S o g n e ny t
Hvidbjerg · Ørum · Lodbjerg
Gudstjenester
August
5. august: Lodbjerg - 14.00
Claus Nybo

10. juni: Hvidbjerg VAa - 14.00
Claus Nybo

12. august: Hvidbjerg VAa - 10.30

17. juni: Lodbjerg -10.30
Familiegudstjeneste

19. august: Lodbjerg - 10.30
Ruth Folmersen

24. juni: Hvidbjerg VAa - 10.30.

26. august: Ørum - 10.30
Kaj Mogensen

juli
1. juli: Ørum - 14.00
Claus Nybo
8. juli: Lodbjerg - 14.00
Claus Nybo

september
2. september: Hvidbjerg VAa - 10.30
Konfirmandopstart
9. september: Ørum - 10.30

15. juli: Hvidbjerg VAa - 10.30

16. september: Lodbjerg - 10.30

22. juli: LYNGBY - 10.30:
Friluftsgudstjeneste

23. september: Hvidbjerg VAa - 14.00
Claus Nybo

29. juli: Ørum - 19.30
Aftengudstjeneste

30. september: Ørum - 10.30
Høstgudstjeneste

Juni
Juli
Aug.
Sept.

20 1 2

juni
3. juni: Ørum - 10.30

Noget om tro
og kvælerslanger…

Hvis jeg husker rigtigt, så skete det i Hjerm
imod, når det gjaldt. Tro var
omkring 1910. En lille dreng stiller sig op
en myndiggørelse, en frigøforan forsamlingen og synger en sang. Folk
relse. Og sådan er det i dag
lytter og klapper høfligt, da den sidste tone
for indianerne og fattige i Latinamerika, for
har lydt. Men én mand rejser sig, går mod
kasteløse i Indien, og… for mange indvandredrengen og giver ham en krore og illegale i vort eget land.
ne - en hel krone! - mens han
Tro sætter fri. Egentligt er det
Tro er tillid. Den låser
beder drengen om at love, at
pudsigt, at kristne ofte søger
os ikke fast..., men
han vil øve sig hver dag. »For
tilflugt i skumle, mugne kirsætter
os
fri.
Får
os
til
med den stemme du har, kan
ker, når de nu skal høre om en
at håbe, til at drømme.
du sagtens blive sanger, hvis du
mand, som ikke holdt sig for
vil«, siger manden… Drengen
sig selv, men gik fra egn til egn
hed Marius Madsen og manfor at møde folk midt i deres
den Jeppe Aakjær - og episoden, den fortalte
dagligdag. Eller om en grav, som ikke kunne
drengen mange gange igennem sit liv. Operaspærre ham inde. Eller om Helligånden som
sanger blev han næppe, men musikken… den
en hvirvelvind, der åbnede alle døre og vinprægede hele hans videre liv. Mødet satte sine
duer og sendte disciplene ud til alverden…
spor, og fortællingen blev fortalt videre fra
Jeg glæder mig til friluftsgudstjenesten i juli.
generation til generation, helt indtil den kunTil kirkekaffen, udenfor, efter nogle gudsne høres en forårsaften i år i Svankjær prætjenester i sommermånederne. Til den aften
stegård. Det, Jeppe Aakjær hørte den aften i
i slutningen af juli, hvor vi vil synge som1910 i Hjerm, var åbenbart mere end bare en
mersange- og salmer i Hvidbjerg Vesten Aa
barnesang. I sangen hørte han begyndelsen af
kirke. Til alle disse arrangementer, hvor dagnoget mere, noget større.
ligdagen, naturens gang, menneskelivet og
Episoden rørte mig, fordi den måske på bedkristenlivet smelter sammen. Hvor vi komste vis illustrerer, hvad tro er. Eller i hvert fald
mer hinanden ved, og alle føler sig velkomne,
kan være. Tro er tillid. Den låser os ikke fast i
uanset hvor man kommer fra, eller hvorfor
en uundgåelig skæbne, men sætter os fri. Får
man kommer…
