, og han gik skarpt til værks overfor overtroiske levn i menighederne.
Biskop Chr. Lodberg glemte ikke sin hjemegn. Bispeparret forærede i 1692 Lodbjerg Kirke en 
messehagel og et alterklæde.

På stenen står: CHRISTEN JENSEN LODBERG
 f. HER 1625
 d . SOM BISKOP I RIBE 1693

 VILJEFAST MED MANDIGT SIND
 FROM HAN KOM TIL ÆRENS TIND

 DYDEN ADLEDE VORE FORFÆDRE 
 (oversættelse fra latin)

 ANNO 1962.
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Kirkeliv og kirkegangsstatistik er to ganske 
forskellige ting! Om noget giver mening, om 
evangeliet får kød og blod i hverdagen, kan 
ikke fattes i tal og tabeller. En morgenvandring 
i klitterne kan være langt mere evangelisk end 
en prædiken, og en personlig samtale kan være 
meget mere skelsættende end en velbesøgt an-
dagt. Og alligevel er det vigtigt at sætte fokus 
på, hvordan det står til med statistikkerne om-
kring »folkekirkemedlemmer« og »kirkegang«. 
Først og fremmest fordi folkekirkens økonomi 
og præstens ansættelsesforhold afhænger af det. 
Men også fordi evangeliet er en glædelig nyhed, 
som ønskes forkyndt til så mange mennesker 
som muligt og så dybtgående som muligt…
I 2011 blev det besluttet at lade Hvidbjerg 
Vesten Aa - Ørum - Lodbjerg Pastorat bestå i 
sin daværende form og oprette en stilling som 
halvtidsbeskæftiget, overenskomstansat sogne-
præst. Halvdelen af præstelønningen (en »kvart 
stilling«) står stiftet for, mens menighedsrådet 
skulle finde den anden halvdel igennem bespa-
relser på driften. Ordningen blev oprettet som 
en forsøgsordning på fire år og udløber per 30. 
september 2015. Nu er vi halvvejs, og det er på 
tide at gøre status over kirkelivet i vores pasto-
rat.

KLITSOGNENE OG   
DEN »RÅDNE BANAN«
I pastoratet boede der i slutningen 
af 2013 414 indbyggere. Antallet 
mindskes år efter år. Da jeg blev 
ansat som sognepræst i oktober 
2011 boede der stadigvæk 432 
mennesker i pastoratet, og da Kaj 
Mogensen blev ansat i 1984 var 
tallet omkring 550. Indbyggertal-
let mindskes med omkring 2 % år- 
ligt, og nedgangen ser ikke ud til at 

stoppe. På nuværende tidspunkt bor der kun 
364 folkekirkemedlemmer i pastoratet. Til gen-
gæld er der i øjeblikket 36 sognebåndsløsere 
tilknyttet Klitsognene. Ingen af pastoratets ind-
byggere har løst sognebånd andetsteds.
Befolkningsnedgangen er selvfølgelig ikke kun 
begrænset til vore sogne. Hele Thy og »Ud-
kantsdanmark« konfronteres med den samme 
problematik. I medierne læser vi uophørligt om 
strukturændringer og lukninger af små enhe-
der (skoler, plejehjem, købmænd…) til fordel 
for større, centrale institutioner. Også i kirken 
bliver der mere og mere drøftet kirkelukninger 
(f.eks. af sogne under 200 indbyggere). Ingen 
andre steder i Danmark er der flere små kirker 
end i Sydthy Provsti. I provstiet er der på nuvæ-
rende tidspunkt 25 sogne og 11,5 præstestillin-
ger til 14.153 indbyggere (dvs. i gennemsnit 566 
indbyggere per sogn og 1231 indbyggere per 
præst). En sammenligning af disse tal med andre 
provstier (tabel 1) viser tydeligt, at situationen 
i Sydthy er særlig, også når man sammenligner 
med naboprovstier i andre tyndt befolkede om-
råder. En del af forklaringen er dog, at Sydthy 
Provstis største by Hurup er betydeligt mindre 
end f.eks. Thisted eller Nykøbing.

