S O G N E NY T
HVIDBJERG · ØRUM · LODBJERG
GUDSTJENESTER
Søndag den 6.
Hvidbjerg V.Aa – 10.30
Efterfølgende Tirsdagsklubbens julefrokost
på Stenbjerg Kro.
Søndag den 13. Ørum - 9.00
Knud Bunde Nielsen

Søndag den 10.
Hvidbjerg V.Aa – 10.30
Morgenkaffe inden gudstjenesten kl. 9.15
Søndag den 17. Ørum - 9.00
Knud Bunde Nielsen
Søndag den 24. Lodbjerg - 10.30

Fredag den 18. Hvidbjerg V. Aa
Efterskolens juleafslutning. 			
Tidspunktet bekendtgøres senere.

Søndag den 31. Se dagspressen

Søndag den 20. Lodbjerg - 10.30

Søndag den 7.
Hvidbjerg V.Aa - 14.00
Familiegudstjeneste. Efterfølgende tøndeslagning
på Svankjær efterskole.

Juleaften, torsdag den 24.
Hvidbjerg V.Aa - 14.30
Ørum - 15.30
Lodbjerg - 16.30
Juledag, fredag den 25.
Hvidbjerg V.Aa - 10.30
Lørdag den 26.
Provstigudstjeneste i Vestervig Kirke - 10.30
Søndag den 27.
Lodbjerg 9.00 Ivan Tabrizi

JANUAR

Tirsdag den 5.
Lodbjerg - 19.30. Helligtrekongersaften.
Efterfølgende samvær i Klitplantørboligen.

FEBRUAR

Søndag den 14.
Lodbjerg - 10.30.
Søndag den 21.
Ørum - 9.00. Prædikant: se dagspressen
Søndag den 28.
Hvidbjerg V.Aa - 10.30
Morgenkaffe inden gudstjenesten kl. 9.15

MARTS

Søndag den 6.
Hvidbjerg V.Aa – 10.00. Kaj Mogensen.
Gudstjenesten radiotransmitteres på P1.

DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
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DECEMBER

JULEFRED
FREDSDUER
Det var så velment! Som et fredstegn i forhold til
konflikten i Ukraine valgte pave Frans tilbage i januar 2014 at bede to ukrainske børn om at løslade
to hvide fredsduer på Peterspladsen i Rom. To
duer kom flyvende over en menneskemængde,
som var forsamlet i en bøn om fred. Men fuglene
nåede ikke langt. Foran hundredvis af kameraer
kunne man se, hvordan en krage og en måge angreb disse to duer. Billedet af de to uheldige fredsduer gik verden rundt…
Egentligt er det en tosset idé sådan at slippe fredsduer fri på Skt. Peterspladsen. De er nemlig forsvarsløse. For den hvide fredsdue, sådan som vi
kender den, er ikke andet end en tam, menneskeavlet fugl, uden en reel chance for at overleve ude
i naturens virkelighed. Derfor er netop fredsduen
måske et ganske smukt og tragisk billede på vores
menneskelige tilværelse. For midt i en voldelig
verden, hungrer og tørster vi mennesker efter ret-

færdighed. Higer vi efter
fred. Higer vi efter det
umulige.
Det er farligt at udsætte
fredsduer for kragernes og mågernes skarpe næb.
Det er farligt at være sagtmodig eller barmhjertig
i denne verden.

BAJONETSTIK
Inde i kirkebladet beskriver Jørgen Højbye
Svankjærs gamle missionshus’ historie. Huset blev
beslaglagt af tyskerne under anden verdenskrig.
Den store verdenshistorie har stadigvæk sat sine
spor i bygningens oprindelige inventar. Det store
trækors, som dengang hang på væggen bag ved talerstolen, og som nu befinder sig på efterskolen,
bærer mærker af bajonetstik.
Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tænke om disse
mærker på korset. Skete det ved et uheld, eller var
det en bevidst handling? Var det en slags hærværk,
drengestreger af et kompagni med alt for meget
hjemvé og alt for lidt at lave? Skyldes ridserne en
dyb vrede på kristendommen? Eller måske, hvem
ved, et råb om hjælp?
Når jeg tænker over det, så synes jeg på en eller
anden måde, at det egentligt er et lykketræf, at
korset har haft del i de mange smerter, krigen forvoldte. Korset er som et ganske svagt lokalhistorisk ekko af krystalnatten, dengang så mange jødiske huse og synagoger blev udsat for hærværk og
brand. Kristus - jøden Jesus - delte sit folks skæbne. Korset i missionshuset er som de forsvarsløse
fredsduer på Peterspladsen, et tavst vidne på en
fredløs verden.

SALIGE ER…
Egentligt er barmhjertighed, kærlighed og tilgivelse de egenskaber, der gør os mennesker til noget unikt i denne verden. For det er det pudsige:
selv i en verden hvor krager og måger er stærkere
end fredsduer, bliver vi ved med at håbe og drømme, bliver vi ved med at elske og række ud efter
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hinanden. Gang på gang sender vi fredsduer ud i
denne verden - gang på gang hungrer og tørster vi
efter retfærdighed.
Salige er de sagtmodige, siger Jesus. Salige er de
mennesker, som kæmper en ulige kamp mod denne verdens krager og måger. Salige er de forfulgte,
som de to spinkle duer på Peterspladsen…
Hvorfor? Hvorfor tro på Jesus, dette menneske
som endte sit liv på korset? Måske lyder saligprisningerne umiddelbart som en flugt fra virkeligheden, en nem trøst - græd ikke, en skønne dag bliver det godt igen. Men sådan tror jeg ikke, saligprisningerne skal forstås. Der står jo ikke »salige
bliver de barmhjertige engang, når alt bliver anderledes«, men »salige er de«.
Er det ikke, fordi det netop er håb og tro og kærlighed, der gør livet værd at leve? Fordi dét, at vi
ikke bare affinder os med verden, som den er, gør
os til mennesker? Salige er de mennesker, som lever midt i en uforløst verden, og som længes efter
forløsningen. Salige er de. For det at tro, at håbe
og at elske er ikke bare noget menneskeligt. Det er
også noget guddommeligt.

