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

NOVEMBER
Søndag den 24.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

Lørdag den 30.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00
v. Bart. Børnevenlig gudstjeneste med evt. Lucia-
optog. Julemarked i Sognehuset (kl. 12-17, org. 
Beboerforeningen).

DECEMBER
Søndag den 1.: Ørum - 10.30
v. Ivan. Efterfølgende kirkekaffe.

Søndag den 8.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Efterfølgende er der mulighed for at deltage i 
en julemiddag på Tinghuskroen i Vestervig

Søndag den 15.: Ørum - 9.00
v. Kirsten Haaber

Søndag den 22.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

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

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

2. Juledag, torsdag den 26.: Provstigudstjeneste 
i Vestervig Kirke - 10.30

JANUAR
Søndag den 5.: Lodbjerg - 19.00
Aftenkirke. Helligtrekongersaften. Efterfølgende 
samvær og fællessang i Klitplantørboligen.

Søndag den 12.: Ørum - 9.00
v. Kirsten Haaber.

Søndag den 19.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart.

Søndag den 26.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

FEBRUAR
Søndag den 2.: Hvidbjerg V. Aa - 10.30
v. Bart. Morgenkaffe i sognehuset fra kl. 9.15.

Søndag den 9.: Ørum - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

Søndag den 16.: Lodbjerg - 9.00
v. Kirsten Haaber.

Søndag den 23.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00
v. Bart. Familiegudstjeneste. Efterfølgende tøndeslag-
ning og samvær.

MARTS
Søndag den 1.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

GUDSTJENESTER

DECEMBER
JANUAR

FEBRUAR12
0

2
0
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ZAKARIAS’ LOVSANG OG 
EN GAMMEL TEPOTTE
EN STOLT TEPOTTE
»Der var en stolt Tepotte, stolt af sit Porcelæn, 
stolt af sin lange Tud, stolt af sin brede Hank; den 
havde Noget forud og bagud, Tuden for, Hanken 
bag, og det talte den om; men den talte ikke om sit 
Låg, for det var knækket, det var klinket, det hav-
de Mangel, og sin Mangel taler 
man ikke gerne om, det gør nok 
de Andre. Kopper, Fløde- og Suk-
kerskål, den hele Te-opstilling 
ville nok mere huske på lågets 
skrøbelighed og tale om den, end 
om den gode Hank og den ud-
mærkede Tud; det vidste Tepot-
ten«. Sådan begynder H.C. An-
dersen sit eventyr om tepotten.
Det er så vidunderligt med H.C. Andersens even-
tyr, de fortæller os om, hvad det vil sige, at være et 
menneske. De afdækker med lysende klarhed, 
hvordan vi er. »Der var en stolt tepotte«. Men livet 
igennem - så kommer der skår. Skår, som man må-
ske synes, er alt for pinlige at tale om. At komme 
gennem livet som porcelæn er ikke altid nemt. 
Der går let skår i os eller af os. Men heldigvis har 
vi H.C. Andersen til at fortælle om sig selv og alle 
os andre ved at fortælle om en tepotte…

DET SVÆRESTE VAR, 
AT ALLE BEGYNDTE AT LE…
Vi mennesker har noget at være stolte af. Vi er 
ikke bare ingenting. Vi har noget bagud og noget 
forud. Vi har en tud og vi har en hank. Vi har en 
historie og vi har en fremtid. Vi er dog noget. 
Men naturligvis har vi også vore mangler, men 
dem taler vi helst ikke om. Det gør de andre deri-
mod gerne. H.C. Andersen var så sårbar. Hele li-
vet igennem måtte han kæmpe med en sårbarhed, 
depressive tanker og et dårligt helbred.

Tepotten sagde: »Jo, jeg kender nok min mangel 
og jeg erkender den, deri er min ydmyghed, min 
beskedenhed; Mangler har vi alle, men man har da 
også begavelse. Kopperne fik en hank, sukkerskå-
len et låg, jeg fik nu begge dele og én ting forud, 
den de aldrig får, jeg fik en tud, den gør mig til 
dronning på tebordet«.

Jo, det er smukt at læse H.C. An-
dersen, for det er som at se sig selv 
i spejlet. For det gælder jo både for 
tepotter og os andre, at vi ikke 
kommer gennem livet uden skår 
og dog alligevel tror, at vi har no-
get forud for alle andre, ja bega-
velse og tilmed ydmyghed!

22

At komme gennem 
livet som porcelæn er 

ikke altid nemt. 
Der går let skår i os 

eller af os.

H.C. Andersen - et fotografi af et af Danmarks første 
kvindelige fotografer Thora Hallager (1869)
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Det er godt at vide om sin egen skrøbelighed. Så-
dan tænkte tepotten, men den skulle lære endnu 
mere, inden den var færdig. »Den fineste hånd var 
kejtet, tepotten faldt, tuden knækkede af, hanken 
knak af, for ikke at tale om låget. Tepotten lå be-
svimet på gulvet, det kogende vand løb ud af den. 
Det var et svært stød, den fik, og det sværeste var, 
at de alle begyndte at le, de lo ad den og ikke ad 
den kejtede hånd«. Igen den sårbare H.C. Ander-
sen. Det sværeste var, at de lo. Der ligger hele ens 
liv på gulvet, og ens stolthed, og så ler de.

LØGET I MIG, DET BLEV MIT HJERTE!
Men nu kommer eventyrets slutning, som er så 
evangelisk og så smuk. Tepotten bliver naturligvis 
kasseret efter turen på gulvet, men den genopstår 
og får et endnu bedre liv. Der bliver lagt jord i den 
og i jorden et blomsterløg som erstatning for de 
kinesiske blade og det kogende vand.
»Og løget lå i Jorden, løget lå i mig, det blev mit 
hjerte, mit levende hjerte, et sådant havde jeg før 
aldrig haft. Der var liv i mig, der var kraft og kræf-
ter. Pulsen slog, løget skød spire, det var ved at 
sprænges af tanker og følelser; de brøde ud i 
blomst; jeg så den, jeg bar den, jeg glemte mig selv 
i dens dejlighed; velsignet er det at glemme sig 
selv i Andre!«.

ZAKARIAS’ LOVSANG
Vi mennesker er skabt i Guds billede - men samti-
digt har vi denne skat i lerkar, siger Paulus. Vort 
porcelæn begynder så at sige først at leve, når vort 
hjerte banker, når kærligheden får os til at række 
ud mod andre… Det, der fylder vort liv med me-
ning - midt i vor skrøbelighed - er kærligheden.
Fortællingen om tepotten minder mig om ad-
ventstidens og juletidens bibeltekster. F.eks. be-
retningen om den gamle præst Zakarias, som vi vil 
høre om 3. søndag i advent. Teksten står i Luka-
sevangeliet, kapitel 1.
Som præst - som specialist i teologi og gudstjene-
ste duer Zakarias ikke. Da englen kommer til ham 
for at fortælle ham, at han skal blive far til Johan-
nes (døberen) - i templet, mens han er i gang med 
gudstjenesten - bliver han bange og kommer med 
indvendinger. »Hvordan kan jeg vide, at det er 
sandt?«, siger han. »Det kan ikke lade sig gøre, jeg 

er jo en gammel mand, og min hustru er højt oppe 
i årene«.
Zakarias bliver bogstaveligt talt målløs, tavs over-
for livets store mysterium, overfor kærlighedens 
store mysterium. Hans forstand kan ikke fatte det. 
Hans teologi rummer det ikke.
Men da barnet bliver født - får hans hjerte lov til at 
juble og synge. Zakarias’ glæde er ikke en egoi-
stisk glæde - men en kærlighedens glæde. Han er 
blevet frugtbar - han får lov til at leve og til selv at 
give livet videre.
Zakarias takker Gud af hele sit hjerte - han kalder 
sin otte dage gamle søn for »den højestes profet«. 
Det lille hjælpeløse barn har åbenbaret for ham, at 
Gud er kærlighed. Drengen skal derfor hedde Jo-
hannes, synes han, hvilket betyder »Gud er nådig«, 
»Gud er barmhjertig«. Og med det samme forstår 
han Biblen på ny. Hele det Gamle Testamente er 

Betlehemsstjernen, Maja Lisa Engelhardt (2008), 
motiv på Lodbjerg Kirkes prædikestol
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KONCERT MED FAMILIEKORET
Torsdag den 19. december holder vi en kombineret koncert og jule-syng-med-aften i Hvidbjerg 
V.Aa (Svankjær) kirke kl. 19.30. Her vil Klitsognenes familiekor fremføre deres repertoire, og vi 
vil sammen med publikum synge nogle julesange og -salmer, så vi har til en times fællessang og 
koncert. 