KIRKELIV OG 
KIRKEGANGSSTATISTIK 

EN STATUSOPGØRELSE AF DET KIRKELIGE LIV I KLITSOGNENE

Tabel 1: Sognestørrelse og antal præstestillinger
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Befolkningsnedgangen er ikke sket uden kon-
sekvenser for Thy og for Klitsognene. Aalborg 
Stift fik for få år siden at vide, at stiftet skulle 
afgive 7,8 præstestillinger til andre stifter - og i 
de sidste år har det især i landområder medført 
strukturændringer og nedskæringer i præste-
stillinger. Således har f.eks. Morsø Provsti de 
sidste par år afgivet 2,5 præstestillinger. Da Kaj 
Mogensen gik på pension i 2011, blev Klitsog-
nene efter forhandlinger bevilliget, at pastoratet 
kunne fortsætte som en enhed, men at fuldtids-
stillingen skulle omdannes til en stilling på halv 
tid.
Menighedsrådet og jeg valgte derfor at udar-
bejde en plan, som tog højde for disse ændrede 
betingelser. For det første besluttedes det at 
lægge de to menighedsråd sammen til et stør-
re råd på ni medlemmer. Beslutningen skulle 
ikke kun forstås ud fra et ønske om at »spare 
på præstens tid«, men også som en styrkelse af 

sammenholdet og fællesskabet i pastoratet. Et 
samlet menighedsråd, hvor alle føler ansvar for 
pastoratet som helhed, kan være med til at styr-
ke Klitsognenes sammenhold, også når der er i 
fremtiden skal drøftes sognestruktur og præste-
stillinger. Derudover valgte man at skære ned 
på gudstjenesteantallet, så det stemmer overens 
med de præsteressourcer, sognene har. Det blev 
besluttet, at der fremover som regel kun er én 
gudstjeneste i pastoratet om søndagen (undta-
gen Pinsemorgen og Juleaften). Også denne be-
slutning var ikke kun et spørgsmål om »at spare 
på præsten«, men blev også truffet i håbet om, 
at kirkegængerene ville krydse sognegrænserne 
og betragte pastoratet som en enhed. Statistik-
kerne nedenunder viser, at dette i store træk er 
lykkedes.
Mere problematisk var beslutningen om ikke 
mere at tilbyde minikonfirmandundervisning 
og om på nogle søn- og helligdage ikke at hol-
de gudstjeneste. Disse beslutninger var ikke 
nemme at træffe, og det føltes og føles som tab, 
der måske nok er nødvendige på grund af hal-
veringen af præstestillingen, men ikke er uden 
konsekvenser for livet i Klitsognene. Til gen-
gæld valgte menighedsrådet at satse på et en-
gagement båret af flere frivillige kræfter og på 
at beholde konfirmandundervisningen hjemme 
i pastoratet. En sidste vigtig ændring i forhold 
til tidligere er, at menighedsrådet har vedtaget 
nogle bestemte retningslinjer mht. lørdagsdåb 
og andre særskilte kirkelige handlinger, som 
garanterer en stor fleksibilitet for sognebørn 
og sognebåndsløsere, men som til gengæld be-
grænser disse særskilte gudstjenester for perso-
ner uden tilknytning til sognene. 

Det er vigtigt at sætte fokus på, 
hvordan det står til med stati-

stikkerne omkring »folkekirke-
medlemmer« og »kirkegang«. 

Først og fremmest, fordi folke-
kirkens økonomi og præstens 
ansættelsesforhold afhænger 

af det. Men også fordi evange-
liet er en glædelig nyhed, som 
ønskes forkyndt til så mange 
mennesker som muligt og så 

dybtgående som muligt…
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GUDSTJENESTEDELTAGELSE
Et svindende indbyggerantal betyder dog ikke, 
at det ikke giver mening at beholde kirkelivet 
i Klitsognene. Tværtimod! Gudstjenestedelta-
gelsesstatistikkerne viser meget tydeligt, at kir-
ken er en vigtig spiller i lokalsamfundet. Den 
viser også, mener jeg, at opretholdelsen af pa-
storatet og den halvtids præstestilling fuldt ud 
er berettiget!
I 2013 har vi haft 3183 kirkegængere til pa-
storatets almindelige gudstjenester (se tabel 2). 
Kirkelige handlinger og andre aktiviteter såsom 
koncerter, fyraftenssange osv. er ikke inklude-
ret i disse tal. I gennemsnit var der omkring 
48,2 kirkegængere pr. gudstjeneste. Målt pr. 
folkekirkemedlem betyder det en kirkegangs-
procent på 12 % (sognebåndsløsere medregnet). 
Omvendt betyder det, at en gennemsnitsfolke-
kirkemedlem har deltaget næsten 8 gange i en 
gudstjeneste.

