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

GUDSTJENESTER
JUNI 
Søndag den 2.: Lodbjerg - 14.00 Claus Nybo

Søndag den 9.: Ørum - 10.30

Søndag den 16.: Lodbjerg - 10.30 
Familiegudstjeneste, efterfølgende kirkekaffe.

Søndag den 23.: Hvidbjerg V. Aa  - 10.30 
Morgenkaffe i sognehuset fra kl. 9.15.

Søndag den 30.: Lodbjerg - 10.30
Jannik Bojsen-Møller

JULI
Fredag den 5.: Hvidbjerg V. Aa - 19.00 
Festgudstjeneste i forbindelse med Svankjær mar-
ked. Samvær efter gudstjenesten.

Søndag den 14.: Ørum - 10.30

Søndag den 21.: Lyngby - 10.30 
Friluftsgudstjeneste v. Kaj Mogensen. Svankjær 
Savværk medvirker. Efterfølgende kirkekaffe 
(Lyngbyvej 32).

Søndag den 28.: Lodbjerg - 14.00 
Claus Nybo

AUGUST
Søndag den 4.: Ørum - 10.30
 Jens Fahnøe Munksgaard

Søndag den 11.: Hvidbjerg V. Aa  - 10.30 
Morgenkaffe i sognehuset fra kl. 9.15

Søndag den 18.: Lodbjerg - 14.00
Claus Nybo

Søndag den 25.: Hvidbjerg V. Aa  - 10.30.
Konfirmandvelkomstgudstjeneste. 
Efterfølgende kirkekaffe.

SEPTEMBER
Søndag den 1.: Ørum - 9.00 
Ruth Folmersen

Søndag den 8.: Lodbjerg - 10.30

Søndag den 15.: Ørum - 10.30 
Kaj Mogensen

Søndag den 22.: Hvidbjerg V. Aa - 14.00 
Claus Nybo

Søndag den 29.: Lodbjerg - 10.30 
Høstgudstjeneste
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OM AT STÅ I GÆLD OG 
ANDRE VELSIGNELSER…

DET ER LETTERE AT GIVE   
END AT MODTAGE…
Sådan siger de fleste boksere i hvert fald. Og 
jeg er tilbøjelig til at give dem ret. Selvom det 
måske lyder lidt paradoksalt, er 
det ofte lettere i livet at give end 
at modtage. Selvfølgelig, det 
koster én noget, når man giver. 
Men man får også noget tilbage. 
Den, der giver, kan nemlig no-
get, gør noget, betyder noget for 
den, der modtager. At give er 
en aktiv handling, hvor man til 
en vis grad har kontrol over tin-
gene, og netop det kan være med 
til at give en god fornemmelse. 
Helt anderledes er det, når man 
modtager. Den, der modtager, 
bestemmer ikke, hvad han/hun 
får. Man mister kontrol. Man er afhængig af en 
andens nåde.

Vi mennesker kan dybest set ikke lide at stå i 
gæld til nogen eller at være til byrde for no-
gen. Vi vil helst kunne gøre os fortjent til andre 
menneskers opmærksomhed eller gavmildhed. 

Det betyder meget for vores 
selvbillede, at vi kan klare os 
selv og har kontrol over tingene. Når noget sker 
i vores liv - sygdom, arbejdsløshed eller anden 
ulykke - så ryster det uundgåeligt vores selv-

forståelse. I værste tilfælde kan 
vi føle ubehag eller skam over at 
være afhængige af andre. Det er 
ikke tilfældigt, at demens i vores 
kultur er den måske mest fryg-
tede sygdom...

Det er lettere at give end at mod-
tage, især når vi ikke kan gøre os 
fortjent til det, vi får. Samtidig 
er det et lidt mærkeligt og uop-
nåeligt ideal ikke at skulle skylde 
nogen noget. Jeg står i gæld, om 
jeg vil det eller ej. Jeg ville ikke 
have været i live, hvis ikke mine 
forældre havde elsket mig. Hvis 

ikke de havde givet mig mad og omsorg og der-
med stillede mig i en bundløs gæld til dem. Jeg 
ville have været et stakkels menneske i dag, hvis 
ikke millionvis af skatteydere havde betalt for 
min uddannelse, mit helbred og mine mulig-

heder i livet og derved har sat mig i 
en bundløs gæld til samfundet. Og 
desuden, måske lidt mere provoke-
rende, ville jeg sikkert have været 
langt fattigere, hvis ikke millionvis 
af mennesker i den tredje verden 
havde bidraget med en alt for rin-
ge løn til at holde vores økonomi 
i gang og derved havde gjort mig 
delagtig i deres udnyttelse… 

EN FATTIG MAND…
Der var engang en rig jødisk 
mand ved navn Isaak. Selvom 
han var rig, var han meget de-
primeret, og i håbet om at finde 

Jeg står i gæld, om 
jeg vil det eller ej. Jeg 
ville ikke have været 
i live, hvis ikke mine 
forældre havde elsket 

mig. Hvis ikke de 
havde givet mig mad og 
omsorg og dermed stil-
lede mig i en bundløs 

gæld til dem.

Sam på sin 
konfirmationsdag.
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Frans af Assisi 
prøvede igennem hele 
livet at finde frem til, 
hvordan livet kunne 

se ud, hvis det levedes 
uden rigdom.

trøst og livsglæde besluttede han sig for at spør-
ge en rabbiner til råds. Rabbineren lyttede til 
hans bekymringer og sagde til ham: »Kig gen-
nem vinduet og fortæl mig, hvad du ser«. »Jeg 
ser folk på gaden på vej til markedet«, svarede 
Isaak. Rabbineren spurgte, hvor mange menne-
sker han kunne se. Og den rige jøde begyndte at 
tælle: én, to, tre, … Mens han stadig var i gang 
med at tælle, hentede Rabbineren et spejl, holdt 
det op for Isaak og spurgte: »Og nu, hvad ser du 
nu?«. »Jeg ser mig selv«, udbrød 
manden. »Kun dig selv?«, spurg-
te rabbineren. »Mærkeligt for et 
spejl er kun et vindue, dækket af 
et lag sølv. Hvis du tager sølvet 
væk, vil du se meget mere…«.