Alligevel bliver vi ved med at fejre jul. Måske er
det vi fejrer i det små - en familiefest med tid til
hinanden og gaver som udtryk for vor kærlighed
og med mad i overflod - det, vi drømmer om i det
store perspektiv. Jul er en »stor glæde« - som vi
dog i modsætning til englene ikke deler med »hele
folket«, men først og fremmest med vore nærmeste.
Man kunne synes det er lidt begrænset. Jovist, lige
så lidt som en enlig svale gør en sommer, så skaber
en enkelt fredsdue eller en enkelt julenat ingen
fred på jord. Men samtidigt, så viser barnet i krybben det rette perspektiv: Fred i det store starter i
det små. Den starter i min måde at komme tæt på
mine nærmeste på. Det er, når jeg skaber tid og
plads til at kere mig om mine kære, at jeg kan finde
styrken til at tage vare på andre.
Fredsduer er tamme fugle. De overlever ikke i den
frie natur. Men samtidigt, så har de noget, andre
fugle ikke har: De har et hjem at flyve hen til. Efter at have fløjet over Peterspladsen sætter de kurs
mod opdrætteren. De kender vejen udenad. Sådan
er det vel også med os mennesker. Vi er skabte til
en stor glæde. Julefesten er glæden over, at himmeriget allerede i glimt bryder frem på jorden…
Glædeligt jul!
Bart Vanden Auweele

JULEFRED
Juleevangeliet fortæller om fred.
»Fred til mennesker med Guds
velbehag«, synger englene. Men
fred er nu ikke ligefrem det, der
præger vores verden mest. Hverken denne ene julenat i Betlehem,
hvor de selvsamme mennesker ikke kunne give husly til Maria og
Josef, eller de millioner af nætter
sidenhen.
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PRÆDIKEN

AF BISKOP HENNING TOFT BRO
Søndag den 8. november, ved festgudstjenesten i anledning af Hvidbjerg V. Aa Kirkes
genåbning, prædikede vores Biskop over dagens evangelietekst. Sognenyt bringer her
denne prædiken. Evangelieteksten er hentet
fra Mattæusevangeliet: »Da gik farisæerne hen
og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres
disciple hen til ham sammen med herodianerne, og
de sagde: »Mester, vi ved, at du er sanddru og lærer
sandt om Guds vej og ikke retter dig efter andre, for
du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener:
Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?« Men
Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: »Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig skattens mønt!« De rakte ham en denar. Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?«. »Kejserens,« svarede de. Da sagde han til dem: »Så giv
kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds
er!« Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og
gik deres vej«. Matt 22,15-22
For en del år siden udtalte daværende Statsminister Anders Fogh Rasmussen, at religion skulle ud
af det offentlige rum. Jeg har den modsatte holdning: vi skal have så meget kristendom som muligt ind i det offentlige rum. Kristendom leves ikke
bag nedrullede gardiner. Jo, for nogle af nød måske alene i lønkammeret. Og al respekt for det.
Men kristendom er levet liv og derfor om noget et
samfundsanliggende. Noget, der berører os. Noget, der bevæger os. For kristendom handler om
relationer. Om menneskelige relationer. Derfor
skal kristendom i spil. Også, og især, i det offentlige rum.
Landsforeningen af menighedsråd har netop udgivet en rapport om kirken på landet. I rapporten er
der opstillet seks sognetyper, der meget præcist
tegner et billede af kirkedanmark. Især har jeg
hæftet mig ved sammenfatningen i rapporten
hvori det hedder: »kirkens udadvendthed er nøglen til at (gen)finde kirkens rolle som relevant lokal
aktør«. Rapporten beskriver også at der spørges på
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synlighed fra præsterne. Det er et godt tegn, for
synlighed betyder, at vores sognebørn mærker, at
vi vil dem. Vi vil det folk, der blandt andet lægger
navn til vores evangeliske lutherske folkekirke.
Derfor er udfordringen, at vi bliver synlige. Kommer »ud på torvet« så at sige. Være kirke i det offentlige rum. Det vil sige blander os i folkelivet
som det leves selv i de allermindste landsogne.
Jesu liv og virke udfoldede sig om noget i det offentlige rum. Han forkyndte. Han helbredte. Gik
til de udstødte. Dem som ingen ville lege med.
Hans tid var præget af, at Palæstina var besat. Og
det var forbundet med stor fare for eget og familiens liv, hvis man mængede sig med den romerske
besættelsesmagt. Tag bare fortællingen om den
forhadte tolder, Zakæus. Ham der var toldopkræver for romerne. Ham der blev beskyldt for at tage
for meget i told af sine jødiske landsmænd for selv
at stikke nogle af pengene i lommen. Ham var der
bestemt ikke nogen, der brød sig om. Jo, altså lige
Jesus, men det er en anden historie.
Men som forståelsesbaggrund er Zakæus-fortællingen god at få forstand af, i dag hvor farisæerne
forsøger at lokke Jesus i en fælde. Derfor spørger
de ham, som de nu gør: »Er det tilladt at give Kejseren skat eller ej?«. Tilsyneladende et uskyldigt
spørgsmål, men også kun tilsyneladende, da
spørgsmålet indeholder politisk sprængstof. Palæstina var som nævnt besat af romerne. Og kejseren
i Rom behøvede mange penge for at holde sit

krigsmaskineri i gang. Så, hvis Jesus svarer »ja, det
er tilladt at give kejseren skat«, går han magthavernes ærinde og dermed vil han underminere sin
egen rolle som Messias. For selvfølgelig ville Guds
Messias ikke bøje sig for en fremmed kejser og
hans magt og vælde.
På den anden side: Hvis Jesus svarer »nej, I må ikke
give kejseren skat« er hans dage talte. Farisæerne
kunne jo gå til kejserens repræsentant i byen, og
sige Jesus var en oprører der opfordrede til ikke at
betale skat.
Jesus er altså fanget i fælden. Tilsyneladende. Men
Jesus tager så en mønt og holder den op for dem.
Og de må jo svare ham som alle kan se, at det er
kejserens billede der pryder den ene af siderne. Og
Jesus slutter samtalen: »Så giv kejseren hvad kejserens er, og Gud hvad Guds er«. Jesus beder altså
farisæerne om selv at tage stilling til, hvorledes de
skal handle. Hvilke valg de skal træffe.
Nogle har tolket fortællingen som en fortælling
om den rette stats- eller samfundslære, altså en
fortælling om hvordan vi skal forholde os til den
verdslige øvrighed. Altså om valget står mellem
det verdslige og det religiøse. Sådan skal det ikke
forstås. Vi kan og skal naturligvis ikke leve vort liv
afsondret fra verden i verdensfjern dyrkelse af
Gud. Vi skal leve vores kristendom ud både i kirkens rum og i det offentlige rum.
Det ligger i selve skabelsens orden, at vi skal blande os med hinanden. At vi skal være mennesker
med andre mennesker og for andre mennesker. At
vi skal være det lys og det salt der skal til for at
evangeliet kan lyse og præge mennesker vi lever
med og blandt. Jesus vil altså ikke have os til at
vælge. Jesus vil gøre opmærksom på, at vi skal
sætte forholdet til Gud over og før alt andet i vort
liv.
Derfor vil Jesus gerne sige noget om, at livet er
altså andet og mere end det vi ser. Husk nu at give
Gud det Gud skal have. Det vil sige det liv, vi får
for intet. Kejseren skal såmænd nok sørge for at få
sit. Eller Skat som det hedder i dag.
Men med hensyn til Gud. Får Gud det Gud skal
have? Får Gud nok af os? Får Gud noget overhovedet? Og hvad, i bekræftende fald? Jamen vi har
jo intet at komme med overfor Gud.
Gud skal ikke betales som kejseren skal det. For
Gud er alt nemlig betalt for os. Det gjorde Jesus
Kristus nemlig. I sin lidelse, død og opstandelse.

