S O G N E NY T
HVIDBJERG · ØRUM · LODBJERG
GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
DECEMBER

JANUAR

Søndag den 4.: 				
Ørum - 9.00 Iben Bager Sjødahl Nielsen

Helligtrekongersaften, torsdag den 5.:
Lodbjerg - 19.00 Bart. Efterfølgende samvær i
Klitplantørboligen.

Søndag den 18.: 				
Lodbjerg - 10.30 Bart
Juleaften, lørdag den 24.: 		
Hvidbjerg V.Aa - 14.30			
Ørum - 15.30				
Lodbjerg - 16.30
Juledag, søndag den 25.: 			
Hvidbjerg V. Aa - 10.30 Bart
2. juledag, mandag den 26.: 		
Provstigudstjeneste i Vestervig Kirke - 10.30

Søndag den 15.: 					
Hvidbjerg V. Aa - 10.30 Bart
Søndag den 22.: 				
Ørum - 9.00 Iben Bager Sjødahl Nielsen
Søndag den 29.: 				
Lodbjerg - 10.30 Bart

FEBRUAR
Søndag den 5.: 				
Hvidbjerg V. Aa - 9.00 			
Iben Bager Sjødahl Nielsen
Søndag den 12.: 				
Ørum - 10.30 Bart
Søndag den 19.: 				
Lodbjerg - 9.00 Iben Bager Sjødahl Nielsen
Fastelavn søndag den 26.: 			
Hvidbjerg V. Aa - 14.00. Bart. 		
Familiegudstjeneste. Efterfølgende tøndeslagning.

DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR

20 17

Søndag den 11.: 				
Hvidbjerg Vesten Aa - 10.30 Bart. 			
Efterfølgende Tirsdagsklubbens julefrokost på
Stenbjerg Kro. Tilmelding på 9794 8128.

AT VÆRE HVOR DU ER!
GRANTRÆET
Når vi tænker på »Grantræet« af H.C. Andersen,
så forbinder vi det ofte kun med jul. Men H.C.
Andersens eventyr indeholder ofte meget mere
end blot den enkelte historie.
Grantræet var et nydeligt lille træ. Det havde en
god plads. Sol kunne det få, og luft var der nok af.
Fuglene sang, og rundt om det voksede mange
større kammerater, både gran og fyr. Men det lille
træ var så ilter med at vokse. Det tænkte ikke på
den varme sol og den friske luft, og det glædede
sig ikke over fuglenes sang. Når menneskene var
ude at gå tur og kom forbi træet og sagde: »nej,
hvor er det et nydeligt lille træ«, ville det slet ikke
høre det. Det længtes hele tiden efter noget andet.
»Var jeg dog bare som de andre store træer«, sukkede det. »Var jeg dog blot en fugl, som kunne
flyve højt over havet«, jamrede det. »Var jeg dog
bare som de fine træer, der bliver hugget om og
kørt ind til byen, sukkede den igen«.
Solstrålerne forsøgte at opmuntre grantræet:
»Glæd dig ved din ungdom«, sagde de. »Glæd dig
ved din friske vækst, ved det unge liv der er i dig!«.
Vinden kyssede træet, og duggen græd tårer over
det, men træet forstod det ikke.
Så endelig kom dagen, som træet havde længtes så
meget efter. Det blev fældet, lagt på en vogn og
kørt ind til byen.
Grantræet blev købt og båret hjem, og det blev
stillet i den store stue og pyntet, så det var en fryd.
Men træet turde ikke bæve.
Lysene på træet blev tændt, og endelig blev dørene
ind til stadsstuen åbnet, og der stod det i al sin
pragt, smukkere end noget andet træ. Men træet
kunne kun ryste. Det turde ikke glæde sig over al
den herlighed, som det oplevede. I morgen, tænkte det, vil jeg ret fornøje mig i al min herlighed.
Men dagen efter blev det plyndret og smidt op på
loftet i den fjerneste krog - og der lå det.
Det fik besøg af musene og af rotterne. Musene
spurgte træet, hvor det kom fra. Og træet fortalte
om skoven, om luften, om solen og om fuglenes
sang. Den fortalte historien om Klumpe-Dumpe,
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sådan som den hørte fortællingen juleaften. »Nej, hvor
har du oplevet meget«, sagde musene. »Ja«, sagde træet, og tænkte over hvad den havde fortalt. »Ih,
hvor må du være lykkelig«, sagde musene. Og så
fortalte den igen om den lykkeligste aften i dets
liv. »Kan du kun den ene historie«, spurgte rotterne. »Ja«, svarede Grantræet, men den hørte jeg min
lykkeligste aften. Dengang tænkte jeg ikke på,
hvor lykkelig, jeg var.
Tiden gik og en dag blev Grantræet fundet frem,
- men blot for at blive smidt i hjørnet af gården.
Pludselig mærkede Grantræet en solstråle. Nu begynder livet igen, nu skal jeg leve, tænkte træet.
Men tjenestekarlen lo blot og huggede træet i små
stykker.
»Forbi, forbi!« sagde det stakkels træ. »Havde jeg
dog glædet mig, da jeg kunne!«.

OM AT VÆRE TILSTEDE I NUET
Jeg startede med at skrive, at H.C Andersens eventyr ofte indeholder meget mere end blot den rene
historie. For mig handler Grantræet om aldrig at
være tilstede i øjeblikket. Alt for sent erkender
træet, hvor meget liv, der er gået det forbi. Træet
lever sit korte liv uden nogensinde at glæde sig og
uden nogensinde at glæde sig sammen med nogen.
Glæde sig nåede det ikke, men hvad nåede det
egentlig? Ingenting. Altid er træet lidt forud eller
lidt bagud. Først forude i drømmen, i ambitionen
og i ønsket om at blive til noget - og til noget strålende - for bagefter at kunne leve i erindringen, i
genfortællingen.
Grantræet er aldrig nærværende i det nærværende
- men enten fraværende i det nærværende - eller
nærværende i det fraværende.
Fortællingen kan virke noget pessimistisk som
indledning til adventstiden. For mig er fortællingen ganske nærværende og tankevækkende.
Hvor mange gang har vi tænkt eller sagt om den
tid der nu kommer: »Jeg når det ikke, jeg er allerede træt ved tanken om alt det, jeg skal nå, og det

allerede inden jeg er gået i gang. Jeg gør det kun
for børnene skyld og egentlig ville jeg meget hellere sløjfe julen eller rejse bort«.
Når julen så er slut, hvor mange af os har så tænkt:
- »Endelig, nu er det overstået, nu er der heldigvis
et år til næste jul«.