Pointen i denne gamle jødi-
ske fortælling er tydelig. Rig-
dom alene gør ikke én lykkelig. 
Tværtimod, nogle gange ser det 
næsten ud, som om vores rigdom forhindrer os i 
at se, hvordan vi selv står i gæld til andre. »Hvor 
din skat er, dér vil også dit hjerte være«, står der 
et sted i Biblen. Ejendom, hvor lille den end er, 
vækker næsten uundgåeligt en trang i os til at 
værne om det, vi har. Om det, vi tror, vi har 
eneret over. Rigdom vækker hurtigt en form 
for selvhævdelse.

Frans af Assisi, som levede i tolvhundredtallets 
Italien, prøvede igennem hele livet at finde frem 
til, hvordan livet kunne se ud, hvis det levedes 
uden rigdom, uden denne trang til selvhævdel-
sen, som er så dybt forankret i os mennesker. 
Frans var rigmandssøn fra byen Assisi i Um-
brien og bestemt til at overtage faderens køb-
mandsforretning, indtil han blev konfronteret 
med de ord, Jesus i evangelierne retter mod en 
rig, ung mand: »Gå hen og sælg alt, hvad du har, 
og giv det til de fattige, så vil du have en skat i 
himlen. Og kom så og følg mig!«.

Frans var yderst radikal i sin stræben efter fat-
tigdom. Som tiggermunk vandrede han ud i 
bakkerne omkring Assisi og ønskede at leve af 
andres nåde. I sin kamp for det, han kaldte »sin 
elskede fru Fattigdom« oplevede Frans en stadig 
dybere frihed og åbenhed mod andre. I stedet 
for med næb og kløer at forsvare sine overbe-

visninger og idealer, 
valgte Frans at møde 
medmenneskene med 
en dyb respekt og 
åbenhed. Midt under 
korstogene valgte han 
f.eks. at rejse til Mel-
lemøsten for at træde i 
dialog med muslimske 
ledere. Ikke for at opnå 

et politisk eller religiøst kom-
promis, men simpelthen fordi 
han vidste, at alle mennesker er 
Guds børn, som står i en gensi-
des afhængighed til hinanden. 
Frans følte en forbundethed med 
alt og alle omkring sig. Han øn-
skede at elske både ven og fjende 
med den kærlighed, han selv var 
blevet mødt med i Jesus.

Frans’ levevis er provokerende i al sin enkelthed 
og radikalitet. I sin solsang, en lovsang af Guds 
skabelse, udtrykker han sin forbundethed med 
hele naturen. Vind og vejr, ild og vand, alt det 
skabte kalder han for sine brødre og søstre. Ikke 
fordi han ikke er bevidst om ildens, vandets og 
vindens ødelæggende kræfter. Men fordi han 
vælger i taknemmelighed at modtage skabelsen 
som en Guds gave. Selv døden vælger han at 
lovprise som en gave fra oven. Da Frans vidste, 
at han skulle dø, bad han om at blive lagt nøgen 
på den bare jord, og sådan døde han. Han kunne 
sige med Job: »Nøgen kom jeg ud af moders liv, 
nøgen vender jeg tilbage! Herrens navn være 
lovet!«.   

NÆRVÆRETS OG    
DAGLIGDAGENS GLÆDE…
Frans’ levevis er provokerende i al sin enkelthed 
og radikalitet. Jeg er ikke sikker på, jeg kan dele 
Frans’ ubekymrethed og radikale afstandtagen 
fra alt det, vi betragter som selvfølgeligheder. 
Er det virkelig menneskets kald at omfavne 
spedalske, som Frans gjorde, med smittefare til 
følge? Er det menneskets kald at åbne sit hjem 

Frans af Assisi

(fortsættes næste side)
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JEG GLÆDER MIG I DENNE TID...
- ikke fordi det snart er jul, men fordi roserne er 
godt på vej. Godt på vej til at glæde os med deres 
knopper, fyldige blomster, berusende dufte og 
umådelige skønhed.

Det er forløsende at opleve denne skønne, læn-
ge ventede årstid, hvor alt belønner én med fuld 
pragt og overdådighed, i taknemlighed over, at 
man i efteråret og vinteren foranstaltede læ og 
bekvemmelige vilkår for roserne, så de med lidt 
hjælp kunne modstå vinterens kulde og hård-
hed.

Som tak for denne lille gestus/tjeneste føler jeg, 
at de belønner mig i rigt mål netop nu.

4

for vilddyr og skadedyr, som Frans gjorde det, 
da de jo også er Guds skabninger? Er det en del 
af livet at kunne omfavne døden som en Guds 
gave?

I begyndelsen af maj måned var jeg til konfir-
mation i Belgien. En meget intens gudstjeneste, 
hvor min nevø og mit guldbarn Sam, som har 
Downs Syndrom, sammen med tolv andre ud-
viklingshæmmede børn blev konfirmeret. Ikke 
alle børn kunne knæle, ikke alle kunne sige ja 
til præsten, men alle børn og deres familier var 
pavestolte.

I en af bønnerne lød det: »Gud, vi takker dig, 
fordi vi med og igennem vore børn har fået et 
andet og et bredere syn på verden og livet. De 
lærte os at relativere og at være milde; de lærte 

os nærværets og dagligdagens glæde, lykken at 
’være til’. Vore børn viste os en dybere mening 
i livet, og de bragte os tættere på dig. Tak for 
det, Gud«.