Jesus betalte alt. Betalte med sit liv. Betalte for os,
så vi efter hans død og opstandelse fik livet, det
evige i eje.
Det hedder, at man præger en mønt, eksempelvis
med regentens kontrafej, som det er skik i de fleste
lande. Og altså også var det på Jesu tid, hvor mønterne var præget af kejseren. Vi er også præget.
Præget for livstid. Det blev vi, da vi blev døbt til
at høre Gud til.
I dåben præges vi med Jesus Kristus. Korstegnet
slås for bryst og pande til, som det hedder: »et vidnesbyrd om at vi skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus«.
Derfor er den nye kunst af Peter Brandes og Maja
Lise Engelhardt så sigende. Gennem deres kunst
mindes vi om, at vi i dåben er præget. For liv og
evighed. Og den gode hyrde, Jesus Kristus, er vores medvandrer og håb. Og han er med os alle dage
indtil verdens ende.
Mønter der er i omløb er jo ikke vores. De tilhører
den statsmagt der præger mønterne og sender dem
ud. Vi låner dem kun og har lov til at bruge dem
som betalingsmiddel.
Men i dåben låner vi ingenting. Her får vi pant på
Guds nåde og kærlighed. Vi låner ikke Jesus
Kristus. Men som mønten præges af regentens
kontrafej, præges vi af ham og kommer derved til
at tilhøre ham. I liv og i død og opstandelse. Intet
mindre. Men det er også nok til både det nuværende og det kommende liv.
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HILSEN TIL MENIGHEDEN
Først vil jeg ønske jer alle tillykke med genåbningen af Hvidbjerg Vesten Aa Kirke og ikke mindst
med udsmykningen skabt af Peter Brandes og
Maja Lisa Engelhardt.
I en af vore elskede sange fra Højskolesangbogen,
synger vi:
Derfor kan vort øje glædes
Ved et billeds farvepragt,
Thi det lys, hvori det klædes,
er naturens egen dragt.
Og den sten, hvis skønhed strålte,
Formet af en mesters hånd,
Den blev skøn, fordi han målte
Med vor skabers målebånd.
Jeg har lyst til at omskrive dette andet vers, så det
i stedet lyder: Og det maleri, skulptur, keramik,
træ, jern, og ja, glas… hvis skønhed strålte, / formet af en mesters hånd, / den blev skøn, fordi han
målte / med vor skabers målebånd.
Det er netop det kunstneren kan: åbne sind og
sanser ind til en anden verden: kunstens verden,
inspirationens rum og tage os ved hånden og føre
os med ind i dette mytiske og åndrige rum.
Det er som Johannes V. Jensen udtrykker det i
sangen: Hvor smiler fager den danske kyst. I strofe
seks lyder det: Hvad hånden former er åndens
spor. Hånd og ånd. Kunstnerens hånd der i et
kunstværks farvepragt er aflejringer af den ånd,
som gør kunstværket levende og inspirerende og
giver os lyst til at krybe ind i det og lade os inspirere og fylde af ånd.
Ved genåbningen af Hvidbjerg Vesten Aa Kirke i
dag sættes vi ind i en fortid med fremtiden i sigte.
Møder vi flere inspirerende og udfordrende kunstværker, som hver på deres måde rækker evangeliets trøst og håb til os.
Hånden har formet og givet forskellige udtryk,
men ser man godt efter, så kan man også ane åndens spor i det, ja menneskelivet i dets storhed og
skrøbelighed.
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Kirke og kunst har altid udfordret hinanden. Til
gavn og glæde. Til trøst og håb. Det er godt. Og
det er rigtigt. Men nu er det ikke for kunstens
skyld vi er sat i verden. Vi er sat i verden for at
forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Vi er sat i
verden for at række evangeliet om syndernes forladelse videre til »hele folket« for at folket, det vil
sige os, kan leve vort liv i frihed, fra alt det der
binder os på »mund og hånd«. Så vi kan leve fortrøstningsfuldt og frimodigt i lyset af Kristus.
Men en vigtig måde at være kirke på, er også at vi
har levende kirkerum, som taler både til hjernen
og hjertet. Altså: kirkerum hvor man kan fordybe
sig gennem prædiken, fællesskab, ord og musik.
Men også kirkekunst.
Kirkerummet og det der udspiller sig i kirkerummet skal i alt pege hen på forkyndelsen. Også kunsten. Ud over at I har et en lys, spændende og indbydende kirke, har I nu også fået ny kunst, som
både I og kommende generationer kan glædes ved,
frydes over og udfordres af. For som evangeliet
skal kunsten også udfordre, så vi rystes og trøstes.
Måtte både kunst og kirke formå det.
Biskop Henning Toft Bro

GLÆDE OG TAK
Søndag den 8. november var en helt særlig festdag i Hvidbjerg v. Aa Sogn. Vi
skulle tage vores kirke i brug igen efter en
omfattende restaurering, hvor kunst og
nye farver sætter sit præg på kirkerummet.
Vi var naturligvis meget spændte på at
gense vores sognekirke gennem snart 40
år. Samtidig var kirke og kirkegård jo også
min daglige arbejdsplads gennem mange
år. Et sådant forhold kan udvikle sig til
kærlighed. Og det er lige netop sådan, det
er gået for mig! Så håndværkere og kunstnere havde bare at behandle »min« kirke
godt!
Gensynet med kirken var overvældende.
Den nye farvesætning, de smukke glasruder, det fyldte kirkerum og det, som det
hele drejer sig om: Menighedens fejring af
gudstjenesten. Der er rigtig meget at glæde sig over efter sådan en dag, hvor vi får
lov at opleve at KUNSTEN, når den er
bedst, stemmer sind og tanke til højtid
omkring ORDET, som forkyndes ind i
vores hverdag til håb, trøst og fornyelse af
vores liv. Den søndag var fyldt med megen glæde, og en sådan glæde kan vi opleve igen, hver gang der kaldes til gudstjeneste i vores kirke.
Der er også rigtig meget at sige tak for.
De mange mennesker, der har brugt tanke, tid og engagement på at skabe fornyelse i kirkerummet, skal have en stor og
varm tak for det resultat, der er opnået.
Også de mennesker, der i deres daglige
virke bidrager til, at der i og omkring vores kirke er engagement og liv, skal have
del i vores glæde og tak.
Under gudstjenesten og det efterfølgende
samvær følte vi også en glæde og tak for
alt det, vi har oplevet gennem årene i sogn
og menighed, og det vil vi gerne bringe
videre til de mange mennesker, vi har
mødt og haft fællesskab med gennem årene.
Bodil og Eskil Hvam Jessen
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TAK KAJ!

