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

DECEMBER
Lørdag den 1.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00
v. Bart. Børnevenlig gudstjeneste med evt. Lucia-
optog. Julemarked i Sognehuset (kl. 12-17, org. 
Beboerforeningen).

Søndag den 2.: Ørum - 10.30
v. Kirsten Haaber. Efterfølgende kirkekaffe.

Søndag den 9.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Efterfølgende holdes Tirsdagsklubbens  
julefrokost på Stenbjerg Kro.

Søndag den 16.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

Juleaften, mandag den 24.: 
Hvidbjerg V.Aa - 14.30
Ørum - 15.30
Lodbjerg - 16.30
v. Bart.

Juledag, tirsdag den 25.: Hvidbjerg V.Aa - 
10.30 v. Bart.

2. Juledag, onsdag den 26.: Provstigudstje-
neste i Vestervig Kirke -10.30 v. Else Kaag Bjerg

Søndag den 30.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

JANUAR
Søndag den 6.: Lodbjerg - 19.00
Aftenkirke. Helligtrekongersaften.   
Efterfølgende samvær i Klitplantørboligen.

Søndag den 13.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.

Søndag den 20.: Ørum - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

Søndag den 27.: Lodbjerg - 9.00
v. Ivan Tabrizi.

FEBRUAR
Søndag den 3.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.

Søndag den 10.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

Søndag den 17.: Ørum - 9.00
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.

Søndag den 24.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

MARTS
Søndag den 3.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00
v. Bart. Familiegudstjeneste.    
Efterfølgende tøndeslagning og samvær.

GUDSTJENESTER

DECEMBER
JANUAR

FEBRUAR12
0

1
9



2

VÆR LIDT VARSOM 
DENNE ENE MORGEN

Vær lidt varsom denne ene morgen,
træd forsigtigt i den nye sne;

husk, at her har ingen endnu gået,
her bli’r alle dine spor at se.

Her skal komme brede spor af biler,
her skal komme smalle spor af ski,
mange spor af små og store fødder,

men endnu kom ingen her forbi. …

Husk, du går her som den allerførste,
her bli’r alle dine spor at se -

vær lidt varsom denne ene morgen:
træd forsigtigt i den nye sne.
(Grethe Risbjerg Thomsen)

Julemorgen er som nyfalden sne, 
- er som den første skabelsens 
morgen, - her begynder alt på 
ny. Lad os starte ved skabelsens 
morgen. I kender vist alle Mi-
chelangelos freskomaleri fra det 
Sixtinske kapel af Adams skabel-
se. I højre side ses Gud, Himlens 
og jordens skaber, omgivet af en 
himmelsk hærskare. Han har 
strakt sin højre hånd ud. I ven-
stre side af billedet ligger Adam 
på en grøn skråning. Næsten lidt 
dovent rækker han sin venstre 
arm ud. Og i midten af billedet 
er det punkt, hvor de to netop 
ikke når hinanden. Det er det 
tomme rum, et splitsekund, der 
er imellem de to fingre, der ska-
ber billedets dramatik. Har de 
lige før rørt hinanden i skabelse-
søjeblikket? Er det et billede af 
Adams frisættelse fra sit gud-
dommelige ophav?

MENNESKEORD
Eller prøver Adam og Gud, nu forgæves, at nå hin-
anden igen? Er det et billede af Guds og menne-
skers længsel efter hinanden? Er det tomme rum 
mellem de to fingre udtryk for syndefaldet? 

Biblen er fortællingen om Guds og menneskenes 
uophørlige forsøg på at overstige denne afstand. 
Biblen er én stor uophørligt gentaget dialog. Mel-
lem Guds ord og menneskeord.

Vi oplever det også selv. For Adam, det er os. Man 
læser eller hører en bibeltekst - og man kan ikke 
undlade at få billederne af dagens nyheder på net-
hinden. Jeg læser om jøderne ved det røde hav - på 
flugt fra Farao - og tænker på flygtningene på vej 

til Lesbos eller Lampedusa eller på 
sydamerikanske immigranter på vej 
til USA, deres forjættede land. Jeg 
læser om David og Goliat - og ser 
de utallige krige ført i Guds navn. 
Jeg læser Jobs bekymringer og kla-
gesalmer, og tænker på min syge 
nabo.

22

Biblen er én stor 
uophørligt gentaget 

dialog. Mellem Guds 
ord og menneskeord.

Michelangelo Buenarotti, Adams skabelse (ca. 1511)
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Måske synes I, mine eksempler er lidt naive og en-
sidige. Der er forskelle og nuancer mellem nuti-
den og Biblen. Der er en uoverkommelig afstand 
mellem mennesket og Gud. Absolut. Men samti-
digt, så er tro uophørligt at balancere i dette tom-
rum mellem Adam og Gud. Kristendommens 
grundtekst, Biblen, en samling fortællinger, tu-
sindvis af menneskeord, som peger i alle mulige 
retninger - og samtidigt Guds ene ord, skrevet til 
dig og mig.

GUDS FINGER
»I begyndelsen var Ordet«. Kristus. Det er i det 
tomrum mellem Adams og Guds fingre, at Johan-
nes begynder sit juleevangelium. Netop i dette 
spændingsfelt kom der julenat et barn til syne.

Der er ikke længere Gud på den ene og Adam på 
den anden side. Grænsen er overskredet. Gud har 
bøjet sig så dybt ned, at han i Jesus er blevet men-
neske - en flygtning på vej til Egypten. Ordet blev 
kød og tog bolig iblandt os. Gud blev forfulgt og 
korsfæstet. Den barmhjertige Gud i den høje him-
mel blev et medlidende menne-
skebarn. Ganske jordnært.

Julemorgen er som nyfalden sne. 
Alt ser anderledes ud. Hele ska-
berværket, hele vores verden, hele 
vores liv skal læses og forstås ud 
fra dette ene punkt: Barnet i stal-
den. Vi ser barnet, vi ser Josef og 
Maria, vi ser hyrderne, og vi ved: 
det er i menneskenes kærlighed, at 
det guddommelige kommer til 
syne. 

»Ordet blev kød og tog bolig iblandt os og vi så 
hans herlighed«. I en stald i Betlehem. I et men-
neskeliv, så ringe, at det kunne være vores. At det 
måtte være vores.

Selvfølgelig. Synden findes stadig. Tomrummet 
mellem Adam og Gud fornemmes hver gang et 
menneske bliver mishandlet, overset, trådt ned. 

Afstanden sanses når kærligheden 
bliver forrådt, udnyttet, gjort til 
grin. Når Kristi kærlighed bliver 
korsfæstet igen og igen.

Men samtidigt, så stråler Guds 
herlighed nu om menneskelivet. 
Mødes himlen og jorden. Ikke 
halvvejs, men helt og aldeles på 
menneskenes præmisser. Kommer 
Gud til syne midt i vores liv…

Husk, derfor, du går her som den allerførste,
her bli’r alle dine spor at se -
vær lidt varsom denne ene morgen:
træd forsigtigt i den nye sne.

 Sognepræst  
Bart Vanden Auweele

Lars Physant, Altertavle til Maglebrænde Kirke (2002)

Det er i det tomrum 
mellem Adams og 

Guds fingre, at 
Johannes begynder sit 

juleevangelium. Netop 
i dette spændingsfelt, 

kom der julenat et barn 
til syne.