Denne aften er alle velkomne – og vi håber, mange vil komme for at høre på os og synge sammen 
med os. Hvem ved, måske bliver aftenen starten på en stor turne, der vil bringe os verden rundt…

De bedste hilsner
Kristian

til stede i hans lovsang: »Du Herre har besøgt og 
forløst dit folk«, »du har genoprejst Davids hus« og 
»holdt det løfte, du gav Abraham«. »Du Gud, har 
talt i dag, ligesom du engang talte ved profeterne«. 
Zakarias forstår Biblen på ny - fordi han har mødt 
kærligheden i sit barn. Hans liv er ikke længere et 
liv i tavshed, i mørke og i dødens skygge…

4

At modtage det nye liv med ømhed og kærlighed, 
her i skikkelsen af Simeon, der bærer Jesus 

- Simeons Lovsang, Rembrandt 
(1669, Nationalmuseum, Stockholm).

Zakarias forstår 
Biblen på ny - fordi 

han har mødt 
kærligheden i sit 

barn…

MED ET NYFØDT BARN    
I SINE HÆNDER
At blive far eller mor er samtidigt at blive skrøbe-
lig. Det giver skrammer og revner i ens gamle por-
celæn. At stå med et nyfødt barn i sine hænder - 
fylder en med angsten for ikke at kunne slå til. 
Med angsten for at kunne miste det, der betyder 
allermest for én. Men samtidigt er det at opleve, at 
livet ikke drejer sig om én selv. Eller, med H.C. 
Andersens ord: »velsignet er det at glemme sig selv 
i Andre!«. 
Sådan er det hos os, mennesker. Og sådan er det 
faktisk også med Gud. På korset blev der lavet 
skrammer og revner i vores gudsforståelses-porce-
læn. Jesus blev korsfæstet - og menneskerne lo ad 
ham. Men opstandelsens blomst voksede frem i 
ham, ligesom den vokser frem i enhver af os, som 
er villig til at åbne sig for det.

 Sognepræst  
Bart Vanden Auweele

4
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CYKELTUR RUNDT OM ØRUM SØ 
Jeg har altid været glad for at cykle, og det er jeg 
stadigvæk, men jeg må indrømme, at det kniber 
mig at svinge mine næsten firsårige ben op over 
stangen på min cykel. Det er jeg holdt op med at 
fortælle folk, for de svarer som regel. »Villiam, du 
skal købe dig en damecykel!«. De har sikkert ret, 
når de giver mig dette velmente råd, men indtil 
videre har jeg udsat ydmygelsen.
Min favorit cykeltur er turen rundt om Ørum sø, 
fordi jeg på denne tur kommer igennem meget 
smukke landskaber, og fordi søen i 
min optik er en ren perle.

MINE TANKSTATIONER
Jeg medbringer ikke væske på tu-
ren rundt om søen. Det er ikke 
nødvendigt, for jeg har tankstationer, som jeg be-
nytter mig flittigt af på de varme sommerdage. 
Første tankstation er Bonbonmuseet en kilome-
ters vej sydvest for Svankjær, hvor Manfred og 
Anita med deres skarpe blikke sagtens kan se, at 
jeg trænger noget så grusomt til en kop velbrygget 
kaffe og en snak om verdens tilstand.
Videre går turen til Ørum by, som ikke er en by. 
Her bor min gode ven Ole, som er mindst et par år 
ældre end mig. Han er altid god for en thybajer, 
men har jeg fået kaffe på Bonbonmuseet, kører jeg 
frejdigt forbi hans hus henne i svinget.

THEA OG AKSEL LAURITSEN
I næste lille vejkurve er der frakørsel til Søager-
gård, hvor brødrene Lauritsen boltrer sig med avl 
af læggekartofler i større stil. Nær frakørslen lig-
ger det hus, som bedsteforældrene, Thea og Aksel 
Lauritsen, i sin tid boede i på deres gamle dage. 
Aksel sad 40 år i Hvidbjerg, Ørum, Lodbjerg sog-
neråd. En del af årene var han sognerådsformand.

I forbindelse med ægteparrets diamantbryllup in-
terviewede jeg dem til Thisted Dagblad. Jeg 
spurgte Aksel: »Hvad var det mest skelsættende, 
der skete i de 40 år, du sad i sognerådet?«. Aksel 
tøvede en kende, hvorpå svaret lød: »Jeg tror næ-
sten, det var den gang, vi i sognerådet fik kugle-
pen«. - Sådan svarer kun en ægte thybo.

BULDER OG BRAG VESTFRA
I den lille Ørumejendom, som lig-
ger sidst på højre side af Lodbjerg-
vej før man når til klitplantagen, 
boede Aksel Henriksen i sin tid. 
For en 30 års tid siden fortalte han 
mig, at han den 31. maj 1916 stod 
ude ved ladegavlen sammen med 

sin far, mureren og boelsmanden Henrik Henrik-
sen.
Pludselig lød der bulder og tordenlignende brag 
vestfra, og Aksel bedyrede, at han aldrig hverken 
før eller siden har været så bange, som han var lige 
nu. Bragene fortsatte resten af dagen og natten 
med, så Aksel fik ikke lukket et øje den nat. Først 
dagen efter ved to-tiden om eftermiddagen sæn-
kede roen sig.
Aksel anede den gang ikke, hvad der var årsag til 
den infernalske larm, men han troede, at verdens 
undergang var inden for rækkevidde.

VERDENSHISTORIENS    
STØRSTE SØSLAG
Nu ved vi, at den voldsomme larm skyldtes, at 
verdenshistoriens største søslag, Jyllandsslaget, 
blev udkæmpet ud for Jyllands vestkyst. Den ty-
ske højsøflåde mødte den uovervindelige engelske 
flåde, Grand Fleet. Tilsammen bestod de to flåder 

Villiam, du skal købe 
dig en damecykel!

Ørum sø med mågeøen 
i baggrunden.

5
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af 250 krigsskibe, som var bemandede med 
104.000 mand.
Efter i knap to døgn at have givet modparten det 
glatte lag, tog begge flåder benene på nakken og 
flygtede over hals og hoved fra krigsskuepladsen. 
Da mandskaberne fra såvel den engelske flåde som 
den tyske flåde nåede deres hjemlande, fortalte de 
vidt og bredt om, hvordan de havde lammetævet 
modparten.
Det diskuteres stadigvæk i 2019, hvem der havde 
slået modparten mest til plukfisk. Sandt er det 
imidlertid, at der i alt blev sænket 25 krigsskibe, 
og at knap 9000 menneskeliv gik tabt i dette brå-
vallaslag, som en del historikere vurderer, blev sla-
get, der afgjorde første verdenskrig.
Mange af ligene drev i land langs Jyllands vest-
kyst. Vil du, min læser, se mindesten for nogle af 
disse, kan du gå på opdagelse på kirkegården i 
Lodbjerg.