Menighedsrådet skylder dig, Kaj Mogensen, en
stor tak. Du har været projektleder på projektet
med udsmykningen af Hvidbjerg V. Aa Kirke i
over 2 ½ år. Menighedsrådet satte i april 2013 fokus på, at Hvidbjerg V. Aa Kirke skulle have udsmykning og ny farvesætning. Vi blev hurtigt
enige om at spørge dig om hjælp til at få undersøgt
mulighederne for at få kunst og nye farver i kirken.
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• Du har kendt Hvidbjerg
V. Aa Kirke (især set
fra prædikestolen og
alteret) i over 30 år og
var virkelig engageret i,
at denne kirke skulle
have nye farver og kunst.
• Du formidlede kontakten til to af Danmarks
mest betydelige kirkekunstnere, nemlig 		
kunstnerparret Peter Brandes og Maja Lisa 		
Engelhardt.
• Du søgte og fik næsten hele projektet betalt af
fondsmidler. Du skaffede godt 2.1 millioner kr.
• Du har lavet projektbeskrivelser.
• Du har holdt mange møder om projektet.
• Du har glædet og bekymret dig om forløbet 		
af projektet.
• Du har dagligt været i kirken for at se, 		
hvordan arbejdet skred frem.
• Du har været med til at få unik kunst her 		
i Klitsognene.
• Du har gjort alt dette på frivillig basis.
• Du har været en ildsjæl
Uden dig havde vi ikke fået udsmykket kirken.
Menighedsrådet siger dig endnu en gang TAK.
Menighedsrådsformand Ulla Hilligsøe

DET AT GÅ TIL PRÆST…
Jeg hedder Signe Nørgaard Stüker, er 13 år gammel og går i syvende klasse på Hurup Skole. Hver
onsdag morgen kan jeg sove lidt længere end normalt. For onsdag morgen skal jeg sammen med 5
andre på min alder fra sognet op i Sognehuset til
konfirmandundervisning. Jesper, Julius, Kamilla,
Vilde og Mathilde.
Jesper og Mathilde har jeg kendt siden, vi gik i
dagpleje hos Britta. Kamilla stødte til, da vi kom i
skole i Bedsted. Julius mødte jeg for første gang til
konfirmand-velkomst-gudstjenesten - og Vilde
mødte vi først til vores overnatning i Lodbjerg
Kirke. Alligevel føler jeg, at vi allerede er blevet
rigtig gode venner alle sammen - også selvom vi er
vidt forskellige og kommer fra 3 forskellige skoler.
Jeg glæder mig personligt hver gang til onsdag
morgen. For så ved jeg, at vi skal op at se hinanden
igen og høre, hvad Bart NU har fundet på. Bart er
også en af grundene til, at vi allerede har fået et så
godt venskab alle sammen. Det er jeg næsten helt
sikker på. Han er helt vildt god til at finde på en
masse sjove ting. Det er ikke bare læsning i en bog,
30 siders opgaver eller udenadslæren, nej, det er
sjov og interessant undervisning, som mange lærere kunne lære af! Vi har blandt andet »leget« barnedåb, været på »Bibel-opslånings-løb«, hvor vi
skulle finde ud af, hvor gode vi er til at slå op i en
Bibel. Vi har interviewet nogle fra sognet om,
hvordan det var at gå til præst, dengang de gjorde
det. (Tak fordi vi måtte komme på besøg). Ja, vi
har det rigtig godt, når vi er der.
Hver gang synger vi en salme, Bart beder en bøn,
og sammen beder vi så Fadervor. Jeg synes også, at

Bart er rigtig god til at få sat
nogle tanker i gang i vores
hoveder. Bl.a. at det kun
skyldes tilfældigheder, at vi
er her i dag, og at vi overhovedet blev født. For hvis
ikke vores mor og far mødte hinanden, og hvis
ikke vores tipoldemor og tipoldefar var gået ind i
hinanden, og kommet til at snakke sammen, hvor
havde vi så været lige nu? Og havde vi overhovedet været her? Sådan noget i den stil snakkede vi
om engang, og siden har jeg tænkt meget over
det... I slutningen af »undervisningen« spiser vi
sammen, det er rigtig hyggeligt, for der får vi at
vide, hvad vi hver især skal i skolen osv.
Jeg er rigtig glad for, at jeg har valgt at sige »ja« til
Gud, og dele dette med 5 andre - som jeg nu vil
kalde venner. Inden indvielsen af vores nyrestaurerede kirke, fik vi lov til at komme ind og se den.
Jeg synes, at den er blevet utrolig flot, og især vinduerne er jeg helt vild med. Så det bliver noget
helt særligt, når vi som de første konfirmander Kr.
Himmelfartsdag 2016 får lov at blive konfirmeret
der. Det betyder også noget for mig, at det lige
præcis er denne kirke, jeg skal konfirmeres i, og
ikke en anden tilfældig kirke. Jeg blev døbt der,
mine søskende blev døbt der. Mine forældre og
bedsteforældre blev gift der, og min bedstefar ligger begravet udenfor.
Så et sted med STOR betydning for alle disse tilfældige møder og begivenheder i netop min familie...
Signe Nørgaard Stüker
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MISSIONSHUSET I SVANKÆR
I juni 1994 skrev Kristeligt Dagblad under overskriften »Missionen på skrump«: »Sidste missionsmand lukker og slukker. Sådan er det i Svankær i
Thy, hvor missionshuset nu er sat til salg. Det kan
formentlig fås til en rimelig pris, for huset trænger
til en grundig renovering, og det er mere, end det
hensygnende IM-samfund finder fornuft i at investere.
Engang kunne møderne i missionshuset samle
fulde huse. I dag er der en bibelkreds på 12-15 tilbage, og de kan lige så godt mødes privat og ellers
gå til møderne i nabobyen Bedsted, mener formanden graver Eskil Hvam Jensen.
En stor del af forklaringen på, hvorfor det er gået
som det er, er afvandringen fra land til by. For 30
år siden boede der 1200 i de tre sogne Hvidbjerg,
Ørum og Lodbjerg. Nu er der kun godt 500 tilbage«.
Missionshuset blev indviet 11. september 1906.
Huset blev bygget som resultat af den indremissionske vækkelse som gik over mange vestjyske
sogne i de år. Sognets præst Ove Chr. Krarup var
kommet til sognene i 1902, og det var i øvrigt fru
Krarup, der startede søndagsskolearbejdet i Svankær. Hun var en levende fortæller, og hun stod i
spidsen for arbejdet indtil familien forlod Thy i
1912.
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De første år var kirkegangen sløj, men vækkelsen
førte forøget kirkegang og ønsket om eget missionshus med sig. Præsten var initiativtager og ved
hans og sognebørnenes utrættelige indsats lykkedes det at rejse huset, der ved indvielsen fik navnet
Maran Atha. Det ses stadig på vestgavlen og betyder: »Herre kom«.
Mod øst, hvor der oprindelig var hestestald, blev
der senere bygget køkken og toiletter til. Missionshuset var gennem mange år ramme om utallige
møder og sammenkomster for Indre Mission,
KFUM, KFUK og Ydre Mission i pastoratets sogne.
Gennem alle årene frem til 80’erne blev der holdt
søndagsskole i missionshuset, og utallige af sognets børn har her fået en indførelse i kristendommen af mænd og kvinder, der så det som en opgave at videregive troen til nye slægter. Også det
årlige juletræ var for mange børn en stor oplevelse.
De årlige missionsuger, hvor der var møder hver
aften en uge igennem, tiltrak mange mennesker,
og de var ofte ved at sprænge de fysiske rammer.
Under besættelsen var missionshuset beslaglagt af
tyskerne, og det var ilde tilredt da det igen blev
givet tilbage til sit egentlige formål. Trægulvet var
ødelagt af sømbeslåede støvler, og det store trækors over talerstolen bar mærker efter bajonetstik.
Korset hænger i dag på Svankjær Efterskole.
Frem til 80’erne var der god tilslutning til møder
og andre aktiviteter i missionshuset, men i midten
af 90’erne måtte man erkende, at tiden var løbet