3
Klitlandskabet ved Lyngby,  © Nationalpark Thy, Andreas Houmann
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FLYGTNINGESTRØMME…

Nye ord finder hele tiden vej ind i vores sprog og 
ovenstående er ét af dem, og det afspejler en del af 
vores virkelighed. Til alle tider har der været men-
nesker, der mere eller mindre frivilligt har forladt 
deres hjem og land for at finde et sted, hvor de kan 
leve i frihed for undertrykkelse og mishandling.
Danmark har været ét af de steder, hvor forfulgte 
mennesker har søgt tilflugt og har opholdt sig i 
kortere eller længere tid. Danskernes meninger 
om hele flygtningeproblematikken er mangfoldi-
ge. Det samme gælder med hensyn til måden, vi 
skal gribe sagen an på. Heldigvis er de fleste ind-
stillet på at hjælpe mennesker i nød.
Her vil vi gerne fortælle den gode historie om fa-
milien Arslanagic, der kom til Danmark som 
flygtninge fra Bosnien. De blev velintegrerede 
borgere i Bedsted, og forældrene er nu vendt til-
bage til deres hjem i Trebinje - men beretningen 
begynder forfærdelig tragisk.
I slutningen af 1992 kom ca. 20.000 bosniske 
flygtninge til Danmark. Fordrevet fra deres hjem-
land på grund af omfattende etniske udrensninger. 
Da Jugoslavien efter Titos død »faldt fra hinanden« 
og borgerkrigen rasede i landet, måtte disse bos-
niere leve langt hjemmefra, og nogle af dem kom 
til Morup Mølle Kro i foråret 1993, hvor Dansk 
Røde Kors var ansvarlig for flygtningecentret. 
Mange i lokalbefolkningen sluttede op om cen-
tret, og vi blev opfordret til at være venskabs- og 

støttefamilie for disse mennesker, som kom til vo-
res egn.
Vi meldte os til opgaven, og det blev indledningen 
til et mangeårigt venskab med familien Arslanagic 
- Hanija og Ramiz og børnene Kemall, Adis, Ami-
na og Nazif. Børnene var dengang mellem 10 og ½ 
år.
Familien var flygtet fra deres hjem i Trebinje. Ra-
miz måtte flygte for ikke at blive serbisk soldat og 
komme til at kæmpe mod sine egne landsmænd. 
Familien var præget af alt det frygtelige, de havde 
gennemlevet. Livet på centret med så mange men-
nesker, der også havde problemer, var vanskeligt, 
og familien fik mulighed for at flytte i en lejebolig 
i Bedsted, og det gjorde deres tilværelse lidt lette-
re, men de forfærdelige begivenheder i deres 
hjemland var hele tiden nærværende.
Vi kom i deres hjem. Meget kunne vi ikke gøre for 
dem ud over at vise interesse og medmenneskelig-
hed, og det forsøgte vi så at gøre. Deres gæstfrihed 
var stor - og maden god.
Børnene kom i skole - og klarede sig godt. Foræl-
drene skulle igennem integrationsforløb, som for 
os at se ofte var kringlede og underlige.
Efterhånden kom der mere ro på tilværelsen, men 
længslen efter hjemlandet var stærk, og vi for-
nemmede, at ønsket om at vende tilbage hele tiden 
var der. Ramiz kom i arbejde på en vinduesfabrik 
og senere slagteriet i Hurup. Han blev en meget 
værdsat medarbejder, der udviste dygtighed, an-

Hanija og Ramiz ved et nyplantet figentræ.

Udsigt fra Hanijas og Ramiz’ hjem.
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svarsfølelse og pålidelighed. Han var vellidt af bå-
de ledelse og kolleger. Han er naturmenneske med 
stor viden om såvel plante- som dyreliv. Lystfi-
skeri er hans store passion.
Hanija fik rengøringsarbejde på skolen og passede 
hjem og familie samt den store og frodige køkken-
have.
Børnene fik tidligt fritidsjob - bl.a. rengøring af 
taxi, jordbærplukning og medhjælp i butik. De 
blev opdraget til, at det arbejde, man påtog sig, 
skulle gøres ordentligt og omhyggeligt, og at de 
skulle opføre sig ordentligt. Derfor blev de lige-
som deres forældre værdsat af deres »arbejdsgive-
re«. Sidenhen blev det til lærepladser i håndværk 
og til videregående studier. Alt sammen afsluttet 
så godt, at de hurtigt blev ansat i firmaer, hvor de 
blev dygtige og betroede medarbejdere.  Sammen 
med deres familier har de valgt at etablere sig i 
Danmark. Det er en stor glæde for os at se de 
børn, som vi lærte at kende på et tidspunkt, hvor 
familiens situation var kaotisk, nu er velintegre-
rede og positive borgere i vores land.
Og så tilbage til Hanija og Ramiz: Vi vidste jo 
hele tiden, at det var deres ønske at vende tilbage 
til deres hjem i Bosnien. Men tiden gik og børnene 
flyttede hjemmefra og fik selv børn, så der var jo 
stadig meget, der bandt dem til Danmark. Deres 
opgave med at give børnene en tryg og god barn-
dom og lede dem godt ind i voksenlivet var fuld-
ført på beundringsværdig vis.
I sommeren 2017 var beslutningen truffet og for-
maliteterne i orden, og de vendte tilbage til hjem-
landet. Så måtte vi jo indfri løftet til os selv om at 
rejse til Bosnien og være DERES gæster i DERES 
land og se noget af det, de holdt af. Vi var i Bos-

nien i denne sensommer, og det var en utrolig stor 
glæde for os at gense dem og mærke deres gæstfri-
hed og den glæde, de udstrålede over at være 
hjemme igen. Det var også tydeligt, at de nød at 
vise os deres hjem og land.
De er i fuld gang med at restaurere deres hus og 
udbedre de skader, der er sket i årenes løb. Den før 
så frodige have er ikke, hvad den var før, men der 
er stadig masser af vindruer, tomater, figner, gra-
natæbler, auberginer, kiwier, æbler, citroner, 
grønsager, nødder og meget andet i haven. Og alt 
smagte godt!
Den første gang vi mødte dem, så vi et billede af 
deres hjem -med søen i baggrunden, og nu stod vi 
så og så den selvsamme udsigt. Det var virkelig et 
bevægende øjeblik.
Huset, de vendte tilbage til, har tilhørt familien 
Arslanagic i generationer, og her boede Hanija og 
Ramiz sammen med hans forældre, indtil de måtte 
flygte på grund af en af historiens store forbrydel-
ser mod menneskeheden. Forældrene blev boen-
de, og de måtte dele hus med tre serbiske familier.
Krigen sluttede i 1995 og efterlod et sønderbom-
bet land og et såret og hårdt prøvet folk.
Siden da er meget genopbygget og de fysiske øde-
læggelser i landet er ikke så åbenlyse mere og en 
forsoning mellem dem, som levede som gode na-
boer, men som krigen gjorde til fjender, er eneste 
vej mod en bedre fremtid. Og den sag er slet ikke 
så let.
Nu bor Hanija og Ramiz så i det hus i den egn, 
som familien i mange slægtled har været en mar-
kant del af og hvor én af forfædrene byggede den 

Arslanagic Broen i byen Trebinje.

Bodil, Hanija og Ramiz ved et af havens 
granatæbletræer.
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kendte Arslanagic Bro, som Ramiz’ far stod for at 
flytte og genopbygge. Det er der, deres fortid le-
ver - og det er der, deres fremtid gror.
Vi synes, at endnu en ring i vores tilværelse er slut-
tet. Vi har fået lov at opleve, at det, som så umuligt 

KIRKEGÅRDSHJØRNET
Stort og småt fra Ries og Mariannes arbejdsplads.

I har måske lagt mærke til, at thuja-hækkene på kirkegårdene ikke 
er blevet klippet i sensommeren. Vi har valgt at vente til foråret 
pga. den tørre sommer - af frygt for at hækkene måske vil gå ud.

I år starter vi på grandækning i uge 44.
Rie og Marianne

Høstgudstjenesten i år blev fejret i en ualmindeligt smukt pyntet kirke.

ud for familien, trods alt er endt på en måde, som 
gør dem glade og giver dem mod og optimisme til 
at komme videre i tilværelsen.
Vi er familien Arslanagic taknemmelige for det, de 
viste os gennem deres vilje til at komme videre, 
for deres arbejdsomhed og redelighed.