lene med hinanden. Dybest set, har advent og jul
med kærlighed og fællesskab at gøre. Noget som
vi kan glædes ved, og som kan skabe ro og fred i en
ellers travl hverdag.
Adventstiden er fyldt med forventninger og håb
af mange slags. Forventninger eller krav der gør,
at vi ikke kan være tilstede og glædes ved og finde
ro i nuet. Forventninger og krav både for adventsAT VÆRE DER HVOR DU ER, 		
tiden og julen gør, at det egentlige forsvinder for
OM FORVENTNINGER OG HÅB
os, nemlig kærlighed og fællesskab og julens budskab. Måske kan vi bruge den kommende tid til at
Vi er nu i begyndelsen af adventstiden. Advent
tænke over, hvem det egentlig er, der stiller forstammer fra det latinske Adventus domini, som beventningerne og kravene til os.
tyder Herrens komme.
I forventninger ligger der altid et
Advent markerer det kirkelige
Forventninger eller
håb, et håb som altid knytter an til
nytår og tiden op til jul, hvor vi
krav der gør, at vi ikke
nuet og som altid rækker frem i
fejrer Jesu fødsel. Adventstiden er
kan være tilstede og
fremtiden. I vort eget rum, i famifyldt med forventninger og forbeglædes ved og finde
liens og fællesskabets rum, har vi
redelser. Forberedelserne begynro i nuet.
muligheden for at vælge at være i
der ofte med, at vi tænder lys. Adnuet. At være i det nu, hvor vi kan
ventskransen tændes, og i mange
forberede og bruge adventstiden
byer tænder man byens juletræ. Vi
til sysler, som skaber samvær, nærvær og fællestænder lys, ikke kun fordi vi er i den mørke og
skab. Lad os tænde lys både for os selv og hinankolde tid på året, men også for at markere højtiden
den, så vi oplever, at den kommende tid også bliog festen. At tænde lys er at være nærværende, og
ver en tid - både for børnene og for os selv - med
lyset kan være med til at mindes, dem vi har mihygge og fællesskab med mennesker vi holder af.
stet.
At både adventstiden og juletiden også bliver en
For os rummer adventstiden også, at vi køber ind
tid med åndehuller og fred. At tiden ikke bliver en
og bager og laver mad. Mange oplever tiden som
tid med suk, ligesom Grantræet, der aldrig nåede
hektisk og fyldt med krav for at blive færdige til
at glæde sig og være til stede i sit eget liv. Lad os
tiden. Det ene tv-program efter det andet fortælglædes over det liv, vi har fået givet som gave. Lad
ler os, hvordan vi skal klæde os til julefrokosten,
os glædes over, vi kan fejre advent og jul under en
hvilke farver der skal bruges i år og hvordan adfredelig himmelbue.
ventskransen skal se ud etc. Allerede i efterårsferiAdvent betyder Herrens komme. I kirken begynen begynder butikkerne at pynte op til jul og reder første søndag i advent med Jesu indtog i Jeruklamere med marcipan, julekugler og julenisser.
salem. Ikke et indtog med pomp og pragt, men
Venter vi for længe, det vil sige efter første søndag
ridende på et æsel. Fortællingens grundlag og udi advent med at indkøbe disse varer, ja, så er de
gangspunkt er, at Gud kommer til os og møder os
udsolgt.
og kalder os og udfordrer os, tilgiver os og fornyr
Juledag fjernes julepyntningen for at give plads for
vort liv med Jesus Kristus. Sammenkædningen af
nytårsfejringen, og dagen efter nytår er alt, hvad
fødsel, død og opstandelse er en kærlighedserklæder kan minde om både jul og nytår, bogstavelig
ring til enhver, der alt for godt kender til sorg,
talt fjernet for at give plads for fastelavn. »Forbi,
mismod, forfølgelse, ensomhed og udelukkelse.
forbi….«. Nøjagtig som træet oplevede det og det
Lad dette være håbet for adventstiden og juletiinden, at vi nåede at falde til ro.
den, så vi kan være nærværende i det nærværende
Vi sukker som træet i skoven og glemmer at være
med hinanden.
nærværende og glæde os over, at den kommende
Med ønske om en glædelig advents og -juletid.
tid egentlig danner grundlag for samvær og fællesskab og om at tænde lys og nyde tiden, og gøremåKirsten Haaber, præstepraktikant
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VILHELMSMINDE
– PROPRIETÆRGÅRDEN (1857-1924) I ØRUM SOGN
HISTORIEN OM VILHELMSMINDE
FREM TIL 2016
Egnshistorisk Forening i Sydthy havde i juni arrangeret en aftentur til Vilhelmsminde - hvor aftenens emne var historien bag proprietærgården
Vilhelmsminde i Ørum Sogn. Her hørte man bl.a.
gårdens historie fra 1857 - 1924. Gården Vilhelmsminde blev udstykket i 1924. »Det gule hus«
er det oprindelige stuehus til gården »Vilhelmsminde«. Efter udstykningen i 1924 blev de trelængede avlsbygninger nedrevet og byggematerialerne fordelt mellem de ny Vilhelmsmindebeboere.
Herefter blev stuehuset (»det gule hus«) opdelt i
henholdsvis beboelse og avlsbygninger.
Thorning Christensen fortalte om 		
Vilhelmsminde Mark fra ca. 1950 til 2016
Jeg, Thorning Christensen, er født og opvokset på
Vilhelmsminde. Bor på og ejer nr. 2. Jeg kan nok
prale af at være den nulevende, der har boet længst
her på Vilhelmsminde, idet jeg har boet her hele
mit liv – kun afbrudt af en fire-fem år i min pure
ungdom. Jeg skal fortælle om Vilhelmsminde anno 2016. For at begynde et sted, begynder jeg
med bygningerne. Når jeg fremover siger »gamle
dage« mener jeg slut 50’erne. Det er der jeg begynder at kunne huske noget.
Det er sådan i dag, at samtlige 9 bygningsparceller,
som blev oprettet i 1924, stadig eksisterer i bedste
velgående og alle er beboet af fastboende. Selvfølgelig er de alle restaureret og moderniseret og de
fleste af dem har nok det dobbelte
boligareal end de oprindeligt blev
bygget med. Trods det kan man nok
stadig i alle bygningerne finde rester
af det oprindelige fra 1924. Ligesom
der i de fleste huse stadig findes genbrugstømmer fra nedrivning af
driftsbygningerne her på gården.
Tømmer som stadig er i god stand
selvom det nok er over 300 år gammel. Så det har været kvalitets tømmer man har brugt den gang.
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Hvad angår jorden er der sket en del forandringer.
Der er to ejendomme, som stadig har (+1-2 hektarer) af det oprindelige jordtilliggende. Nemlig nr.
7 som stadig drives som selvstændig ejendom og så
nummer 13, hvor jorden pt. er udlejet. Jorden fra
nr. 1 er solgt til Lille Fuglsang, som i dag drives af
Viggo Hove. Hvad angår de sidste seks ejendomme er jordene lagt sammen og hører nu under nr.
2. Ligesom en jordparcel, der også ligger på Vilhelmsminde, men hørte under en ejendom i Morup Mølle, ligeledes er lagt under nr. 2. Så det
sammenlagte jordareal er godt 45 hektar af det
oprindelige Vilhelmsminde jord. Ud fra nr. 2 drives der i dag i alt 120 hektar. Cirka samme areal,
som hørte til gården Vilhelmsminde før udstykningen. Ikke voldsom stor jordtilligende i dag.
Større gårde nedlægges rask væk.
I gamle dage - altså i slut 50’erne - var der i alt på
Vilhelmsminde efter, hvad jeg løsligt kan regne ud
omkring 45 malkekøer og måske 90-120 ungdyr,
plus omkring 18 heste, 15-20 søer med grise og
500 høns. Alt dette levede 9 familier af! Da der var
størst produktion på Vilhelmsminde på nr. 2 og 7
omkring årtusindskiftet, var der ca. 80 køer og
160 stk. opdræt og omkring 100 søer. Det var der
4 fuldtidsbeskæftigede til at passe, altså en fordobling af produktionen, men kun en fjerdedel beskæftigede. I dag er der omkring 5-600 slagtesvin
på stald samt ca. 65 fedekvæg. En produktion der i
dag nærmest kan kaldes en hobby og lidt vemodig. Kontrasten er stor, når jeg kigger tilbage på