Selvfølgelig, bag ved denne bøn lå der også en 
masse smerter. En masse tabte drømme og for-
ventninger. En masse spørgsmål om hvorfor. En 
masse frustrationer, ikke mindst for børnenes 
søskende, som ofte bliver overset. Og alligevel, 
så åbenbarer Sams umiddelbarhed og tillid mig 
også min svaghed og skrøbelighed. Han lærer 
mig, at livet opstår, netop i dets ufuldkommen-
hed. For er det ikke netop min svaghed og skrø-
belighed, som får mig til at åbne op for andre? 
Er det ikke netop, når jeg slipper kontrollen og 
alle mine tanker om at skulle hævde mig selv, at 
livet kommer til mig…?

Bart Vanden Auweele, sognepræst

Hvor er det dejligt at føle, at man hjælper nogen 
eller noget. Det betyder noget, at man tænker 
ud over sin egen næsetip. Det er lige fra det at 
give roserne et læ til at give en hjælpende hånd. 

Hver onsdag formiddag kører Betty Olesen og 
jeg til Aladdins Hule i Hurup. Vi giver en lille 
hjælpende hånd til et godt formål.

Aladdins Hule er genbrugsbutikken i Hurup, 
som drives ud fra Den sociale Cafe Fristedet. 
Overskuddet fra butikkens salg og arrangemen-
ter går ubeskåret til Fristedets sociale arbejde.

Vi modtager tøj, ting og sager fra folk, der af 
deres overskud betænker Aladdins Hule. Vi har 
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stor gavn af, at man vælger at give til os. Det 
er jo disse effekter, der udgør vores »varelager«. 
At andre kan få stor gavn og glæde deraf er en 
fantastisk realitet, og jeg kan se 
på folk, som kommer med noget 
til os, at det er med glæde, at de 
giver. Det glæder dem, at det kan 
gøre gavn et andet sted.

Arrangementer og underhold-
ningsaftener er en stor succes. De 
forskellige kunstnere som under-
holder, gør dette ganske vederlagsfrit. De glæ-
der så mange med disse skønne aftener.

Ved at hjælpe der føler man også, man er med til 
at gøre hverdagen en lille smule lettere for no-
gen. En lille håndsrækning, der gør dagen lidt 
lysere, vinteren lidt mindre kold end ellers.

Det er såmænd så lidt, der sommetider skal til 
for at hjælpe, så lidt, at man ikke altid lige opfat-
ter det som noget særligt. Man får nemlig så ri-
geligt tilbage af gode oplevelser. Jeg hygger mig 

En lille håndsrækning, 
der gør dagen lidt 

lysere, vinteren lidt 
mindre kold end ellers.

i Betty’s optimistiske selskab. Hun er herlig, og 
det er alle de mange andre frivillige også. Glæ-
der mig over en kunde, der går ud af døren med 

følelsen af at have gjort et kup - 
at have fundet lige netop, hvad 
han/hun manglede. Glæden ved 
at vide, at når vi sælger noget, ja 
så kan det være med til at hjælpe 
nogen på en tiltrængt udflugt 
fra dagligdagens trummerum. Et 
godt måltid mad til en overkom-
melig pris. Småting, ja måske, 

men for den enkelte en hjælp. Man får så meget 
igen. Et oprigtigt taknemmeligt smil og ens dag 
er med et blevet lysere - vinteren mindre kold.

Roserne i min have, giver mig også tak og bo-
nus i tilgift. De belønner mig i gode oplevelser 
og stunder, i nydelse og beruselse over deres 
skønhed og mangfoldighed - akkurat som Alad-
dins Hule belønner mig med glæde og rumme-
lighed.

Af Ethel Markusen

5
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I hverdagens mirakler. At Gud har grebet ind og hjælper mig.Overalt,

 i hjertet.

Når jeg
 beder!

I den, der er 

ensom og lider, sær-

ligt da jeg arbejdede 

i et fængsel.

Når jeg 

synger 

i koret.

I gæssene 
på bedstefars 

mark. 

I de smukke blom-strer der myldrer op af jorden nu. I alt smukt i naturen.

I gode 
venner!

HVORNÅR MØDER VI KRISTUS 
– I VORES HVERDAGSLIV…?

Søndag den 7. april holdt vi en familievenlig påskegudstjeneste i Hvidbjerg kirke, med efterfølgende 
påskeægjagt og fællesspisning i præstegården. Under gudstjenesten blev der delt gækkebreve ud til 
alle. På gækkebrevene stod der fem små prikker, for så mange ting i vores liv er ligesom et gæk-
kebrev. Vi kan ikke umiddelbart læse, hvor det er fra, men ud fra vores tro, ja, så bliver vi alligevel 
opmærksomme på, at vi møder Gud både i naturens overdådighed og i vores medmennesker. Og de 
fem prikker, ja, de stod for JESUS. Vi kunne gætte det, fordi vi kender ham, som en, der holder af os.

Efter Påske mødte disciplene og kvinderne, der havde fulgt Jesus, den opstandne Kristus. Til gudstje-
nesten blev alle spurgt om, hvor man også i dag kan mærke den opstandne Kristus i vores liv. Kirke-
gængerne blev bedt om at skrive svarene på gækkebreve. Nogle svar blev læst op under gudstjenesten, 
og endnu flere kan I læse på denne side. 

Når det er 

muligt at få tre 

fantastiske børn!
I hver

 solopgang.

Når man 

scorer

 i foldbold.

6
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MELLEM HIMMEL OG JORD

Livet handler ikke om 
at vælge mellem, groft 

sagt, lort og 
lutter lagkage...