ud for mange af de små missionshuse på landet. Missionshuset i Svankær, som var
rejst ved stor offervilje af
den lokale befolkning og senere tilskødet Indre Mission
i Danmark, blev nu solgt til
privat formål.
I 2011 købte min kone og
jeg missionshuset for at bruge det som fritidshus. Men
vores tilknytning til Thy
begynder allerede i 1965,
idet mine svigerforældre købte det hus der blev
kaldt hønsehuset på Skovbrynet 12 i Svankær.
Her holdt vores familie ferie i mange år, indtil vi
selv - sammen med gode venner - overtog huset.
Senere købte vi et lille sommerhus på Redningsvejen i Lyngby og nød mange gode sommerferier
med børnebørn derude. Øgede arbejdsaktiviteter
hjemme gjorde, at vi var uden et fast sted i Thy i
nogle få år. Men så kom missionshuset igen til salg
i 2010 og vi vendte tilbage til Thy.
Vi kunne se muligheder i huset i forbindelse med
fritidsinteresser - der er mange kvadratmeter at
boltre sig på. Derudover har der kunnet dækkes

Mindekomsammen i missionshuset, dato ukendt.
op til mange, når vi har haft besøg af nogle af Viborgs kulturelle foreninger. Grunden omkring
huset er ikke stor, men en dejlig gård mod øst og
en terrasse mod vest er der blevet plads til. Det er
selvfølgelig et gammelt - men charmerende - hus,
der kræver en vis vedligeholdelse og ikke for folk
der går alt for meget op i energimærkning.
Når vi er i huset, er interesserede velkomne 		
til at kigge ind.
Med venlig hilsen
Jørgen Høybye

AFTENER I GENBRUGSBUTIKKEN »ALADDINS HULE«
Det er hyggelige aftner i godt fællesskab i spændende omgivelser og med kaffebord med hjemmebag.
Alle er hjertelig velkomne
Torsdag d. 3. december kl. 19 - 21: Jul i Hulen. Fortælling, musik, sang.				
Ejvind Hove og Finn Munkholm medvirker.
Mandag d. 18. januar kl. 19 - 21:Sanger, sangskriver og guitarist Anders Mikkelsen med egne
viser. Han er en musikalsk historiefortæller og har i 28 år været en del af den danske og nordiske
folkemusikscene.
Torsdag d. 11. februar kl. 19 - 21: Kabaret Fixstjernen med dejlige danske revyviser.
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EFTERSKOLE ANNO 2015:

NYE METODER - SAMME MÅL?
Det er stadig Grundtvig og Kolds tanker om livsoplysning der driver en efterskole, men oven i det
skal man også konstant være opmærksom på, hvilke forudsætninger og behov nutidens elever har.
På Svankjær Efterskole har vi kristentroen som en
del af skolens formål, og så er spørgsmålet hvorvidt det er en ekstra opgave eller om det netop er
en del af svaret på hvad nutidens unge har brug
for. Jeg vil med de følgende ord ikke komme med
det endelige svar, men blot forsøge at kaste lidt lys
over sagen.

LIDT OM MIG SELV
Jeg overtog forstanderposten i januar, så det er
nok på sin plads at indlede med en lille præsentation:
Jeg er født og opvokset i Kollemorten ( Ja ... det
hedder det altså, og ligger ca. 20 km. vest for Vejle), hvor min barn- og ungdom gik med guitar,
sport, natur og spejder. Efter folkeskolen tog jeg
et år til USA som udvekslingsstudent, efterfulgt af
en gymnasieuddannelse. Jeg sprang soldat i Aalborg, arbejdede en periode som lærervikar og tog
så min læreruddannelse på Silkeborg Seminarium.
Siden starten af min seminarietid har jeg været fascineret af efterskoleformen, og da jeg i 2011 skulle finde et job var jeg ikke i tvivl om, at en efterskole var mit foretrukne valg. Da jeg så en stilling

på en lille kristen efterskole, hvor man manglede
en musik- og fysiklærer, tog jeg straks kontakt og
fik jobbet. Det eneste »men« var at skolen lå laaangt væk - helt i Thy, men den tilbød en tjenestebolig, og således havnede jeg i Svankjær.
Lige fra starten har jeg været glad for stedet. Den
vilde natur og de solide og jordnære folk tiltaler
mig, og jeg befinder mig godt i de små lokalsamfund, hvor man på godt og ondt er hinandens vilkår, uden hele tiden at have et utal af tilbud som
man kan »zappe« rundt mellem. Det giver en ro,
som godt kan være en mangelvare i dag.
Min tro: Jeg er døbt og konfirmeret, og har hos
KFUM-spejderne, siden 6-årsalderen, fået sået et
frø. Dette frø fik lov at vokse da jeg i USA mødte
mange med en personlig tro på Jesus - også unge
mennesker. Det holdt ved da jeg kom hjem til
Danmark, i gymnasietiden var jeg en del af KFS
(Kristeligt Forbund for Studerende) og havde min
gang i en frikirke, og i seminarietiden kom jeg i
IMU (Indre Missions Ungdom). De forskellige
kirkelige miljøer har hvert deres at byde på, og jeg
har befundet mig godt i dem alle.
Disse tilgange til livet - lokalsamfundets nærvær
og troen på Jesus - er begge uhyre vigtige i min
måde at tænke efterskole på. Det er ældgamle værdier, men de er bestemt ikke mindre aktuelle i dag.