min egen barndom - i de gamle
dage, hvor en familie med 4-6
børn levede godt med ca. 7
hektar, 4-6 køer, 1 so med grise, 100 høns og 2 heste.… Jeg
tror ikke ordet stress fandtes
dengang, hvor flittighed og
nøjsomhed var kodeordet for
at få et levebrød ud af et lille
husmandsbrug.
I gamle dage havde hver ejendom 6-7 marker med næsten
lige så mange forskellige afgrøder. En metode, som ikke
kun udnyttede jorden godt,
men også gav et spændende og
alsidigt landskab. I dag er det mere ensidigt og kedelig at se på, idet der kun dyrkes korn og raps og
så græs i engene.
En måske nok lettere og mere rationel markplan,
men de gamle metoder skal man ikke kimse af, de
var særdeles fornuftige på daværende tidspunkt
med de muligheder man rådede over dengang.
I gamle dage havde man samme levevilkår, samme
arbejde og næsten lige mange børn. Der var et
stort fællesskab, hvor man hjalp hinanden med
mangt og meget. Men i slut 50’erne begyndte der
at ske opbrud, idet den første hustru blev udearbejdende. En udvikling som de øvrige Vilhelmsmindeboer så lidt skævt til, idet det ikke plejede at
være nødvendigt. Men som tiden gik, kunne man
se, at der var større indtjening på den bedrift. De
fik nyt badeværelse, køleskab og lignende. En lille
kilde til misundelse. Udviklingen fortsatte dog,
og i dag er det en naturlig ting at kvinderne arbejder udenfor hjemmet. Det var nu ikke fordi at
kvinderne dengang ikke arbejdede, de havde nok
at se til af den tids udfordringer. Alt blev lavet
hjemme fra bunden såsom mad og tøj. Vaskemaskine og opvaskemaskine o.l. var ikke maskiner
man kendte til.
I datidens fællesskab var der dog også plads til indbyrdes konkurrence, både hvad angår mælkemængde osv. Især husker jeg en sjov episode. I
roehakningstiden konkurrerede man om, at komme først i gang igen efter middagssøvnen. Specielt
en familie var langt henne i rækkerne, når de andre
vågnede op fra middagsluren ved halv to-tiden.
Hvilket både var til irritation og beundring hos de

øvrige familier. Indtil man fandt ud af at de tyvstartede middagspausen en halv time før alle andre. Netop for at kunne være de første på roemarken igen. Sådan foregik der mange forskellige finurligheder på en hyggelig og uskyldig facon.
I dag består beboerne på Vilhelmsminde af to børn
på 1 og 5 år, 4 hjemmeboende unge mennesker på
16-20 år. Vi voksne, som vi er 17 af, er en blandet
flok, der kommer så vel fra Århus, Randers, København og sågar en fra Harboøre! Af uddannelse
er vi også meget forskellige. Arbejdsmæssigt arbejder man både i Thisted, Skive, Vilsund, Glyngøre og Hurup. Så midt på dagen er der meget stille
og tomt på Vilhelmsminde. Hvis ikke det var fordi, der en gang imellem kom en gennemkørende,
er der næsten ingen trafik.
Men trods vores forskelligheder kender vi alle hinanden, hinandens børn samt også lidt familien.
Det fællesskab, der var i gamle dage, eksisterer der
lidt af endnu, idet vi stadig hjælper hinanden, låner af hinanden og i det hele taget tænker på hinandens ve og vel. Lige som vi er til hinandens fester og afholder en årlig vejfest.
Alt tyder på at Vilhelmsminde er et godt sted at
bo, for hvis man først er flyttet herop bliver man
boende - det er yderst sjældent at der er nogen der
flytter herfra, man flytter først når alderen begynder at plage en. Jeg kan godt forstå at man bliver
boende, når først man har fået områdets sjæl ind
under huden og den flotte natur med fantastiske
udsigter, gode kælke-bakker og meget mere. Sidst
men ikke mindst det gode naboskab fra den ene
ende af vejen til den anden.
Thorning Christensen