Bodil og Eskil Hvam Jessen

Stære ved Lodbjerg Fyr,  © Nationalpark Thy, Susanne Worm
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MIKKEL, EN AF DE FÅ MANDLIGE 
SYGEPLEJERSKER PÅ 

THISTED SYGEHUS
Da vi sidst havde møde i redaktionen, blev vi eni-
ge om, at Sognenyt også gerne må indeholde ar-
tikler om, hvad Klitsognenes unge har at fortælle 
om sig selv, og om hvilke tanker de gør sig om 
tilværelsen.
Der var bare det problem, at jeg ikke anede, hvor 
de unge mennesker bor eller mødes, hvis de mø-
des, men jeg vidste, at biavler Jens Mogensen har 
nogle sønner, så ham opsøgte jeg. Den yngste, 
17-årige gymnasieelev Malthe, betakkede sig, selv 
om jeg lagde hovedet på skrå og snakkede godt for 
min syge moster. Emil på 24 år, som er møbel-
snedker, bor Langtbortistan, men Mikkel på 25 år 
bor i Svankjær. »Du kan jo prøve at spørge ham, 
men jeg tvivler«, sagde fader Jens. Han oplyste, at 
Mikkel bor Hedegårdsvej 36, og at han var hjem-
me, hvis hans gule bil var hjemme.

DEN UNGE MAND    
LÆSTE IKKE SOGNENYT
Jeg havde efterfølgende ikke den store tro på, at 
jeg ville få en historie i kassen, men ville lade det 
komme an på en prøve og kørte derfor fluks til 
nummer 36. Bilen var der, og inde i stuen sad en 
ung mand. Han så lidt træt ud og forklarede, at 
han lige var kommet hjem fra en lang nattevagt på 
Thisted Sygehus, men nu havde han fri resten af 
dagen. Han bekræftede, at han hed Mikkel.
Til min store overraskelse, sagde han straks ja, da 
jeg spurgte, om han ville være mit næste offer, når 
jeg skulle portrættere en person i Sognenyt.
Betingelsen var den, at vi ikke skulle snakke kri-
stendom. Og så erklærede han rent ud op i mit 
åbne ansigt, at han aldrig læste Sognenyt. Jo, en 

Mikkel Mogensen.



8

artikel havde han læst. Det var artiklen, som hans 
far en gang i tidernes morgen havde skrevet om 
biavl. Vi aftalte, at vi kunne snakke videre dagen 
derpå.

BETEGNER SIG SOM    
ET MEGET PRIVAT MENNESKE
Nu sidder vi så her og drikker kaffe. Han siger, at 
jeg gerne må tage noget kaffesirup i og rækker mig 
flasken. Kaffesirup har jeg aldrig hørt om, men jeg 
hælder en slant i. Og sandelig. Den smager ikke 
værst.
Mikkel fortæller, at han er single 
og bor alene i det lejede hus, men 
til december flytter han til Sundby 
Mors, hvor han har købt et lille 
hus, som ligger på en diminutiv 
grund med udsigt over Limfjor-
den. Han betegner sig som et me-
get privat menneske, der befinder 
sig rigtig godt i sit eget selskab.  
Hvad fremtiden byder på, aner 
han ikke, men han udelukker intet. I øvrigt mener 
han, mor Lisbeth og farmor Ina gerne ser ham af-
sat.

HVORDAN LÆSER MAN   
ET ANDET MENNESKE?
Mikkel er uddannet sygeplejerske fra Viborg Sy-
geplejerskole. Under den 3 1/2 årige uddannelse 
faldt det teoretiske stof ham let, men den gang 
som nu under arbejdet som sygeplejerske ligger de 
store udfordringer i det menneskelige aspekt. 
Hvordan læser man et andet menneske? Hvordan 
læser man et menneske, som er under pres? Hvor-
dan udvikler man evnen til at rumme et menne-
ske, som er forskellig fra en selv? Hvornår siger 
man til en patient: »Du skal stoppe med at ryge?«. 
Hvordan siger man det?
Den slags spørgsmål af etisk karakter kan man 
læse døre op og stolper ned om. Man kan i sit stil-
le sind grunde over dem i en uendelighed. Udfor-
dringen vedbliver at være der.
Mikkel, som er en af de få mandlige sygeplejersker 
blandt 30 kvindelige sygeplejersker på K 3 (Orto-
pædkirurgisk Afdeling) på Thisted Sygehus, siger: 
»Jeg lærer rigtig meget af mine skønne kolleger 

hvad angår dette at observere og at »holde i hånd«.  
Jeg indskyder den bemærkning, at jeg selv har den 
erfaring, at sygeplejersker generelt er kompetente 
og hjertevarme mennesker, hvilket jeg beder ham 
kommentere. »De, der ikke er det, er for længst 
faldet fra, inden du møder dem«, lyder hans svar.

»SUNDHEDSINDUSTRIEN«  
FYLDER MEGET
Mikkel fortæller, at det, man med et lidt hårdkogt 
udtryk kan kalde ”sundhedsindustrien”, fylder 
meget i samtalen, når han er sammen med sin fa-

milie. Moderen er social- og sund-
hedsassistent. Farmoderen har væ-
ret sygeplejerske. Faderen er ud-
dannet social- og sundhedsassi-
stent. Han arbejder med psykisk 
sårbare unge på et bosted for så-
danne, så honningfremstillingen 
er for ham blot en biting, selv om 
Jens med sine 130 - 140 stader er 
den største avler i Thy.

ALLE PARTIER ER MIDTERPARTIER
Politik interesserer Mikkel sig ikke for, men han 
stemmer til både kommunalvalg og folketings-
valg, fordi han mener, man i et demokrati har pligt 
til at stemme. Han stemmer altid blankt, for han 
mener, alle partier er midterpartier. Kandidaterne 
har det til fælles, at de retter deres holdninger ind 
efter, hvad der er opportunt i kampen om taburet-
terne. Har man haft en mening, tilsidesætter man 
gerne denne undervejs, bare man sikrer sig tabu-
retten. Vi slutter snakken om politik med, at jeg 
drejer samtalen ind på min yndlingsaversion og 
spørger: »Hvad mener du om præsident Trumf?« 
Mikkel svarer med modspørgsmålet: »Ville Hilla-
ry Clinton være bedre?«. Da jeg nævner, at jeg 
havde meget sympati for præsident Obama, beteg-
ner Mikkel denne som populist, hvorefter vi be-
tragter emnet politik som uddebatteret.

TAGE STILLING PÅ ET    
OPLYST GRUNDLAG
Selv om vi var enige om ikke at snakke kristen-
dom, fortæller Mikkel dog, at han har læst hele 

Jeg lærer rigtig meget 
af mine skønne 

kolleger hvad angår 
dette at observere og at 

»holde i hånd«.  
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Bibelen, både Gamle og Ny Testamente. »Hvorfor 
dog det?« spørger jeg, og svaret lyder: »Fordi jeg 
gerne vil tage stilling på et oplyst grundlag«. Det 
er også derfor, han har beskæftiget sig med sata-
nisme, islam og andre store verdensreligioner. Et 
øjeblik fristes jeg til at spørge om, hvordan Mikkel 
forholder sig til tro og tvivl, men heldigvis falder 
jeg ikke for fristelsen, for hvad rager svaret læser-
ne, og hvad rager det i grunden mig?

KAN LIDE AT HAVE RIGELIGT   
MED LUFT OMKRING SIG
Vi er enige om, at der er meget godt at sige om 
folk i Svankjær, og så nævner han, 
at han har en tillidspost i det lokale 
foreningsliv, idet han er næstfor-
mand i Svankjær Kroket- og Pe-
tanqueklub, men ellers snakker vi 
ikke sport. Han kan godt lide at bo 
i et hus og ellers have rigeligt med 
luft omkring sig. Da han engang boede i en lille 
fjerdesals lejlighed i Skive, var han desperationen 
nær. Han er glad for naturen og går gerne en tur i 
skoven. I øvrigt er han jæger og går undertiden på 
jagt med farfar Kaj.