FRANSKE VAFLER FRA KAREN VOLF
Birgit og jeg drev landejendommen Lodbjergvej 
54 fra 1980 til 1999. En dag fik vi ved eftermid-
dagskaffetid besøg af Birgits mor, som kom med 
bussen fra Bedsted. Hun medbragte en æske fran-
ske vafler, som vi kunne spise af til kaffen. De var 
fra Karen Volf, så de var ret gode. Derfor gjorde vi 
ikke bare et godt indhug i vaflerne, nej, vi spiste 
såvel rub som stub.
Da vi havde bundet æsken, lå der en lille seddel 
tilbage, hvorpå der stod, at hvis æskens indhold 
ikke svarede til vore forventninger, var vi velkom-
ne til at skrive til fabrikken. Underskrevet Karen 
Volf.
Det lod jeg mig ikke sige to gange. Jeg skrev fluks 
til hende, at æskens indhold overhovedet ikke hav-
de svaret til mine forventninger. Jeg havde regnet 

med, at der var vafler til to tre dage, men da vaf-
lerne smagte aldeles fortræffeligt, havde vi spist 
dem alle i en ruf. Jeg skrev selvfølgelig brevet un-
der med navn og adresse.
Et par uger senere kom pakkeposten med en pæn 
stor kasse til os. Kassen var fra Karen, som i et brev 
skrev noget om (Egentlig har jeg stadigvæk bre-
vet, men hvor er det nu, det ligger?) ja, hun skrev 
noget om, at hun var glad for, at vi kunne lide 
hendes franske vafler. Derfor sendte hun hermed 
et sortiment af firmaets produkter, som hun hå-
bede, vi fandt behag i.
Det gjorde vi bestemt, og vi spiste af dem med 
glubende appetit de kommende dage. 

BREDLÅREDE HØNS I LODBJERG
Jeg har endnu til gode at besøge Lodbjerg Fyr ef-
ter at stedet er blevet omdannet til turistcenter, 
men der skal også være oplevelser reserveret til 
2020. Ved et par af ejendommene i Lodbjerg kan 
man støde på brune fritgående, bredlårede høns. 
Dem vil jeg advare jer imod, for de har en tendens 
til at ville løbe ud foran cykler. Forresten, hvis 
man helt uforvarende klipper sådan en god sup-
pehøne, så den drager sit sidste suk eller hedder 
det sin sidste kluk, når det nu drejer sig om en 
høne, må man så tage den med hjem i bagagebære-
ren og ved hjemkomsten putte den i gryden? Jeg 
spørger, inden det bliver aktuelt, så jeg ved, hvad 
jeg har at rette mig efter.

»Æ SWOT MAND«
Jeg stopper næsten altid op, når jeg kommer til 
broen mellem Ørum sø og Roddenbjerg sø. Hvor 
i Danmark finder man et smukkere sted? Fra bro-
en kan man alt efter årstiden iagttage måger, ter-
ner, svaner, gæs, viber, blå kærhøge, skarve, sva-
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ler, stære, blishøns, ja, jeg kunne blive ved, men 
det vil jeg ikke, for I kan selv cykle derud, hvis I 
ellers har en cykel, der kan holde luft.
Stiller man sig med front mod Ørum sø og kigger 
ud over vandet, kan man de fleste dage 50-60 me-
ter fra broen se »æ swot mand«, hvilket er en sam-
ling siv, som rager op over vandet. Har det en pe-
riode været kraftig vestenvind, kan man ikke se 
ham, for da har vinden presset så meget vand ind i 
Ørum sø, så vandet dækker sivene.
Egnens advokater har gennem årene tjent buler af 
penge på »æ swot mand«, for manden har været 
genstand for stridigheder mellem 
landmænd, fiskere og jægere. Er 
»æ swot mand« land eller vand? 
Det er det, sagen drejer sig om. 
Mere vil jeg ikke sige her og nu, 
for jeg vil ikke risikere at stikke 
fingrene i en hvepserede. Vil I selv 
røre i oprørte vande, så er det jeres 
sag, men jeg advarer på forhånd, for der er store 
interesser på spil.

JAVA-BACHS GULE EJENDOM
Efter broen kommer jeg hurtigt til det sted, hvor 
der går en grusvej fra til højre ned til Java-Bachs 
gule ejendom. På varme dage kan jeg finde på at 
cykle derned og sætte mig på bænken uden for hu-
set. Når Verner har set mig, kommer han altid ud 
af døren. Han er et asen til at lure, når mine væ-
skedepoter er i bund, og han handler derefter.
Den forgangne sommer har der ruget en gråand 
oppe på mønningen af stuehusets stråtag. Det 
snakker vi lidt om, og så snakker vi om, hvor man-
ge svaneunger, der mon kommer på vingerne i år.
Efter et kvarters hyggelig snak, takker jeg af og 
cykler videre.

INVITATION
Ved Korsgård drejer jeg til venstre, og snart ligger 
Nordens største landsbykirke, Vestervig Kirke, 
forude. Det er en pragtbygning, som jeg er helt 
vild med. Den vil jeg ikke fortælle om i denne hi-
storie. Jeg er rundviser ved Vestervig kirke, så jeg 
kender dens historie forfra og bagfra. Vil I beboere 
i Klitsognene høre mine historier om kirken, kan I 
bare komme i samlet flok en dag i foråret 2020, når 
solen har skruet sig tilpas langt op på himlen, så 
stiller jeg mig gerne til rådighed.

JEG BRØD   
FÆRDSELSLOVEN
Ved Vestervigvej drejer jeg til ven-
stre og fortsætter en kilometer, 
indtil Kystvejen går fra. I år har 
der været frygtelig meget ferietra-
fik på Kystvejen. Det er der på sin 

vis ikke noget at sige til. Folk fra andre dele af 
Danmark ja, andre dele af Europa har jo hørt ryg-
ter om, hvor skønt det er i Thy. Hvad er så mere 
naturligt, end at de søger hertil for at se, om ryg-
terne taler sandt.
Problemet er bare, at jeg er bange for biler, når de 
kommer susende tæt forbi mig bagfra. Den ene ef-
ter den anden.
En dag blev det mig for meget. Jeg brød færdsels-
loven og cyklede over i venstre vejside. Hermed 
slap jeg for, at de overhalende biler bagfra drønede 
forbi mig så tæt på, så de næsten rørte ved mine 
bukseben.
Nu passerede bilerne mig tæt på forfra. Fordelen 
var, at jeg kunne se dem i god tid, og mit håb var, 
at opstod der en faretruende situation, så kunne 
jeg måske nå at smutte ud i rabatten, inden det gik 
galt.

Birgit og jeg drev 
landejendommen 

Lodbjergvej 54 fra 
1980 til 1999.
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Jeg cykler aldrig mere i venstre side, for der blev 
en dytten, en blinken, en visen knytnæver, en gi-
ven mig fingeren og en pegen mod tindingen, så 
det var en ren gru. På et vist tidspunkt blev jeg i 
højre vejside overhalet af et cyklende ægtepar med 
langtursoppakning på cyklerne. Pludselig skældte 
konen mig hæder og ære fra, fordi jeg kørte i »den 
forkerte side af vejen«. At hun selv kørte ved siden 
af manden, næsten i vejmidten, hvor der var dob-
belt optrukne linjer, det kerede hun sig ikke om. 
Nu skulle jeg bare ha dada, og det så meget, så jeg 
kunne forstå det.
Nå! Nu er hun ude af øje, så får jeg hende vel også 
ud af sind.

DA KRÆNS KAT FALDT DØD OM
Efter en kilometer på Kystvejen passerer jeg på 
venstre side af vejen Trankær, som har navn efter, 
at det var det lavtliggende kær, hvor tranerne i 
fordums dage holdt til, og lidt længere forude 
kommer jeg til Handrup, hvis navn oprindelig be-
tegnede et højtliggende område.
I Handrup boede der engang en gårdmand, som 
hed Kræn, eller også var det i Trankjær, Kræn bo-
ede. Kræn havde lidt flere høveder end de nærme-
ste naboer, hvilket forståligt nok glædede ham 
meget. Ifølge folkesnakken, som man ikke altid 
kan stole på, yndede Kræn at fortælle, at naboens 
kat engang var kommet ind i hans kostald. Da kat-
ten så de mange køer, der var i stalden, blev den så 
forskrækket, så den faldt død om. - Det siges, at 
når Kræn fortalte den historie, lagde han altid ho-
vedet lidt på skrå, vist for på den måde at antyde 
en slags beskedenhed. 