Der er steder, hvor skyggerne aldrig bliver helt 
sorte. Som på Skagen eller Bornholm. Kunst-
nere som P.S. Krøyer og Oluf Høst blev fanget 
og forført af lyset og malede nogle af de bed-
ste billeder, vi har i Danmark; malerier med en 
kraft og en farveglæde, så man bliver helt stille 
og helt taknemmelig, når man står foran dem.

Der findes steder, hvor skyggerne aldrig bliver 
helt sorte. Når lyset ikke kun 
kommer fra himlen, men lader 
sig reflektere og genskinne i en 
havoverflade, som Kattegat, Ska-
gerrak og Østersø, får selv skyg-
gen liv.

Selv på Nordvestmors er skyg-
gerne aldrig helt sorte!

Jeg ved det, for jeg boede der som barn. Ved 
kanten af Thisted Bredning (der hvor Limfjor-
den breder sig ud mellem Mors og Thy, og bli-
ver noget nær et hav (set med drengeøjne i al 
fald)). 

Ved siden af den lille undseelige kirke, der skut-
ter dig tårnløs i vestenvinden, lå min barndoms 
slagmarker. 

På parkeringspladsen, der skråner svagt ned 
mod fjorden, lærte jeg at cykle. Mine store-
brødre satte mig til rette på en alt for stor dame-
cykel og skubbede mig af sted. Så kunne jeg frit 
vælge mellem asfalt og hybenbusk! 

Livet handler ikke om at vælge mellem, groft 
sagt, lort og lutter lagkage, lærte jeg allerede 
som barn. Det handler om at vælge mellem as-

faltens hudafskrabninger og hy-
benbuskens pigge. Og fordi min 
mor var af den overbevisning, at 
hudafskrabninger skulle ordnes 
og renses med neglebørste, valg-
te jeg selvfølgelig hybenbuske. 
Og mange af piggene forsvin-
der faktisk næsten af sig selv i et 
varmt bad…

På kirkens parkeringsplads udfoldede barndom-
mens lege sig frodigt. Både de gode og dem vi 
allerhelst glemmer; som når jeg »lånte« gipsduer 
og plastikblomster fra gravene. Eller når det lille 
vindue i kapellet stod på klem, afslørende dø-
dens nærvær for os, og skræmte os fra vid og 
sans; og holdt mig inden døre i dagevis, fordi de 
store søskende havde fortalt, at de dødes ånder 
slap ud af vinduet. 

(fortsættes næste side)
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Langt ude i horisonten, der hvor jord og him-
mel mødes, lå Thy og Thisted. Om natten lå en 
perlerække af lysprikker fra byen og skilte den 
mørke himmel fra den sorte fjord. På sine dage 
mindede de lidt om stjerner, men kom man til 
at sige det til de voksne, brummede de lavmælt: 
Det er bare Thisted!

Derude i horisonten levede mennesker i spæn-
dingsfeltet mellem himmel og jord. Og nogle 
gange kunne man længes derover; tænk at leve 
der hvor himmel og jord mødes.

Engang imellem blev folkevognen læsset med 
unger, og det var tid til indkøbstur og opda-
gelsesrejse til Thisted. Jeg blev sat af nede ved 
havnen og sad og gloede efter krabber og vand-
mænd og undrede mig over thyboernes vane 
med at parkere cykler i havnebassinet.

Og dér, med de ridsede drengeben dinglende 
udover kajkanten, opdagede jeg, at langt ude i 
thyboernes horisont lå min egen lille duknak-
kede barndomskirke og skuttede sig i vestenvin-
den. Lige dér, hvor vi lavede glidende taklinger 
i grus og begravede døde solsorte, mødtes him-

mel og jord. Dér, hvor jeg levede til daglig, le-
gede og kedede mig, mødtes himmel og jord...

Det er med stort gå-på-mod, at jeg er begyndt 
arbejdet som konsulent i Skole-Kirke-Samar-
bejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier. 
Mødet med skole- og kirkefolk er altid spæn-
dende, for vi er i en eller anden forstand alle op-
tagede af mødet mellem himmel og jord; eller 
i al fald mødet mellem mennesker, der vil vise 
nye og større sider af tilværelsen. 

Der bliver åbnet døre og budt på kaffe overalt i 
de tre provstier, samtalen om god, gedigen un-
dervisning florerer, og der udvikles med respekt 
for både tradition og fornyelse.

Min vision er i al ydmyghed at kaste lidt kulør 
ind i skyggelandet og hjælpe med til at kvali-
ficere undervisningen i kristendomskundskab 
med konkrete tilbud og tiltag. Man er altid vel-
kommen til at kontakte mig, hvis man har ideer, 
brug for hjælp eller bare lyst til at give en hånd 
med i samarbejdet mellem skole og kirke.

Svende Grøn
www.skolekirkesamarbejdet.dk

sg@km.dk / 23432337

KONFIRMANDER
Jeg vil gerne invitere alle familier, som har en ung, der ønsker at følge konfirmandun-
dervisning i 2013/14, til at tage kontakt til mig (helst før sommerferien). Konfirmand-
undervisningen starter søndag den 25. august. På denne dag holdes der gudstjeneste 
i Hvidbjerg Vesten Aa kirke, hvorefter konfirmanderne vil plante et paradisæbletræ 
på kirkegården. Selve undervisningen starter torsdag den 29. august kl. 8.00 i sogne-
huset.
I august måned vil jeg gerne kigge forbi hos konfirmandfamilierne for at vi kan lære 
hinanden at kende og for at fortælle lidt om undervisningsforløbet.