HJEMMEVÆRNSMAND   
MED FREMTIDSPLANER
Mikkel aftjente sin værnepligt på Bornholm, hvil-
ket passede ham udmærket, men han stoppede 
derovre i utide, da han fik seneskedehindebetæn-
delse i begge ben. Nu er han med i hjemmeværnets 
Kompagni Thy, som er hjemmehørende i Hanst-
holm, hvor han deltager i et fast ugentligt man-
dagsmøde samt i en del ad hoc øvelser af forskellig 

karakter. Han var f.eks. med til at slukke somme-
rens Vildmosebrand. Ikke sådan at han agerede 
brandmand, men det var hans opgave at stikke to 
meter lange spyd ned i tørvelagene, hvorefter man 
pumpede slukningsvand ned gennem spyddene.
August 2019 er det hans plan at søge ind på offi-
cersakademiet på Frederiksberg Slot. Det hus, 
Mikkel har købt i Sundby Mors, skal være hans 
base fremover, så han har et sted at flygte hen, når 
storbylivet bliver ham for trykkende. -I øvrigt 
forekommer tanken om på længere sigt at søge ud-
sendelse til en dansk militærforlægning i Mellem-
østen ham ikke fjern.

Alternativt overvejer Mikkel at 
studere filosofi eller historie med 
henblik på at erhverve sig endnu 
en bachelorgrad. I forvejen er han 
professionsbachelor i telekommu-
nikation.  Det er specielt tysk mi-
litærhistorie fra 1862 og frem, 
som interesserer ham, og han 

nævner, at det særligt er lidt nørdede aspekter in-
den for artilleriet, som fanger hans interesse.

VED, HVAD HAN SNAKKER OM
Kære læser! Nu står jeg altså af, for jeg har kun 
været soldat 11 dage i 1962 ved Vordingborg Mi-
litære Sygepassersskole, før jeg fik hjemsendelses-
billet samt 2,75 kroner i hjemsendelsespenge. Et 
beløb som lige rakte til en bajer på Storebæltsfær-
gen. Så læser! Tilgiv mig venligst, at jeg ikke aner, 
hvad artilleri er for noget, men vil du vide mere, 
foreslår jeg, at du kontakter Mikkel, for han er en 
ung mand, der ved, hvad han snakker om.

Villiam Mortensen

Fordi jeg gerne vil tage 
stilling på et oplyst 

grundlag.

Klitlandskabet ved Lyngby,  © Nationalpark Thy, Andreas Houmann
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SKRØBELIGE MENNESKER
PEJLEMÆRKER I OMSORGEN FOR MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

I mit arbejde som psykiater har jeg nogle gange 
oplevet patienter sige følgende: »Uophørligt er 
man beskæftiget med os, men ingen ser ud til vir-
keligt at have øje for os«. Denne kritik har ramt 
mig dybt. På en måde oplevede patienten et fra-
vær, på trods af de behandlendes 
arbejdsiver. Hvordan kan vi være 
til stede - virkeligt se de menne-
sker, vi møder? At have øje for vor 
næste - er det ikke vores første og 
vigtigste arbejdsopgave? Neden-
under ønsker jeg at skitsere nogle 
hjørnesten, som jeg mener nød-
vendige, når man ønsker det bed-
ste for patienterne, og når man 
skal undgå at man forfalder i automatismer.

Et første pejlemærke er bevidstheden om menne-
skets værdighed. I verdenserklæringen om men-
neskerettighederne fra 1948 tales der om menne-
skets »iboende værdighed«. 
Hvert eneste menneske har en grundlæggende 
værdighed, som mennesket selv nogle gange næ-

sten eller slet ikke mere selv er bevidst om. Nogle 
mennesker, som jeg har haft i behandling, har af-
sonet mange års fængselsophold på grund af nogle 
frygtelige forbrydelser. Det, de har gjort, er 
unægtelig forkert. Men deres menneskeværd er 

uanfægtet: Det skal anerkendes og 
vi vil møde dem som sådan. Også 
disse mennesker hører til, er del af 
vores fællesskab/samfund.
For kristne har denne grundlæg-
gende menneskelig værdighed en 
dybere dimension. Hvert eneste 
menneske er Guds barn, skabt i 
Guds billede. Uanset dets livshi-
storie er ethvert menneske grund-

læggende ønsket og elsket. Denne tanke giver os 
håb og mod, når vi møder mennesker som måske 
er blevet udsat for misbrug eller voldsomme svigt.

Et andet pejlemærke er menneskers ligeværd, 
den franske revolutions égalité. Selvom vi er for-
skellige, er vi lige meget værd. Mennesket, jeg 
møder, patienten, beder mig om hjælp og behand-

ling. Jeg, lægen, giver omsorg og 
får løn for det. Denne forskel 
skaber selvfølgeligt en vis asym-
metri i vores forhold, men 
grundlæggende set er vi ligevær-
dige.
For kristne har også dette lige-
værd en dybere betydning. Vi er 
alle børn af samme Fader. Det 
menneske, jeg møder, som måske 
er konfust, aggressivt eller for-
hutlet, er min søster, min bror. 
Gud elsker os begge lige højt, og 
vi er begge umistelige for ham.

Marc Eneman (Barts onkel) gik for nyligt på pension som chef-psykiater på et stort psykiatrisk sygehus i Belgien. 
I denne anledning skrev han et lille essay om sit syn på arbejdet i psykiatrien. Sognenyt har forsøgt at lave en let-
tere redigeret oversættelse af teksten, da vi mener, at teksten også er relevant ud over dets oprindelige kontekst. Vi 
møder alle - og er måske dybest set selv - skrøbelige mennesker…

Uophørligt er man 
beskæftiget med os, 
men ingen ser ud til 

virkeligt at have 
øje for os.

Marc Eneman.
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mod dette besværlige menneske, har du gjort mod Mig« 
(jf. Mat. 25 40). Små ytringer af næstekærlighed 
er vores svar til den store Godhed, godhedens Op-
hav.

Det femte pejlemærke: Hvert menneske søger ef-
ter en mening i livet. Denne indsigt har vi især 
fået af den Wienske psykiater Viktor Frankl. Igen-
nem sine to år i koncentrationslejrene har Frankl 
forstået, at det er uundværligt for et menneske at 
kunne finde en mening med sit liv. Hvis meningen 
forsvinder, bliver vores tilværelse yderst skrøbelig. 
Derfor er det vigtigt, at alt det, vi gør, gøres ud fra 
denne sammenhæng - også når det blot handler 
om enkle, rutinemæssige eller tekniske indgreb, 
som f.eks. at give en indsprøjtning. Psykiatrien 
kan dog ikke give et svar på livets ultimative me-
ning og betydning.
Kristne er derimod overbevist om, at livet er en 
kærlighedshistorie. Gud er kærlighed. Kærlighed 
er livets ophav. Vi er ikke et resultat af tilfældig-
hed. Kærligheden er vores livs dybeste mening og 

Et tredje pejlemærke er en stor respekt for men-
neskets frihed - den franske revolutions liberté. 
Mennesket er frit, måske mindre frit end vi umid-
delbart plejer at tro, for absolut frihed findes ikke. 
Men når det kommer til stykket, er vi altid i stand 
til at træffe nogle valg i livet. I vort arbejde som 
terapeuter skal vi have en dyb og oprigtig respekt 
for denne frihed og ikke forsøge at indpasse pa-
tienten i vores forestilling om, hvad der er bedst 
for ham/hende. Det kan være frustrerende, for 
nogle gange ser vi mennesker tage nogle valg, som 
vi umiddelbart oplever som problematiske.
For kristne har denne frihed en særlig betydning. 
Vi er skabt som frie mennesker. Vi kan træffe rig-
tige eller forkerte valg. Når vi nu selv får lov til at 
være frie - hvorfor skulle vi så ikke unde vores 
medmenneske samme frihed?

Broderligheden, den franske revolutions frater-
nité, er et fjerde pejlemærke. Vi stræber efter sam-
hørighed, vi ønsker at være med-menneske, vores 
næstes rejsefælle. Broderlighed betyder ikke, at 
man giver køb på sandheden. I al beskedenhed tør 
vi sige det, vi mener, skal siges. At være bror/sø-
ster, det er at være på øjenhøjde med patienten og 
gøre det, vi skal. Det er at realisere den lille god-
hed, filosoffen Levinas taler om. Det er også at 
have øje for gensidigheden. Så mange patienter 
har lært mig noget, har rykket ved mine fordom-
me og har betydet noget kostbart for mig. Mødet 
med dem har præget mig og fået mig til at vokse.
For kristne har denne broderlighed, denne med-
menneskelighed, en dybere betydning. Vi skal være 
vores næstes bror. »Kain, hvor er din bror?«, spørger 
Gud efter mordet på Abel (1.Mos. 4, 9). Når vores 
liv slutter, får vi måske at høre: »Det, du har gjort 

Så mange patienter har 
lært mig noget, har 

rykket ved mine 
fordomme og har 

betydet noget kostbart 
for mig. Mødet med 

dem har præget mig og 
fået mig til at vokse.