5

SAMTALE MED BIRGIT KYNDE
Birgit Kynde har grundet plagsomme hofteproblemer set sig nødsaget til at søge sin afsked som
graver ved Ørum og Lodbjerg kirker. »Det er mine kirker og mine kirkegårde, og det vil de blive
ved med at være!«. Siger hun med eftertryk og
udtrykker på den måde den vemod, hun føler, ved
pr 1. oktober 2016 at skulle undvære sit elskede
graverarbejde og dermed det enestående samarbejde, hun har haft med sin kære kollega ved
Hvidbjerg v. Aa kirke, Marianne Fyhring.
Da Birgit for nylig blev inviteret til afskedsreception i Sognehuset i Svankjær, forestillede hun sig,
at det blot var menighedsrådet og måske tre-fem
andre, som ville møde op, men stor var hendes
forbavselse og glæde, da der dukkede 70 mennesker op. Sådan gør man i klitsognene, når man vil
markere, at en ansat gennem en længere årrække
har ydet langt mere, end man med rette kan forvente.
Birgit Kynde fortæller, at hun nu vil til at dyrke
sine fritidsinteresser. Manden, Per Kynde, som er
klitplantør i Lodbjerg Klitplantage skal passes og
plejes. Det samme gælder sønnen Martin, som for
nylig blev student, og som nu er vikar på Bedsted
skole.
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Haven trænger til en omgang, synes Birgit, men
hoftekalamiteterne bliver afgørende for arbejdstempoet. - Og så er der ellers børnebørnene på 4
måneder, 6 år, 9 år, 11 år og 23 år. De kan glæde
sig til ekstra bevågenhed fremover. Jeg er sikker
på, at Birgit Kynde vil fortælle dem sin livshistorie. Min hilsen til hendes fem børnebørn skal være: Glæd jer!!

OPVÆKSTEN I FOUSING
Birgit er opvokset på en mindre gård i Fousing syd
for Struer. Hun var anden yngst i en søskendeflok
på seks, to piger og fire drenge. Drengene var ret
drilagtige.
Da Birgits forældre ved deres giftermål købte gården af hendes farfar og farmor, blev det ved en
aftægtskontrakt stadfæstet, at den ældre generation kunne blive boende på gården resten af deres
dage. Det var ikke ualmindeligt, at man i datiden
ordnede sig på den måde. Den unge generation
kom lidt billigere til gården, og den ældre generation slap for at skulle ud på husmarkedet.
Efter en del år døde Birgits farfar, hvorefter farmoderen levede videre i femten år.
Farmoderen var en magtfuld dame, som vidste,
hvad hun ville. Birgits far var en »tolle« mand, eller skal vi kalde ham konfliktsky med et moderne
udtryk. Det måtte Birgits mor bøde for. Da hun
en dag kom hjem fra roehakning klokken elleve
om formiddagen, fordi det var op over med amning af det mindste af børnene, stoppede hendes
svigermor hende i døråbningen med ordene : »Her
på gården holder vi middagspause klokken 12 og
ikke klokken 11«. - Vejen tilbage til roemarken
blev en tung vandring.
På farmoderens ældre dage lå denne til sengs, men
brugte flittigt den klokke, hun havde ved sengen,
når hun ville tilkalde svigerdatteren, hvis der skulle rystes hovedpude, hentes frisk vand eller lindes
ved vinduet.
Da familien en dag mente, at farmoderens død var
nært forestående, kunne Birgits mor pludselig fornemme, at der for en stund kom mere liv i den

gamle, hvorefter hun med et næsten opgivende
suk hviskede til Birgit, som også stod ved sengen:
»Nu trower a, hun kommer sig!!!«, Efterfølgende
tryglede og bad hun Birgit om aldrig at fortælle
om episoden til andre.
Hvis nogen spurgte Birgits mor om, hvorfor hun
fandt sig i svigermoderens regime, svarede moderen pr automatik: »Såen er et - Såen blywr et«.
Birgit og hendes søskende blev opdraget til flid og
nøjsomhed. Alle skulle hjælpe til i stald og mark,
og forældrene krævede, at børnene lavede deres
lektier. De små søskende arvede de store søskendes
aflagte tøj, men Birgit husker endnu, da hun fik
lov at få en drøm af et klædningsstykke: en ny
duffelcoat med dyvelformede træknapper. At
frakken ved indkøbet i tøjforretningen i Struer var
tre numre for stor, så der var plads til, at hun kunne vokse i den, gjorde ikke noget.Tiden ville løse
det problem.
Birgit beskriver sit hjem som godt og kærligt.
Korporlig afstraffelse fandt ikke sted, når man ser
bort fra, at moderen kunne finde på at nappe noget
så nederdrægtigt, når hun syntes, at et af børnene
havde gjort sig fortjent til det, men hun advarede
altid på forhånd med ordene: »Ska a pluk?«.
Da Birgit gik i syvende klasse, skulle hun med skolen til Bornholm, hvilket hun glædede sig meget
til. Kort tid inden afrejsen brækkede faderen imidlertid den ene arm, hvorefter Birgit måtte melde
afbud til turen, fordi hun skulle blive hjemme for
at malke gårdens køer. Det var rigtig træls, men
som kompensation fik hun efterfølgende en flunkende ny cykel for indsatsen.
Efter at have gennemført niende klasse på Langhøjskolen i Asp fortsatte Birgit sin skolegang på
Blistrup ungdomsskole på Mors, hvor hun tog tiende klasse.

EN STREG I REGNINGEN
Nu lå ungdomsårene lokkende forude for den
unge dame. Hun fik først ansættelse hos dyrlæge
Gregersen i Snedsted. Birgit var jo ikke tabt bag en
vogn, så hun blev hurtigt kæreste med en af eg-

nens ungersvende. Det blev skæbnesvangert for
den 16 årige Birgit, for hun blev gravid med kæresten. Birgit havde tillid til dyrlægefruen og snakkede derfor med hende om sagen. »Du skal tage
hjem og fortælle det til dine forældre«, svarede
dyrlægefruen.
Birgit var selvfølgelig rystet, men hun drog den
tunge vej mod Fousing, hvor hun opsøgte fødehjemmet. Da hun havde hilst på forældrene og var
blevet bænket, sagde moderen: »Du ska da lige
vide, hvad der er sket med en af dine veninder fra
Langhøjskolen. Ja er det ikke forfærdeligt. NN er
blevet gravid, og hun er jo bare 16 år«. Ved disse
ord gik Birgit nærmest i chok.
Resten af dagen hos forældrene sneg sig af sted, og
da Birgit om aftenen nåede dyrlægeboligen i
Snedsted og blev mødt af fruen, gik hun til bekendelse og sagde, at hun ikke havde fortalt forældrene om graviditeten.

FADERENS BREV
»Så må du skrive et brev til dem«, var svaret, og
næste dag postede Birgit et brev, hvori hun fortalte om sin kvide. Få dage senere fik hun brev fra
faderen, som indledte med ordene: »Kære Birgit!
Allerførst skal du vide, at du stadigvæk er min pige«. Senere skriver han »Det skal vi nok klare alt
sammen«. Det var det bedste brev, Birgit nogensinde havde fået, og hun har det endnu i sine gemmer.
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Efterfølgende blev Birgit og kæresten enige om at
gifte sig, men Birgit insisterede på først at føde
barnet. Efter fødslen løste det unge par kongebrev
og blev gift. Senere fik de endnu to børn.
Meget vand er løbet i åen siden da, og Birgit har
som nævnt fem børnebørn. Hun drev i en årrække
»Tøjbutikken« i Snedsted, hvor hun solgte dameog børnetøj. Senere arbejdede hun i otte år på kirkegården i Snedsted.

FRA TVORUP TIL LODBJERG
Hun er nu gift med Per Kynde, som hun lærte at
kende, da han var klitplantør i Tvorup. I 2001
blev plantørstillingen deroppe nedlagt, hvorefter
Kyndefamilien slog sig ned i Lodbjerg Plantørbolig. Om føje år satser Birgit og Per på at flytte til
Boddum, hvor de allerede har købt hus med skøn
udsigt over Limfjorden. Ja og så har de en bette
juletræskultur dernede. Per skal jo have noget at
bruge tid og kræfter på, når han bliver pensionist.

EN ÅBENHJERTIG BERETNING
Ovennævnte åbenhjertige beretning er i korte
træk den historie, som Birgit fortalte mig, mens
jeg fik min formiddagskaffe i plantørboligen i

Lodbjerg. Var der detaljer, som jeg ville spørge ind
til, fik jeg klare svar, og der blev efter alt at dømme
ikke stukket noget under stolen.
Måske tænkte Birgit inderst inde: Jeg vil ubesmykket fortælle min livshistorie, som den har
formet sig, for jeg står ved den.

KOMMER TIL AT SAVNE DET HELE
Inden jeg kørte hjem efter en indholdsrig samtale,
bad jeg Birgit på falderebet uddybe, hvad hun nu
vil komme til at savne mest, og hun svarede:
»Det hele! Alle de mennesker, jeg har lært at kende
via mit arbejde. Konfirmanderne, som jeg overnattede sammen med i kirken, når vi med Bart
holdt konfirmandweekend i kirken, i skoven og i
plantørboligen. Pinsemorgengudstjenesten i kirken med efterfølgende morgenkaffe hos os. Fyraftensang i Lodbjerg kirke. Kirkepyntning med
pynt hentet i naturen. Turisterne, som jeg fik lov
at vise den smukke kirke frem til. Samarbejdet
med Marianne, når vi hjalp hinanden med at lave
mad til et arrangement i Sognehuset. - Jeg er åben
overfor, at jeg måske også fremover kan bidrage
med lidt på frivillig basis«.
Villiam Mortensen

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016
Fredsvalg i Hvidbjerg V. Aa, Ørum og Lodbjerg sogne.
Der blev kun anmeldt en liste til valget i hver
af de 3 sogne i pastoratet. Det betød, at der
ikke var behov for afholdelse af kampvalg i
nogen af de 3 klitsogne.
De nye medlemmer af menighedsrådet, der
tiltræder 1. søndag i advent, er:
Hvidbjerg V. Aa Sogn:
1. Niels Vase
2. Jette Andersen Stüker
3. Jens Møller
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Ørum Sogn:
1. Ina Mogensen
2. Merete Poulsen
3. Kirsten Christensen
4. Suppleant: Vera Møller
Lodbjerg Sogn:
1. Jørn Pedersen
2. Monika Henriksen
3. Ulla Hilligsøe
4. Suppleant: Birgit Kynde

TAK TIL BIRGIT
På vegne af de sidste 4 menighedsråd vil jeg takke
som hedder Børge (et
for dine 13 år som graver ved Ørum og Lodbjerg
hurtigt opdigtet navn).
Kirker - ja for hele pastoratet.
Du har sammen med
Du har jo efter moden overvejelser valgt at gå på
Per lagt hus til, at 70efterløn - vi forstår din beslutning, men vi er man100 mennesker hver
ge der kommer til at savne dig - du har været unik.
pinsemorgen har fået
deres morgenkaffe hos jer - efter pinsegudstjeneI din tid som graver her, er der sket mange ting i
sten. I har stået klar hver pinse siden 2004.
vores pastorat.
Helligtrekongersaften, hvor folk efter gudstjeneI 2005 byggede vi nyt graverhus i Lodbjerg - og
sten er inviteret til hygge og samher var du opsynskvinde på bygvær hos jer.
geriet.
... du har påtaget dig
Du har bagt oceaner af kager og
I 2008 blev Lodbjerg Kirke udboller til de forskellige arrangeutrolig mange opgaver,
smykket - her var du også med til
menter. Sammen med Marianne
som ikke lige stod i
at sikre at alt gik rigtigt til. Du
lavet lækker mad til kirkefrokost
sørgede for at knytte venskab til
regulativet for
med hjemmelavede specialiteter.
kunstneren Maja-Lisa Engelhardt,
graveren.
som siden har sendt mange af henDu har fabrikeret den ene kunstdes private kontakter her til for at
færdige blomsterdekoration efter
se kirken. Her har hun bestilt dig
den anden.
til at dække op i graverhuset, pynte med dine
Til indvielsen af Hvidbjerg V. Aa Kirke her sidste
blomster og diske op med hjemmebag og andre
år lavede du mange blomsterdekorationer - måske
hjemmelavede ting.
50 stk. - sammen med Marianne. Der skulle bruDu har ikke »bare« været graver og kirketjener, du
ges dunhammere i dekorationerne. Og hvor skulle
har påtaget dig utrolig mange opgaver, som ikke
du så skaffe dem? - jo du havde set en branddam i
lige stod i regulativet for graveren. Listen er lang
nærheden af Bedsted, hvor der stod nogle, så med
men her kan jeg nævne nogen af tingene:
fare for liv og lemmer iklædte du dig vaders og
vadede ud for at plukke dunhammere. DekoratioHjulpet med konfirmanderne. Huset konfirmannerne blev meget smukke.
derne hjemme og senere arrangeret at konfirmanDu har altid været meget glad, venlig og imødederne fik bagt pandekager og set et spøgelse ved
kommende, men vi skulle heller ikke tage fejl af at
midnatstid ved Lodbjerg Kirke og været sammen
dig - du har også kunnet være ret bestemt. Der var
med dem i kirken en hel nat
ikke nogen, der skulle køre med maskiner på dine
Du har været turistguide for de mange turister,
kirkegårde - eller lave uorden i dine kirker - eller
der hver dag gæster Lodbjerg Kirke. Du har gladeplukke dine blomster på P-pladsen, så rullede du
lig fortalt historier om kirken og om nogle af
dig ud og der var ikke nogen der turde sige dig
gravstederne.
imod.
Du fletter piletræer til at stå uden for kirken.
Tak for din tid, som graver og kirketjener og din
Når der kom besøgende på kirkegården var du
altid meget imødekommende og hjælpsomme
meget imødekommende og forsøgte at gøre det til
måde at være på.
en god oplevelse at besøge kirken og kirkegårdeVi kommer til at savne dig, som graver, men helne. Her for nylig, var der nogle små børn med dedigvis skal vi ikke undvære dig helt. Du har alleres familie på Lodbjerg Kirkegård. Her var du
rede tilbudt din hjælp til frivilligt arbejde både i
straks henne for at høre om de ikke lige skulle se
kirken og i forbindelse med kirkelige aktiviteter den lille harekilling (Hugo) der bor der, og som
og det skal vi nok benytte os flittigt af.
sidder og venter på at dens mor kommer med
Vi ønsker dig en god tid i din kommende tid som
mad. Senere, da børnene havde været en tur i skoefterlønner.
ven - kom de forbi graverhuset, - her kaldte du på
dem og spurgte om de ikke skulle se den store frø
På menighedsrådets vegne, Ulla Hilligsøe
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TAK TIL KLITSOGNENE
Det er så kedeligt i kirken. Kirken er et museum
kvinder, og deres arbejdsglæde er en prædiken alle
og mørk som i begyndelsen af december. Elendige
opfatter. Menighedsrådet bakker op med ja og
kirke. Mærkeligt at ikke flere melder sig ud i proAmen. Og ikke mindst de frivillige, der står for
test.
tirsdagsmøder, fyraftenssang og meget mere.
Hvor ofte har jeg ikke fået serveret sådanne udKirkerne i Danmark kan ses som landets største
sagn. Som om al morskab skal være kunstig glæde.
kunstgalleri, hvor forskellige kunstarter er repræSom om Jesus er en festbremse og
senteret i et tidsspand på tusind år.
glædesdræber, som om kirkens
Klitsognenes kirker indtager her
Prædikenen er altid
folk er et folk af slidte, depressive
en fornem plads med kirkekunst,
vellykket. Enten rejser
himmellængtende skikkelser.
evangelisk inspireret og kunstnejeg mig fornyet, eller så
risk troværdigt.
De sidste to måneder har jeg været
vågner jeg udhvilet!
vikarpræst i Klitsognene. Det beEfter masser af negative artikler er
tyder, at jeg har set hvordan kirFolkekirken, også i Klitsognene,
ken fungerer i dette smukke ompresset i knæ, på vej til at blive en
råde af Thy. Er det en slidt kirke jeg har mødt? Er
hobbyklub eller et museum for følelser. Om den
det kedelige og humørløse folk, jeg har besøgt?
skal være kirke i dyb forstand i årene som kommer, afhænger af om vi hører det lokkeråb som
Jeg kan ikke dy mig længere. Rygterne om den
lyder fra Kirken: Vær dig selv. Du har ingen anden
kedelige kirke er betydelig overdrevet. Rygterne
at være. Sådan du er, er du skabt og elsket af Gud.
om Jesu Kristi kirke er betydelig undervurderet:
Tag dig selv med, dine dage og dit liv ind i kirken.
»I ham er liv og livet er menneskenes lys«. Jeg følte
Tag med alt, hvad du har kært, og alt du helst vil
glæde og taknemmelighed over at tilhøre en kirke,
glemme. For i kirken handler det om Gud, ham
der lader glæden og håbet og kærligheden overmed tilgivelsen og friheden. Gør ikke dig selv lille,
vintre. Kirkens gæstfrihed skal møde både matedet er fejt. Gør ikke andre små, det er slemt. Du
rialismens anstrengte umættelighed og individuahar ret til et kvantum fejl uden at foragte dig selv.
lismen dybe ensomhed. Klitsognenes menighed er
Du er endnu ikke aske , men stærkstrøm og livsbelydhør og medtænkende. Som en kirkegænger
redskab. Øv den oprette gang! I et samfund, fra
sagde: »Prædikenen er altid vellykket. Enten rejser
hvilket moral stadig mere forsvinder og i hvilket
jeg mig fornyet, eller så vågner jeg udhvilet!«. Vi
visionen om et liv for alle mennesker bliver forøver hele tiden på at tro Mowglis erkendelse i
dunklet, bliver kirken med erindringen om et liv,
Junglebogen »Du er mere end du er blevet til nu«.
der lykkes, stadig vigtigere.
Godt hjulpet på vej af det loyale og dygtige persoVi er endnu ikke engle, vi øver os endnu. Tak til
nale med al sliddet, sveden og humoren. PersonaKlitsognene for at jeg et stykke tid måtte være
lets hankøn skaber en ramme af folkelige og liflige
med i denne øvelse.
toner, kraftfuld oplivende salmesang, og sangaftener. Kirkegårdene og kirkerne er i hænderne på
Knud Bunde Nielsen
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DER ER INGEN SMALLE STEDER
Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide, og i dag er det den 6.
Kære læser!
Jeg ved godt, at det måske regner og stormer, når du sidder i din lune stue og læser dette blad, men
så kan du vel drømme dig tre måneder tilbage eller ni måneder frem til næste september: Årets
bedste måned.
Min cykel er pumpet, og jeg er på vej ud ad Danmarks smukkeste landevej. Mit humør er højt. Jeg
nynner, næppe hørligt: »Giv mig Gud en salmetunge!«.
Svankjær har jeg lagt bag mig. I Ørum har Lauritsenbrødrene kørt de høje stabler af tomme kasser i
stilling. Kartoflerne er omsider faste i skindet. Kartoffeloptageren er smurt, og i dag skal der sankes
til huse.
Meterologerne siger ganske vist, at det er efterår, men det skal de ikke bestemme. Har vi 24 grader
i september, så er det sensommer og ikke efterår. Basta!
Jagten gik ind den første ved solopgang. Kanonaden nede fra søen ville den morgen ingen ende tage,
men i dag lyder der blot et skud hist og pist, og det er da til at leve med, når man ikke er den and,
som jægeren har i fokus.
Oppe ved Lodbjerg Kirke venter en dobbeltdækkerbus fra Himmerland.
Lodbjerg fyr skimtes over trætoppene. Det sender stadigvæk sine glimt ud over havet for at advare
skibene mod at komme for nær revlerne. Glimtene er uden betydning i vore dage. Man har sit moderne navigationsudstyr. Hvad tænker Nationalparkens stolte majestætiske traner om disse lysglimt,
når de rammer i øjet?
Mine ben er ikke, hvad de har været. Jeg må geare ned for at klare den lille bakke ved Edvins ejendom. Hvordan skal det dog gå om 5-10 år?
Efter Britt og Poul Henriks ejendom går det over stok og sten hen forbi »æ pig«, og pludselig er jeg
der. Jeg sætter cyklen fra mig ved broen. Det er lige meget, hvilken retning jeg kigger mod. Dette
»himmerigelille« skal bare opleves. Vorherre har ikke været karrig: Sivene, hejrerne, klukkene, kvierne, Javabachs ejendom, ænderne, »æ swot mand«, Vestervig kirke, svanerne, småfiskene, plaskene,
Rodenbjerg sø, Ørum sø, Flade sø.
Officielt er der ingen fartbegrænsning for bilerne ud over den sædvanlige 80 kilometer begrænsning. Du har måske allerede regnet ud, hvorfor de snegler sig af sted med 30 - 40 kilometer i timen?
Gæssene er egentlig på deres kileformede træk sydover, men når de kommer hertil, bliver de tvivlrådige. Den ene dag flyver de lidt mod nord, hvor de kom fra. Næste dag flyver de sydpå, som er deres
egentlige bestemmelse, og sådan kører det frem og tilbage en måned eller mere.
Jeg tror nok, jeg ved, hvorfor gæssene tøver ved Rodenbjerg bro, og det ved du sikkert også.
Heureka! Vi lever!
Villiam Mortensen

11

NY GRAVERMEDHJÆLPER
Vi har pr. 1. november ansat Rie Pinholt, som gravermedhjælper ved
vores 3 kirker. Rie er ansat i en halvtidsstilling.
I vil møde Rie ved alle 3 kirker, men primært nok mest ved Ørum og
Lodbjerg Kirker. Rie er kendt med arbejdet ved kirker og kirkegårde.
Vi glæder os til samarbejdet med Rie.

SANGENE SYNGER I OS
Igen i år vil vi indbyde til fællessang i Klitsognene. Hver anden mandag fra den 9. januar til og
med 3. april. Alle aftnerne begynder kl. 19.00 i Sognehuset i Svankjær. Der serveres kaffe og
kage e.l. i pausen. Prisen er 20 kr.
Centrum for aftnerne er fællessang. Vi har engageret foredragsholdere, som alle har noget på hjertet, og som vil komme med oplæg, anekdoter og musik og skabe sammenhæng i aftnerne.
Sang går den lige vej til hjertet. Det gør andre kunstformer også. Men sang kan gøre det på få minutter.
Sang går uden om det, vi ved. De ord og toner, vi lægger stemme til, går ikke bare ud i rummet
til de andre, de går også indad, til vore hjerter. Ordene og tonerne bliver vores, når vi lever os ind
i dem.
Programmet i år favner bredt. Vi har med programmet prøvet at skabe livgivende og fornøjelige
aftener, hvor vi forener det alvorlige og det muntre, det oplysende og det underholdende.
Kom og syng med og velkommen til sangaftnerne i Klitsognene 2017.
Programmet for de syv aftener med fællessang:
9. januar:
»Danmark rundt - sange fra alle hjørner…« 						
v. Sigrid Kjær, Sognepræst Sennels.
23. januar: »Benny Andersen - i dag skal der sør’me leves…« 					
v. Troels Laursen, sognepræst Ullits.
6. februar: »Danskernes sange - top 10…« 							
v. Kirsten Haaber og Kristian Mogensen.
20. februar: »Jazz - at spille på øret…« 		
					
v. Jens Skou Olsen ph.d. jazzmusiker og 						
lektor på Rytmisk Konservatorium.
6. marts:
»Carl Nielsen - han er go’…« 							
v. Kristian Mogensen.
20. marts: »Sange til trøst og opmuntring…«							
v. Kirsten Haaber.
3. april:
»Sangene synger i os…« 								
v. Holger Lissner, salmedigter og pastor emeritus.
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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. Kirkebilen må gerne bruges til
arrangementerne. Tirsdagsklubbens tovholdere er Anna Kathrine Eggertsen, Grethe Gramstrup,
Vera Møller og Viola Nørgaard.
11. december - Julefest
Tirsdagsklubbens julefest bliver søndag den 11. december, først med gudstjeneste i Hvidbjerg V.
Aa Kirke kl. 10,30 og derefter kører vi til Stenbjerg kro, hvor der serveres »Kroens flæskesteg« og
risalamande inkl. 1 øl, vand eller et glas vin.
Evan og Aage står for underholdning.
Prisen er 150 kr. tilmelding til Vera Møller - tlf. 97948163 eller 50952713 - senest den 8 december.
3. januar - Niels Lauritsen
Niels Lauritsen fortæller om, hvordan en barnedrøm blev til en ide, som udviklede sig til levebrødet for brødrene Lauritsen. Niels drømte som ung, at
komme til at leve af planteavl og et studieophold i Holland i 1987, blev startskuddet til ideen om at dyrke læggekartofler med base i Ørum og omegn.
Brødrene Lauritsen er blevet Danmarks største producenter af præbasislæggekartofler, med en årlig produktion af ca. 27 forskellige kartoffelsorter.
7. februar - Ballerum tæsk`værk
Ballerum Tæsk’værk er en gruppe af glade amatører fra Nors og nærmeste omegn.
Vi spiller på harmonika, guitar, bas, trommer,
violin, sav, mundharpe, banjo, mandolin, fløjte
og klarinet. Desuden bryder vi også af og til ud
i sang.
I kan høre nogle af de gode svenske valse, Giro
413-melodier, samt ønske og synge med på
numrene fra vores medbragte sangmapper.

FRA PASTORATETS FOTOALBUM

Børneteateret: Ham Moses, der plager.

Friluftsgudstjeneste i Lyngby.
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SÆRGUDSTJENESTER
HELLIGTREKONGER-GUDSTJENESTE
Torsdag den 5. januar 			
kl. 19.00 i Lodbjerg kirke
Juletiden afsluttes i Lodbjerg Kirke Helligtrekongers aften. Kirken vil være
rammen om en stemningsfuld aftenandagt med musik, fællessang fortællinger
og digte. Kirken og kirkegården vil i
lighed med tidligere år være pyntet og
oplyst med levende lys.
Aftenandagten forberedes af en arbejdsgruppe bestående af Inge Hertz Aarstrup, Vibeke Aarkrogh, Kirsten Haaber
og Bart.
Efter gudstjenesten er alle indbudt til samvær i plantørboligen hos Birgit og Per Kynde. Vær med til
en smuk, oplevelsesrig og højtidelig Helligtrekongersaften i Lodbjerg Kirke!

FASTELAVN
Søndag den 26. februar holdes der fastelavnsfest i Svankjær. Festen
begynder kl. 14.00 med en børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa kirke. Derefter byder menighedsrådet og beboerforeningen
på kaffe, kage og sodavand, hvor der også vil være tøndeslagning. Børn og voksne må selvfølgelig
gerne komme udklædt til kirke og bagefter. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor arrangementet efter kirken skal foregå så venligst se dagspressen.
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KONTAKT
Præster:
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28
baau@km.dk

FRA PASTORATETS FOTOALBUM

Bart har ferie i uge 7. Fra mandag
den 13. til mandag den 20. februar henvises der derfor til præsten i
Snedsted Iben B. S. Nielsen, tlf.
9793 4091
Menighedsrådsformand:
Ulla Hilligsøe,
Lodbjergvej 50,
7770 Vestervig
Tlf. 26 36 80 59
hilligsoee@mail.dk
Graver
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Mobil: 23 37 98 32
graver@klitsogne.dk

Konfirmanderne
2016/2017 planter
paradisæbletræ.

Kirkebladsudvalg:
Poul Christensen, Ethel
Markusen, Villiam Mortensen,
Jette Stüker og Bart Vanden
Auweele (ansv.)
Mere info?
Se vores hjemmeside:
www.klitsogne.dk

KIRKEBIL

Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne
bruges 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.
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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

DECEMBER
Torsdag den 1. kl. 16.30 - 17.15: 		
Tirsdag den 6.
kl. 19.00: 		
Søndag den 11. kl. 10.30 - 15.00: 		
					

Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Hyggeaften (org. beboerforeningen).
Tirsdagsklubbens julefest. 				
(Hvidbjerg V. Aa Kirke / Stenbjerg kro)

JANUAR
Tirsdag den 3.
kl. 14.30 - 16.30: 		
Torsdag den 5. kl. 19.00: 		
					
					
Mandag den 9. kl. 19.00 - 21.00: 		
Mandag den 23. kl. 19.00 - 21.00: 		

Tirsdagsklub.
Helligtrekongersaften og samvær 			
hos Birgit og Per Kynde				
(Lodbjerg Kirke/Lodbjergvej 39).
Sangaften.
Sangaften.

FEBRUAR

VIDEBÆK BOGTRYKKER A·S

Torsdag den 2. kl. 16.30 - 17.15: 		
Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Mandag den 6. kl. 19.00 - 21.00: 		
Sangaften.
Tirsdag den 7. kl. 14.30 - 16.30: 		
Tirsdagsklub.
Mandag den 20. kl. 19.00 - 21.00: 		
Sangaften.
Søndag den 26.
kl. 14.00 - 16.00:		
Familiegudstjeneste med efterfølgende 		
					
tøndeslagning.					
					 Hvidbjerg V. Aa Kirke / se dagspressen.