Bart

I foråret deltog konfirmanderne bl.a. i 

en rockgudstjeneste i Hørdum kirke. En filmeftermiddag for konfirmander i 
den nymalede »pæne stue«.
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NASA’S RÅD MOD METEORITTER: 
BED EN BØN

ET METEORNEDSLAG I RUSLAND
Den 15. februar 2013 faldt en meteor ned over 
Tjeljabinsk i Rusland. Meteoren havde en ha-
stighed på 54.000 km i timen da den bragede 
ned mod Tjeljabinsk, der er en by på 1,1 mil-
lioner indbyggere. Nasa har vurderet meteoren 
til at have haft en diameter på ca. 17 
meter, en vægt på 7.000 - 10.000 
tons og med en energifrigørelse på 
ca. 500 kilotons. En energimængde 
svarende til godt 30 Hiroshimabom-
ber. Chokbølgen fra meteoren sendte 
frequensbølger ud, som blev opfan-
get halvvejs rundt om kloden, såsom 
i Grønland, Afrika, Fjernøsten og an-
dre steder. Næsten 3.000 bygninger 
blev beskadiget, og skaderne løb op i 
omkring 75 mio. kroner. Trykbølgen 
fra nedslaget knuste adskillige ruder, 
blæste mure omkuld og rev huller i 
mange tage. Ingen omkom, men om-
kring 1.200 personer blev meldt såret 
eller lettere kvæstet på grund af fly-
vende glasskår.
Af samme årsag blev rumagenturet 
Nasa’s direktør inviteret til en hø-
ring i Kongressen i USA. Politikerne 
ønskede svar på, hvad USA reelt kan 
gøre, hvis noget lignende skulle ske i 
»Guds eget land«. Helt konkret blev 
Nasa’s administrator Charles Bolden 
Jr. spurgt om, hvad man kan gøre, 
hvis det med tre ugers varsel står 
klart, at en meteor har direkte kurs 
mod millionbyen New York. »Hvis det kom-
mer om tre uger, så er svaret: ’Bed en bøn’«, lød 
den dystre meddelelse fra Charles Bolden Jr.

»BED EN BØN«
For mig at se er denne opfordring til en bøn sna-

rere en afmagtens og fortabelsens bøn, end det 
er en troens bøn. Det har længe været oppe i 
tiden med skrækken om, at en stor meteor en 
dag vil ramme jorden og udslette alt eller det 
meste liv på jorden.
Dette og nedslaget i Rusland fik mig til at tæn-

ke på den store billedstøtte i Daniels 
bog i Det Gamle Testamente (Dan. 
2). Der ser kong Nebukadnezar i en 
drøm, hvordan en stor sten tilintet-
gør en vældig billedstøtte. Profeten 
Daniel forklarer drømmen som et 
tegn på, hvordan Gud vil knuse og 
tilintetgøre alle jordiske riger, mens 
Gud selv vil oprette et rige, som al-
drig i evighed skal forgå.
Der er mange fortolkninger af billed-
støtten, der f.eks. handler om, hvilke 
riger profeten refererer til (Læs evt. 
selv på google under emnet Daniels 
profeti). Dem vil jeg ikke komme ind 
på her, kun fæstne mig ved, at der al-
lerede dengang optrådte en sten, der 
ville knuse noget her på jorden. Dog 
er stenen jo kun med i drømmen som 
et billede på, hvad der vil ske til tider-
nes ende, ikke at der bogstaveligt talt 
braser en kæmpe sten ned fra himme-
len, som vi nu så en meteorit gøre i 
Rusland.

GUD HAR EN PLAN MED OS
Gud har en plan med os. Den går ikke 
ud på, at jorden bare skal tilintetgø-

res med en stor sten fra universet. Allerede fra 
Bibelens første sider fortælles der om pagten, 
Gud har oprettet med Noah og menneskeheden 
om aldrig at udrydde livet på jorden. Som tegn 
på denne pagt mellem Gud og mennesker satte 

(fortsættes næste side)
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Gud regnbuen i skyen. Vi kan glæde os over den 
pagt, Gud oprettede med Noah og alle menne-
sker efter ham. 
Vi kan være rolige. Der er ingen grund til at be-
kymre os om en meteor eller for den sags skyld 
en ny syndflod, som klimaforskere også truer os 
med. 

STEPHEN HAWKING
Jeg læste for nogen tid siden om endnu en 
»dommedagsprofet«, den verdenskendte briti-
ske teoretiske fysiker Stephen Hawking. Han 
talte for nylig på en kongres i Los Angeles med 
overskriften: »Vi har 1000 år til at flytte planet«. 
Om 1000 år er det slut for menneskeheden. I 
hvert fald, hvis vi ikke inden da har fundet en 
ny planet at flygte til.
Derfor er det, ifølge Hawking, altafgørende, at 
vi oppriorterer udforskningen af det ydre rum 
- for menneskehedens skyld. Hvis man forstår, 
hvordan universet fungerer, kan man også på en 
måde kontrollere det, sagde Hawking og tilfø-
jede, at han ikke tror, at menneskeheden overle-
ver de næste 1000 år, hvis vi altså ikke undslip-
per vores skrøbelige planet. 

JESUS HENTER OS HER FRA JORDEN
Også dette er, tror jeg, snarere en slags afmag-
tens og fortabelsens bøn. Jeg tror ikke, vi skal 
flygte til en anden planet i universet. Mange 
steder i Nye Testamente beskrives Guds om-
sorg for denne verden og fortælles der om Jesu 
genkomst på jorden. Vi læser, at der stadig er 
levende mennesker på jorden, når Jesu kommer, 
og det ville der jo ikke være, hvis der var kom-
met en stor meteor og havde udslettet alt liv på 
jorden, eller vi, som Hawking skriver, bliver 
nødt til at flygte til en anden planet.