Arne Hauge Sørensen, Opstandelsen. 
Alterbillede i Ringkøbing Kirke.
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hensigt. Når vi dør, venter Kærligheden for at ta-
ge imod os.
Slutteligt er der et sjette pejlemærke: Håbet. Håb 
er livsnødvendigt, lige så vigtigt som mad og drik-
ke. Erich Fromm brugte i denne forbindelse bille-
det af fisken og vandet. Fisken funderer aldrig 
over vandets betydning, indtil den dag fisken skal 
undvære det. Når fisken er kastet op på det tørre, 
stiller spørgsmålet om vandet sig med alt dets al-
vor. Sådan er det også med håbet. Håbet fylder 
ikke særlig meget i dagligdagen, men når vi har 
mistet vores håb, mister vi vores livsgrundlag.
Igennem vort arbejde forsøger vi sammen med pa-
tienten at opspore håbet og dyrke det. Og hvis 
patienten for alvor skulle have mistet håbet, er det 
livsnødvendigt, at vi i dets sted bevarer håbet for 
ham/hende.
Håb har en særlig betydning for kristne. Livet le-
ves i spændingen mellem Langfredag og Påske. 
Langfredag er for mange mennesker en daglig vir-
kelighed. Der findes oceaner af meningsløs, him-
melråbende lidelse, som vi kan føle os utroligt 

magtesløse over for. Men også Påsken findes, på 
trods af alt dette.
Troen på opstandelsen hører til kristendommens 
kerne. Siden Påskemorgen er intet uigenkaldeligt 
håbløst mere. Det er opstandelsestroen, som tilla-
der os at håbe, også når patienten har opgivet alt 
håb. At være kristen er - med Biskop Desmond 
Tutus ord - at være »en håbets fange«. Det kræves 
af os, som medarbejder i psykiatrien, at vi bærer 
håbet med os.
Disse seks ovennævnte pejlemærker er hjørneste-
ne i mit arbejde, når jeg ønsker at være mennesker 
nær, have øje for dem og møde dem med respekt. 
De er uundværlige, hvis jeg stilfærdigt sammen 
med dem forsøger at finde veje, så vi kan gå frem-
ad i realiseringen af deres livsprojekt.
Kristne har som opgave at være jordens salt og sur-
dej. De kan bruge de skitserede pejlemærker i alle 
former for relationer til deres medmennesker og i 
alle mulige livssituationer. Jeg holder meget af 
følgende sætning af Johannes Chrysostomos: »Jo 
ringere din bror eller søster er, jo stærkere kom-

mer Kristus dig i møde«. 
Jeg synes, det er påfal-
dende, hvor meget vi 
kan lære af sårbare men-
nesker. På trods af deres 
skrøbelighed og den 
modgang, de oplever i 
livet, formår de ofte at 
leve et meningsfyldt og 
værdifuldt liv. De er i 
stand til - for at bruge 
Nietzsches udtryk - at 
transformere »møg til 
guld« og skabe noget 
kostbart. De bliver til 
»realiserede mennesker«. 
De er på samme tid skrø-
belig og stærke og mo-
dige. Mange af os kan 
tage ved lære af dem!

Marc Eneman, psykiater
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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 Grethe Gramstrup, Vera Møller og Viola Nør-
gaard.

JULEFEST
Søndag d. 9. december starter vi kl. 10.30 med gudstjeneste i Hvidbjerg v. Å Kirke. Derefter 
kører vi til Stenbjerg Kro til julemiddag - »Kroens flæskesteg og risalamande« inkl. 1 øl, 1 vand 
eller et glas vin. Evan og Aage underholder. Prisen er 150 kr. Tilmelding til Viola Nørgaard 23 71 40 
42 eller 97 94 83 28 senest d. 5. december.

TIRSDAG DEN 8. JANUAR 
– SVEND ERIK GULD: BARNDOM OG 
SKOLEGANG I SKYUM I HALVTREDSERNE 
OG TRESSERNE
Svend Erik vil fortælle om sin opvækst på et husmands-
sted i Skyum. Det var en tryg og overskuelig verden. 

Fra det syvende år udvidedes horisonten med skole, læring, kammerater og 
alle de dejlige børnebøger fra biblioteket. Mange minder og anekdoter om en tid der var.

TIRSDAG DEN 12. FEBRUAR
LINE SKOVGAARD PEDERSEN
I februar kommer vores provst Line Skovgaard Pedersen forbi. Vi bad hende 
om at fortælle lidt om sit liv og virke. Det ville hun gerne og forklarede: »Min 
farmor lærte mig at samle kantareller. I kan altså skrive »Hvordan timer tilbragt i klit-
terne ved Lodbjerg som barn førte frem til et provsteembede i Thy«. Det er hermed 
gjort!
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I oktober og november var der en række samtale-aftner i Klitsogene. Der blev drøftet og talt på livet 
løs om emner som f.eks. vores forhold til naturen. Der var dog også noget godt til ganen…
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ISTRUP GAMLE SKOLE

Når man kører på Kystvejen, kan man ikke undgå 
at lægge mærke til det skilt, hvor der gøres op-
mærksom på overnatningsmuligheder på Istrup 
Gamle Skole. Skiltet har altid pirret min nysger-
righed. Hvad er det egentligt for en bygning, 
hvordan ser det ud indvendigt, og hvilke menne-
sker bor dér?

Hvis man vil finde svar på disse spørgsmål, kan 
man selvfølgeligt vælge at bestille en overnatning. 
Priserne er bestemt overkommelige, værelserne er 
rummelige og hyggelige. Men måske er det lidt 
underligt at bede om husly, når man nu bor i nær-
heden. Derfor valgte jeg en anden løsning: Min 
nysgerrighed fik mig til at foreslå et lille interview 
i Sognenyts serie om Klitsognenes lokale »iværk-
sættere«.

ET HUS, EN HAVE OG MEGET MERE
»Skal vi ikke starte med at besigtige stedet?«, spør-
ger Tessa, da jeg en formiddag i september stiger 
ud af bilen. Rundvisningen starter med en tur 
omkring haven. Fra vejen kan man ikke rigtig se 
den, men haven er overraskende stor. »Det tager 

mig tre timer at få slået græsset«, fortæller Tessa 
mig -og jeg ser, at haven rummer både frugttræer, 
bænke, en tipi, et bålsted og masser af høje træer. 
Haven er et sandt fristed, som gæsterne ofte nyder 
godt af. Vi befinder os midt i Hvidbjerg Klitplan-
tage, og fra haven er der kig til en lille - navnløs - 
sø, tæt ved Per Madsens Kær. Her er der ro og læ, 
og kan man uhindret lytte til »skovens parlament«, 
siger Tessa. »I øjeblikket hører man kronhjortens 
brøl og brunst. Om nogle få uger er det især tra-
nerne, der giver koncert. Hver måned byder her 
på nye lyde og oplevelser«.

Mens vi går ind i huset, får jeg at vide, at Tina og 
Tessa overtog ejendommen 1. november 2007. 
»Skolen er fra 1880 -selvom undervisningen fak-
tisk allerede startede i 1873«, fortæller Tessa. De 
første år blev eleverne nemlig undervist på Neder-
gård. Skolen blev aldrig særlig stor. Gamle bille-
derne viser typisk 15 til 25 elever, fordelt i æ stur 
klas og æ bette klas, som undervistes på skift. Skolen 
eksisterede i 60 år, indtil 1940, hvor centralskolen 
i Svankjær by stod færdig. Hitler må have fået nys 
om denne skelsættende begivenhed i Svankjær og 
Omegns historie, for han lod med det samme den 

tyske hær invadere Danmark 
og lod den flytte ind i den nye 
centralskole. Eleverne fra I-
strup og omegn lærte derfor 
først rigtig deres nye skole at 
kende i efterkrigstiden.