HVIDBJERG KIRKE 2010 2012 2013
Antal kirkegængere 1628 1655 1512
Antal gudstjenester 35 30 24
Gennemsnit pr. gudstj. 46,5 55,2 63

PASTORATET 2010 2012 2013
Antal kirkegængere 3698 3409 3183
Antal gudstjenester 92 71 66
Gennemsnit pr. gudstj. 40,2 48,1 48,2

LODBJERG KIRKE 2010 2012 2013
Antal kirkegængere 1304 1013 1057
Antal gudstjenester 34 22 25
Gennemsnit pr. gudstj. 38,4 46,0 42,3

ØRUM KIRKE 2010 2012 2013
Antal kirkegængere 766 741 614
Antal gudstjenester 23 19 17
Gennemsnit pr. gudstj. 33,3 39 36,1

Tabel 2: Kirkegang i 2010, 2012 og 2013

Det er interessant at sammenligne disse tal med 
kirkegangen i 2010 - det sidste hele år pasto-
ratet har haft en præst på fuldtid (der skal dog 
tages et lille forbehold for sammenligningen, 
idet kirkegangen måske ikke blev noteret med 
samme nøjagtighed i tidligere år). I forhold til 
2010 er antallet af kirkegængere i absolutte tal 
mindsket med 13,9 %, mens befolkningstallet i 
samme periode (2010 til 2013) gik ned fra 453 
til 414 indbyggere, dvs. en nedgang på 8,6 %. 
Målt pr. indbygger har nedgangen derfor været 
ret begrænset. Antallet af kirkegængere er dog 
fordelt over betydeligt færre gudstjenester (fra 
92 til 66), hvilket betyder at den gennemsnit-
lige gudstjenestedeltagelse er øget med 20 % i 
forhold til 2010. Desuden er denne stigning i 
gennemsnitskirkegangen stabilt fordelt på alle 
tre kirker.
Kirkegangen i 2013 er på nogenlunde samme 
niveau som kirkegangen året før. Antallet af 
kirkegængere per gudstjeneste er overraskende 
stabil (48,2 mod 48 i 2012). Der har været lidt 
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Antal Antal deltagere Kirkegang Antal gudstj. per 
folkekirkemedlem 
(inkl. sognebåndsløsere)

Gudstjenester 66 3183 48,2 7,9
Særlig dåbsgudstjeneste
Vielse
Begravelse
Andre
Kirkelige handlinger i alt

2
3
3
2

10

68
169
184

40
461 46,1 1,2

Gudstjeneste og 
kirkelige handlinger 76 3644 47,9 9,1
Koncerter, fyraftenssange mm.
Aktiviteter i Sognehuset

519
1648

1,3
4,1

I alt 5811 14,5

Tabel 3: Gudstjeneste- og sogneliv i 2013

 I alt har der været 5811 delta-
gere til en eller anden kirkelig 

aktivitet. Det vil sige, at et 
folkekirkemedlem i pastoratet 
i snit har deltaget 14,5 gange i 

en gudstjeneste eller et arrange-
ment i sognehus eller kirke.
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færre gudstjenester, hvilket har medført en ned-
gang i det totale antal kirkegængere. Det tyder 
på, at »smertegrænsen« i gudstjenesteantallet er 
nået, og at der er grundlag for en forholdsvis 
høj gudstjenestefrekvens. Menigheden oplever 
det som et tab, at der ikke længere er gudstjene-
ste hver søn- og helligdag.
Når man kigger på fordelingen af gudstjenester 
og gudstjenestedeltagelsen i de tre sogne, så ty-
der alt på, at menigheden har været flittig til at 
»komme i hinandens kirker«. Især kirkegangen 
i Hvidbjerg Vesten Aa kirke er høj, men dette 
kan også forklares med, at gudstjenester her 
ofte er knyttet til en anden aktivitet (morgen-
mad, foredrag, frokost eller lignende) i sogne-
huset eller på efterskolen.