Nej, vi er sat til at være her på jorden - og vil 
være her den dag, Jesus igen kommer for at hen-
te os. Derfor skal vi ikke bekymre os så meget 
for, at der kan komme en stor meteor fra uni-
verset og udslette hele jorden. Der kan komme 
naturkatastrofer, som vi hele tiden oplever, men 
ikke en total udslettelse. Det har vi jo Guds ord 
for helt tilbage fra Noah’s tid - og det er evigt 
gældende.

GUD HAR OMSORG FOR OS
Da vi er i Guds hænder, har vi intet at frygte. 
Han elsker os og vil os det bedste. Derfor er den 
bøn, vi skal bede, en troens bøn og ikke en bøn 
i afmagt og fortabelse.
Jesus lærte os at bede fadervor, hvor vi bl.a. be-
der »komme dit rige« og »fri os fra det onde«. 
Han lærte os ikke at bede om at blive fri for et 
stort meteornedfald eller en ny syndflod. For 
hvis det ville ske, ville hans andet komme jo 
ikke blive, som han har lovet os gennem Bibe-
len. 

HAWKING KAN HAVE LIDT RET!
Fra skabelsens tid gav Gud os jorden - og gav 
os retten til at herske over den og alle levende 
væsener på den. Jeg vil til en vis grænse give 
Hawking ret. Vi er ved at ødelægge jorden. Vi 
driver rovdrift på den - og passer ikke på den, 
som vi burde. Det burde vi nok bekymre os 
mere for, end at noget ude fra universet skulle 
komme og ødelægge den. Når en naturkata-
strofe rammer uskyldige mennesker, er det ofte 
noget menneskeskabt, der ligger til grund for 
det, der sker. Måske skulle vi snarere bede en 
bøn om, at vi må blive klogere, hvad angår det 
at herske over jorden, end vi er i dag.
Én ting er, hvad videnskaben finder ud af og 
tror, der vil ske. En anden ting er tro. Vi har 
selv valget om, hvad vi vil tro på. Jeg personligt 
følger med i, hvad der kommer frem inden for 
videnskaben, men jeg afgør selv, hvor meget af 
det, jeg har tillid til. Én ting tror jeg på - og det 
er Guds ord og hans løfter til os, for de er gæl-
dende til evig tid, mens det, videnskaben siger 
den ene dag, måske slet ikke passer næste. Mit 
råd vil være: 

Bed en troens bøn!
Af Freddie Fenger

Regnbuen ses 
også på himme-
len ind imellem 
her i Thy…
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VISIONER FOR 
SVANKJÆR EFTERSKOLE

»Beliggenheden ved Nationalpark Thy, skolens 
kristne værdier, spændende profilfag og friluftsliv 
samt - ikke mindst - en god fornemmelse af stedets 
ånd. Det er nogle af de vigtig-
ste grunde til, at Thomas Arvad 
Meier har søgt jobbet som for-
stander på Svankjær Efterskole« 
(citat fra Nordjyske.dk).   

Jeg tror, Svankjær Efterskoles 
nye forstander, Thomas Arvad 
Meier, er en mand, der sætter 
aftryk, når han påtager sig en 
opgave. Efter en givtig to timers samtale med 
ham, måtte jeg have en lille en på øjet ved hjem-
komsten, mens han ilede videre til næste møde. 
Nu er der unægtelig også forskel på at være 36 
og at være 73.
Thomas havde for få måneder siden ikke noget 
kendskab til Thy, bortset fra at han havde truffet 
et par stoute gutter herfra, da han som garder 
passede på dronningen og prinsgemalen og el-
lers havde logi på kasernen nær Rosenborg slot 
i København.
Han brænder efter at sætte skibe i søen i de kom-
mende år, mange skibe. »Ridehallen må kunne 
bruges til koncerter, når hestene er på græs. Fol-
kemusik f.eks. Jo, vi skal nok huske at invitere 
skolens naboere«.
På længere sigt ser Thomas Arvad Meier gerne 
skolen udvikle sig til en kulturinstitution for 
beboerne i området med f.eks. foredrag om fol-
kelige emner.   

VIDEREUDVIKLING
Eleverne elsker at ride ture i skoven efter skole-
tid, men ridesporten skal videreudvikles. På ef-
terskolen kan man allerede via prøveaflæggelse 
erhverve sig ryttermærke 1,2,3 og 4, men frem-
over skal rideundervisningen tage sigte mod en 
egentlig træneruddannelse.

»Da Nationalparken er skolens nærmeste nabo, 
oprettede man for tre år siden en adventurelinie, 
som vi stiler mod at videreudvikle. Linien vil 

blive gjort til et helårsfag, hvor 
ridning, klatring, sikkerheds- og 
førstehjælpskursus med mere vil 
indgå«. 
Skolens motor/metallinie har al-
tid været populær, men Thomas 
vil gerne sammen med kolleger-
ne give linien et yderligere skub 
fremad ved at målrette faget 
mod specifikke håndværksfag. 

Han ser gerne, at dette sker via et samarbejde 
med teknisk skole. På den måde vil man appel-
lere til de håndsnilde elever, som foretrækker 
praktiske gøremål frem for teoretiske.