Bygningen, som den fremstår i 
dag, er dog bestemt ikke noget 
gammelt skrammel, mærker 
jeg, mens vi går ind. »Vi kender 
huset temmelig godt efterhån-
den«, siger Tessa. Især Tina har 
brugt mange timer på huset. Vi 
har bygget lidt om og istandsat 
det, der trængte til en kærlig 
hånd. »Lidt«. Det er faktisk en 

I serien om lokale produkter og erhverv har Sognenyt i denne omgang valgt at besøge Istrups gamle skole. Under 
sloganet »Slap af og nyd naturen!« udlejer ejerparret Tessa og Tina nogle af husets værelser til turister fra ind- og 
udland.
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underdrivelse, fornemmer jeg, for huset har ikke 
blot fået ny indretning, nye vinduer og nyt tag. 
Huset er desuden blevet forsynet med et funda-
ment. Den lille skole i den magre sandgrund var 
nemlig oprindeligt bygget direkte på jorden.

AT KØBE HUS ER AT KØBE   
ET STYKKE LOKALHISTORIE
Måske er det også et godt billede på det, man gør 
som tilflytter. Man slår rødder, bygger fundament 
i en ny egn. »Det har egentligt været overraskende 
nemt for os at blive integreret her i Thy«, siger 
Tessa, som førhen boede i Gilleleje. »Jeg synes, be-
folkningen heromkring har taget godt imod os. I 
sammenligning med Sjælland har folk her mindre 
travlt, og man mødes generelt med mere venlig-
hed heromkring«.

Under arbejdet med huset forsøgte parret også at 
lære mere om dets historie. Jeg fik f.eks. at vide, at 
Ghita Nørbys grandonkel har arbejdet her som læ-
rer. I en artikel af Villiam Mortensen i Sydthy Hi-
storisk Årbog fra 2005 beskrives han som en 
usædvanlig inspirerende, engageret og fremsynet 
lærer. Han gik dog så meget op i sit arbejde, at 
nogle forældre blev bekymrede for, at deres børn 
ville ende som professorer i stedet for at holde sig 
til deres huslige opgaver!

Skolen fungerede i en årrække også som kulturin-
stitution i denne fattige udkant af sognet. Om 
vinteren var der husflidsskole, og man kunne 
komme til undervisning i kurvefletning og bog-
binding. Desuden afholdtes der møder med for-
skellige talere, bl.a. de mange lægprædikanter, der 
var i Thy.

Skolens betydning i lokalsamfundet skal altså ikke 
undervurderes, især ikke fordi familierne i Istrup 
ofte havde trange kår. Mange af børnene gik f.eks. 
i skole på bare fødder eller med »pløshoser« (strøm-
per uden bund). Nogle kom i træsko, også om vin-
teren. Dagens menu bød i mange hjem på byg-
grynsgrød. De fleste familiefædre arbejdede som 
daglejere rundtomkring og børnene (ofte i 5-6 års 
alderen) blev ofte sendt på tiggergang til Sten-
bjergs landingsplads efter fisk.

På trods af (eller måske på grund af ) fattigdom-
men var der et utrolig stærkt sammenhold i Istrup. 
Jul, Kyndelmisse, Sankt Hans og mange andre høj-
tider blev fejret i fællesskab. Også i dag mødes de 
fleste Istrup-boerne en gang årligt til en grillaften, 
som går på skift mellem beboerne.

TURISTERHVERVET
»Da vi så huset for første gang, var det især haven, 
vi blev betaget af«, fortæller Tessa. »Den bliver 
flittigt brugt af vore gæster«. Gæsterne kommer 
faktisk hovedsageligt fra Danmark, og kun i min-
dre grad fra udlandet, dvs. Tyskland, Norge, Sve-
rige eller sågar Australien.

»Vi kan godt lide at have gæster i huset. Det kræ-
ver selvfølgelig en del arbejde, for selv om turi-
sterne måske kun overnatter en enkelt nat, så skal 
værelserne gøres rent, der skal vaskes håndklæder 
og sengelinned og gøres klar til næste hold. Men 

Billedtekst Istrupskole1925: Istrup skole omkring 1925. 
Lærer Kjeldgaard står i bageste række. På billedet ses 
desuden husholdersken Frk. Post og to gamle naboer, 
Line og Laust Peter Kristensen. Billedet er hentet fra 

lokalhistorisk arkivs hjemmeside.

Skolens parklignende have.
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vi tjener en lille skilling på det -ikke et stort beløb, 
men lidt kan også være godt -og man lærer men-
nesker at kende. Mange af vore gæster er gengan-
gere og kommer trofast år efter år. Det er dejligt«.

I Klitsognene er der faktisk flere, der tilbyder 
overnatningsmuligheder til turister. I Lodbjerg 
findes »Toften«, og i Svankjær er der både den 
gamle skole og »Jochums hus«. Mange er medlem 
af en forening, som står for hjemmesiden bb-thy.
dk, henviser til hinanden og mødes en gang årligt 
til en hyggelig generalforsamling, eventuelt kom-
bineret med en lille udflugt eller bowlingtur.

Tina og Tessa er ikke de første, der har fundet på 
at udleje værelser i Istrups Gamle Skole. Ervin og 
Anna Stüker, som boede i huset før dem, havde 
samme bierhverv/hobby. Især tyske turister fandt 
dengang vej til skolen. Jeg spurgte datteren Jette 
om, hvordan det var at vokse op på »skolen«. Hun 
svarede: »For mig er stedet fyldt med mange gode 
barndomsminder. Om sommeren var der et leben 
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uden lige, med fodboldkampe, gemmeleg, tag-fat 
i haven bagved, bål om aftenen med sang og har-
monika, kæmpe køkkenhave med frisk gemüse og 
kartofler til alle familierne. Der var hund, katte, 
kattekillinger og 2 ponyer. På ejendommen var 
der et bøderum (til at reparere åleruserne i vinter-
halvåret), som senere blev et partyrum til at fejre 
fødselsdage og jubilæer for antal år med ferie i 
skolen -25 år var vist rekorden«!

Partyrummet kalder Tina og Tessa i dag for Thy-
vernaen og den bliver stadigvæk brugt af gæsterne. 
De har indrettet rummet med sans for detaljer, og 
på væggen findes der blandt andet »vejskilte« til 
Svankær og Madsted - så man altid kan finde vej 
tilbage til disse storbyer, hvis man nu skulle have 
mistet retningssansen.

 Fra skolens grund er der udsigt til en lille sø.

Et af skolens værelser, der udlejes til turister.

SLAP AF OG NYD NATUREN!
Besøget lakker mod enden. På vej ud af huset ser 
jeg en opslagstavle, hvor turisterne kan finde man-
ge gode idéer til udflugter rundtomkring. Også 
Sognenyt findes på tavlen - en detalje, underteg-
nede selvfølgelig er svært tilfreds med. Mens jeg 
stiger ind i bilen, funderer jeg over, at det egent-
ligt er pudsigt, at området her, som førhen blev 
betragtet som en fattig og øde egn, i dag er blevet 
et område med høj herlighedsværdi - tænk at bo 
midt i nationalparken, med skoven og Pe’ Madsens 
Kær som nærmeste nabo. Jo, jeg forstår godt, at 
mange turister kommer igen, når de en gang har 
lært Istrup Gamle Skole at kende…

Bart Vanden Auweele
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»MIT STED«
HVORFOR BLEV DET THY?

Ja, det har alle vi, der bor her rigtig mange gode 
grunde til. Prøv selv at tænke efter.

Jeg er Thybo, der er vendt hjem, så for mig er dét 
det skønneste og bedste sted i verden. Jeg er op-
vokset i Thisted og uddannet fra Ålborg Semina-
rium. Under uddannelsen blev man dengang 
sendt et halvt år »på græs«. Jeg bad om at komme 
til et lille naturskønt sted. Man sendte mig derfor 
til Svankjær! Jeg boede det halve år på øverste eta-
ge i den gamle lærerbolig i den nu forhenværende 
efterskole. Det var et godt og lærerigt forløb. En 
skam, at »græsning« er udgået af uddannelsen.