KIRKELIGE HANDLINGER,    
KONCERTER M.M.
I pastoratet har der i 2013 været to særskilte 
dåbsgudstjenester, tre vielser, tre begravelser og 
to andre særlige hverdagstjenester (en andagt i 
forbindelse med et konfirmandjubilæum og en 
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andagt i forbindelse med en urnenedsættelse). 
En opgørelse af kirkelige handlinger og andre 
kirkelige aktiviteter findes i tabel 3. I alt har der 
været 5811 deltagere til en eller anden kirkelig 
aktivitet. Det vil sige, at en »gennemsnits fol-
kekirkemedlem« har deltaget 14,5 gange i en 
gudstjeneste eller et arrangement i sognehus el-
ler kirke.
I forhold til 2012 har der været færre kirkelige 
handlinger med væsentligt færre deltagere (461 
kirkegængere, sammenlignet med 730 i 2012). 
Derimod har sognehuset dannet ramme om 
betydeligt flere arrangementer med flere besø-
gende (1648 i 2013 mod 1145 i 2012). Tallet 
viser, at sognehuset bliver brugt, og at de store 
investeringer i forhold til præstegården er et 
plus for kirkelivet i pastoratet. Menighedsrådet 
er rigtig glad for, at huset også bliver brugt af 
f.eks. beboerforeningen til foredrag, fællesspis-
ning, julemarked og andre arrangementer. Des-
uden skal der lyde en stor tak til provstiudval-
get for deres opbakning og hjælp i planerne om 
ombygningen af præstegården til et sognehus.

MENIGHEDSRÅDSARBEJDE   
OG KIRKELIVET
Tallene viser, at kirken i vore sogne ikke er 
tomme bygninger, men et levende fællesskab 
af mange. Med et stort engagement har både 

ansatte og frivillige i de sidste par år bakket op 
om at danne ramme omkring »Klitsognene«. I 
kirkerne mødes vi for at høre evangeliets for-
kyndelse i ord og sakramenter, igennem sang og 
musik, igennem omsorg for og oprigtig interes-
se i hinanden. Der er mange grunde til taknem-
melighed. Nogle initiativer såsom sangaftner, 
kirkefrokoster, ældreklub, »de ni læsninger«, 
kirkebladets redaktion osv. har været helt eller 
delvist organiseret af menighedsrådsmedlem-
mer eller andre frivillige. En særlig tak skal også 
lyde til vores organist, Kirsten Madsen, som er 
tovholder for en række sangaftner, som mange 
sætter stor pris på.
Hvad fremtiden vil bringe i vore sogne er uvis. 
I løbet af 2014 skal situationen drøftes og eva-
lueres med biskop og provst. Menighedsrådet 
ser frem til dette møde og planlægger før dette 
et sognemøde, så vi i fællesskab kan drøfte den 
nuværende situation og planerne for fremtiden. 
Det er menighedsrådets og mit ønske, at det 
også i fremtiden må være muligt at finde en god 
ramme om i fælleskab at være kirke, hvor der er 
plads til alle, og hvor Guds kærlighedsbudskab 
kan høres og mærkes.

Bart Vanden Auweele, sognepræst
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KALENDERENKALENDEREN

Tirsdagsklubben mødes den første tirsdag i hver 
måned fra kl. 14.30 til kl. 16.30. Klubben er et 
mødested for alle, der har tid og lyst, uanset al-
der eller adresse. Man møder blot op til de ar-
rangementer, man ønsker. Kaffe og kage sørger 
Bodil og Vera for, og det koster 20 kr. Kirkebi-
len må gerne bruges til arrangementerne. Tirs-
dagsklubben koordineres af Bodil Hvam Jessen, 
Vera Møller og Freddie Fenger