EN KRISTEN EFTERSKOLE I 2015
Som efterskole er vi så heldige at have to strenge at
spille på, nemlig undervisning OG samvær. Det
giver os mulighed for at komme omkring hele
mennesket - både den intellektuelle, følelsesmæssige, fysiske, sociale og åndelige del. Vi oplever
ikke bare deres skolemæssige evner, men også
hvordan de fungerer sammen med kammeraterne
og personalet i fritiden, hvordan de udfolder sig i
deres linjefag (ridning, adventure, motor/metal og
rugby), hvordan de håndterer hverdagens udfor-
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dringer og hvordan de tager stilling til de store
spørgsmål i livet.
Når eleverne kommer på efterskole er de (her stjæler jeg en forklaring fra »Bøllebob«) »ikke rigtig
voksne« og »ikke rigtig børn«, de er »både og« og
»hverken enten eller«. Mange har for længst oplevet verdens krav, såsom forventninger til uddannelse, hvordan man bør se ud, hvordan man skal
agere osv. for at være god nok. Krav man næsten
umuligt kan leve op til. Samtidig er de ikke følelsesmæssigt klar til at håndtere voksenlivet, og står
derfor i et vanskeligt spændingsfelt.
En efterskole minder på mange måder om et lokalsamfund: Man skal selv tage ansvar for fællesskabet og være en del af hinandens liv - ellers bliver
det tomt og ensomt. Dette oplever jeg ofte kan
være udfordrende for unge i dag, da usikkerhed let
bevirker, at man ikke tør bringe sig selv i spil. Lad
mig komme med et eksempel:
Fællessang: Hvis man har oplevet en forsamling
stemme i til en fællessang hvor alle synger for fuld
kraft, ved man hvor meget det kan styrke og tydeliggøre fællesskabet. I dag er mange dog meget
blufærdige omkring deres sangstemme. Man tør
ikke synge så højt at det kan høres, og derved får
fællessangen ikke den (næsten) magiske effekt den
ellers kan have. Den samme tendens gør sig ofte
gældende i andre sammenhænge: Man tør ikke bidrage med alt det man har at byde på, og derved
bliver fællesskabet begrænset.
Den usikkerhed omkring sig selv og manglende
følelse af at man har værdi står i skarp kontrast til
bibelens budskab. At være skabt i Guds billede,
være unik og elsket af ham er ikke det selvbillede
vi oplever hos de fleste elever. Det er derfor, omend »nyheden« er over 2000 år gammel, højaktuelt
at fortælle unge mennesker om Guds kærlighed
gennem frelseren Jesus Kristus.

Det samme behov synes jeg at kunne se i det samfund vores elever efterfølgende skal ud og være en
del af. De sociale mediers overfladiskhed, alt for
mange ensomme unge (og ældre), en skyhøj skilsmisserate, foreningslivets konstante kamp for
hjælpende hænder - jo der er god grund til at kærlighed og nærvær skal have en central plads i skolen.
Når man skal lære sig selv at kende og øge sit selvværd, sker det ofte i sammenhænge hvor man ser
væk fra sig selv - altså ud mod andre. På efterskolen er det netop mødet med forskellighed der skaber den individuelle udvikling, men hvorfor skulle det begrænses til efterskolens matrikel? Skolen
ligger i et samfund, som vi også gerne mødes med
og lærer af.
Da vi i efteråret afholdt Thybordet sammen med
lokale drivkræfter, var nærværet i højsædet, til
stor glæde for både elever og de fremmødte gæster
fra egnen. Sådanne arrangementer rammer plet det er lige det, vi trænger til.
Torsdag d. 5. november havde vi besøg af en
gruppe beboere fra Børnecenter Vestervig. Det
var fantastisk at se, hvordan unge med flygtningebaggrund og de danske efterskoleelever hurtigt
fandt noget godt hos hinanden, på trods af de
mange forskelligheder.
Vi håber den samme åbenhed vil være at finde d.
21. november, hvor vi får besøg af Fangekoret fra
Vridsløselille Statsfængsel. Her kan elever se frem
til at møde en gruppe mennesker med et, formoder jeg, ganske andet livsudfald end gennemsnittet. Vi håber at mange lokale vil give sig selv den
samme oplevelse - I er velkomne.
Hvis I ønsker at følge skolens hverdag yderligere, kan i
holde jer opdateret på www.facebook.com/svankjaerefterskole
Rene Thomsen, Forstander på Svankjær Efterskole
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LUTHER OG DE GLEMTE
Vi nærmer os et jubilæum. I 2017 er det 500 år
siden at Luther slog sine
berømte teser op og
derved satte startskuddet til Reformationen.
Og sikke en dag det bliver. Kirken arbejder allerede på højtryk i flere
lande på at forberede
festlighederne. Derfor
finder jeg tidspunktet
Jan Hus.
passende til at mindes
de knap så kendte - dem der gik en knap så hæderlig skæbne i møde. Historiebøgerne nævner oftest
kun generaler og konger, sjældent hører man om
fodsoldaterne, der måtte lade livet for den endelige sejr. Et af disse ofre for historiens glemsomhed
skal nævnes her.
Jan Hus (1369 - 1415) var præst og professor fra
Bøhmen. Han blev brændt på bålet i 1415 beskyldt for kætteri. Hus mente, at kirken havde
vokset sig til et grådigt magtinstrument og bekæmpede derfor dens misbrug af afladsbreve.
Derudover kæmpede han indædt for at få oversatte udgaver af Bibelen ud til lægfolket, så også de
kunne have glæde af at læse den på egen hånd.
Disse to kernesager var de samme, som Luther viede sit liv til.
Spørgsmålet lyder da således: Hvorfor lykkedes
det Luther og ikke Hus at føre sin vilje igennem?
På mange måder
står Luther på tinden af århundreders kamp mod
kirkens praksis.
Han var det sidste
skud af kritikere.
Men at det lige
skulle være ham,
der fik presset Reformationen igennem, var mere tilfældigt end planlagt. Da Luther
slog sine teser op,
var renæssancen
Jan Hus prædiker til lægfolket
og humanismen i
(fra et tjekkisk bogmaleri 1490).
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blomstring. Individet var i
centrum og man søgte tilbage til mere oprindelige kilder end kirkens og pavens
autoritet; Hus og hans lige
havde lagt kimen til dette.
Men af allerstørste betydning for Reformationens
gennembrud er uden tvivl bogtrykken. Uden dette teknologiske fremskridt havde det ikke været
muligt at få budskabet ud til så mange på så kort
tid. Det mærkværdige er, at Luther aldrig havde i
sinde at nå et bredt publikum. Men da det kom ud
af hans hænder, fangede bordet så at sige - han
måtte gå linen ud.
Når Hus ville have sine ideer spredt til menigmand havde han kun prædikestolen til sin rådighed. Bøger var et privilegium for de velstående og
der blev således ikke udgivet særligt mange bøger.
Dette gjorde det nemt for kirken at stoppe uønskede tankestrømme, eftersom man nemt kunne
destruere det få antal af bøger, der udkom. Således
var det ikke tilfældet med Luther og bogtrykken.
Hele striden omkring at få Bibelen ud til menigmand skal ikke undervurderes. Den enkelte var
dengang fanget af sin egen uvidenhed. Reformatorerne gjorde op med dette. Hvert menneske fik
mulighed for at have sin egen mening om Bibelen.
Heri ligger altså spiren til en demokratiseringsproces – hvert menneske skal have en stemme.
Alt i alt er læren om Reformationen, dens betydning for individualiseringen af mennesket og dens
bevægelse væk fra kirkelig autoritet svær at komme uden om, hvis man vil have en dybdeforståelse
af vores samfund og dets borgeres selvbevidsthed.
I dagens Danmark, hvor viden om kristendom har
fået fornyet aktualitet i kraft af spørgsmålet om
næstekærlighed ( jf. flygtningekrisen og den nye
videnskabsministers gudsforhold), er det finurligt,
at der er så mange meninger om kristendom, men
meget lidt faktuel viden om emnet.
Den store teolog og eksistentialist Søren Kierkegaard, der på mange måder var fremsynet, sagde jo
også noget i retning af, at i og med mediet er blevet bedre er budskabet blevet ringere. Vi er børn
af vores tid og uvidenheden blomstrer i vores internettidsalder.
Ivan Tabrizi