»RUGBY - EN HOOLIGANSPORT  
SPILLET AF GENTLEMEN«
Når man første 
gang møder Tho- 
mas Arvad Meier, 
bemærker man 
straks hans sports- 
trænede statur.  
Han fortæller, at 
han under opvæk- 
sten spillede meget 
fodbold; men i de 
senere år har han 
spillet rugby på 
eliteplan. Således 
var han en tid spillende træner på Odder rugby-
klubs første divisionshold.
Da jeg lidt uforsigtigt spørger til, hvad det er, 
der fascinerer ham ved det rå spil med den ovale 
bold og de mudrede sværvægtsspillere, svarer 
Thomas: »Rugby er en hooligansport spillet af 
gentlemen. Når man som voksen rugbyspiller 

(fortsættes næste side)
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kommer i klubhuset efter en turneringskamp, 
går man traditionen tro hen og henter to øl. 
Den ene øl byder man sin direkte kampmod-
stander. Den anden drikker man selv. En menig 
spiller brokker sig ikke til dommeren. Holdkap-
tajnen er den eneste, som har lov til at rette hen-
vendelse til denne. Bryder en spiller i kampens 
hede denne regel, rykkes hele hans hold ti meter 
tilbage på banen«. Thomas bedyrer i øvrigt, at 
rugby ikke blot er en sport for store muskuløse 
spillere. Et godt rugbyhold består af alle typer 
spillere, også de små vævre. 
»Jo, rugby betyder meget i mit liv«, siger Tho-
mas, og da jeg direkte spørger ham, om han 
kunne tænke sig at arbejde på at indføre spillet i 
sportsklubberne i Thy, svarer han henholdende: 
»Vi skal først have skolen på skinner. Senere må 
vi se, hvad der sker«. 
Det skal den nye forstander selvfølgelig svare, 
men alene det, at jeg tillader mig at spørge, af-
slører vist, at jeg ser et »igangsætterpotentiale« i 
Thomas. (Velkommen til vor landsdel).
På skolen er der allerede oprettet en rugbylinie 
med 20 drenge og en pige tilmeldt. Den 20. 
april skal otte rugbyspillere fra Svankjær del-
tage i danmarksturneringen i Hundested, hvor 
de danner hold med spillere fra 
Holstebro, Odder og Ålborg. 
Skolen satser fremover på at ind-
købe et antal havkajakker. Ideen 
har Thomas med fra Odder, 
hvor han en tid har haft freelance 
ansættelse ved Odder museum. 
Han sejlede med små havkajak-
hold ud til historiske steder, hvor han berettede 
om fortidige hændelser. 

THOMAS ARVAD MEIERS   
FAMILIÆRE BAGGRUND
»Stop en kende, Thomas!« bad jeg. «Inden vi går 
videre med dine planer for Svankjær Efterskole, 
må du lige fortælle lidt om dig selv«.
»Jeg er født i Odense, men voksede op i Odder. 
Min far var dels i fjerkræbranchen og dels i møl-
leribranchen, hvor han var ansat i K.F.K. Senere 
blev han underdirektør i Peder P. Hedegaard 

Foods med hjemsted i Hadsund. Min mor er 
uddannet sygeplejerske. 
I hjemmet var vi to børn. Min storesøster er 
syv år ældre end mig, så vi havde som børn og 
unge ikke så meget med hinanden at gøre. Jeg er 
gift med Iben, som er tre år yngre end jeg. Hun 

kommer fra en søskendeflok på 
ni, hvoraf de tre er piger.
Vi har børnene Theis på elleve 
år og Karla på otte år. Morsomt 
nok har min storesøster også en 
dreng på elleve år og en pige på 
otte år«. 

IBEN OG BØRNENE     
KOMMER TIL SOMMER
»Jeg påbegyndte min læreruddannelse på Århus 
Seminarium, men i praktikperioden var jeg på 
Hou Maritime Idrætsefterskole. Ved periodens 
udløb tilbød skolen mig ansættelse i en 80% stil-
ling på adventurelinjen som havkajaklærer, og 
jeg slog til. Det betød, at jeg fortsatte min semi-
narieuddannelse som netstuderende. Den ende-
lige eksamen aflagde jeg på Haderslev Seminari-
um med liniefagene samfundsfag, matematik og 
historie. Efterskoleverdenen kender jeg desuden 
til fra senere ansættelse på Design- og Idræts-

Vi skal først have sko-
len på skinner. Senere 

må vi se, hvad der sker.



13

efterskolen »Skamling« ved Kolding, og jeg har 
gennemgået en lederuddannelse i efterskolefor-
eningens regi.      
Foreløbig er jeg den eneste i familien, som er 
flyttet ind i skolens forstanderbolig, da Iben 
endnu er under uddannelse til lærer på Århus 
Seminarium, så jeg pendler i 
weekenden mellem Odder og 
Svankjær. Iben og børnene kom-
mer til sommer, hvorefter hun 
fortsætter på seminariet som 
fjernstuderende.
Theis og Karla er med virk-
ning fra det nye skoleår tilmeldt 
Sønderhå-Hørsted Friskole, som 
for os at se har et godt værdig-
rundlag. De har indtil nu gået 
på Rathlouskolen i Odder, som 
også er en fri grundskole.
Theis går meget op i rugby, og 
da han helt åbenbart er et stort 
talent som spilfordeler og play-
maker, vil vi give ham chancen 
for at udvikle talentet. Han er 
tilmeldt rugbyklubben i Ålborg for den kom-
mende sæson.   
Karla fortjener sit eget lille afsnit i denne histo-
rie. Hun glimrer ved sin opfindsomhed. Hvor 
andre af hendes jævnaldrende møder en mur, 
ser Karla en mulighed, og pludselig er hun i 
gang med at realisere et projekt. Som fodbold-
spiller vælger hun ofte målmandsposten, og der 
er langt mellem de centerforwards, der kan kyse 
hende.       
Ibens liniefag er specialpædagogik, og hun er 
dygtig til kreative fag. Iben er som resten af fa-
milien interesseret i sport, men selv nøjes hun 
for tiden med at gå ture med hunden
Jeg har bemærket, at Iben har en særlig evne til 
at spotte trivselsproblemer hos unge mennesker.
Vi ser frem til den dag, vi i fællesskab skal ud-
fylde rollen som forstanderpar på Svankjær Ef-
terskole«.