Den 4. februar: Heftig og Begejstret
Vi skal se filmen »Heftig og begejstret« om koret 
fra Berlevaag i det nordligste Norge. Koret gav 
koncert i en stopfyldt Hvidbjerg v. Aa Kirke, 
og det var en stor oplevelse at høre og se dem.
Der er kaffe som sædvanlig, og ydermere er der 
mulighed for at spise dagens middag sammen, 
men man er også meget velkommen til kun at 
se filmen. Arrangementet begynder på det sæd-
vanlige tidspunkt, men middagen slutter først 
kl. 18.30.
Pris for kaffe: 20 kr. og for middag: 60 kr. Tilmelding 
til spisning senest 2. februar til Bart (9794 8128). 

Den 4. marts: Syng med - gæt med
Kaj Mogensen kigger forbi med akkordeon og 
godt humør. Sange bindes sammen som blom-
ster i en buket - og med glimt i øjet!

TIRSDAGSKLUB

Den 1. april: Blind? Hva’ så!
Vi får besøg af Agnete Odgaard, som har været 
blind i mange år. Hun har skrevet og fortalt om 
blindes situation - og giver os tip om, hvordan 
vi omgås blinde.

Den 6. maj: Eigil Andersen
Ejgil Andersen, som har været klitplantør i 
Lodbjerg fra 1971 til 2001, vil fortælle om sit 
liv. Ejgil voksede op i Husby, hvor hans far var 
klitplantør. Der var K.L. Aastrup præst, og Ejgil 
var ven med Aastrups søn. Ejgil Andersen blev 
uddannet i bl.a. Rold Skov og Farum på Sjæl-
land. Før han kom til Lodbjerg, boede familien 
Andersen i Tranum, Hirtshals og Skagen. 

Tirsdag den 17. juni: Udflugt
Vi tager på sightseeing i Thy. Afgang fra Hvid-
bjerg Vesten Aa kirke kl. 9.00 og hjemkomst ca. 
kl. 17.30. Hvor turen nøjagtigt går hen, er ikke 
helt planlagt endnu, men datoen kan allerede 
skrives i kalenderen. Mere info vil du i løbet af 
foråret kunne finde på vores hjemmeside, og det 
vil blive meddelt i tirsdagsklubben.
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HENT DEN NYE KIRKEKALENDER APP 
TIL DIN SMARTPHONE
Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arran-
gementer i ca. 2.200 kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. 
App’en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt 
at få kirker vist over hele Danmark.
Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og 
kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der 
en kørselsvejledning tilknyttet. Kirkekalenderen henter sine data fra 
Sogneportalen sogn.dk.
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HØJSKOLESANGAFTNER

Vintermånederne byder på sang i klitsognene. 
Elleve mandage i træk (fra den 20. januar til og 
med den 31. marts) organiseres der sangaften i 
sognehuset. Sammen vil vi lovsynge glæden, 
betvinge sorgen og skabe varme midt i vinter-
kulden.

Kommende arrangementer:
Den 3. februar: En særlig salmetone, v. Jørgen 
Kjærgaard. Foredraget bliver en opdagelsesrejse 
gennem højskolesangbøgerne fra de første tilløb 
i midten af 1800-tallet til i dag - med salmerne 
som ledetråd.

Den 10. februar: 
Tradition og for-
nyelse i højskole-
sangbogen, v. Jens 
Grøn. Som medre-
daktør af »den blå« 
vil Jens Grøn for-
tælle om højskole-
sangbogen som en 
veksling mellem 
gammelt og nyt…

Den 17. februar: Kærlighed til land, folk og 
kirkeliv, v. Søren Lodberg Hvas. Vores tidligere 
biskop vil fortælle om de tre bøger, som har en 
særlig plads i hans liv: Bibelen, Salmebogen og 
Højskolesangbogen, under overskriften: »Hjer-
tesproget er vers og sang«.

Den 24. februar: Menighedsaften, v. Kirsten 
Madsen: Menigheden vælger sange og lokale 
musiktalenter spiller.

Den 3. marts: I korsangens værksted, v. Vibe-
ke Aarkrogh: Vi linder på døren og synger 1- og 
2-stemmige sange fra højskolesangbogen og alle 
- absolut alle - kan være med.