ARRANGEMENTER
FLYV MED, NÅR VI FLYVER IND OG UD
I VERDEN PÅ SANGENS VINGER
Igen i år vil vi gerne indbyde til fællessang mandage i det kommende års
første måneder. Centrum for aftenerne er fællessangen, som vi har fundet
gode folk til at ramme ind med oplæg og anekdoter, solosang og sammenhæng.
Vi kommer vidt omkring i først og fremmest den danske sangskat. Og vi har
med programmet prøvet at skabe livgivende og fornøjelige aftener, hvor vi
forener det muntre og det alvorlige.
Sangaftenerne er hver anden mandag aften kl. 19.00, og aftenerne indledes
den 11. januar og slutter den 4. april. Der serveres kaffe og hjemmebag e.l. i
pausen. Prisen er 20 kr.
Der laves også en mere uddybende folder om aftenerne, som vil kunne hentes i kirkerne eller på www.klitsogne.dk
Programmet for de syv aftener med fællessang:
11. januar: »Swing og Svensk…« v. Kristine Frøkjær og Kristian Mogensen.
25. januar: »End er der en Gud foroven…« v. Jørgen Kjærgaard.
8. februar: »Nye salmer…« v. Bart Vanden Auweele og Kristian Mogensen.
22. februar: »Kaj & Osvald med mere…« v. Helle Dissing, Lone og Christian
Olesen.
7. marts: »Sange for søvnløse…« v. Knud Bunde Nielsen.
21. marts: »Morgensang i liv og liv i morgensang…« v. Kristian Mogensen.
4. april: »Gamle og nye påskesalmer…« v. Kaj Mogensen.
Kristian Mogensen

HELLIGTREKONGER-GUDSTJENESTE
I Lodbjerg kirke tirsdag den 5. januar kl. 19.30.
Juletiden afsluttes i Lodbjerg kirke med at vi hører Villy Petersen synge hele Grundtvigs »Dejlig er
den himmel blå« på Weyses smukke melodi. I denne stemningsfulde aftenandagt vil vi bl.a. synge
fællessalmer, høre fortællinger og digte. Kirken og kirkegården vil være oplyst med levende lys.
Aftenandagten forberedes som noget nyt af en lille arbejdsgruppe bestående af Kirsten Haaber, Inge Hertz Aarestrup,
Vibeke Aarkrogh og Bart. Arbejdsgruppen arbejder på fremover at holde flere af disse særlige gudstjenester i Klitsognene.
Efter gudstjenesten er alle indbudt til samvær i plantørboligen
hos Birgit og Per Kynde. Vær med til en smuk og højtidelig
Helligtrekongersaften i Lodbjerg Kirke!
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ARRANGEMENTER
TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben mødes én gang i måneden fra kl. 14.30 til kl. 16.30. Klubben er et mødested for alle, der har tid
og lyst, uanset alder eller adresse. Man møder blot op til de arrangementer, man ønsker. Kaffe og kage sørger menighedsrådet for. Det koster 20 kr. Tirsdagsklubben tovholdere er Anna Kathrine Eggertsen, Grethe Gramstrup, Vera
Møller og Viola Nørgaard.

JULEFEST

Søndag den 6. december starter vi kl. 10.30 med gudstjeneste i Hvidbjerg v. Aa Kirke. Derefter
kører vi til Stenbjerg Kro til julemiddag, som vil forløbe helt som traditionen byder: Menuen er
kroens flæskesteg med brun sovs og rødkål og ris a la mande til dessert. Der bliver sørget for underholdning. Pris 165,00 kr. og tilmelding til Vera Møller tlf. 9794 8163 – senest den 3. december.

EN PILGRIMSTUR I SPANIEN

Vores møde tirsdag den 5. januar vil handle om en pilgrimstur fra St.
Jean Pied de Port i Frankrig til Santiago de Compostela i Spanien - en tur
på små 800 km - foretaget til fods i august/september 2011. Der vil blive
vist en mængde billeder fra turen, som selvfølgelig vil ledsages af en masse ord. For at man kan få et endnu bedre indtryk af oplevelsen, vil der
være lejlighed til at se noget af det udstyr, som man er nødt til at medbringe i den lille rygsæk, der er hele ens bagage. Foredraget holdes af
Jenny Kobberø, Bedsted.

REMBRANDT OG DEN FORTABTE SØN
I 1668, et år før sin død, malede Rembrandt sit mesterværk: »den fortabte søns hjemkomst«. Maleriet har inspireret mange igennem tiderne og bliver ved med at gribe tilskuerne. Tirsdag den 2. februar har Louise
Raahede (Barts kone) lovet at fortælle mere om dette gribende kunstværk
og lidt om livet som præst på Mors.

MEDVIND
Tirsdag den 1 marts kommer Dorrit Isachsen, Anders Melchiorsen og Aage Nielsen. Sammen udgør de gruppen »Medvind«. De vil spille til fællessange og underholder med »musik, vi kan li’«.

MORGENKAFFE
Både den 10. januar og den 28. februar byder menighedsrådet på morgenkaffe og rundstykker i
Sognehuset. Arrangementet finder sted kl. 9.15. Vi spiser sammen og øver en mindre kendt salme
til gudstjenesten, som i begge tilfælde finder sted kl. 10.30 i Hvidbjerg Vesten Aa kirke.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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ARRANGEMENTER
FASTELAVN

KONCERT

Søndag den 7. februar holdes der fastelavnsfest i Svankjær. Festen begynder kl.
14.00 med en børnevenlig gudstjeneste i
Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Derefter tager
vi til Svankjær Efterskole, hvor børnene vil
slå katten af tønden. Der vil være kaffe, fastelavnsboller og sodavand.

Mandag den 29. februar bliver der mulighed for at lytte til orgelmusik i Hvidbjerg v.
Aa Kirke. Fem orgelstuderende fra Vestervig Kirkemusikskole låner denne aften orgelbænken, og de har i fællesskab sammensat et varieret og lyttevenligt program med
orgelmusik fra forskellige perioder i musikhistorien. De vil gennem såvel salmespil
som solospil udnytte de mange klangmuligheder, som kirkens store orgel har. Tre af
aftenens solister står for at skulle afslutte
deres eksamen til sommer, og to er allerede
færdige og er i gang med et efteruddannelsesforløb. Koncerten begynder kl. 19 og
varer ca. en time. Koncerten er gratis.

Arrangementet arrangeres i et samarbejde med
Beboerforeningen.