MÅGEØEN
Efter Handrup går det ned ad bakke. Jeg skifter 
gear og fortsætter fremad i rask tempo, men ved 
broen over Hvidbjerg Å gør jeg holdt og nyder 
udsigten. På venstre side kigger jeg ud over Ørum 
sø, hvor jeg hvert år fra 16. februar og hen over 
sommeren kan nyde synet af »æ tarer«, hættemå-
gerne, som i tusindvis boltrer sig over og på måge-
øen, som er placeret 90-100 meter fra broen. Når 

jeg så præcist nævner 16. februar, skyldes det, at 
tidligere omtalte Aksel Henriksen har fortalt mig, 
at det var den dato »æ tarer« hvert år ankom fra 
Syden.
I gamle dage havde ejeren af Gammel Ørumgård 
ret til at samle mågeæg herude. Det gjorde han så, 
og karle, som har tjent på gården har fortalt mig, 
at de i æglægningstiden fik masser af mågeæg til 
morgenmad. Mågerne lagde så mange æg, så man 
fra gården ydermere kunne eksportere rigtig man-
ge til England. Indtjeningen ved denne eksport 
udgjorde visse år en ikke uvæsentlig del af gårdens 
samlede indtægt.

GENERALPOSTMESTER   
POUL VON KLINGENBERG
Kigger jeg østpå fra broen, ser jeg voldstedet efter 
den borg, som lå der i middelalderen. I 1367 blev 
kong Valdemar Atterdag ejer af borgen. Senere 
nedbrød stamhuset Vestervig Kloster den og byg-
gede i stedet Gammel Ørumgård.
I 1679 blev Poul von Klingenberg ejer af denne. 
Han var en »swær kåel«, ejede flere store godser, 
blev adlet af kongen, og så blev han udnævnt til 
generalpostmester i Danmark. Denne stilling ud-
fyldte han så godt, så eftertiden har rost ham for at 
være den person, som mere end nogen anden har 
organiseret det danske postvæsen. Det er da værd 
at tænke på, når man gør holdt ved broen neden 
for Gammel Ørumgård.
Efter broen skifter jeg tilbage til det forrige gear, 
for nu går det atter opad. Når jeg har trådt peda-
lerne rundt 350 gange, er vejen atter i vater, og 
inden jeg ser mig om, befinder jeg mig igen i 
Svankjær, hvor alt er ved det gamle.

 Villiam Mortensen
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UNDER LINDEN
Egentlig synes jeg, det er fjollet. Hvis jeg skal være 
helt ærlig. At skrive om mit sted, når der er så 
mange steder, jeg føler mig knyttet til. Undskyld 
redaktion!

Men nu er jeg fanget som en anden bonde og har 
sagt ja til at skrive, og så må jeg jo udvælge mig et 
sted, som jeg i særlig grad føler mig knyttet til.

- Som græs er menneskets dage, det blomstrer som 
markens blomster; når et vejr farer hen over det, 
er det ej mere, dets sted får det aldrig at se igen (Sl. 
103,15-16 - let omskrevet). Sådan lyder det i den 
gamle bibeloversættelse, som jeg 
åbenbart - og overraskende nok - 
er gammel nok til at huske bedst.

Hvad er da et menneske, at det 
kan udvælge sig et sted? I Salme 
103 synes stedet at stå over men-
nesket. Mennesket er det flygtige, 
der kan forsvinde som dug for so-
len, mens stedet er det blivende, 
der på et tidspunkt har set mennesket for sidste 
gang. 

Således udfordret vælger jeg mig et sted, som jeg 
for en tid får lov til at kalde for mit, dog ikke uden 
at kaste et vemodigt blik tilbage til de steder, der 
engang var mig dyrebare og dem, der må se sig 
vraget i denne fremstilling. De små ydmyge steder 
på min barndoms matrikel, der for mig var konge-
riger: hønsegården, haven, krattet, dammen, 
markvejene, kornet. Et gammelt husmandssted i 
Vittrup eller det sted på Thyholm, hvor jeg i sær-
lig grad føler mig knyttet til min fædrene slægts 
venlige og solide mennesker, som stadig lever 
stærkt i min erindring, når jeg færdes der. Og det 
gør jeg heldigvis tit, for der ligger vores sommer-
hus, ovenikøbet på den jord, der engang var min 
farbrors.

UNDER LINDEN
Men nu ikke mere udenomssnak. Jeg tager fat om 
nældens rod og afslører et sted, som er betyd-
ningsfuldt og herligt og tilgængeligt for mig hver 
eneste dag, selv om det ligger i syden. Dvs. egent-

lig ligger det nord for mit domicil, men når jeg 
bevæger mig derned, er jeg for det meste i syden. 
Det er i to etager, men alligevel ikke mere end 20 
kvm. Under linden kunne jeg kalde det, for der 
ligger det, mit dejlige drivhus, som i år er kommet 
til at bestå af hele to drivhuse, som er blevet til ét. 
Noget, der ifølge sagkundskaben ikke kan lade sig 
gøre, så vi er ude i noget, der minder om et under.

Og underfuldt er der under linden. Her strækker 
tomatplanterne, som jeg i år har haft 23 forskellige 
af, sig mod himlen; en enkelt er endog vokset 
ovenud af drivhuset gennem et mikroskopisk hul, 

som for at finde ud af, om vejret 
var bedre udenfor. Jeg tvivler! 
Men jeg har behandlet tomatplan-
terne som en ond stedmoder, fordi 
sammenbygningen lod vente på 
sig, så de stod for længe i potter. 
Alligevel har de belønnet mig med 
mange dejlige tomater, så det næ-
sten blev et tomatslaraffenland.

Den grønne vin har hængt sine små lysende klaser 
til skue under taget; her er ingen smålighed. De er 
så dejlige, at man spiser en hel klase ad gangen - el-
ler to. Vinen har naturligvis fået selskab af en ny-
plantet en af slagsen - med blå druer.

Citronverbenaen og ananassalvien fik lov at blive 
plantet direkte i jorden og er blevet så store, at de 
måske ikke skulle have haft den frihed. Men deres 
dufte er vidunderlige, når man strejfer dem - util-
sigtet eller med vilje. Og de er begge dejlige i en 
kop urtete. Ananassalviens bedårende dybrøde 

... egentlig ligger det 
nord for mit domicil, 
men når jeg bevæger 
mig derned, er jeg for 

det meste i syden.

9
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blomsteraks lader vente på sig; de kommer så sent 
på året, at vi her hos os ikke kan være sikre på at se 
dem hvert år. Og netop derfor er de små åbenba-
ringer, der bringer håb og glæde med sig.

Tre citrustræer, en lime og to citroner har også 
fået lov til at flytte ind under linden. Sidste vinter 
overlevede de to med nød og næppe i et plastiktelt 
opvarmet af stearinlys i de hårdeste frostnætter. 
Og en dag sidst i december opdagede jeg de mind-
ste citroner, jeg nogensinde har set, på et af dem. 
Til gengæld har jeg aldrig oplevet så intens en ci-
tronduft. Da besluttede jeg, at de skulle have en 
chance, og alene duften og synet af deres skønne 
hvide blomster berettiger dem til en plads under 
linden.

Af og til dukker en eksotisk lyserød lilje op mel-
lem græslignende blade, helt uventet og meget 
velkommen. Ambra, karryplante, basilikum og 
rosmarin er også kommet til, og mit fem år gamle 
oliventræ er for nylig flyttet ind i sit vinterhi.

SOMMERPLANTER -    
SOMMERMENNESKER
Men det allerstørste under er måske min lyslilla 
rose, sandsynligvis Blue Parfume, som i adskillige 
år har kæmpet en hård kamp for livet i min have, 
hvor jeg kun et par gange har set dens dejlige 
blomst. Jeg satte en 30 cm høj halvvissen gren 
uden blade i jorden i drivhuset for et par måneder 
siden, allerede nu er den 60 cm høj, har to grene 
og har haft to vidunderlige duftende roser.

Så naturligvis har flere roser i potter indfundet sig 
under linden. Nogle får lov at komme i jorden, 
mens andre må nøjes med et forlænget vinterop-
hold, hvor de kan blomstre og udfolde sig en stor 
del af året. Fornøjelsen er helt på min side.

Ophelia, min henrivende rose, står nu ude i det fri, 
hvor det gamle drivhus før bød på lune og læ, men 
hun er sikker på en plads i jorden under linden, så 
hun kan sprede glæde med både udseende og duft.

Ligesom roserne har også jeg oplevet at blive en 
bedre udgave at mig selv, når jeg tager ophold i 
syden. For jeg er et sommermenneske, der trives 
med varme og solskin. Og når jeg sætter mig i en 
stol med en kop kaffe og en avis - eller en bog om 
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Man behøver ikke være fra Hurup for at komme på Fristedet, alle er 
velkomne!

Her er plads til alle… som giver plads til andre, der er altid nogen at 
snakke med, man kan læse avisen, spise et måltid mad, formålet er at 
skabe fællesskab, og for nogen bliver det til nye venskaber. Nogle 
kommer fast og hjælper til som frivillige, andre kommer juleaften, 

eller når der er strikkecafe, andre kigger bare 
ind for at se, om der er nok til at spille, og så 
spilles der spil med stor glæde og entusiasme. 
Kig ind en dag og tag gerne naboen med! 
Adressen er Bredgade 81 i Hurup. Cafeen dri-
ves i samarbejde med KFUMs sociale arbejde. 
Du ved ikke, hvad det er, før du selv har set det.

For flere oplysninger kontakt leder Karin Fenger Madsen 97951875.

HER MÅ MAN GERNE 
SNAKKE SAMMEN!

roser - ved mine små borde, er jeg for en stund i 
himmerige. En gammel arvet divan med forhøjet 
hovedstøtte indbyder til en middagslur, og jeg 
vågner som et gladere menneske. En papirparasol 
slås op, hvis solen skinner for meget, og lindens 
grene sørger for lidt kølighed, når det er allervar-
mest. Dens grønne blade kan godt være så fascine-
rende under den blå himmel, at middagsluren en-
der med at blive til et hvil i stedet. Måske får jeg 
øje på et fly på vej til syden. God rejse, tænker jeg. 
Jeg er her allerede - i syden, helt uden rejsens be-
sværligheder og omkostninger af forskellig art. En 
fascinerende tanke.

VINTERHI OG FORÅRSGLÆDE
Men snart må divanen i vinterhi. Pladsen skal bru-
ges til planter, men også til flere møbler, for jeg 
har allerede indbudt til gløgg og æbleskiver i stea-
rinlysenes varmende skær. Under linden kan man 
nemlig opholde sig hele året, hvis man klæder sig 
efter forholdene. Jeg glæder mig dagligt over mit 

sted i syden; her blæser det aldrig, og det føles 
lunt, når man træder ind i planternes og duftenes 
rige. Jeg er spændt på, om heliotropen og ildkro-
nen kan overvintre, men ellers må jeg købe nye til 
foråret. Desværre regner det ind, men det finder 
jeg måske en løsning på. Er der andre slanger i mit 
paradis? Ja, desværre enkelte snegle og forsinkede 
lysegrønne kålorm i palmekålene, der ellers skulle 
vokse sig store og smukke og sammen med de rø-
de grønkålsplanter give vinteren liv under linden. 
De små frøer må gerne være der; jeg håber, de kla-
rer sig.

De fleste tomatplanter har efterhånden taget op-
hold i kompostbunken, men pelargonierne, ild-
kronen og de sydafrikanske ananasliljer blomstrer 
endnu, og jeg er hele tiden på udkig efter planter, 
der kan forskønne og berige mit sted under lin-
den, så vinteren kan lyse og give mig en daglig do-
sis af håb og glæde. Jeg må se at få flyttet min ka-
melia ind, så den kan blomstre til foråret. Under 
linden er der nemlig altid noget at glæde sig over 
og noget at glæde sig til!

Signe Grud
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FRIVILLIG I NATIONALPARK THY

Nationalpark Thy blev dannet i 2008. Mange af 
Nationalparkens funktioner bygger på frivilliges 
indsats. I alt er der vel nu omkring 150 frivillige, 
som yder mange forskellige indsatser rundt om-
kring i hele Nationalparken.

Frivillige formidlere findes ved Stenbjerg Lan-
dingsplads og ved Lodbjerg Fyr. Formidlere har til 
opgave at fortælle om Nationalparken og stedet de 
er på. Formidlere indgår en kontrakt med Natio-
nalparken efter et gratis, obligatorisk kursus på 4 
dage.

Ved Lodbjerg Fyr findes desuden frivillige kaffe-
stueværter, der står for den daglige drift af kaffe-
stuen. Her findes også en frivillig håndværker-
gruppe, der står for renovering af hønsehuset til 
madpakkehus, samt andre forefaldende opgaver 
ved fyret. Nationalparkens grundkursus tilbydes 
også til disse frivillige, men er ikke obligatorisk.

Naturens besøgsvenner registrerer værdifulde 
forekomster af planter i Nationalpark Thy.

Sideløbende med oprettelsen af Nationalparken 
blev Støtteforeningen for Nationalpark Thy dan-
net. Den hedder fra i år Nationalpark Thy Venner. 
De frivillige er automatisk medlem af National-
park Thy Venner. Bestyrelsen består blandt andet 
af fire medlemmer valgt blandt de frivillige.

Igennem Nationalpark Thy Venner udføres også 
mange frivillige opgaver for Nationalparken. For-
eningen forestod en større indsamling til oprettel-
sen af Nationalpark Thy Centeret i Vorupør. Sti-
vogterne, der passer på Nationalparkens mange 
stier, er organiseret her. Foreningen deltager også 
i egentlig naturpleje i Nationalparken. Desuden 
arrangerer foreningen ture i Nationalparken; Gå-
tur og fortælling samt Spring på cyklen i Natio-
nalpark Thy.

I serien om lokale produkter og erhverv har Sognenyt i denne omgang valgt at besøge Lodbjerg Fyr. 
Fyrmesteren er blevet erstattet med en fyrmoster - og sidenhen summer det af liv. Fyret er blevet 
klitsognenes største »arbejdsplads«, hvor mange frivillige formidlere og kaffestueværter har deres 
basis.

12
Formidling i fyrmesterboligens have.
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Der er således mange forskellige frivillige opgaver 
i Nationalpark Thy, så hvis man er interesseret, 
skulle det nok være muligt at finde en opgave, der 
passer til ens temperament.

I Nationalparken er ansat en frivillig-koordinator, 
der tager sig af organisationen af det frivillige i 
hele Nationalparken, samt en fyrmoster, der pri-
mært tager sig af de frivillige ved Lodbjerg Fyr. 

Det er meget givende at arbejde som frivillig i Na-
tionalparken. Man er som en lille 
familie, hvor man hygger sig, når 
man mødes og man har virkelig 
fornemmelsen af at ens arbejde 
bliver værdsat.  Man yder kun det 
man har lyst til. Nogle har funkti-
oner hver uge andre måske kun et 
par gange om året. Begge dele er 
lige værdsat. Man byder ind med 
det man kan og vil. Man behøver 
ikke at være bosiddende i Thy. Vi 
har frivillige der kommer fra Sjæl-
land og Hamborg og som yder en indsats, når de 
er her i deres sommerbolig.