Den 10. marts: Den gode melodi, v. Erling 
Lindgren: Hvad er det, der gør, at en melodi er 
god, og hvordan bliver den til? Vi skal synge en 
masse eksempler på dette - herunder også nogle 
af Lindgrens egne melodier.

Den 17. marts: Det nordiske landskab, v. Ivar 
Mæland: Hvert land har sin egen tone - og kon-
trasterne kan være store. Ivar Mæland, tidligere 
leder af kirkemusikskolen, kommer på besøg fra 
Norge for at fortælle om, hvordan Norden er 
repræsenteret i højskolesangbogen.

Den 24. marts: Højskolesangbogsquizaften, v. 
Kirsten Madsen: Alle er velkomne - også ikke 
quizlystne, for selvfølgelig vil fokus også denne 
aften ligge på fællessangen.

Den 31. marts: Et møde med Naja Helmer. Af-
tenen byder på musik fra det klassiske repertoire 
garneret med fortællinger om både musikken 
og om, hvordan og hvorfor man begynder at 
spille som 8-årig og øver sig flittigt for til sidst 
at konkurrere sig ind i et af Europas bedste or-
kestre: Gøteborgs symfoniorkester.

Sangaftnerne begynder kl. 19.00 i sognehuset, og det 
er gratis at deltage.
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LOPPEMARKED
Kære borgere i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg sogn. Så er det tid til at gøre en god handel el-
ler benytte lejligheden til at få ryddet op på loftet eller hvor der måtte gemme sig en salgbar 
»loppe« og samtidig støtte jeres lokale efterskole.

Loppemarked på Svankjær Efterskole søndag d. 16. marts kl. 11.30 - 15.30 i Hallen

Der vil være salg af kaffe, te, boller og kage, som kan nydes i Foyeren. 

Indlevering af gode og salgbare effekter til loppemarkedet kan ske på Svankjær Efterskole lørdag d. 15. marts 
kl.11-15. Ved spørgsmål kontakt Iben på telefon 22813684

Alt overskud fra salget på loppemarkedet går til en investering på eftersko-
len efter elevernes ønske.

Med venlig hilsen
Svankjær Efterskole

BØRNEVENLIGE GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
FASTELAVN
Søndag den 2. marts holdes der efter årlig tradition fastelavnsfest i Svankjær. Festen begynder 
kl. 14.00 med en børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Derefter tager vi til 
Svankjær Efterskole, hvor der står kaffe, kage og sodavand klar, og hvor der er tøndeslagning. 
Eftermiddagen arrangeres i et samarbejde med beboerforeningen.

PÅSKE
Ligesom forrige år vil vi holde en familievenlig påskegudstjeneste. Gudstjenesten er dog flyttet 
til Palmesøndag, dvs. søndag den 13. april. Vi begynder dagen med en børnevenlig højmesse 
kl. 10.30, hvorefter vi tager til præstegården. Vi går på jagt efter påskeæg i præstegårdshaven 
(for både små og lidt større børn) og spiser en børnevenlig menu i sognehuset. Tilmelding er ikke 
nødvendig.

KALENDEREN

Billederne på denne side er fra familiegudstjenesten i oktober.
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KONTAKT
Præst: 
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28  
Mail: baau@km.dk

Bart har ferie fra den 22. til og 
med den 31. marts.

Menighedsrådsformand: 
Ulla Hilligsøe
Lodbjergvej 50,
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 80 59 / 26 36 80 59
Mail: hilligsoee@mail.dk

Graver ved Ørum 
og Lodbjerg kirker:
Birgit Kynde
Lodbjergvej 39, Lodbjerg, 
7770 Vestervig
Tlf.  20 97 09 48
Mail: pky@nst.dk  

Graver ved Hvidbjerg 
Vesten Aa kirke:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 28 44 63 31
Mail: marianne.fyhring@
hotmail.com