os til at håbe, til at drømme.
Tro er en gave
Tro sætter fri
»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisTro sætter fri, får en til at vokse. Sådan var
ning om det, der ikke ses« (Heb. 11, 1). I »Den
det for de slaver, fattige og udstødte, som
lille prins« oplever den seksårige hovedperson
blev kristne i de første århundreder af kirkens
på egen krop, at tro er en gave, som ikke kan
historie. Sådan var det for Luther, Calvin og
tvinges frem. Drengen hører om, hvordan
alle andre, som gik imod en forstenet og hykkvælerslanger i urskoven kan sluge deres bytlerisk kirke i 1500-tallet. Og sådan var det for
te i et hug, uden at de behøver at tygge. Med
de helt almindelige lægfolk, der blev grebet
det samme tegner han følgende tegning:
af vækkelserne i det nittende århundrede.
Uanset om de nu var »missionsmænd« eller
»grundtvigianere«, så turde de sige præsten
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heden til at sige nej. Det kræver en vis sårbar»Jeg viste de voksne mit mesterværk og spurgte dem,
hed. Man kan ikke elske sit barn og samtidigt
om tegningen skræmte dem.
lukke det inde i et glasbur. Eller forpligte det
’Hvorfor skulle vi være bange for en hat?’, sagde de.
til udelukkende at interessere
Men min tegning forestillede ikke
sig for geografi eller matemaen hat. Den viste en kvælerslange,
Tvang kvæler troen,
tik…
der var ved at fordøje en elefant.
ligesom
man
ikke
kan
Tro er en gave. Også Gud har
Derfor tegnede jeg nu det indventvinge et andet menneske
gjort sig sårbar, ved at give os
dige af kvælerlangen, så de voksne
til at elske én.
friheden til at tro. Evangeliet
kunne forstå det. De har jo altid
sætter os fri, ligesom da Jeppe
brug for forklaring. Min anden tegAakjær gav drengen en krone
ning lignede denne:
og lod en verden af muligheder og håb åbne
sig. Den skænker os den vished, at vi, skrøbelige mennesker, er Guds børn. At vores
liv, med dets højder og lavpunkter, med dets
De voksne rådede mig nu til at lade være med at tegglæder og sorger, med alt hvad det indebærer,
ne kvælerslanger, åbne eller lukkede, og i stedet for
også har en guddommelig dimension. Ikke
at interessere mig for geografi, historie, matematik
bare i den forstand, at der er mere mellem
eller grammatik. Derfor gav jeg, i en alder af seks
himmel og jord. Men ganske direkte, at alt
år, afkald på en smuk malerkarriere«...
det »rent menneskelige«, det hverdagsagtige,
den kærlighed vi får og skænker hinanden, at
Tro er en gave, som ikke kan tvinges frem.
alt dette i sin dybeste kerne kommer fra Gud.
Tvang kvæler troen, ligesom man ikke kan
Gud viser sig i det, ligeså (u)tydeligt som eletvinge et andet menneske til at elske én. Hvis
fanten i slangen, eller som koncertmusikken i
du ønsker at elske nogen, indeholder det nøddrengens sang! Han er ikke svær at finde, især
vendigvis, at du giver det andet menneske frihvis man en gang imellem tør se verden igennem børneøjne…
Bart
Børnekoret var med til familiegudstjenesten den 15. april.

Sofie har bid

Børnene på udkig efter påskeæggene i præstegårdshaven.
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Når kunstneren