ET SÆRLIGT MENINGSFULDT JOB
Der er løbet meget vand i åen, og jeg har været 
vidt omkring med spændende og udfordrende ar-
bejde i Zambia, Botswana, Grønland, Kenya og 
Danmark, før jeg fandt hjem til Thy. Dette her 
skulle dreje sig om »Mit Sted« i Thy, det kommer 
også, men med så mange år ude i verden, er der 
også arbejdsopgaver og oplevelser, der fylder i sjæl 
og sind. Jeg har valgt en særlig ud. I Kenya hed mit 
arbejde: Oplæring og uddannelse af analfabetiske 
kvinder (der var blevet smidt på gaden og trak), 
gadedrenge og tyveknægte (der levede af at stjæ-
le), og fysisk handicappede (der levede af at tigge).

Disse tre grupper skulle lære et erhverv, så de kun-
ne tjene til livets ophold i stedet for at tigge, stjæle 

og trække. Det er det bed-
ste og mest meningsfulde 
job, jeg nogensinde har 
haft. Det kunne jo næsten 
kun gå fremad. I dag er jeg dybt taknemmelig for, 
at jeg har haft mulighed for at være et sted og kun-
ne gøre noget, så andre mennesker kunne få en 
bedre tilværelse.

GODE GERNINGER PÅ VANDRING
Efter tiden i Afrika fik jeg arbejde på Sct. Michael, 
en katolsk skole i Kolding. Jeg er ikke katolik, det 
var der vist kun 1/4, der var. Det var så godt et 
sted, at jeg var sikker på, at der skulle jeg blive, til 
jeg skulle bæres derfra. Hvad gjorde den skole så 
god? Mange ting, men en af de vigtigste må til-
skrives de to sidste søstre, der på bedste vis ud-
bredte »Sct. Michaels Ånd«, der nok bedst beskri-
ves som gode gerninger, der breder sig. Dumper 
du træt ned på lærerværelset, kommer der en kol-
lega, der lige synes, at du trænger til en kop kaffe. 
Har man haft en tætpakket uge, siger en anden: 
Jeg tager lige din gangvagt. 4 timers eksamensvagt 
bliver ændret til to, da en inspektør skal blive der 
alligevel for at samle opgaverne ind. Man kan jo 
ikke kun modtage, så nu kigger du dig desperat 
rundt for at finde nogen, du kan hjælpe. De hjælp-
somme gerninger vandrer rundt.
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En stor beslutning gjorde, at jeg alligevel valgte at 
flytte. Som afskedsgave kom den nu sidste søster 
hen med hænderne formet, som holdt hun en 
bold. Der var ingenting indeni og dog det største: 
»Du skal tage Ånden fra Sct. Michaels med til 
Thy«. Jeg var dybt rørt, for jeg kendte betydnin-
gen. Det var den smukkeste gave, jeg kunne få. 
Hvorfor så forlade så godt et sted? Jo.

JEG MÅTTE TIL THY
Der findes nogle mænd i verden, det er værd at 
flytte efter, og jeg var så heldig at møde en af dem.

Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Jeg 
har haft et meget spændende og udfordrende liv i 
Afrika, men aldrig så lykkeligt, som siden jeg flyt-
tede til Svankjær. Det er store ord, men store ord 
må også bruges, når de virkelig er ment.

Tak, fordi I er, som I er her i Thy, det er som at 
være kommet hjem.

Det er nok ret klart, at »Mit Sted« må være Skulp-
turhaven i Svankjær. Den er blevet restaureret 
med store visioner og så smukt, at det ikke blot er 
et sted, hvor vi bor. 

Men også et sted, hvor vi lever. 

Jeg blev bedt om at fremhæve nogle steder i huset, 
som har særlig betydning. Oh, der er mange:

Jørn har egenhændigt bygget en stor finsk masse-
ovn, og under processen fortæller han så, at han 
også »lige« laver en dobbelt skorsten, så vi kan have 
en åben pejs på den anden side, og så vil han føre 
den op gennem glastaget. Gennem hvad? På det 
tidspunkt havde vi slet ikke noget glastag eller talt 
om det. Men jeg var tryg, for når Jørn havde nog-
le visioner, vidste jeg også, at han kunne skabe 
dem på bedste vis.

Normalt plejer man ikke at vise sit badeværelse 
frem, men det er sket her. Har nogle af de mange 
mennesker, der besøger udstillingerne, set bade-
værelset, kommer de ofte igen med deres venner:

Må vi ikke godt lige vise dem badeværelset? Selv-
følgelig. En indisk dame erklærede med begej-
string ved synet af badeværelset: »Der flytter jeg 
ind«.

Den tidligere borgmester åbnede en skulpturud-
stilling sidste sommer. En af vore gode venner trak 
hende bagefter med i armen og sagde: »Du skal 
altså se badeværelset, før du går«.

Det gamle klasseværelse har jeg fået til værksted 
og atelier. Her er der plads og muligheder til at 
udfolde sig kreativt, det værdsætter jeg rigtig me-
get. Lige ved siden af bruges skolebørnenes gamle 
indgang til et mindre udstillingslokale med for-
skellige skulpturer og en stor mineralsk stensam-
ling.

Ovenpå er det store gamle loftsrum blevet omdan-
net til et meget smukt udstillingslokale for mange 
dygtige kunstneres værker. Væggene har fået 
brædder, det lille jernvindue, der kunne skubbes 
ud, er vokset til et flot lysindfald og de gamle 
gulvbrædder er ændret til de store, hvor hver an-
den på 7 m skulle ud og vendes modsat. Jørn arbej-
der bedst alene.

Udendørs har han også bygget et værksted til gro-
vere skulpturfremstilling og givet mig mulighed 
for selv at støbe bronzeskulpturer. Det kan I også 
til marts, hvis I har lyst til at lære det. Som I kan 
se, er der mange gode grunde til, at jeg stortrives 
her.

Jørn har for øvrigt også bygget en stor pavillon til 
Jer. Der er plads til, at 24 personer kan drikke de-
res medbragte kaffe.

Der kommer sommetider en bus med ældre men-
nesker i rullestole og med rollatorer. De spørger 
altid som det første efter et toilet. Han har derfor 
besluttet i gavlen at bygge et handicaptoilet til 
dem, der har brug for det. Vi har lige haft rejse-
gilde, så det er på vej.

To dage før rejsegildet blev Jørn erklæret helt rask 
og fri for den cancer, der havde bredt sig tre steder. 
Det var det lykkeligste og bedste af alt.

Som alle andre her i Thy glæder vi os over den 
enestående flotte natur. Næsten hver gang vi kø-
rer, taler vi om, hvor dejligt det er, at vi bor i så 
naturskønne omgivelser.

Med al den ufred, der er på kloden, priser vi os 
også lykkelige for, at vi bor i denne del af verden 
- og så oven i købet i THY.

Kirsten Barlit, Svankjær
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I begyndelsen af september begyndte de nye konfirmander at gå til præst. Seks unge følger undervis-
ningen i Sognehuset, mens to andre følger undervisningen i Hurup, men bliver konfirmeret her. Kon-
firmandundervisningen startede traditionen tro med plantningen af holdets paradisæbletræ.

FRA PASTORATETS FOTOALBUM

Kirkesanger Ejgil og Præst Bart fik lov til at hjælpe til.
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 Kystskrænten ved Lodbjerg, 
© Nationalpark Thy, 

Susanne Worm
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EN SANG SI’R MERE END 1.000 ORD...
Til januar kan vi endnu engang byde velkommen til en ny række af sangaftener i sognehuset i Svankjær.

Mon ikke de fleste efterhånden er bekendt med konceptet. Vi mødes hver anden mandag aften i sogne-
huset til fællessang, fornøjeligt samvær og folkelig oplysning.