Mere info?
Se vores hjemmeside:
www.klitsogne.dk

Kirkebladsudvalg: 
Freddie Fenger, 
Ethel Markusen, 
Villiam Mortensen,
Jette Stüker og 
Bart Vanden Auweele (ansv.)
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NYT FRA SOGNEREJSEN TIL BELGIEN…
I skrivende stund har 35 personer tilmeldt sig sognerejsen. Omkring 
tyve deltagere kommer fra klitsognene, mens resten kommer fra det 
øvrige Sydthy, Thisted og Mors.
Som forberedelse til rejsen organiseres der to aftner, som er åbne 
for alle interesserede, deltagere såvel som ikke-deltagere. Den første 
aften, som finder sted tirsdag den 4. marts, fortælles der om Belgiens 
historie og politiske struktur, mens den anden aften, torsdag den 1. 
maj, vil handle om kulturlivet i Belgien. Aftnerne finder sted i sog-
nehuset fra kl. 19.00 til kl. 21.15, og der er gratis adgang.
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 FEBRUAR
Mandag den 3.  kl. 19.00 - 21.15:  Sangaften (v. Jørgen Kjærgaard).
Tirsdag den 4.  kl. 14.30 - 18.30:  Tirsdagsklub (filmeftermiddag med efterfølgende 
   fællesspisning, tilmelding hos Bart 97948128, 60 kr.).
Torsdag den 6.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Mandag den 10.  kl. 19.00 - 21.15:  Sangaften (v. Jens Grøn).
Mandag den 17.  kl. 19.00 - 21.15:  Sangaften (v. Søren Lodberg Hvas).
Mandag den 24.  kl. 19.00 - 21.15:  Sangaften (v. Kirsten Madsen).
Fredag den 28.  kl. 19.30 - 21.00: Generalforsamling Svankjær Beboerforening.

 MARTS
Søndag den 2.  kl. 14.00 - 16.30:  Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning. 
   (Hvidbjerg kirke og efterskolen).
Mandag den 3.  kl. 19.00 - 21.15:  Sangaften (v. Vibeke Aarkrogh).
Tirsdag den 4.  kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (v. Kaj Mogensen).
  kl. 19.00 - 21.15:  Infoaften om sognerejsen til Belgien.
Torsdag den 6.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Mandag den 10.  kl. 19.00 - 21.15:  Sangaften (v. Erling Lindgren).
Onsdag den 12.  kl. 19.00 - 21.00:  Menighedsrådsmøde.
Lørdag den 15.  kl. 12.00-aften:  Udflugt Svankjær Beboerforening (Saltcentret i 
   Mariager, Hvidsten Kro. Pris: 200 kr. 
   Tilmelding hos Karen Lis på tlf. 97948140).
Søndag den 16.    kl. 11.30 -15.30:       Loppemarked på Svankjær Efterskole.
Mandag den 17.  kl. 19.00 - 21.15:  Sangaften (v. Ivar Mæland).
Fredag den 21.  kl. 18.00:  Fællesspisning og hyggeaften 
   (org. Beboerforening, 50 kr.)
   Tilmelding hos Kirsten på tlf. 6176 2865.
Mandag den 24.  kl. 19.00 - 21.15:  Sangaften (v. Kirsten Madsen).
Mandag den 31.  kl. 19.00 - 21.15:  Sangaften (v. Naja Helmer).
 
 APRIL
Tirsdag den 1. kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (v. Agnete Odgaard).
Torsdag den 3.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Søndag den 13.  kl. 10.30 - 14.00:  Familiegudstjeneste, påskeægjagt og fælles-
   spisning (Hvidbjerg Kirke og Sognehuset).
Lørdag den 26.  kl. 13.30 - 22.00:  Stævne for Y’s men, distrikt Limfjorden 
   (Hvidbjerg Kirke og efterskolen).

 MAJ
Torsdag den 1.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke)..
  kl. 19.00 - 21.15:  Infoaften om sognerejsen til Belgien.
Søndag den 4.  kl. 9.15 - 10.15:  Morgenkaffe inden gudstjenesten.
Tirsdag den 6.  kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (v. Eigil Andersen).
Onsdag den 7.  kl. 19.00 - 21.00:  Menighedsrådsmøde.
Tirsdag den 13.  kl. 8.30 - 14.30:  Kirkesyn med provstiudvalget (kirkerne og Sognehuset)
Mandag den 26. – 1. juni:  Sognerejse til Belgien.

Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.