bliver ældre, bliver han præst!
Det kunne være overskriften på mit livsforders kult. Jeg har haft mange
løb. Som ung mand var jeg bildende kunstner
spændende år med graveskeen
i København, hvor jeg debuterede som maler
i hånden.
på Den Frie og flere gange udSå var der jo bare det med kirstillede på Charlottenborg og
ken, der blev ved med at spøge
også uden for landets grænser.
i mit baghoved. Jeg fik gennem
Jeg får lov at virke
I mange år var kunsten mit liv
biskoppen over Roskilde stift
blandt mennesker, som
og en frugtbar måde at udtrykke
og kirkeministeren lov til at udallerede har fået en stor
sig på - også holdningsmæssigt.
danne mig til præst efter den såplads i mit hjerte.
Desværre er det også et ganske
kaldte akademikerparagraf. Efter
brødløst fag, så indtægterne supogså at have gået på Pastoralseplerede jeg med mange forskelminariet, fik jeg kirkeministelige jobs undervejs.
rens godkendelse til at søge præsteembede. Det
Som 19-årig forsøgte jeg mig udi en af tradivar skæbnen, der ville, at der netop samtidigt
tionerne i min fars familie, nemlig som fisker,
blev et sognepræsteembede ledigt i en egn, jeg
da jeg fik hyre på kutteren »Mimose« i Skagen.
følte mig fortrolig med fra barnsben af. Min fars
Senere arbejdede jeg som portør på Diakonisfamilie stammer fra Jegindø, Mors og Struer, så
sestiftelsen i København. I mange år gik (løb)
Vestervig og Agger virkede fortroligt mht. til
jeg med aviser om natten, og nattevægter har
både natur og mål! Stor var glæden i min lille
jeg også været, endda på Bispebjerg Kirkegård.
familie, der tæller Clara på 13 år og min kone,
Dette sidste job passede jeg ved siden af, at jeg
Maria, da jeg fik at vide, at jeg havde fået emgik på studenterkursus om aftenen. For det var
bedet. For selv om vi skulle forlade vores hus
på det tidspunkt gået op for mig, at jeg gerne
på Møn, der havde dannet rammen om vort faville have en videregående uddannelse. Jeg var
milieliv de sidste otte år, var vi alle opsatte på at
endnu ikke helt afklaret om, hvad det skulle
gøre forandringen fra øst til vest! Og vi er ikke
være - men læse ville jeg. Som søn af en præst
blevet skuffede. Jeg får lov at virke blandt menhavde det været naturligt nok allerede på det
nesker, som allerede har fået en stor plads i mit
tidspunkt at vælge teologien - men jeg var samhjerte. Og hvor er det dejligt at komme til en
tidig så interesseret i at studere særligt religiøegn af landet, hvor den evige snak om tomme
siteten i vores fortid, at jeg besluttede at blive
kirker og faldende dåbsprocent i den grad gøarkæolog i stedet. Jeg blev magister i forhistores til skamme. Vi er så glædeligt overraskede
risk arkæologi og min magisterkonferens omover den fantastiske modtagelse, vi har fået af
handlede bondestenalderen og ældre bronzealsognene, efter at vi er blevet en del af lokalsamfundet - det er bestemt ikke en selvfølge for en
præstefamilie, så meget desto mere taknemmeFoto: Christian
lige er vi.
Roar Pedersen,
Claus Nybo
t.
Aalborg stif
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Konfirmandturen
Fredag den 9. marts fik vi fri halv 12, og så gik
turen til Århus. Da vi var nået til Århus skulle vi
ind til Aros og have en rundvisning. På rundvisningen skulle vi bl.a. ned og se de 9 rum. Rundvisningens tema var »tro i kunsten«. Da rundvisningen var slut, var sidste stop regnbuen, som
er oven på hele museet, og hvorfra vi kunne
se stort set hele Århus. Efter museumsbesøget
havde vi fra 16.15 til 17.30 tid, hvor vi selv bestemte, hvad vi lavede. Butikkerne var åbne, så
vi var i gågaden, mens de voksne var på café.
Da vi havde været i gågaden, skulle vi hen på
vandrehjemmet, men inden det viste Bart os en
jødisk kirkegård midt inde i byen.
Da vi kom til vandrehjemmet pakkede vi ud
og redte senge. Derefter skulle vi ud og have
aftensmad på McDonald’s. Efter 1 time og 30
minutter fandt Bart det endelig! Da vi havde
spist gik vi hen til Vor Frue kirke, hvor der blev
holdt natkirke. Der var meget at se på, og det
var rigtigt hyggeligt med alle de lys. Da vi kom
Joachim og Theis på
opdagelse i
Viborg domkirke.

hjem på vandrehjemmet igen, hyggede vi os
lidt, inden vi gik i seng, da det jo havde været
en lang dag.
Lørdag morgen ca. klokken 8 stod vi alle sammen op og begyndte at pakke sammen igen.
Klokken halv 9 gik vi ned i receptionen og spiste morgenmad. Efter morgenmaden gik vi en
tur ned til vandet sammen med de andre konfirmander. Klokken halv 10 forlod vi vandrehjemmet og kørte til Viborg. Der hørte vi om
maleren Joakim Skovgård. Han har malet alle
billederne inde i domkirken sammen med sit
malerhold. Da vi havde hørt lidt om ham, gik
vi ind i kirken og havde en test om Joakims billeder. Det gik godt for de fleste af os. Senere tog
vi på Bones og spiste frokost. Da vi skulle hjem
fra Bones, fik vi alle en rød ballon. Klokken 2
kørte vi hjemad.
Alt i alt har det været en fantastisk tur, og vi har
hygget os rigtig meget.
Linea og Maiken
Konfirmanderne
på besøg i Aros.

Konfirmanderne på
besøg i Aros.

Joachim og Theis
tænder lys under
natkirken.
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fyraftenssange
Mange har været med til forårets sangstunder
ved fyraften i Lodbjerg kirke. Derfor vil vi
fortsætte fyraftenssange efter sommerferien.
Hver første torsdag i måneden inviteres en
person fra lokalområdet til at udvælge og fortælle om en række salmer og sange, som har
en særlig betydning for netop ham/hende.
På baggrund af erfaringerne fra foråret og
deltagernes reaktioner bliver arrangementet
dog ændret en smule. Helt konkret vil fyraftenssange fremover typisk vare omkring tre
kvarter, og der vil være mulighed for, at deltagerne selv foreslår en sidste sang eller salme.
ALLE er hjertelig velkomne, og kirkebilen kan naturligvis benyttes. Tøv ikke med at tage kontakt til
Bart, hvis du kunne tænke dig at stå for valget af
sangene.
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arrangementer
Friluftsgudstjeneste

kunstudstilling

Traditionen tro er der friluftsgudstjeneste en
sommerdag i Lyngby. Gudstjenesten holdes
søndag den 22. juli, dvs. dagen efter »Lyngbydagen«. Som i de seneste år vil gudstjenesten
foregå i Henny Kruses have midt i Lyngby by.
Ved gudstjenesten vil vi have fornøjelsen at høre
Svankjær Savværk.
At fejre gudstjeneste under åben himmel er
noget særligt. Der er »højt til loftet«, og kirkerummet fortsætter på en måde udover »den
hele vide verden«. I tilfælde af dårligt vejr vil
gudstjenesten foregå i telt. Efter gudstjenesten
er der kirkekaffe og mulighed for at synge sommersange.

religiøs kunst
Sommermånederne byder på kunst i Svankjær. For femte år i træk inviterer Skulpturhaven til en stor udstilling med kunstnere fra
ind- og udland. Årets tema er moderne religiøs
kunst, og vi er glade for, at Hvidbjerg Vesten
Aa Kirke er blevet bedt om at lægge hus til
nogle af disse spændende kunstværker.
Mere end tredive forskellige kunstnere har
nemlig fået mulighed for at udstille deres værker i ungdomsskolen, kirken og skulpturhaven.
Sommeren over vil kirken derved se anderledes ud. Kirkerummet er et særligt rum, og det
bliver spændende at se, hvordan værkerne går
i dialog med det. Kirsten Barlit har selekteret
kunstnerne, og udstillingen vil byde på en stor
mangfoldighed, både hvad angår materialevalg
og den måde, kunstnerne har forholdt sig til
udstillingens tema.
Det er ikke meningen at udstillingen forvandler kirken til et museum. Kirken vil også
i sommermånederne blive brugt til gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter, osv.
Samtidig er det en spændende udfordring for
kirken og for menigheden at »rumme« de udstillede skulpturer og malerier. Kunst er ikke
kun skabt til at behage beskueren, men også til
at udfordre og til at stille kritiske spørgsmål til
det, vi betragter som selvfølgeligheder.
Udstillingen vil uden tvivl lokke en hel del interesserede til Svankjær og til kirken. Derfor vil
kirken sommeren over være åben fra morgen
til aften. Adgang til kirken er (selvfølgelig) gratis.

sommersange
v/ Villy Petersen og Ivar Mæland
Ingen sommer uden sommersang. Villy Petersens smukke stemme og Hvidbjerg Vesten Aa
kirkes vidunderlig akustik har allerede i mange
år dannet ramme om nogle uforglemmelige
sommersangsaftener. I år har Ivar Mæland, kirkemusikskolens rektor og organist ved Vestervig kirke, lovet at medvirke. Arrangementet
finder sted torsdag den 26. juli kl. 19.30, og
fællesskabet og glæden ved at synge sammen er
i højsædet denne aften. Velkommen til at lytte
og til at synge med!

Skærtorsdag var der fyldt godt op i Lodbjerg
kirke med både dåbsgæster, sognebørn og
sommerhusgæster.
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kalenderen
Tirsdagsklub
Tirsdag den 12. juni tager tirsdagsklubben på
sin årlige udflugt. Programmet findes på næste
side.
I juli og august holder tirsdagsklubben
sommerferie.
Tirsdag den 4. september får vi besøg af Gurli Korgaard, som er lærer og bor i Hundborg.
Gurli har været sæterpige i Norge 13 somre.
Hun er en fantastisk dygtig fortæller og vil vise
mange skønne billeder fra Norge.

Kirken i børnehøjde…
Familiegudstjeneste

Søndag den 17. juni holdes der en børnevenlig
gudstjeneste i Lodbjerg kirke. Alle børn fra 0 til
99 år er velkomne. Prædikenen vil være en fortælling - og vi synger salmer, som både børn og
voksne kan synge med på. Efter gudstjenesten
hygger vi os med kaffe (og selvfølgelig the og
juice) og kager på pladsen bag ved kirken.

pastorat den 30. april. På proKirkeministeren besøgte vort
e
besøg i Lodbjerg kirke, et mød
et
et
grammet stod blandt and
ts
stie
prov
af
le
nog
med
e
og et mød
med kirkeværge Vera Møller
s
Jen
st
prov
Pernille Esdahl,
præster. På billedet: kontorchef
nu Sareen.
Ma
er
nist
emi
kirk
og
rd
Munksgaa

Høstgudstjeneste
Menighedsrådet og præsten har den ambition,
at der hver uge er gudstjeneste i pastoratet (dog
ikke hver søndag!). Da Bart kun er ansat på halv
tid, kræver det dog et stort puslespil at få regnestykket til at gå op. Derfor har vi været nødt
til allerede langt på forhånd at bestemme datoen
for årets høstgudstjeneste. Vi håber, vejret vil
gør sig umage med at rette sig efter vores planlægning… I år vil høstgudstjenesten finde sted
i Ørum Kirke søndag den 30. september kl.
10.30. Høstgudstjenesten er en lejlighed til at
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takke Gud for »vort daglige brød«, alt det, som
ikke er en selvfølge, men en underfuld gave.
Samtidigt er det ved netop denne gudstjeneste
en tradition også at huske dem, som har brug
for vores hjælp.
Pastoratets børnevenlige høstgudstjeneste
fortsætter under en lidt anden form: søndag
den 7. oktober kl. 14.00 vil der være en børnegudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa kirke,
med skuespiller og skattejagt.

Nye konfirmander
Jeg vil gerne invitere alle familier, som har en
ung, der ønsker at følge konfirmandundervisning i 2012/13 til at tage kontakt til mig (helst
før sommerferien). Konfirmandundervisningen
starter søndag den 2. september. På denne
dag holdes der gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten
Aa kirke, hvorefter konfirmanderne vil plante
et paradisæbletræ på kirkegården. Selve undervisningen starter den 30. august kl. 8.00. På
grund af konfirmandstuens ombygning vil jeg
gerne vente med at fastlægge en orienteringsaften. Jeg håber efter gudstjenesten den 2. september at kunne aftale en dato med jer.
Bart

Vildsundmødet
Onsdag den 6. juni kl. 19.30
Sognepræst, Lisbeth Michelsen, Vodskov
Emne: »De magiske øer - mit land Færøerne«
Torsdag d. 7. juni kl. 19.30
Tidligere gadepræst, Anni Albæk, Aarhus
Emne: »En gadepræsts erindringer - hvad man lærer
på gaden om livet i kirken«
Mødested: Hotel Vildsund Strand
Medbring salmebog
Alle er velkomne!

Sogneudflugt
Tirsdag den 12. juni tager tirsdagsklubben på
sin årlige udflugt. Alle interesserede er hjerteligt
velkomne på denne tur, uanset alder og uanset
om man har deltaget i tirsdagsklubben eller ej.
Turen går østpå i år. Vi tager til Fur, Mors og
Salling. Programmet er selvfølgelig tilrettelagt
med hensyn til gangbesværede. Dagens forløb
ser sådan ud:
08.30: Afgang fra parkeringspladsen foran
Hvidbjerg V. Aa kirke
Formiddagen: Vi tager til Fur og får en rundvisning med bus. Vores blinde guide, museums-

inspektør John B. Bertelsen vil bringe os forbi
steder som Langstedhullerne, Bette Jenses Hyw
og Gammel Havn. Undervejs holder vi en pause
og nyder vores medbragte kaffe.
Middag på Breum Kro (v. Roslev).
Eftermiddag: Rundvisning på Jeppe Aakjærs
Jenle. Derefter kører vi til Mors, hvor kaffe og
kage venter i Flade præstegårds konfirmandstue.
18.15: Vi er hjemme v. Hvidbjerg V.Aa kirke.
Deltagelsesgebyret er begrænset til 200 kr., og tilmelding kan ske på 97 94 81 28 (Bart) hurtigst muligt,
senest den 5. juni, så vi kan få bestilt mad.

Præst og graver

Fastelavnsgudstjenesten, organiseret i samarbejde med beboerforeningen,
var en stor succes. Flere end hundrede mennesker deltog i gudstjenesten
og/eller tøndeslagningen på ungdomsskolen.
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PILGRIMSVANDRING
LØRDAG DEN 9. juni

Vi går igennem landskabet på vores ben
fra den ene kirke til den anden
for også med vores sjæl at nå frem
både til det ydre og det indre kirkerum.
I kirkerne hører vi Guds Ord og synger Guds pris.
På vandringen giver det genlyd i vores fødders trin,
i vores åndedræt og vores hjertes slag.
Øjnene viser os, at Gud har skabt verden.
På den måde bundfældes troen i både krop og sjæl.
Vandringen begynder med en andagt i Hvidbjerg v. Aa Kirke kl. 9.00. Andagten sluttes med
et bibelord at meditere på under vandringen.
Herefter vandrer vi i stilhed den første time ad
den gamle redningsvej.
Efter en time taler vi sammen to og to om,
hvilke tanker og indskydelser vi har fået ud fra
bibelordet - stadig mens vi vandrer.
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Vi når ned til havet på et tidspunkt, holder en
spisepause med vores medbragte mad, holder
endnu en andagt og vandrer videre.
Denne lille pilgrimsvandring afsluttes med en
nadvergudstjeneste i Vorupør Kirke.
Tilmelding er unødvendig. Husk fornuftig påklædning, gode sko eller vandrerstøvler samt mad og drikke
til eget brug. Aftal evt. fælles tilbagekørsel i grupper, så
der holder nogle biler ved kirken i Vorupør.
Pilgrimsgruppen i Thy
Forespørgsler: 97 96 00 47 eller ffe@km.dk
Lørdag den 8. september inviterer vi igen på
pilgrimsvandring; denne gang i området omkring Tvorup Kirkeruin. Hvis vi kan få ruten
til at passe, bliver det fra Vang Kirke over Tvorup Kirkeruin til Jannerup Kirke.

Menighedsrådsvalg
Vil du være med til at kæmpe for at bevare vores
3 kirker og vores gode kirkeliv i pastoratet?
Vil du være med til at sætte dit præg på vores
kirke og kirkeliv?
Så er det måske dig der skal stille op som kandidat til menighedsrådsvalget i år. Den 13. november er der valg til menighedsrådet. Der afholdes
3 valg i pastoratet. Der skal vælges 3 menighedsrådsmedlemmer til hvert
af vores 3 sogne: Hvidbjerg V. Aa, Ørum og Lodbjerg.
Orienterings- og opstillingsmøde: 12. september 2012 kl. 19.30 i
sognehuset. Der afholdes et fælles orienteringsmøde, hvor der fortælles
om kommende opgaver, og reglerne for opstilling af kandidater gennemgås. Det er her valget skydes i gang! Der vil være mulighed for at
indlevere kandidatlister. Sidste frist for indlevering af kandidatlister er
tirsdag den 2. oktober kl. 19.00.
Yderligere oplysninger om valget kan ses på vores hjemmeside: www. klitsogne.dk

»Nyt« sognehus
Præstegården skal ikke længere anvendes til præstebolig - men skal fortsat anvendes til sognehus og til præstekontor med mødelokaler. Efter at
have undersøgt forskellige modeller for etablering af et sognehus - nybyggeri, salg, nedrivning etc. - besluttede menighedsrådet sig for, at vi
bevarer vores smukke præstegård. Menighedsrådet vil meget gerne, at
konfirmandstuen også fremover kan være et samlingssted for pastoratet
og især for Svankjær by, både hvad angår kirkelige og ikke-kirkelige aktiviteter.
Den nuværende konfirmandstue renoveres og gøres mere handicapvenlig. Stuen bliver lysere bl.a. med loft til kip, rytterlys og stort gavlvindue. Der etableres 2 nye toiletter og entré.
De øvrige lokaler så som præstekontor, mødelokale og køkken gennemgår mindre vedligehold/renovering. Der etableres terrasse mod vest,
samt ekstra P-pladser mod nord og øst. Hele træbeplantningen mod
nord fjernes. Renoveringen af præstegården er allerede gået i gang i maj
og vi glæder os til at kunne indvi sognehuset
først i september.
Ulla

Kontakt
Præst:
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97948128
Mail: baau@km.dk
Bart holder ferie på følgende
dage: 9/6-11/6, 30/6- 14/7
og 30/7-6/8.
Menighedsrådsformand:
Ulla Gehlert Hilligsøe
Lodbjergvej 50,
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 80 59 / 26 36 80 59
Mail: hilligsoee@mail.dk
Graver ved Ørum
og Lodberg kirker:
Birgit Kynde
Lodbjergvej 39, Lodbjerg,
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 80 25 / 20 97 09 48
Mail: pky@nst.dk
Graver ved Hvidbjerg
Vesten Aa kirke:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 62 07 / 28 44 63 31
Mail: marianne.fyhring@
hotmail.com
Mere info?
Alle kontaktadresser, aktiviteter
og gudstjenestetider for hele
2012 kan findes på:
www.klitsogne.dk
Hjemmesiden bliver løbende
opdateret.
Kirkebladsudvalg:
Bodil Hvam Jessen,
Jens Møller, Vera Møller,
Ulla Hilligsøe, Kirsten Nielsen,
Bart Vanden Auweele.
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aktiviteter
Torsdag den 7. kl. 16.30 - 17.15:
Lørdag den 9. kl. 9.00 - 16.00:
			
Tirsdag den 12. kl. 8.30 - 18.15:
Torsdag den 14. kl. 16.15 - 18.15:
Søndag den 17. kl. 10.30:
Onsdag den 20. kl. 19.00 - 22.00:
Torsdag den 21. kl. 16.15 - 18.15:

	Juli

Torsdag den 26. kl. 19.30 - 20.30:
			

august

Tirsdag den 21. kl. 19.00 - 22.00:

september

Tirsdag den 4. kl. 14.30 - 16.30:
Torsdag den 6. kl. 16.30 - 17.15:
Onsdag den 12. kl. 19.00:
			

Fyraftenssang i Lodbjerg kirke.
Pilgrimsvandring fra Svankjær
til Vorupør. (Start: Hvidbjerg VAa kirke).
Sogneudflugt til Fur og Jenle.
Kor (Lodbjerg kirke).
Familiegudstjeneste (Lodbjerg kirke).
Menighedsrådsmøde.
Kor (Lodbjerg kirke).

Sommersange v. Villy Petersen og
Ivar Mæland (Hvidbjerg VAa kirke).

Menighedsrådsmøde.

Tirsdagsklub (v. Gurli Korgaard)
Fyraftenssang i Lodbjerg kirke
Opstillingsmøde til menighedsrådsvalget
(konfirmandstuen).

Videbæk bogtrykker A· S
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