Som formidler findes der meget skriftligt materia-
le, man kan trække på til sin formidling.  Man er 
også meget velkommen til at søge sin egen viden, 
som man så kan dele med andre. 

Frivilligarbejdet, hvor man kun møder glade men-
nesker, er meget givende, da det ofte ikke er en 
envejskommunikation, men 
ofte bliver til en dialog, hvor 
man også selv får noget med 
hjem.

Som frivillig har man også for 
Nationalparkens regning mu-
lighed for at følge kurser med 
relevans for sit arbejde, f.eks. 
Biologisk Forening i Nordjyl-
lands kurser. Derudover bliver 
der arrangeret udflugter og 
ture rundt omkring i Natio-
nalparken, hvor vi frivillige 
mødes og hygger os.

En gang om året er der en hel-
dagstur for os frivillige, hvor 
et andet interessant naturom-

råde i Danmark besøges. Nogle gange over to 
døgn.

Nationalpark Thy udvikler sig hele tiden. Der op-
står nye funktioner, hvor der er brug for frivillig 
arbejdskraft. Sidst med kaffestuen på Lodbjerg 
Fyr. Her har de frivillige kaffestueværter ydet en 
kæmpe indsats for at få kaffestuen til at fungere. 
Mange nye frivillige er kommet til her. Det har 
været en kæmpe succes. Kaffestuen og dens værter 
er blevet rost til skyerne. Alle gæster har været 

meget positive.

I 2021 åbner Nationalpark Cente-
ret i Nr. Vorupør. Her bliver der 
også brug for frivillige arbejds-
kraft. Så hvis du kunne tænke dig 
at arbejde som frivillig i National-
park Thy, så er der virkelig brug 
for dig, også nu. Uanset størrelsen 
af arbejdsindsatsen. Alt er meget 
velkommen.

Frivillig arbejdet I Nationalpark Thy er meget gi-
vende og en stor glæde i hverdagen.

Hvis du er interesseret og gerne vil høre mere, kan du 
henvende dig til: Frivilligkoordinator Charlotte Ertebjerg 
Katholm, mail: cheka@danmarksnationalparker.dk, tlf. 
20916204.

Jens Pedersen, Frivillig fyrvært og tovholder for de 
frivillige ved Lodbjerg Fyr, stivogter og medlem af 

bestyrelsen i Nationalpark Thy Venner

 Kaffestuen i fyrmesterboligen.

Frivilligarbejdet… er 
meget givende, da det 
ofte ikke er en envejs-
kommunikation, men 

ofte bliver til en dialog, 
hvor man også selv får 

noget med hjem.
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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. 8. december starter vi kl. 10.30 med gudstjeneste i Hvidbjerg v. Å kirke. Derefter 
kører vi til Tinghuskroen i Vestervig til julemiddag - »Kroens flæskesteg og risalamande« incl. 1 øl, 
1 vand eller et glas vin.
Niels Junget, som er organist (i Hanstholm, Klitmøller mfl. kirker) og klaverspiller, sørger for musik-
ken. Prisen er 150 kr. Tilmelding til Vera Møller tlf. 97948163 eller 50952713 senest 4. december. 

TIRSDAG DEN 14. JANUAR - LIVSVISDOM IFØLGE STORM P 
Humor er et af de bedste redskaber til at sige noget klogt - ofte noget, som 
ikke så let kan siges direkte. Storm P. anses af mange for at være en af de 
bedste i sidste århundrede til at bruge dette redskab.
Denne eftermiddag vil vi komme tættere på hans liv, fryde os over mange 
af hans underfundige »fluer« - og ind imellem le ad os selv. Vores guide vil 
være Aage Nielsen, som har været sognepræst ved Houlkær kirke i Viborg 
og engageret i Mission Afrika. Bemærk datoen: tirsdag den 14. januar!

TIRSDAG DEN 4. FEBRUAR
Vi får besøg af Bjarne Ubbesen, som vil fortælle om sit arbejde på Svankjær Efterskole gennem 
39 år.

TIRSDAG 3. MARTS
kommer Charlotte Katholm. Hun fortæller om sin opvækst på Djursland og vejen frem til at blive 
fyrmoster på Lodbjerg Fyr.

SORGGRUPPE – ET TILBUD TIL DIG?
Der begynder ny sorggruppe i Sognegården i Bedsted torsdag den 9. 
januar kl. 15.30-17.00. Alle som har mistet en nærtstående og synes 
det er svært, er velkomne. Vi mødes 7 torsdag eftermiddage inden 
Påske.
Kontakt Ruth Folmersen RSF@km.dk 29783690 eller Else K. Bjerg  
mail: ELKB@km.dk og  tlf. 31452440 for information og tilmelding.
Fra december vil der også ligge foldere om tilbuddet i kirkerne.
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KLITKORET
Man siger gerne om en humlebi, at den i virkelig-
heden er for stor til at flyve, men at den ikke ved 
det, og at den gør det alligevel. Sådan kan man 
også engang imellem tænke om vores sted her næ-
sten ude i klitterne, og om hvad vi kan få til at 
fungere. Vi er vel egentlig for små til fx at have et 
stort og fint, velfungerende kor, men det har vi så 
bare alligevel. Og det er dejligt.

Mange har været ud at snuse til vores familiekor, 
og der er så lidt færre, der har holdt ved. Vi er vel 
i snit omkring 30, som møder op hver torsdag kl. 
19.00. Her er både nogle store skolebørn, deres 
forældre og dem, som også kunne være deres bed-
steforældre eller oldeforældre, om det skulle være.

Aftenerne starter med lidt blød opvarmning og 
nogle fællessange, og så bevæger vi os ellers ud i at 
lære de forskellige stemmer. Som udgangspunkt 
er der tre forskellige stemmer, og man synger den 
stemme - mand eller kvinde, barn eller voksen - 
som man nu synes passer til ens stemmeleje.

Er det svært? Nogle gange er det lidt svært, når 
man fx ikke er så nodestærk, eller den engelske 
sangtekst går lidt hurtigt. Men hensigten er, at det 
skal være afslappet, og at vi får det lært i det tem-
po, som vi nu får lært det i.

I skrivende stund har vi indtil videre vi øvet »Fuld 
af nattens stjerner« med Lis Sørensen, »With a 
little help« af The Beatles og tre nyere salmer: 
»Du, som har tændt millioner af stjerner«, »Du 
kom til vor runde jord« og »Du satte dig selv i de 
nederstes sted«.

Som udgangspunkt havde vi bestemt os for at have 
kor til og med december, men tilslutningen har 
været så fin, at vi har valgt at fortsætte efter jul. 

Er der så fyldt og lukket for tilgang til koret? Og 
er det for sent at komme med nu? Nej, vi har sta-
dig plads til nye ansigter, så mød kækt op og se, 
om det er noget for dig.

De bedste hilsner
Kristian Mogensen

Navnet familiekor er ikke helt forkert.
Blandt korets medlemmer findes bl.a. en familie 

på tre generationer, nogle søskendepar og 
sågar et par tvillingesøstre!
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KIRKEGÅRDS-HJØRNET

Graverne må sande, at Klitsognenes beliggenhed i 
Nationalpark Thy giver mange både spændende 
og udfordrende oplevelser - som beskrevet i tidli-
gere udgaver: en spætte, der hakker i træværket i 
Lodbjerg Kirke, og Ries møde med hugormen i 
Graverhuset i Lodbjerg (slangen i paradiset!) og 
udfordringerne med forårs- og sommerblomster, 
der bliver spist af dådyr - efterfulgt af efterladen-
skaber i form af »spejderhagl« på gravsteder og i 
gang-systemerne…

Marianne har i for-
sommeren haft glæ-
den af at følge en sol-
sort, som havde sin 
rede ved badeværel-
sesvinduet ved gra-
verhuset. Hun fulgte 
med fra de 4 æg blev 
udklækket, ungerne 
fodret for til sidst at 
være flyvefærdige og 
flyve fra reden.

Ligeledes har der været en gærdesmutte, hvor re-
den med ungerne i var godt gemt i en busk. Måren 
har også været på besøg - men fuglene klarede hel-
digvis frisag!

Men en dag blev det for meget for Marianne. Hun 
tog et rådyr på fersk gerning i færd med at gumle i 
en buket på en af gravstederne ved Hvidbjerg v. 
Aa kirkegård. Hvad hun har råbt efter det stakkels 
blomsterelskende dyr, kan vi af gode grunde ikke 
bringe her i Sognenyt, men det har virket, for dy-
ret er ikke set siden!

I skrivende stund venter gravernes ihærdige ind-
sats med at klæde kirkegården på til vinter og sam-
tidigt pynte gravstederne med deres vidunderlige 
kreative evner. Så nu, hvor Sognenyt udkommer, 
kan vi gå en tur på vore kirkegårde og betragte de-
res flotte grandækning - det plejer at være en fryd 
for øjet - så det er det sikkert også i år!

Når vi så kommer på den anden side af den travle 
tid med grandækning, adventskranse, juletræer og 
til afslutningsvis Helligtrekonger, så håber vi, at 
Rie og Marianne kan gå en stille og rolig tid i mø-
de og velfortjent tage den lidt med ro. Tak for de-
res store indsats i årets løb med altid at være med 
til at skabe nogle imødekommende og smukke 
rammer i Klitsognene.

PS. Lige en lille påmindelse fra de flittige kvinder: 
HUSK om vinteren på gravstederne at vende gra-
nit-vaser med bunden i vejret for at undgå frost-
sprængning af vasen!

Menighedsrådsmedlem og medarbejdernes 
kontaktperson Jette Stüker
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FYRAFTENSSANGE
Konceptet er ganske ligetil: hver første torsdag i 
måneden mødes vi i kirken for at lytte og for at 
synge. Hver gang inviteres en ny person til at ud-
vælge og fortælle om en række (10-12) salmer og 
sange, som har en særlig betydning for netop 
ham/hende. Deltagerne ved aldrig på forhånd, 
hvem de vil møde. Måske er det dumt - visse per-
soner kunne jo tiltrække et større publikum - men 
det er et bevist valg. For det handler ikke om at »se 
giraffen«. Det handler om at synge, lovsynge et liv, 
møde et menneske, hvis livshistorie altid er værd 
at lytte til.

I de forløbne år har omkring 60 
personer valgt og fortalt om deres 
yndlingssange. Imponerende man- 
ge, synes jeg, i et lille pastorat hvor 
folk ikke plejer at bryde sig om at 
stå i rampelyset eller om at skulle 
bruge mange ord.

Hvad synger vi? Lidt af hvert. 
Nogle gange synges der udelukkende fra salmebo-
gen og Højskolesangbogen eller Hjemlandstoner. An-
dre gange ligner valget mest af alt et potpourri af 
lejrbål-sange, giro 413-hits og dansktop. Men of-
test er det en skøn blanding. For livet leves jo i 
broget sammenhæng. I øvrigt: overraskende me-
get egner sig faktisk til fællessang, blot man har 
lidt god vilje og en dygtig organist.

Hvorfor holder vi Fyraftenssange? Ofte beretter de 
mennesker, der har valgt sangene, hvor meget det 
har betydet for dem at skulle sætte ord på deres 

livshistorie. At skulle finde frem til en rød tråd, til 
de idealer og de mennesker, der har præget én. 
Desuden er det ikke uden betydning at det hele 
netop foregår i en kirke. For kirkerummet - og 
evangeliet - giver ordene en ekstra dimension, et 
nyt perspektiv. Men også vi, der blot lytter og 
synger, bliver beriget. Mange sange og salmer kan 
vi ikke længere synge uden at tænke på netop 
dem, vi lærte at kende igennem Fyraftenssangene.

Hvem møder op? En lille flok - 25-30 mennesker. 
Ganske passende for en kirke med blot 40 sidde-

pladser. Omkring halvdelen ses 
også (af og til) til søndagsgudstje-
neste. Men for mange andre er 
Fyraftenssange det, de bruger kir-
ken til. En rolig stund midt i en 
travl hverdag. En lille time til stil-
hed og tanker, til ord, som har 
vægt og som kræver et svar. Et 
svar, sunget i fællesskab!

Fyraftenssange finder sted hver første torsdag i 
måneden (med undtagelse af januar, juni, juli og 
august) kl. 16.30 i Lodbjerg Kirke. Arrange-
mentet varer omkring tre kvarter. Kirkebilen kan 
naturligvis benyttes. Tøv ikke med at tage kontakt 
til Birgit Kynde (tlf. 20 97 09 48), hvis du kunne 
tænke dig at stå for valget af sange.

I de forløbne år har 
omkring 60 personer 

valgt og fortalt om 
deres yndlingssange.
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SÅ SYNG DA…
EN NY SÆSON MED SANGAFTNER I SOGNEHUSET

Til januar vil vi endnu engang gerne indbyde alle 
til en ny række af sangaftener i de første måneder 
af 2020. I øjeblikket virker fællessang til at være så 
populært som nogensinde før i hele landet og 
blandt alle generationer. Vi har nu allerede afholdt 
de populære sangaftener i Svankjær i mange år 
med stor succes, endnu før det rigtig blev moder-
ne. Og hvor er det rart at stå for noget, der er så 
flot tilslutning til. 

Igen i år har vi fået lavet et flot og varieret pro-
gram med kræfter både fra Thy og med folk lidt 
længere væk fra. »Domptørerne« til sangaftenerne 
er udvalgt efter, at de afslappet, med varme og vid 
og et glimt i øjet kan være med til at skabe en fol-
kelig og fornøjelig og oplysende aften, hvor vi 
både bliver lidt klogere og får sunget en masse 
gode sange.

I år vil vi gerne invitere 
på syv aftener. Den før-
ste sangaften, mandag 
den 6. januar, får vi 
tidligere friskole- og 
kulturskolelærer og nu 
projektleder på Kultur-
KANten, Kirsten 
Svensmark Møller, til 
at indlede aftenerne 
med en sangaften med 
Benny Andersen-sange. 
Det bliver en sang- og 

fortælleaften om Benny Andersen og hans finur-
lige måde at bruge sproget på, og vi skal høre lidt 
om hans vej til at blive digter og sprogkunstner.

Mandag den 20. januar er det undertegnede 
selv, der leder slagets gang. Jeg har valgt, at afte-
nen skal hedde »Kald det kærlighed«, og vi skal 
simpelthen synge os igennem sangene under te-
maet »kærlighed« i højskolesangbogen og ad den 
vej angribe kærlighedens mange forskellige måder 
at vise sig på - og ikke at vise sig på. Lad os se, hvad 
jeg finder på, men i alle fald kan jeg jo altid per-
spektivere med mit eget kærlighedsliv - og så skal 
det nok bli’e sjov’...

Den næste mandag 
den 3. februar kom-
mer Svende Grøn og 
leder en aften om ro-
mantikken og især om 
en af romantikkens 
store danske digtere, B. 
S. Ingemann. Svende 
er ansat som konsulent 
for skole-kirke-samar-
bejdet i Sydthy, Thi-
sted og Morsø provsti-

er. Så han er vant til at formidle for et krævende 
publikum, og det er helt sikkert, at han vil sørge 
for en god og oplysende, fornøjelig aften.

Mandag den 17. fe-
bruar får vi foredrags-
holder, sanger, under-
viser og organist 
Anette Kjær, Århus, 
til at komme og for-
tælle om »Jeppe Aak-
jær - som lyriker og 
samfundsrevser«.
Anette har taget en 
organist-uddannelse i 

Vestervig, så hun er bekendt med området og glæ-
der sig til at komme og stå for en rigtig god aften.

I marts har vi de sidste tre aftener, hvor vi den før-
ste aften får Birthe Aarup, Hans Henrik Larsen 
og Elly Hansen - alle tre lokale folk her fra Syd-
thy - til at komme og holde en aften med ord og 
toner i fugleperspektiv. En varieret aften med 
fuglefællessang, fortælling og billeder. Vi har haft 
dem på besøg i Svankjær før, men det er mange år 
siden, og det er en ny årstid - og så vil jeg gerne 
selv så gerne høre dem…

Den anden aften i marts står »vores egen« Else 
Bisgaard for. Hun tager to musikalske veninder 
med, Karen Bak Rolskov og Else Marie Spangga-
ard Drost, og de vil lede os igennem en aften med 
rejsefeber og med Johannes V. Jensen som rejse-
kammerat. 
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Den næste og sidste sang-
aften bliver med en anden 
rejsekammerat, nemlig 
St. St. Blicher. En rigtig 
jysk digter, der også har 
været på gennemrejse i 
Thy, hvor han bl.a. skrev 
en sang til Agger kirkes 
indvielse. Men vi kan nu 
altså gense eller genhøre 
ham i Thy den 30. 
marts, og turleder bliver 

en rigtig god formidler og vidende fortæller, Jytte 
Nielsen, leder af MuseumThy. 

Det er programmet. Fra og med juleaften vil der 
ligge en grundigere brochure i de tre kirker.

Alle aftener er mandage. De varer fra 19.00 til 
21.00. De koster 20 kroner, som går til kaffen. 
Og ligesom altid, så er alle velkomne. Vi glæder os 
til at se nye ansigter og gamle kendinge.

Vel mødt
På menighedsrådets vegne, Kristian

Else, Else Marie og Karen

Jytte Nielsen

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.

I år er der fire konfirmander i Klitsognene: Jonas, 
Liv, Luna og Nikolaj. Traditionen tro blev der 
holdt velkomstgudstjeneste i Ørum, hvorefter 
konfirmanderne plantede holdets paradisæbletræ på 
kirkegården.

FRA 
PASTORATETS 
FOTOALBUM
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THY-ORD

EFTERÅR VINTERMØRKE HÅB

De sidste dødgrønne blade hægter sig
stædige fast i skrøbelige smågrene
rakt som hænder mod kolde skyer

Skrøbeligt smuldrer de - bladene - 
granuleret mellem de kolde fingre

raspende lyd af indtørret liv
som blev til en knækket erindring

Mørke trænger ind ved vinduets kant
rammer en glemt kastanje
bliver pludselig en realitet

et forvarsel om
at som vi alle 

med bøjet ryg og et rynket jordvendt ansigt
skal sænkes ned

i mørket på vor yderste dag

sådan skal året bøje sig
i en krumning

ned for at vende
og se

Solvogn forspændt håb og erindring om forår og nye liv 
 

Pløjejord blotter sig ormædt, revnet
og vender bugen op mod mågenæb og skrig

 

Der findes rigtig mange digte, som handler om (eller som på en eller anden måde har en forankring i) vores 
lokalområde. Sognenyt har valgt at starte en lille serie, hvor vi samler på nogle af disse digte.

Kyndig guide på vores vandring igennem poesiens landskab er Else Bisgaard, som i de kommende udgaver 
af Sognenyt vil udvælge digtene og forsyne dem med en lille notits om forfatteren. Men først giver vi 
gerne spalteplads til et af Elses egne digte, skrevet i oktober i år.

20
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Ingen tråde udspændt mellem pæle
kan længere være gyngende grund for stære

der danner de uroligt vekslende
flyveformationer mod den sene himmel

 
Sort sol over Thy

 
Og et lys tændes et sted bag marken
pludselig klokken fem eller før det,

vi troede var dagens ende
 

Nattens begyndelse
tager form

 
mørket bliver tungt og skjuler den sidste dagsrest

der forsvinder i regnen
kaster ingen skygge

 
bladene slipper og dør

forsvinder ned under græsset
ned i jorden

 
men det er der

et sted
 

foråret
 

Det er der den sidste dag i februar
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BØRNEFESTIVAL I THY

Giv børn en unik oplevelse i foråret ved at tage 
dem med på KFUM og KFUK´s Børnefestival, 
der afholdes d. 15.-17. maj i Hurup. Alle kan del-
tage.

Børnene møder i løbet af weekenden store musi-
ske oplevelser, mangfoldige aktiviteter, globale 
oplevelser og tid til refleksion, og der er altid tid 
til samtaler om tro og tvivl.

Børnefestivalen er for børn fra 6 - 12 årige.  

DET PRAKTISKE 
Alt info findes på hjemmesiden: www.boernefestival.
kfum-kfuk.dk/ hvor man også kan melde sig til.

Alle børn er velkomne, men de skal være ledsaget 
af en voksen. Pris: Medlemspris: kr. 395. Andre 
betaler 520 kr. Med i prisen er forplejning, delta-
gerne skal blot medbringe madpakke til fredag af-
ten og lidt lommepenge.

Festivalen starter fredag aften ca. kl. 19.00 og slut-
ter søndag efter gudstjeneste til frokost.

22
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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 i uge 7. 
Ivan Tabrizi (præst i Nørhå, 
tlf. 9793 4221) afløser i denne 
periode.

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

Graver:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Mobil: 23 37 98 32
Mail: 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 er også på Facebook.



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

NOVEMBER
Torsdag den 28.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Lørdag den 30.  kl. 12.00 - 17.00 Julemarked (org. Beboerforeningen)
   kl. 14.00 - 15.00 Børnevenlig gudstjeneste (Hvidbjerg V.Aa Kirke)

DECEMBER
Tirsdag den 3.  kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag den 5.  kl. 16.30 - 17.15 Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
   kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Søndag den 8.  kl. 10.30 - 15.00 Tirsdagsklubbens juleafslutning     
    (Hvidbjerg V.Aa Kirke / Tinghuskroen)
Torsdag den 12.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Tirsdag den 17.  kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag den 19.  kl. 19.30 - 20.30 Koncert v. Klitsognenes Familiekor (Hvidbjerg V.Aa Kirke)

JANUAR
Søndag den 5.  kl. 19.00 - 21.30 Helligtrekongersaften og samvær hos Birgit og    
    Per Kynde (Lodbjerg Kirke/Lodbjergvej 39).
Mandag den 6.  kl. 19.00 - 21.00 Sangaften (om Benny Andersen).
Torsdag den 9.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Tirsdag den 14.  kl. 14.30 - 16.30 Tirsdagsklub (Livsvisdom ifølge Storm P.). 
   kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag den 16.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Mandag den 20.  kl. 19.00 - 21.00 Sangaften (Kald det kærlighed).
Torsdag den 23.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Tirsdag den 28.  kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag den 30.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.

FEBRUAR
Søndag den 2.  kl. 9.15 - 10.15 Morgenkaffe inden gudstjenesten.
Mandag den 3.  kl. 19.00 - 21.00 Sangaften (om B.S. Ingemann).
Tirsdag den 4.  kl. 14.30 - 16.30 Tirsdagsklub (v. Bjarne Ubbesen).
   kl. 19.00 - 21.30 Menighedsrådsmøde.
Torsdag den 6.   kl. 16.30 - 17.15 Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).     
   kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Tirsdag den 11.  kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Mandag den 17.   kl. 19.00 - 21.00 Sangaften (om Jeppe Aakjær).
Torsdag den 20.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Søndag den 23.  kl. 14.00 - 16.30 Fastelavnsgudstj. (Hvidbjerg V.Aa Kirke) og tøndeslagning. 
Tirsdag den 25.  kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag den 27.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
  

MARTS
Mandag den 2.  kl. 19.00 - 21.00 Sangaften (Ord og toner i fugleperspektiv).
Tirsdag den 3.  kl. 14.30 - 16.30 Tirsdagsklub (v. Charlotte Katholm).
Torsdag den 5.  kl. 16.30 - 17.15 Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
   kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.