Fra starten, siden forhenværende organist, Kirsten Madsen, i sin tid startede traditionen, har aftenerne 
taget udgangspunkt i Højskolesangbogen. Det gør de sådan set stadigvæk. Men den danske sangskat er 
mere og rigere end sangene i Højskolesangbogen, så vi foretager også afstikkere fra den. 

Den første aften i den kommende sæson kan vi ikke starte bedre end med Stine 
Isaksen, som har været redaktør på bogen »Fællessang og fællesskab«, som ud-
kom i foråret 2018. Hun er formidler og redaktør ved Videncenter for Sang, 
og hun vil kunne fortælle os om, hvad forskningen har at sige om fællessang; 
hvad fællessangen giver af mening, identitet og betydning for fællesskabet. 
Når hun så både kan gøre det ungt og folkeligt, så kunne vi næppe ønske os en 
bedre start på og rammesætning for de resterende aftener.

Den næste aften kommer tidligere seminarielektor fra Nr. Nissum Seminari-
um, Jesper Kallesøe. Jesper Kallesøe har samarbedet en del med komponisten 
Erik Sommer, og vi skal høre og synge nogle af de sange, de har lavet i fælles-
skab. Kallesøe er repræsenteret både i Højskolesangbogen og i mange andre 
sangbøger med nogle dejlige tekster, så det er med stor glæde, vi ser frem til, at 
han kommer og præsenterer både sine egne sange og andres sange. Og det gør 
han endda med humor og vid.

Den 4. februar er overskriften for aftenen: »Hold mund og syng!«. Det lyder 
voldsommere, end det er. Men det bliver en aften, hvor vi først og fremmest 
skal synge en masse sange. Kristian Mogensen sidder ved klaveret, og så syn-
ger vi de sange, som de fremmødte har allermest lyst til at synge lige netop den 
aften. Så er der nogen, som har en sang, de synes, vi skal synge - og har de 
måske en god grund til, at vi skal synge den - så synger vi den og hører den 
gode historie, der er knyttet til sangønsket.
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To uger efter er det vores egen gode sognepræst, Bart, der står for aftenen. I 
slutningen af 2018 flytter Bart til Randers. Hans kone, Louise, er blevet præst 
i Haslund og Ølst Sogne samt Randers Arresthus. Bart regner med at blive i 
Svankjær længe endnu, og en overnatning i ny og næ og en god køretur 
skræmmer ham absolut ikke. Nu har han to timers kørsel mellem hjem og 
arbejdssted. I to timers stilhed kan man tænke mange tanker, især når man 
kører igennem et landskab, der har været inspirationskilde for mange forfat-
tere. Velkommen til en rejse i selskab med bl.a. Jakob Knudsen, H.C. Ander-
sen, Jens Smærup Sørensen og Svankjærs egen digter Henry Mikkelsen (»Stål«) - og selvfølgelig og 
især med Bart. Velkommen til en sangaften om afstand og nærvær - om alt det, der gør hele køreturen 
værd at tage.

Der er flere gode aftener, men dem kan I læse nærmere om i det næste kirkeblad eller i den folder, vi 
starter med at dele ud til julegudstjenesterne. 

Alle aftener starter klokken 19.00, og det koster 20 kr., som går til kaffen og brødet. Tag en ven i 
hånden og vær med til at fylde dig selv og sognehuset med den livsalige sang ...  Alle er velkomne!

På vegne af menighedsrådet, fusker-organist, Kristian Mogensen

Programmet for de syv aftener med fællessang:

7. januar:  »Fællessang og fællesskab…« v. formidler og redaktør     
 ved Videncenter for Sang, cand.mag. Stine Isaksen.

21. januar: »En sang si’r mere end 1000 ord!« v. Jesper Kallesøe,      
 tekstforfatter og tidligere seminarielektor.

4. februar: »Hold mund og syng!« v. organist, Kristian Mogensen.

18. februar: »Randers - Svankjær, t/r« v. sognepræst, Bart Kris Lieve Vanden Auweele.

4. marts: »Blomsten er rød - kan man synge Hausgaard?« v. organist, Kristian Mogensen.

18. marts: »På sangtur gennem Danmarkshistorien...« v. valgmenighedspræst    
 i Klim Hannæs Valgmenighed, Annelise Søndengaard

1. april: »Eventyr fortalt for voksne...« v. sognepræst, Ullits, Troels Laursen
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I begyndelsen af oktober blev der holdt en weekend for Klitsognenes konfirmander. Her ses konfir-
manderne i gang med at lave collager over temaet »Hvem er Gud?« og »Hvor møder vi kirken?«.

FRA PASTORATETS FOTOALBUM
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Klitlandskabet ved Lyngby,  
© Nationalpark Thy, Andreas Houmann
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KONTAKT
Præst: 
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy 
Tlf. 97 94 81 28 / 
Mail: baau@km.dk

Bart har ferie fra den 1.-3. 
februar og fra den 11. til den 
17. februar. Iben Bager Sjødahl 
Nielsen (Snedsted) afløser i denne 
periode.

Menighedsrådsformand:
Ulla Hilligsøe,
Lodbjergvej 50, 
7770 Vestervig
Tlf. 26 36 80 59
uhilligsoee@gmail.com

Graver: 
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Mobil: 23 37 98 32
SMS modtages ikke på dette 
nummer.
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  
Vi kan også findes på 
Facebook.

2323

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. 97951273.
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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

DECEMBER
Lørdag den 1.   kl. 12.00 - 17.00:  Julemarked (org. Beboerforeningen)
   kl. 14.00 - 15.00:  Børnevenlig gudstjeneste (Hvidbjerg V.Aa Kirke).
Tirsdag den 4.   kl. 19.00 - 21.30:  Hyggeaften.
Torsdag den 6.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Søndag den 9.   kl. 10.30 - 15.00: Tirsdagsklubbens julehygge     
    (Hvidbjerg V.Aa Kirke / Stenbjerg Kro).
Torsdag den 13.   kl. 19.00 - 21.00:  Bankoaften (Morup Mølle Kro, org. beboerforeningen,  
    plader kan købes fra kl. 18.00) 
Tirsdag den 18.  kl. 19.00 - 21.30:  Hyggeaften.

JANUAR
Søndag den 6.   kl. 19.00 - 21.30:  Helligtrekongersaften og samvær hos Birgit   
    og Per Kynde (Lodbjerg Kirke/Lodbjergvej 39).
Mandag den 7.   kl. 19.00 - 21.00:  Sangaften (Stine Isaksen).
Tirsdag den 8.   kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (Svend Erik Guld). 
   kl. 19.00 - 21.30:  Hyggeaften.
Fredag den 11.   kl. 19.00 - 21.30:  Dilettant (Bedsted Skole, org. Svankjær Dilettant.   
    Mere info i beboerforeningens blad) 
Lørdag den 12.   kl. 19.00 - 21.30:  Dilettant (Bedsted Skole, org. Svankjær Dilettant.   
    Mere info i beboerforeningens blad) 
Mandag den 21.   kl. 19.00 - 21.00:  Sangaften (Jesper Kallesøe).
Tirsdag den 22.  kl. 19.00 - 21.30:  Hyggeaften.

FEBRUAR
Mandag den 4.   kl. 19.00 - 21.00:  Sangaften (Kristian Mogensen).
Tirsdag den 5.   kl. 19.00 - 21.30:  Hyggeaften.
Onsdag den 6.   kl. 19.00 - 21.30:  Menighedsrådsmøde.
Torsdag den 7.   kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Tirsdag den 12.   kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (Line Skovgaard Pedersen).
 Mandag den 18.  kl. 19.00 - 21.00:  Sangaften (Bart Vanden Auweele).
Tirsdag den 19.   kl. 19.00 - 21.30:  Hyggeaften.

MARTS
Søndag den 3.   kl. 14.00 - 16.30:  Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning   
    (Hvidbjerg V.Aa Kirke).
Mandag den 4.   kl. 19.00 - 21.00:  Sangaften (Kristian Mogensen).
Tirsdag den 5.   kl. 19.00 - 21.30:  Hyggeaften.
Torsdag den 7.   kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
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