MINDESTEN I HVIDBJERG – ØRUM – LODBJERG SOGNE
I vore tre sogne findes der mange mindesten. Først og fremmest på kirkegårdene, hvor gravminderne fortæller os om de mennesker, der har haft deres liv og virke på egnen. Men også ude i sognene
findes der mange forskellige mindesten. Mange af disse sten har Eskil Hvam Jessen beskrevet i de
forløbne kirkeblade. Her kommer en oversigt:
• Mindesten for C.C. Andresen (oktober 2013 – januar 2014)
• Mindesten for biskop Christen Lodbjerg (februar-maj 2014)
• Mindetavle i Hvidbjerg kirke ( juni-september 2014)
• Højen i skoven (oktober-november 2014)
• Kongestenen ved kystvejen (december 2014 - marts 2015)
• Mindesten om den Lodbjergs første kirke (april-juni 2015)
• 100-året for junigrundloven ( juli-september 2015)
• Svankjær og omegns beboerforening (oktober-november 2015)
Vi er kommet til den (foreløbigt?) sidste mindesten. Hvis læserne måtte have tilføjelser, er de altid
velkomne til at kontakte Bart.

HVIDBJERG KLITPLANTAGE
I anledning af Hvidbjerg Klitplantages 100 års jubilæum,
blev der den 27. juni 1992 rejst en mindesten og plantet
et egetræ ved vejen mellem Kystvejen og plantørboligen.
Arne Eskesen, født 1900 og søn af plantagens første plantør, foretog afsløringen. Familien rejste fra egnen i 1916,
og i årene 1919 til 1975 besøgte Arne Eskesen ikke sin
fødeegn, så da han genså den, var forundringen over de
store forandringer i både plantevækst og klima stor. Nu stod han der - som 92-årig - igen i barndommens land. Det var bevægende for alle tilstedeværende. Stenen blev rejst for indsamlede midler, med bl.a. skovarbejderne som bidragydere.
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NY SALME

Simon Grotrian, en af Danmarks
mest betydningsfulde nulevende
salmedigtere, har foræret Klitsognene en salme specielt digtet til
Åbningsgudstjenesten i Hvidbjerg
v. Aa Kirke den 8. november. Salmen tager udgangspunkt i de nye
glasmaleriers dåbsmotiv og synges
på »Lysets engel går med glans«.
Glæd dig over dåbens pagt
med Vorherres himmel
glæd dig over lysets magt
der forstøver årets mørkevrimmel.
Sakramentet har en skål
til en bøjet nakke
vi vil stange troens ål
og til disse toner vil vi takke.
I en krypt af sodavand
blå af ild i karmen
drikker vi til bægrets rand
solen står tilbage med sin varmen.
Troen har sin sommerstund
troen har sin vinter
i en stjerne, der er rund
bader vi i Helligåndens splinter.
Der er engle over dig
de går gennem stukken
gå Vorherres kongevej
over stjernebilleder i duggen.

Kunstnerparret Maja Lisa Engelhardt og
Peter Brandes ved sidstnævntes skulptur
»Den Gode Hyrde«.

18

SIDEN SIDST
Den første mandag
i september blev der
holdt Thybordet på
efterskolen. Både
efterskoleelever og
Svankjærs indbyggere
nød samværet.

I begyndelsen af oktober var der familiegudstjeneste i Ørum
Kirke med efterfølgende skattejagt og
fællesspisning i Sognehuset.

Den 8. november blev en skælsættende dato for Hvidbjerg Vesten
Aa Kirkes historie. Efter et omfattende udsmykningsarbejde kunne
menighedsrådet endelig genåbne
og fremvise kirken. Hvidbjerg V.
Aa Kirke har fået nye farver valgt
Peter Brandes
af Maja Lisa Engelhardt og er blevet forsynet med glasmalerier og taler ved frokosten
på Efterskolen.
en skulptur skabt af Peter Brandes.
225 Gæster fra nær og fjern var med
til festgudstjenesten og til en efterfølgende kirkefrokost på Svankjær
Efterskole. Talerne blev holdt af
kunstneren Peter Brandes, Kaj Mogensen, historiker og kunstkritiker
Leo Tandrup og Hans Edvard NørHans Edvard
regård Nielsen, arkitekt Knud FuNørregård
usgaard, Biskop Henning Toft Bro,
Nielsen
taler
Provst Jens Fahnøe Munksgaard,
ved
frokosten
på
menighedsrådsformand Ulla HilligEfterskolen.
søe og præst Bart Vanden Auweele.

Præstens ferie
Bart har ferie fra den 15. til
den 22. februar 2016.

KONTAKT
Præst:
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28
baau@km.dk
Menighedsrådsformand:
Ulla Hilligsøe,
Lodbjergvej 50,
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 80 59 / 26 36 80 59
hilligsoee@mail.dk
Graver v. Ørum og
Lodbjerg Kirker:
Birgit Kynde
Lodbjergvej 39, Lodbjerg,
7770 Vestervig
Mobil: 23 37 98 41
birgitkynde1954@gmail.com
Graver ved
Hvidbjerg V. Aa Kirke:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Mobil: 23 37 98 32
marianne.fyhring@hotmail.com
Kirkebladsudvalg:
Poul Christensen, Ethel
Markusen, Villiam Mortensen,
Jette Stüker og Bart Vanden
Auweele (ansv.)

KIRKEBIL

Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne
bruges af pastoratets indbyggere til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer (fyraftenssang, foredrag, sangaftner, tirsdagsklub, kirkefrokost...). Kirkebil til søndagsgudstjenesterne
bestilles senest lørdag kl. 21.00 eller søndag mellem kl. 08.00
og 08.30. Kirkebilen bestilles på tlf. 97 95 12 73.

Mere info?
Se vores hjemmeside:
www.klitsogne.dk
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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

DECEMBER
Torsdag den 3.
kl. 16.30 - 17.15:
Søndag den 6.
kl. 10.30 - 15.00:
		
Onsdag den 9.
kl. 19.00 - 21.30:

Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Tirsdagsklubbens julehygge 				
(Hvidbjerg V. Aa Kirke / Stenbjerg Kro).
Filmaften (Nebraska).

JANUAR
Tirsdag den 5.

kl. 14.30 - 16.30:
kl. 19.30 - 21.30:
		
Søndag den 10. kl. 9.15 - 10.15:
Mandag den 11. kl. 19.00 - 21.00:
Mandag den 25. kl. 19.00 - 21.00:

Tirsdagsklub (Jenny Kobberø).
Helligtrekongersaften og samvær hos Birgit 		
og Per Kynde (Lodbjerg Kirke/Lodbjergvej 39).
Morgenmad inden gudstjenesten.
Sangaften (Swing og Svensk).
Sangaften (Fædreland i Højskolesangbogen).

FEBRUAR
Tirsdagsklub (Louise Raahede).
Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning 			
(Hvidbjerg Kirke og Efterskolen).
Sangaften (Nye salmer).
Sangaften (Gamle gode viser).
Morgenmad inden gudstjenesten.
Orgelkoncert (Hvidbjerg V. Aa Kirke).

VIDEBÆK BOGTRYKKER A·S

Tirsdag den 2.
kl. 14.30 - 16.30:
Torsdag den 4.
kl. 16.30 - 17.15:
Søndag den 7.
kl. 14.00 - 16.30:
		
Mandag den 8.
kl. 19.00 - 21.00:
Mandag den 22. kl. 19.00 - 21.00:
Søndag den 28. kl. 9.15 - 10.15:
Mandag den 29. kl. 19.00 - 20.00:

