S O G N E NY T
HVIDBJERG · ØRUM · LODBJERG
GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
DECEMBER
Lørdag den 2.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00
v. Bart. Børnevenlig gudstjeneste med evt. Luciaoptog. Julemarked i Sognehuset (kl. 12-17, org.
Beboerforeningen).
Søndag den 3.: Ørum - 10.30		
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.
Søndag den 10.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Efterfølgende Tirsdagsklubbens julemiddag
på Stenbjerg Kro.
Søndag den 17.: Lodbjerg - 9.00 		
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.
Juleaften, søndag den 24.:
Hvidbjerg V.Aa - 14.30 v. Bart.
Ørum - 15.30 v. Bart.
Lodbjerg - 16.30 v. Bart.
Juledag, mandag den 25.: Hvidbjerg V.Aa 10.30 v. Bart.
2. Juledag, tirsdag den 26.: Provstigudstjeneste i Vestervig Kirke - 10.30 v. Provst Line
Skovgaard Pedersen.

Søndag den 14.: Ørum - 10.30 		
v. Kirsten Haaber. Efterfølgende kirkekaffe.
Søndag den 21.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Kirsten Haaber. Efterfølgende kirkekaffe.
Søndag den 28.: Lodbjerg - 9.00 v. Iben Bager
Sjødahl Nielsen. Efterfølgende kirkekaffe.

FEBRUAR
4. februar: Ørum - 10.30 v. Kirsten Haaber.
Efterfølgende Kirkekaffe
11. februar: Hvidbjerg V.Aa - 14.00 v. Kirsten
Haaber. Familiegudstjeneste. Efterfølgende tøndeslagning og samvær.
18. februar: Lodbjerg - 10.30 v. Kirsten Haaber.
Efterfølgende kirkekaffe.
25. februar: Hvidbjerg V.Aa - 9.00 v. Ivan
Tabrizi. Efterfølgende kirkekaffe.

MARTS
4. marts: Lodbjerg - 10.30 v. Kirsten Haaber.
Efterfølgende kirkekaffe.

JANUAR

DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
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Fredag den 5.: Lodbjerg - 19.00 		
v. Kirsten Haaber. Helligtrekongersaften.
Efterfølgende samvær i Klitplantørboligen.

GUDS VILDE BLOMSTER
fem gynækologer, fire
hjertelæger, en psykolog
Guds vilde blomster. Sådan lyder titlen på en enog kommunens sundhedsgelsk bog skrevet af den katolske teolog Pia Matplejerske og handicapthews, hvori hun fortæller livshistorierne på 141
sagsbehandler. Vi var blekatolske helgener, som alle havde et handicap. For
vet medlemmer af både den danske, den hollanddet handicappede menneske er som en vild blomst,
ske og den belgiske Downs forening. Og Louise
mener hun. En måske uønsket blomst, som ofte
havde omkring 20 gange været til
vokser på randen af en mark eller i
ultralydsscanning på grund af
en vejgrøft, på samfundets kanter.
nogle komplikationer. Mere forDet handicappede
Nemt at overse. Men med en værberedt kan man næppe blive. Tror
menneske er som en
di og en skønhed, der fortjener at
man.
vild blomst [..] En
blive opdaget.
Men det at blive forælder på ny er
måske uønsket blomst,
Vilde blomster. I nogle kulturer
altid lidt af et spring i det ukendte.
som ofte vokser på
bliver disse blomster betragtet
Pludseligt var Silke ikke blot en
randen af en mark eller
som ukrudt, der helst skal fjernes
drøm - en frygt - et håb. Det var et
i en vejgrøft, på
og udryddes, mens andre derimod
levende menneske, der kæmpede i
samfundets kanter.
tilskriver disse blomster det at vækuvøsen for at trække vejret (hun
Nemt at overse.
re noget enestående. De kan noget
døjede nemlig med for højt blodsærligt, mener man.
tryk i lungerne). Vilde blomster
Da vores lille Silke blev født den
bliver åbenbart ikke til uden torførste dag i marts, vidste vi, at vores pige ville
ne. Indtil videre er det blevet til tre sygehusindvære en ganske særlig blomst - med Downs synlæggelser på sammenlagt 51 dage og utallige køredrom. Vi var forberedt eller i hvert fald så forbeture frem og tilbage til Viborg og Thisted sygeredt, som man nu kan være. Under graviditeten
huse. Silke får stadigvæk føde via sonde – og intet
havde vi haft samtaler med både jordemor, fireer mere nærliggende for en lille sprællebasse end at
hive den generende sonde ud. Og ja, hvis den lille
nasalsonde bliver udskiftet med en (PEG-)sonde,
direkte ind til maven, kan der åbenbart nemt gå
betændelse i såret, har vi nu lært.
Hvordan har de sidste måneder så været? Travle,
selvfølgeligt. Og rigtig nok har der været nogle
uforudsete bump på vejen. Men frem for alt har
jeg lært, at det ikke nødvendigvis er Silkes ekstra
kromosom, som er den største udfordring. De
samme udfordringer som ved ethvert andet barn
gør sig gældende: hvordan balancerer jeg mellem
arbejdsliv og familieliv? Hvordan takler jeg frustrationen, når Silke udfordrer min nattesøvn eller
min tålmodighed? Hvordan fokuserer jeg på alt
det, hun allerede kan, i stedet for at være frustreret
over alt det, hun endnu ikke kan? Hvordan sørger
jeg for, at storebror ikke bliver overset, eller at
parforholdet ikke lider under de nye opgaver?
Hvordan lærer jeg at sætte pris på nuet, på livet
Silke med storebror Niels.

SILKE
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som det nu udfolder sig, i stedet for kun at se begrænsningerne og alle de mange ekstra bekymringer, der følger med at få et spædbarn i huset?

VILDE BLOMSTER VOKSER 			
I DE FLESTES HAVER
Silke har Downs syndrom. Der er ingen romantik
over det. Det har for os ikke altid været nemt at
acceptere det. Det er heller ikke altid nemt for
mig, når jeg på dåbsbesøg ser andre børn på samme
alder, som kan så meget mere, end vores pige kan.
Og ja, jeg ved, at der også fremover vil være dage,
hvor vi kommer til at blive frustreret over Silkes
handicap, og alt det, det medfører. Men samtidigt,
så synes jeg, at det er meget nemmere at affinde
mig med Silkes særlige behov end at acceptere
mine egne handicaps. Når jeg bærer min datter i
mine arme, så varmes mit hjerte, og er jeg glad. Så
føles det som en selvfølge, at hendes liv »det er livet værd«, for jeg kan ikke andet end at elske hende.
Men når jeg ser mig selv i spejlet med alt det, jeg
godt ville var anderledes - overvægten, mørke sider i sindet, trætheden, vreden, glemsomheden og
så mange andre ting - så har jeg meget sværere ved
at få øje på det positive. Alle disse skyggesider ville
jeg allerhelst have været foruden.
Er mit liv, er jeg en »vild blomst« - eller er jeg blot
et slags ukrudt, som ikke passer ind i en ordentlig
have? Tør jeg sætte pris på mit liv, min krop og
mit sind, eller længes jeg uophørligt efter et liv
uden handicap, uden skyggesider? Tør jeg se mit
liv som værdifuldt og tør jeg leve i nuet - eller
drømmer jeg uophørligt om at være andetsteds?
Den største handicap i livet er måske ikke Downs
Syndrom. Det er måske snarere manglen på at
kunne elske sig selv. Manglen på at sætte pris på

Det største handicap i
livet er måske ikke
Downs Syndrom. Det
er måske snarere
manglen på at kunne
elske sig selv.

Silke med mavesonde. Sokken på hånden skal forhindre
hende i at hive slangen ud, mens hun får mælk.

livet, som det nu udfolder sig. Og dette handicap
vokser desværre i de flestes haver.

EN ROSE SÅ JEG SKYDE…
Juleaften bliver vi inviteret hen til en krybbe for at
møde Gud. Egentligt er kristendom en mærkelig
religion. For krybben er nok det sidste sted, man
ville søge hen. I stedet for at skulle kigge op mod
himlen, i stedet for at se op mod Gud, bliver vi
inviteret til at se ned. Skal vi møde ham i et hjælpeløst barn.
Barnet i krybben er det modsatte af det, vi synes
bedst om: et selvstændigt, uafhængigt, lykkeligt
liv. Som en vild blomst bliver Jesus født under
uhumske, egentligt ikke-menneskelige forhold.
Han bliver født i udkanten, skjult, ligesom vi i
mange generationer har gemt det handicappede
menneske væk i institutioner, og ligesom vi selv
stadigvæk skjuler vore egne handicaps, vore egne
fejl og vores skrøbelighed.
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Etty Hillesum, en jødisk kvinde, som døde i
Auschwitz i 1943, skrev i sit sidste leveår en dagbog, som efter krigen blev udgivet (på dansk udgivet under titlen »Et krænket liv«). En dag, da hun
opholdt sig i en KZ-lejr i Holland og blev mishandlet af en Gestapo-officer, skrev hun: »Jeg så
ham og fandt ud af, at han blot var en lille dreng, som
egentligt havde brug for terapi«. Og hun fortsatte:
»Gud, jeg lover dig, at jeg vil finde et hjem for dig. I
mange huse bor der ingen. Jeg ønsker, at du går ind i disse
huse som æresgæst. Sådan et hus er han, og sådan et hus
er jeg - Guds huse - hvor du ønsker at finde hjem«.
Julen bliver anderledes i år. Det bliver en småbørnsjul - og planlægningen vil afhænge af sygehusbesøg og Silkes spise - og soverytme. Og juledag får jeg lov til at holde min sidste gudstjeneste,
før jeg tager nogle måneders forældreorlov. Med
angst og bæven. For jeg er ikke helt tryg ved at
skulle passe Silke 24 timer i døgnet. Men samtidigt, så er det en kæmpe chance. For livets mening
finder man aldrig alene. Og roserne, de vokser
ifølge julesalmen oftest i dale…
Bart Vanden Auweele

Rauf Mamedov, Emmaus
(2007, detalje af et triptykon).

POSTKORT FRA SYD!
Peter Ubbesen og Vibeke Aarkrogh fra Lodbjerg har valgt at tage et års orlov
og bruge tiden på en rejse igennem Europa. Tirsdag den 27. juni tog de af sted
på deres sejlbåd Zenobia og satte kurs mod syd. Det er planen, at turen skal
føre dem igennem kanaler og floder rundtomkring i Vesteuropa helt ned til
Middelhavet og tilbage igen. Peter og Vibeke har lovet at sende postkort til
Klitsognene. (Red.)

2. REJSEBREV - SYDITALIEN
Vi sidder på en café i landsbyen Sapri i Syditalien.
Byen ligger i en bugt, hvor vi har kastet anker, og
vi synes så godt om den, at vi bliver et par dage.
Ved bordene omkring os sidder de lokale. Sapri er
ikke en turistby, i hvert fald ikke her i september.
Vi forstår ikke italiensk, men mener os så sandelig
i stand til ud fra italienernes meget tydelige krops-
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sprog at forstå, hvad de taler om: Ved nabobordet
til den ene side sidder et nyforelsket par, der også
selv mest bruger kropssprog, - til den anden side
sidder en gammel mand og sover. Vi gætter ud fra
hans udseende på, at han har været professionel
bokser i sin aktive erhvervskarriere. På den anden
side af gaden står et fraskilt par, der tydeligvis er
mødtes for at aftale, hvem der skal have børnene i
weekenden. Det er ikke så hjerteligt.

Siden vi skrev sidst er vi sejlet igennem de europæiske floder og langs den franske og italienske
kyst her ned til støvlesnuden i Italien, for forhåbentlig snart at krydse det Joniske hav fra støvlehælen over til Korfu og videre ned på de joniske
græske øer.
Flodsejladsen er stille og fredelig. Man behøver
ikke bekymre sig om vejrudsigter, - højst regn,
som der ikke har været meget af. Folk derhjemme
spørger, hvad laver I dog al den tid på båden? Men
der er nok at tage sig af. I løbet af de næsten to
måneder vi sejlede på floderne udviklede der sig
en slags »hverdag«: Ved 8-tiden tog vi afsted og
sejlede gennem et varierende antal sluser. Nogle af
dem kæmpestore med plads til store fragtbåde eller passagerskibe, andre, i de mindre flodafsnit,
kun med plads til en enkelt båd af vores størrelse.
Det med sluserne er et helt kapitel for sig, som det
vil føre for vidt at gå i detaljer med her, men sjovt
og spændende. I løbet af dagen kunne vi være heldige at komme igennem en by med marked, hvilket altid medførte et par timers ophold og enkelte
impulskøb, som vi oftest senere har fortrudt.
Ved 16-17-tiden er vi typisk »holdt ind« og fortøjet ved en kaj i en by eller en græskant på landet og
kaldt det en dag. Undervejs i sluserne og i byerne
mødte vi mange andre sejlere, der som vi var på
vej. Og de der rejste sydpå mødte vi igen og igen,
og efterhånden udviklede der sig gode bekendtskaber med bådfolk, som vi stadig holder kontakt
med.

Portovenere - smuk middelalderby anlagt på en klippehalvø på den nordlige del af Italiens vestkyst.

Vi får masten sat på, inden vi sejler ud i Middelhavet.

I Middelhavet blev det meget større og voldsommere. Her skal vi holde godt øje med vejrudsigterne og planlægge sejladserne flere dage frem.
Heldigvis er vejret for det meste mildt, stille varmt
og solrigt, så vi har haft mange dage med gode sejladser, hvor motor og sejl i fællesskab driver os
frem og selvstyreren frigør os fra styrepulten, så vi
kan læse, skrive, strikke, solbade lave mad, spise –
og når vi skal svales af, stryger vi sejlene og standser motoren og hopper i baljen. Vi sejler ikke om
natten, men kaster anker eller går i havn, hvis vejrudsigten lover rigelig blæst.
Enkelte udvalgte steder har vi gjort længere ophold og er rejst ind i landet med bus eller tog, men
ellers fravælger vi mange oplagte turistmål som
for eksempel Rom. Både fordi vi gerne vil nå til
Grækenland, og fordi vi faktisk må konstatere, at
de små ydmyge og ikke-turistede steder, som for
eksempel Sapri, er det, der tiltaler os mest.
Det er nok også derfor, vi holder så meget af Lodbjerg.
Kærlig hilsen Vibe og Peter
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MIN FØRSTE TID
SOM PRÆST
TV Midt-Vest sendte for nogen tid siden en række
Professor Svend Andersen, Lektor Bjørn Rabjerg
udsendelser I lære som præst samt to opfølgningsog Lektor Bo Kristian Holm en stor tak for, at de,
programmer om Ansat som præst om to nyuddanpå min henvendelse gav mig muligheden for at
nede præsters oplevelser af den første tid som præstudere på ny. Uden deres undervisning var jeg alster. Sognenyt har i forlængelse af disse programdrig nået så langt.
mer, bedt mig om at skrive en artikel om Min første
På daværende tidspunkt var det overhovedet ikke i
tid som præst. Ønsket var en dagbog, men jeg har i
mine tanker, at jeg skulle være præst. Flere af mine
stedet valgt at dele mine tanker, om hvad det er at
nære venner, forsøgte gentagne gange at inspirere
være præst, og hvordan jeg oplever det.
mig til det, men jeg kunne på daværende tidspunkt
Mens jeg skrev artiklen, blev det
ikke se, at det overhovedet kunne
klart for mig, at jeg var nødt til at
lade sig gøre.
gå 2 år tilbage til der, hvor det hele
Den 31. august 2017
Universitetet blev et fristed for
begyndte. Det betyder også, at arblev jeg ordineret.
mig. For her var det fuldstændig
tiklen er blevet både anderledes og
Dagen begyndte med,
ligegyldigt, hvad den studerende
længere end det, der først var
at jeg gik en lang tur
har med i sin bagage. Her drejer
tænkt. Artiklen er derfor delt i to
langs stranden ved
det sig om en ting; at den studedele, sådan at anden del udkomrende har interesse og vilje til at
Stenbjerg. Et sted, som
mer i næste Sognenyt.
gøre en indsats for at lære. Og
min far har taget mig
netop dette udgangspunkt var
med til rigtig mange
med til at sætte mig fri til ikke bare
gange. Et sted, som jeg
at føle mig velkommen - men at
siden
ofte
søger
hen,
TILBAGEBLIK
jeg var det. For alt andet var ligenår
jeg
har
brug
for
at
De sidste 30 år har jeg arbejdet
gyldigt, og så blev det det også for
tænke
og
fundere
og
som psykoterapeut inden for det
mig. Hvilket år!
bare
være.
palliative område (Behandling,
I løbet af de næste måneder blev
pleje og omsorg for alvorligt syge
det klart for mig, at det at være
og døende). Min stilling som psypræst hverken var uopnåeligt eller
koterapeut i Det Palliative Team på Thisted Sygeutænkeligt.
Tværtimod.
I begyndelsen af firserne
hus blev nedlagt 1. januar 2016. Da jeg blev fritstuderede
jeg
teologi,
men
valgte af flere grunde at
stillet fra sygehuset, var jeg ikke i tvivl om, hvad
skifte
spor.
Nu
var
jeg
tilbage,
hvor jeg begyndte,
jeg gerne ville, og hvad jeg tænkte, der var nødog
at
blive
præst
blev
mere
og
mere
virkeligt.
vendigt for ikke at »kæntre«. At det ville føre til
Jeg ansøgte derfor i april 2016 biskoppen om at
det, som jeg står med i dag, havde jeg absolut inmåtte komme i betragtning til §2. Dette blev begen fantasi til at forestille mig.
vilget, og 15. maj 2017 bestod jeg kirkeministeriJeg har altid sat pris på at studere. At have muligets foreskrevne teologiske prøve. En dag, som beheden for at fordybe sig i noget, som interesserer
gyndte med at jeg holdt gudstjeneste i Hasseris
én, er en gave og en glæde. Jeg gik derfor i gang
Kirke. En dag, som både var udfordrende på teolomed at læse etik, religionsfilosofi og dogmatik.
gisk viden, men også spændende og givende. Om
Jeg følte mig uendeligt privilegeret og taknemmenogen får den tanke, at det er en let vej at blive
lig for at dette kunne lade sig gøre. Og jeg skylder
præst på, kan jeg kun sige, at det er vanskeligste jeg
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nogensinde har begivet mig ind på, både fagligt og
personligt.
I løbet af det 1½ år, hvor jeg læste for at blive
præst, var jeg, som det er de fleste bekendt, praktikant hos Bart, her i Klitsognene. Det har givet
mig en helt utrolig ballast og fundament for at
være præst. Og jeg er både Bart og Klitsognene,
medarbejdere og menighed dybt taknemmelig
for, hvad jeg har fået her.
Når jeg tænker tilbage på det halvandet år, så har
det været en fantastik rejse, og det er med en utrolig stor taknemmelighed i forhold til de mennesker, som har betydet og som gennem studiet er
kommet til at betyde utrolig meget for mig. Specielt har Bart, Leif Vestergaard, Holger Lissner og
Bo Kristian Holm givet og delt deres viden, deres
tanker og deres nærvær med mig. Vi har reflekteret og diskuteret emner, både teologisk, eksistentielt og personligt set i forhold til det at være
præst. Det har både været givende, udfordrende
og spændende, men frem for alt har det givet mig
en ballast, som jeg dagligt øser af, og som jeg ikke
ville være foruden.
For hvad er det at være præst? Hvad er det man
møder som præst? Hvad kræves der af én og hvad

kræver jeg af mig selv? Hvordan kan jeg være
nærværende i gudstjenesten, i prædiken og i samværet med de mennesker, som søger præsten?
Hvad er tillid? Hvad er en god prædiken? Hvordan kan jeg give ordet krop? Kan jeg løfte det ansvar, det er at være præst, og hvordan?

ORDINATION
Lige før sommerferien blev jeg tilbudt et vikariat i
Ajstrup og Sulsted Sogne. Et vikariat, som konstitueret sognepræst i en 50% stilling. Jeg fik under
en dags betænkningstid. Da dagen var omme, var
der ikke tvivl i mit sind, dette måtte jeg takke ja
til, og det med en vished om, at det nok skulle
blive godt.
Den 31. august 2017 blev jeg ordineret. Dagen
begyndte med, at jeg gik en lang tur langs stranden ved Stenbjerg. Et sted, som min far har taget
mig med til rigtig mange gange. Et sted, som jeg
siden ofte søger hen, når jeg har brug for at tænke
og fundere – og bare være. Der er ingen steder,
hvor himmelbuen er så stor og rund som her. Her
er der ro, en ro, som forplanter sig til en selv. Og
ikke mindst, ingen solnedgange kan ligne sig med
solnedgangen her. Efter at have tilbragt nogle timer her, var jeg parat til at pakke kufferten med
min præstekjole og køre til Aalborg.
Det var et stort øjeblik, da jeg som en del af præsteprocessionen gik ind i Budolfi Kirke. Og glæden blev ikke mindre ved at se alle de mennesker,
som jeg kendte, og som var kommet for at dele
oplevelsen med mig. Yderligere var nogle af de
mennesker, som under min uddannelse var kommet til at betyde uendeligt meget for mig, både
fagligt og personligt, kommet for at deltage – nu
også som kollegaer. Det var både overvældende og
fantastisk.
At blive ordineret er at træde ind i fællesskab. Et
fællesskab af mange dimensioner og på mange planer. Et fællesskab i kirken, et fællesskab i den
evangelisk lutherske kirke og tro, og et fællesskab
med de menigheder, hvor man skal virke. Og så er
der den sidste dimension, præstevielsen. Jeg kan
ikke beskrive det på anden måde end en følelse af
at være båret, og at alt ikke kommer an på mig.
Det var en meget stor dag, som jeg altid vil tænke
tilbage på med glæde og taknemmelighed. En ny
begyndelse.
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Tre dage senere, den 3. september, blev jeg indsat
af provsten i de to kirker. Hvilken velkomst! Det
var helt overvældende, og en fantastisk oplevelse.
Og jeg havde samme fornemmelse som ved ordinationen - at være båret.
Nu ventede arbejdet. Eller rettere mit kald. For
mig er det at være præst ikke bare et arbejde, men
også et kald. Det betyder, at jeg er i tjeneste for
»noget«. Noget, der er langt større end mig selv.
At arbejdet er et kald betyder også, at det først og
fremmest retter sig mod dem, der skal have gavn
af det. Og at det udgår fra hele livets fundament,
kristendommen.
Flere har spurgt mig, om ikke jeg skulle været blevet præst noget tidligere. Hertil er svaret nej. »Alt
under himlen har sin tid«. Tiden var nu, og jeg har
ikke et eneste øjeblik fortrudt, at det var det, jeg
kastede mig ud i, da en ydre omstændighed fordrede, at jeg skulle skifte spor.
Mit arbejde med palliation i godt 30 år har været
fantastisk, fyldt med både faglige og personlige
udfordringer. Mødet med mennesker, som for al-

tid vil sætte sig spor - patienter, pårørende, personale og kollegaer, som lukkede mig ind i deres liv,
hvor det var fyldt af angst, smerte, tab, død, håb
og livsmod, og som gør, at jeg i dag med frimodighed kan være præst. Så det jeg oplever er: en oplevelse af forundring og taknemmelighed og en stor
glæde.
I den næste artikel i Sognenyt vil jeg forsøge at
skrive noget om mine opgaver som præst, men
også forsøge at reflektere og dele mine tanker over
nogle af de spørgsmål, som optager mig, og som
jeg flere steder har stillet i denne artikel.
Kirsten Haaber

Fra 1. januar til slutningen af april
holder Bart nogle måneders forældreorlov. Kirsten Haaber bliver i denne
periode konstitueret som vikarpræst i
Klitsognene.
Redaktionen

FRA PASTORATETS FOTOALBUM
Torsdag den 31. august blev Kirsten
Haaber, Klitsognenes præstepraktikant,
sammen med tre andre vordende præster
ordineret i Budolfi, Aalborgs domkirke.
Fra 1. september til og med 31. december
er hun ansat i Sulsted – Ajstrup Pastorat,
nordvest for Aalborg, og fra 1. til og med
31. december arbejder hun desuden som
præst i det palliative team i Aalborg. Fra 1.
januar vikarierer hun som præst i Klitsognene, da Bart tager nogle måneders
forældreorlov.
Fotograf: Christian Roar Pedersen
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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. Tirsdagsklubben tovholdere er Anna Kathrine Eggertsen, Grethe Gramstrup, Vera Møller og Viola Nørgaard.
Julefest
Søndag den 10. 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. Ejgil Enevoldsen har lovet at komme med familien og vil stå for lidt underholdning. Pris 150,00 kr. og tilmelding til Vera Møller tlf. 9794 8163 – senest
torsdag den 7. december.
Tirsdag den 16. januar - Mogens W. Jensen: »Breve til mor«
Mogens W Jensen, der er født og opvokset i Gettrup fortæller om, hvordan han som 19 årig tog hyre i rederiet J Lauritzen på skibet Helga Dan.
I de efterfølgende 11 år kom han vidt omkring, indtil han i 1980 blev
ansat hos Bang & Olufsen. I tiden til søs skrev han regelmæssigt hjem til
sin Mor i Gettrup. Det er disse breve, der danner grundlag for dagens
fortælling
Tirsdag den 13. februar - Dorte og Jannik Bojsen-Møller
I knapt 38 år har ejerne af Lodbjergvej 42 heddet Dorte og Jannik Bojsen-Møller. Aftægtshuset fra 1908 blev købt i 1980 som deres fritidsbolig. Dorte arbejdede som fysioterapeut, mens
Jannik fra 1976 til 2005 var præst i Holstebro
Valgmenighed. Selvom de kun er i Lodbjerg
med (alt for lange) mellemrum, føler de sig dog
som ét med mennesker og natur her i klitsognene.
De vil fortælle træk fra deres respektive liv tilbage fra krigs- og efterkrigsårene i henholdsvis Østjylland og
København og frem til pensionisttilværelsen i dag.
OBS: Der er planlagt tirsdagsklub den 13. marts.

KIRKEBIL

Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne bruges af kirkegængere bosat i den gamle Sydthy Kommune 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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»DU VED IKKE, HVAD DU GÅR GLIP
AF, FØR DU HAR VÆRET I THY«
EN HISTORIE OM ANITA OG MANFRED MÜLLER FRA BONBONMUSEET
I Klitsognene er der ikke længere skole eller børnehave, og der findes heller ingen købmand eller fabrik. De allerfleste indbyggere kører udensogns til deres arbejdsplads. Men der findes undtagelser! I vores serie, hvor vi
ønsker at sætte fokus på lokalproducerede varer, er vi kommet til bolcherne fra Ørum.

FRA KRIMINALKOMMISSÆR
TIL BOLCHEFABRIKANT

meter dybe mineskakter kan styrte sammen i forbindelse
med en gaseksplosion, men udligning af trykkræfter gør,
at i 1300 meters dybde sker den slags ikke«. Jeg spørger
Manfred, om han har eftervirkninger efter minelivet i form af tør hoste eller mislyde fra lungerne,
men han har ingen eftervirkninger.

Man tror næsten ikke sine egne øren! Har Anita
virkelig været kriminalkommissær i Tyskland i 36
år? Med sin rolige stemme og sit afdæmpede væsen signalerer hun, at hun er i harmoni med sig
Hvordan kan kulminearbejderen Manfred være
selv og sine omgivelser. ( Jeg trænden Manfred, som sidder ovre på
ger vist til at få gjort op med et par
den anden side af bordet, mens vi
fordomme om tyske kriminal…enhver som aflægger
nyder en kop te? I kulminen blev
kommissærer!) Som bolchefabribesøg hos Manfred
der vel ikke sagt ret meget. Man
kant i Danmarks mindste og Thys
og Anita bliver overhakkede vel bare. Kul foran. Kul
eneste bolchefabrik er Anita sin
raskede over, hvad de
bagved. Kul ovenover. Kul til siegen chef og eneste medarbejder,
har at byde på.
derne og kul nedenunder. Hvad
så stress og jag har hun lagt bag
sjov var der mon ved det?
sig, men hun er virksom dagen
Manfred er god til at snakke, men
lang.
det er ikke tom snak, der kommer fra hans mund.
Han ved noget om alverdens ting, og han har sine
FRA KULMINEARBEJDER 		
meningers mod. At Manfred faktisk har studeret
TIL MUSEUMSDIREKTØR
ingeniørvidenskab på et tysk universitet, og at han
har undervist i kulminedrift med fokus på proTro det eller lad være! For en årrække siden gik
blemløsningsstrategier, skal bare nævnes i forbiManfred dag ud og dag ind 1300 meter nede unfarten.
der jordens overflade og arbejdede i en kulmine i
Ruhrdistriktet. »Når han kom op efter en lang arbejdsdag, var han så sort over det hele, at hverken jeg eller vore
to børn kunne kende ham«, nævner Anita. »Det eneste,
der lyste på ham, var øjnene og tænderne«.
Skulle jeg hejses 1300 meter ned under jordoverfladen, ville jeg få klaustrofobi i mellemsvær til
svær grad, men Manfred har aldrig lidt af den
slags. Han tilføjer dog, at skyskrabere og høje tinder aldrig rigtigt har været ham. »Jamen, sådan nogen skakter de har det vel med at styrte sammen om ørerne
på folk«, nævner jeg. Svaret lyder prompte: »100
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»Museumsdirektør« Manfred Müller i sit værksted.

Afkøling sker ved, at Anita fordeler massen på en
tyk glatslebet granitplade, som i forvejen er smurt
med voks. Der tilsættes smagsingredienser, hvoraf
Anita råder over 120 varianter, som hun har købt i
alverdens lande, men hvor de enkelte ingredienser
kommer fra er en fabrikshemmelighed.

Bolcher er kun et af produkterne, der laves,
på Bonbonmuseet. På stedet kan man f.eks. også
beundre Manfreds smukke træskærearbejde.
Manfred er museumsdirektør og
eneste medarbejder ved »Bonbonmuseet«, Thys eneste museum for
bolchefremstilling. Det lyder alt
sammen meget flot, men sandheden er den, at enhver som aflægger
besøg hos Manfred og Anita bliver
overraskede over, hvad de har at
byde på.

Når der kommer et
menneske, glæder vi os.
Når vi går alene,
hygger vi os!

BOLCHEFREMSTILLING
I løbet af en halv time demonstrerer Anita arbejdsgangen på fabrikken. Først blandes vand med
to kilo sukker samt en passende mængde glukose i
en kobbergryde fra 1800 tallet. Derefter varmes
blandingen op til 110 grader, hvorved vandet fordamper under syden og boblen. Når alt vandet er
væk, stiger temperaturen hurtigt i bolchemassen
til 160 grader, hvorefter gassen slukkes.

Bolchemassen efter en tur igennem
en af museets mange valser.

Den stivnende masse æltes med en bred spartel,
hvorefter små portioner af den køres over valserne
på en maskine, som hun trækker med et håndsving. Maskinerne og de udskiftelige valser er 110
til 120 år gamle og indkøbt i England, Tyskland
og Frankrig. Anette råder vel over 30-40 gamle
valser. Det kan vi godt forstå, at hun har behov
for. Der er jo forskel på formen af dameskrå, kongen af Danmark, spejderhagl og
rustne søm.

I højsæsonen fremstiller Anita i
løbet af en dag op til 5-6 forskellige slags bolcher. Hun fortæller,
at man på de større bolchefabrikker anvender 30, 40 eller flere kilogram sukker i hver blanding, så
disse firmaer er i højere grad mekaniserede. Dette
forhold har været afgørende for, at det er lykkedes
ægteparret at opkøbe små unikke historiske maskiner.

MANFRED VÆGTER HISTORIEN
Manfred tilføjer, at han selv bruger meget tid på at
fortælle gæsterne om museets tusindvis af effekter
og om bolchefremstillingens historie. For Anitas
og Manfreds virksomhed kommer salget i anden
række modsat de store fabrikker, som ingen histo-

Ethvert bolche er et stykke håndarbejde
på bonbonmuseet.

11

gerne, når de under morgenvisit nipper af små nyplantede vækster. Og hvad med tranerne? I sommertiden er der i almindelighed kun et par, som
om morgenen flyver hen over huset på vej mod
Åkjær Enge, men ægteparret fortæller med glæde
om den morgen, da de så en flok på et halvt hundrede stykker på vej østpå for at fouragere. Gåsetrækket er et kapitel for sig. Bor man på grågæssenes trækrute, er man et privilegeret menneske.

På Bonbonmuseet kan man købe bolcher
i omkring 200 farve- og smagsvarianter.
rie har at fortælle. De skal bare sælge. Jo mere des
bedre.
I sommersæsonen har Anita og Manfred dagligt
besøg af 150 til 200 gæster. På det seneste har de
haft besøg af en Nimbusklub, en veteranbilklub
samt en strikkeklub. Manfred synes, det er påfaldende, at der er så mange gengangere blandt gæsterne. Da ægteparret jo mestrer såvel det tyske
som det danske sprog, giver det dem selvfølgelig
særlige kommunikationsfordele, når der kommer
gæster fra vort sydlige naboland.
Jeg spørger, om det ikke kan være belastende med
al den renden ind og ud af dørene i løbet af en dag.
Anitas svar er: »Når der kommer et menneske, glæder
vi os. Når vi går alene, hygger vi os!«.

PRIVILEGEREDE MENNESKER

FRA PASTORATETS
FOTOALBUM

Anita og Manfred bor på et nedlagt landbrug på
Hedegårdsvej. Denne vej udgør sammen med
Lodbjergvej Danmarks smukkeste landevej. De
nyder synet af rådyrene i haven og tilgiver dem
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Anita og Manfred kom til Thy for 18 år siden, og
de bliver her, for de elsker Thy. Jeg spørger til
Manfreds alder og får at vide, at han er 67 år. En
dames alder spørger man jo ikke til, så jeg må med
skam melde ud, at jeg ikke aner, hvor gammel
Anita er.

INSPIRATION FRA 		
GRUNDTVIGS TÆNKNING
Under mit besøg hos Anita og Manfred har de
provokeret mig til et opgør med vanetænkning
vedrørende turisme. Turisme skal være bæredygtig og fremme samtalen mennesker imellem. Når
Manfred snakker turisme, henviser han gang på
gang til Grundtvigs tænkning vedrørende det at
oplive og oplyse.
Undervejs i samtalen spreder han omkring sig
med originale slogans, som ligger lige til højrebenet, når Thy fremover skal markedsføres for københavnerne. Jeg nævner blot: »Du ved ikke, hvad
du går glip af, før du har været i Thy«.
Ægteparret har to skolesøgende sønnesønner boende i huset. Hvis en af disse en skønne dag vil
drive Bonbonmuseet videre i Anitas og Manfreds
ånd, vil det være dem kært.
Villiam Mortensen

En af årets konfirmander, Jens Møller Lousdal, er en
ivrig fotograf. Sognenyt har fået lov til at vise nogle
billeder, Jens har taget af naturen i Thy.

REFORMATIONEN
- 500 ÅR
Reformationen er en af de store begivenheder i
Europas historie. Den ændrer vores syn på kirken,
skolen, mennesket og Gud. Alene derfor er den
værd at beskæftige sig med. Den nye indsigt, som
reformationen indeholder, gør ofte vores syn på
de ting, vi omgiver os med, nye, også i dag.
Historien har bestemt reformationens begyndelse
til d. 31.oktober 1517. Det var den dag, hvor universitetsprofessoren Martin Luther (1483-1546) i
den lille by Wittenberg skulle have slået sine 95
teser mod afladen op. Om han nu også lige gjorde
det, eller om de blev opslået af universitetets pedel, strides de lærde om, men sikkert er det, at teseopslaget igangsatte en omfattende bevægelse,
der snart skulle ændre verden.
Afladen, som Luther gjorde op med, var en del af
kirkens lære, og den lød, at man kunne befries fra
skærsilden, som var det sted, som sjælen skulle opholde sig en rum tid efter livet i denne verden, ved
at købe af kirkens skat. Kirkens skat, sagde man,
var alle de »gode gerninger«, som var sparet op i
kirker og klostre med messer og gudstjenester.
Der var sparet så meget op, at alle, der ikke kunne
gøre gode gerninger nok til sig selv, kunne købe af
dem, der altså havde overflod.

Martin Luther, malet af Lukas Cranach i 1529.

Martin Luther havde gennem fem år været ansat på
det nyoprettede universitet
i Wittenberg, og han var gennem dybe bibelstudier kommet frem til den forståelse, at mennesket
ikke frelses ved gode gerninger, men ved Jesus
Kristus. Frelsen var kort sagt ikke menneskets
værk, men Guds værk.
Disse to holdninger eller teologier, kan man sige,
stod over for hinanden, og var baggrunden for Luthers teseopslag og hele den reformatoriske bevægelse: at frelsen var Guds, og frelsen ikke var i gode gerninger, moral eller institutioner. Derved
blev Luthers teologi også sekulariserende, hvilket
han nok ikke selv havde øje for, for hvis frelsen er
i Gud alene, så er frelsen ikke i samfundets indretninger eller i menneskers gerninger. Teseopslaget
er således også en af kilderne til det moderne samfund, som vi kender i dag.
I årene efter opslaget deltog Luther i flere diskussioner og samtaler med den katolske kirke, og sagen spidsede mere og mere til. Det ender med, at
Luther i efteråret 1520 bliver bedt om at trække
sine skrifter tilbage, ellers vil han blive smidt ud –
ekskommunikeret - af den katolske kirke. Det får
den dramatiske afslutning, at Luther sammen med
en flok studerende i en tidlig morgen i december
afbrænder pavens trusselsbrev ved den østlige byport i Wittenberg. Det er et klart svar. Og samtidig afbrænder han et eksemplar af Kirkeretten.
Kirkeretten var den kirkelige jura, der beskæftigede sig med arveforhold og ægteskabsforhold
under en religiøse betragtning. Luther mente, at
kirken kun skulle forkynde Kristus som frelser, og
ikke være en juridisk instans. Der findes ikke religiøs jura for Luther. Dette er på mange måder et
særligt øjeblik i verdenshistorien. Her får Luther
tydeliggjort, at kristendommen ikke har en religiøs lov, som mange andre religioner har. Lovgivning hører til i det ydre og vedrører ikke troen. I
vore dage findes lovgivning, der har med det kirkelige område at gøre, men det er verdslig lovgivning. Der findes ikke religiøs lovgivning. Troens
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bet ud af dåben, er pave, præst og biskop«. Det er tanken om det almene præstedømme, men det betyder ikke, at vi skal være præster i kirken alle sammen; det er at gøre tanken til alt for lidt. Men det
er, at alle døbte har ret til at udlægge bibelen. Der
er ikke en, der har den ret, men alle døbte har den
ret.

Luthers arbejdsværelse på Wartburg, hvor han
oversatte det Nye Testamente til Tysk.
område kan der ikke lovgives om. Det udfolder
Luther meget tydeligt i det skrift, der udkommer i
efteråret 1520: »Om et kristent menneskes frihed«.
Her tegner han et billede af mennesket, der i troen
er helt fri af alle ting (religiøse lov og påbud mm.),
og som i kærligheden er helt bundet til næsten. Fri
i troen og bundet i kærligheden. Menneskets centrum er ikke i sig selv, men i Gud og i næsten. Kristendom handler derfor ikke om at finde sig selv
(det kan også være utroligt kedsommeligt), men
om at finde hinanden. Du er fundet af Kristus i
troen, nu skal du finde næsten i kærligheden.
I foråret 1521 foregår en af de mest skelsættende
begivenheder i historien. Kejseren kalder Luther
til Worms og beder ham
om at forklare sig foran
Rigets mægtigste mænd.
Her står Luther og bliver
bedt om at tilbagekalde.
Det gør han ikke. Han påberåber sig sin samvittighed, der er bundet i Guds
ord. Her står individet
(Luther) foran kollektivet
(rigsdagen) og siger, at
selv om de er de fleste, har
de ikke ret. Det er en af de
mange kilder til det moderne.
Luther har hævdet i et
skrift fra 1520 (»Til den
kristne adel af den tyske nation«), at »enhver som er krø-
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Det betyder, at en læsning af bibelen ikke kan løftes op til at være eneste læsning. For da har man
gjort en læsning - og ikke bibelen til kirkens øverste norm. Bibelen indeholder forskellige teologier, og derved også forskellige læsninger, men en
læsning må ikke tiltage sig den ret, at den er den
eneste. Man er således i kirken nødt til at acceptere
forskellige læsninger, og hvis man kun vil acceptere én, så har man så at sige indført pavedømmet
igen.
Således er tanken om de døbtes fællesskab og bibelen som kirkens øverste norm garant for den kristne frihed. Når vi i vore dage taler om »den rummelige folkekirke«, så er det altså ikke udtryk for
en slap holdning, hvor alt går an. Så er der tale om,
at vi ikke har et pavedømme, der kan dømme
holdninger ude, fordi vi respekterer de døbtes ret
til at udlægge bibelen. Bibelen, og ikke en udlægning, er kirkens øverste norm. Det giver frihed.
Dette er et af det mest afgørende områder i reformationsjubilæet, og et af de områder, vi fra jubilæet skal bære med os ind i fremtiden.

Luther foran kejser Karl til rigsdagen i Worms (træsnit fra 1557).

Det betyder selvfølgelig ikke, at alt går an.
Grundtvig siger det meget klart: »Vor tro er ej på
hvad som helst/man kristendom vil nævne/men på ham,
os har skabt og frelst« (Den Danske Salmebog nr. 384).
Hvor bibelen er øverste norm og garanterer friheden, der er bekendelsen rammen om kirken. Men
man kan ikke med vold og magt dømme andre
ude. Her må ordet herske og samtalen om troen
være det afgørende. For man skal huske, at når
man selv ved dåben har fået ret til at udlægge bibelen, så har alle de andre det også, og her må meninger brydes. For at man har ret til noget, betyder
ikke at man har ret i noget.
I det hele taget rummer Luthers teologi megen
frihedstale og til tider også det modsatte. For Lu-

ther er ikke en eviggyldig profet, og hans ord er
ikke lov. Også Luther skal kritiseres. Også Luther
må måles på, om han forkynder Kristus. Men særligt frihedstalen er afgørende, og Luther kunne
sige, at mens han og hans medarbejdere havde siddet og drukket den gode tyske øl, så havde ordet
gjort sin virkning. Ordet uden tvang. Det er igen
grebet flot af Grundtvig, og det skal være det afsluttende ord, for hverken Luther eller Grundtvig
kunne se tvang i åndelig forhold og i troens område, og derfor kan Grundtvig helt i tråd med Luthers opfattelse, som den kommer til udtryk i de
berømte »Invocavit-prædikener« fra 1522 sige: »Kun
til Helvede kan man tvinges/ til himlen må der ringes!«.
Thomas Reinholdt Rasmussen,
provst i Hjørring

MIT STED
Så opstår dilemmaet - skal jeg vælge forårs- og
sommerstedet eller efterårs- og vinterstedet?
Bladets udgivelsestidspunkt taget i betragtning
bliver det sidstnævnte. Stedet er SKOVEN i
bred almindelighed og udsigtspunktet nord for
Lodbjerg Kirke i særdeleshed.
Jeg holder meget af at strejfe rundt i skoven (=
Lodbjerg Klitplantage) uden at have en egentlig
plan, men ofte går turen ad Lortpøtvej, hvor jeg
drejer til højre ad Lange Linie, videre til første
kryds og der vælges venstre. Kort efter kommer
de mange trappetrin - 82 i alt -, og lettere forpustet når jeg »stedet« - udsigtspunktet, der har
noget huleagtigt over sig, omgivet som det er af
krogede fyrretræer. Et rigtig godt sted, hvor jeg
kan sætte mig på bænken og bare lade tankerne
flyde eller blive tanketom. Knasen i gruset ved
kirken kan bringe mig tilbage til virkeligheden,
og mod syd kan blikket glide over arealet med
egene neden for trappen, de stolte graner, kir-

ken, markerne, læhegnene, Vestervig Kirke og
nærmest ud i noget uendeligt.
Der er mange, der kender »mit sted«, men det er
sjældent, der er nogle, der har erobret det, når
jeg kommer. Der er rent faktisk også et udsigtstårn, hvis man har brug for mere udsyn eller
overblik, men jeg er godt tilfreds med det, jeg
ser fra højen.
Efter at have »filosoferet« er der mange muligheder afhængig af tid og energi for at nyde noget mere af skoven, som er så afvekslende og rig
på oplevelser - fra skovbundens bløde, grønne
mos med svampe, kryb og kravl over stammernes smukke bark til træernes top og skyerne på
himlen. Mellem alt det kan jeg være heldig at se
en fugl flakse forbi eller dyr krydse stierne.
…. der er idyllisk stille fred i skovens ensomhed….
(fra I skovens dybe stille ro)
Anna Kathrine Eggertsen
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER I VINTEREN
BØRNEGUDSTJENESTE & JULEMARKED
Lørdag den 2. december kl. 14.00 holdes der en kort,
børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke.
Igen i år vil vi forsøge at organisere Luciaoptog. Børn, der
vil være med, må gerne kontakte Jette Stüker på tlf. 9794
8253 eller mail: ridefys.jette69@gmail.com. Efter gudstjenesten tager vi til torvet i Svankjær, hvor vi tænder juletræet.
Samtidigt holdes der julemarked i Sognehuset (fra kl. 12 til kl. 17), hvor du kan købe gløgg, varm
kakao og æbleskiver. Desuden er der små salgsboder.
Arrangementet er et samarbejde mellem menighedsrådet og Svankjær og Omegns Beboerforening.

HELLIGTREKONGER-GUDSTJENESTE
Fredag den 5. januar kl. 19.00 afslutter vi juletiden i Lodbjerg Kirke. 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. Efter gudstjenesten er
vi, traditionen tro, inviteret til samvær og fællessang hos Per og Birgit Kynde. Vær med til en
smuk, oplevelsesrig og højtidelig Helligtrekongersaften i Lodbjerg Kirke!

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

FRA PASTORATETS
FOTOALBUM

Søndag den 11. februar holdes der fastelavnsfest i Svankjær. Festen begynder kl. 14.00 med en
børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa
kirke.
Derefter byder Beboerforeningen på kaffe, fastelavnsboller og sodavand, og holdes der 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 se derfor
venligst dagspressen.
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Selvom efterårets familiegudstjeneste og
efterfølgende kirkeløb måske ikke var særlig
velbesøgt, var det bestemt hyggeligt!

DEN, DER MÆRKER,
AT GRÆSSET GROR…!
EN NYT SÆSON MED SANGAFTNER
Så bliver det efterhånden igen tid til vores meget velbesøgte sangaftener i sognehuset i Svankjær.
Har du lyst til uhøjtideligt og fornøjeligt samvær, oplysning og fællessang, så skal du støde til den
i forvejen store kreds, der har opdaget, hvor livgivende det er i vintertiden, når vi dykker ned i
vores store og varierede sangskat.
Som det fremgår af programmet nedenunder, har vi også i år fået lavet et varieret program med
noget for enhver smag, og vi har igen i år fundet ene gode mennesker til at komme og styre begivenhedernes gang.
Alle aftener starter kl. 19.00 og slutter kl. 21.00. Det koster 20 kr., men så får du også kaffe og
brød i pausen.
Som sagt er aftenerne meget velbesøgte - folk kommer jo fra fjern og nær og gader og stræder –
men der er plads til flere. Så kom til et gensyn, eller kom frisk som ny… Alle er velkomne.
Programmet for de seks aftener med fællessang:
8. januar: »Stines verden…«
v. billedkunstner og sanger Kristine Frøkjær, Heltborg, 				
og Kristian Mogensen.
22. januar: »De umistelige sange - hvor blev de af?«
v. frimenighedspræst og tidligere højskoleforstander, Ole Kobbelgaard, 		
Øster Jølby.
5. februar: »Sange af Ingemann og H. C. Andersen…«
v. pastor emeritus Kaj Mogensen, organist Hans Henrik Gramstrup Larsen, 		
Lyngs, og kirkesanger Birte Aarup, Ettrup.
19. februar: »Bramfrie og lystige viser…«
v. organist, Kristian Mogensen.
5. marts: »Den, der mærker, at græsser gror…!«
v. tidligere højskoleforstander, lektor og 					
komponist Erik Sommer, Nr. Nissum.
19. marts: »En enkelt sang om frihed - eller flere…«
v. cand. mag. Else Marie Drost, Farsø, 				
og cand. mag. Else Bisgaard, Vildsund
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FRA PASTORATETS FOTOALBUM
I juni fik Hvidbjerg Vesten Aa Kirke ny
klokkestabel. Fremover vil kirken råde over
to klokker. Ud over den gamle klokke fra
omkring 1500 har menighedsrådet nemlig
modtaget en aflastningsklokke, skænket af
den A.P. Møllerske Støttefond. Menighedsrådet har valgt et vers fra Jeppe Aakjærs digt
»Jeg er havren« som indskrift til den nye
klokke: »Jeg skal ringe barnet til dets seng, ringe
tågen op af sump og eng, ringe freden over hjemmet
ind, ringe bønnen frem i fromme sind«.

Marianne og Rie, Klitsognenes gravere, er begyndt
at strikke dåbsklude med kristne motiver. Dåbskludene bliver brugt til at tørre babyens hoved efter
dåben. Efter gudstjenesten får familien dåbskluden
med som en gave til dåbsbarnet.

Søndag den 27. august
begyndte fem konfirmander
at gå til præst. Årets forholdsvis lille hold ses her i gang
med at plante et paradisæbletræ på Ørum Kirkegaard.

Midt i september blev der organiseret konfirmandlejr
for Klitsognenes konfirmander.
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KONTAKT
Præst:
Bart Vanden Auweele
(til 31. december)
Kirsten Haaber
(fra 1. januar)
Hedegårdsvej 40, Svankjær,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28
Bart: baau@km.dk
Kirsten: KHB@km.dk
Bart har ferie fra den 27. til og med
den 31. december. Ivan Tabrizi
afløser i denne periode.
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
Kirkebladsudvalg:
Kirsten Christensen,
Ina Mogensen,
Villiam Mortensen,
Jette Stüker og
Bart Vanden Auweele (ansv.)
Mere info?
Se vores hjemmeside:
www.klitsogne.dk

Hvidbjerg Vesten Aa Kirke var flot pyntet til årets høstgudstjeneste.
Der blev indsamlet 3040 kr. til velgørende formål.
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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

DECEMBER
Lørdag den 2.
kl. 12.00 - 17.00:
			
kl. 14.00 - 15.00:
Tirsdag den 5.
kl. 19.00 - 21.30:
Torsdag den 7.
kl. 16.30 - 17.15:
Søndag den 10.
kl. 10.30 - 15.00:
				
Tirsdag den 19.
kl. 19.00 - 21.30:

Julemarked (org. Beboerforeningen).
Børnevenlig gudstjeneste (Hvidbjerg V.Aa Kirke).
Hyggeaften.
Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Tirsdagsklubbens julehygge 				
(Hvidbjerg V.Aa Kirke / Stenbjerg Kro)
Hyggeaften.

JANUAR
Tirsdag den 2.
kl. 19.00 - 21.30:
Fredag den 5.
kl. 19.00 - 21.30:
				
Mandag den 8.
kl. 19.00 - 21.00:
Tirsdag den 16.
kl. 14.30 - 16.30:
			
kl. 19.00 - 21.30:
Mandag den 22.
kl. 19.00 - 21.00:
Tirsdag den 30.
kl. 19.00 - 21.30:

Hyggeaften.
Helligtrekongersaften og samvær hos Birgit og 		
Per Kynde (Lodbjerg Kirke/Lodbjergvej 39).
Sangaften (Stines verden).
Tirsdagsklub (Mogens W. Jensen).
Hyggeaften.
Sangaften (Ole Kobbelgaard).
Hyggeaften.

FEBRUAR
Torsdag den 1.
kl. 16.30 - 17.15:
Mandag den 5.
kl. 19.00 - 21.00:
				
Søndag den 11.
kl. 14.00 - 16.30:
				
Tirsdag den 13.
kl. 14.30 - 16.30:
			
kl. 19.00 - 21.30:
Fredag den 16.
kl. 18.00 - 20.30:
				
				
Mandag den 19.
kl. 19.00 - 21.00:
Tirsdag den 27.
kl. 19.00 - 21.30:

Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Sangaften (Kaj Mogensen, Hans Henrik G. Larsen
og Birte Aarup).
Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning 		
(Hvidbjerg V.Aa Kirke).
Tirsdagsklub (Jannik og Dorte Bojsen-Møller).
Hyggeaften.
Fællesspisning (Org. Beboerforening. Tilmelding hos
Kirsten tlf. 61762865 eller Mona tlf. 21766971, 		
senest den 13. februar, kr. 50).
Sangaften (Kristian Mogensen).
Hyggeaften.

kl. 16.30 - 17.15:
kl. 19.00 - 21.00:

Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Sangaften (Erik Sommer).

VIDEBÆK BOGTRYKKER A·S

MARTS
Torsdag den 1.
Mandag den 5.