PROJEKTARBEJDE VINDER FREM
Da jeg spørger Thomas, hvilke visioner han har 
for undervisning i mere traditionelle skolefag, 

svarer han, at nye tider kræver nye metoder. 
Eleverne vil efter opholdet i Svankjær søge til 
nye undervisningsinstitutioner, hvor trenden 
går mod projektarbejde. Det må efterskolen 
forberede dem på.

Eleverne kommer til at arbejde 
i teams af skiftende størrelse og 
med skiftende antal lærere til-
knyttet. Man kan sagtens fore-
stille sig, at det optimale læ-
rerteam ved et givet projekt vil 
være: en fysiklærer, en dansklæ-
rer og en musiklærer.
Der kan laves projektorienteret 
undervisning omkring et utal 
af emner afhængigt af fantasien 
hos de lærere/elever som indgår 
i samarbejdet: Hvad med om 
et matematikhold lavede en be-
regning over, om det på sigt kan 
betale sig at udskifte alle skolens 
vinduesruder, så man går fra to-
lagsglas til trelagsglas?

Thomas forkaster på ingen måde traditionel 
klasseundervisning, men han vægter projekt-
orienteret undervisning med praktiske/teoreti-
ske arbejdsopgaver udført af elever og lærere, 
som indgår i skiftende samarbejdsrelationer.

REMTRÆKKET MELLEM    
AT GIVE OG AT MODTAGE
Efterskoleformen er for ham at se ideel. »Her 
er vi i princippet sammen døgnet rundt, så vi 
vinder rigtig meget på fællesskabet. Målet er, at 
såvel elever som ansatte kommer til at opleve, 
hvor livgivende det er at indgå i et læringsmiljø, 
hvor der kører et kontinuerligt remtræk mellem 
det at give og det at modtage«.     
Da jeg spørger Thomas, om han ikke ser et 
problem i, at han som den meget fysisk aktive 
også skal kunne rumme den forsigtige, blege, 
tilbageholdende elev med de tynde arme, svarer 
Thomas: »Det er fint med mig. Vi mennesker er 
forskellige. Hovedsagen er, at eleven og læreren 
hele tiden har positive forventninger til hinan-

Her er vi i princippet 
sammen døgnet rundt, 

så vi vinder rigtig 
meget på fællesska-

bet. Målet er, at såvel 
elever som ansatte 

kommer til at opleve, 
hvor livgivende det er 
at indgå i et lærings-

miljø, hvor der kører et 
kontinuerligt remtræk 
mellem det at give og 

det at modtage.     
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den. Det har noget at gøre med at skabe gensi-
dig motivation, så enhver gør sit bedste. Mere 
kan ingen med rette forlange«. 

OM AT SIGTE MOD DE   
SAMME PEJLEMÆRKER
Thomas omtaler alle ansatte på skolen som sine 
kolleger. De ansatte har forskellige funktioner, 
men ingen rangerer over andre. Som ny forstan-
der på skolen har han på pædagogiske møder 
fornemmet, at der er fodslag blandt de ansatte. 
Han tror, man i fællesskab vil finde konsensus 
om, hvilke pejlemærker skolen skal styre mod, 
så Svankjær Efterskoles elever via opholdet her 
får det bedste grundlag for at komme videre i 
tilværelsen.          

Sognenyt ønsker Thomas og hans familie 
til lykke med ansættelsen!

Af Villiam Mortensen

IT’S THY TIME!
- ET ANTROPOLOGISK FELTARBEJDE 

Det er nyt, helt fremmed. Det er mørkt, helt 
mørkt. Det er stille, helt stille… lige indtil jeg 
vækkes af en mystisk puslen. Halvt i søvne står 
jeg ud af sengen og forsøger at orientere mig 
i det lille værelse, som skal være mit hjem de 
næste ti uger. Jeg prøver at tænde først den ene 
lampe og så den anden. Begge 
pærer er sprunget. Lommelyg-
ten, som jeg har taget med hjem-
mefra, ligger nederst i kufferten. 
Jeg kravler i seng igen. Lydene 
tager til, som jeg ligger der i 
mørket. Det bliver en nat med 
meget lidt søvn. Og mig der el-
lers plejer at sove som en sten 
uden at ænse hverken fulde men-
neskers råben eller gadelygternes skær fra min 
lejlighed i indre København. Klokken er 7.30, 
da jeg endnu engang vækkes af denne - for mig 
fremmede - puslen. Det er nu blevet lyst uden-
for, og jeg bevæger mig forsigtigt i retning mod 
lyden. Det bevæger sig. Jeg træder et skridt til-
bage. Det kigger på mig fra hylden med mine 

nyindkøbte madvarer. Først da går det op for 
mig, at jeg har tilbragt natten i selskab med en 
mus, som har nydt godt af mit rugbrød. Og 
først da går det op for mig, hvad det egentligt 
er, at jeg har kastet mig ud i. Jeg er på udebane.

FRA KØBENHAVN  
TIL THY TUR/RETUR
At komme fra studielivet i 
København til landsbylivet i 
Svankjær skulle vise sig at være 
noget af en omvæltning. Nok 
er jeg født og opvokset i Jyl-
land, men jeg havde aldrig tidli-
gere været i Thy og havde ingen 

anelse om, hvad jeg kunne forvente. Jeg havde 
bestemt ikke ventet at skulle stå ansigt til ansigt 
med en mus, og da slet ikke den allerførste dag. 
Hvad jeg heller ikke havde forudset var den 
ringe mobildækning. Jeg har tidligere været bo-
sat i Sydafrika, hvor telefonen uden videre gik 
igennem til Danmark, men i Svankjær måtte 
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jeg på jagt efter et signal. På samme måde over-
raskede det mig, at den offentlige transport er 
begrænset til skolebussen, og at nærmeste ind-
køb ligger i Bedsted omkring syv kilometer fra 
Svankjær. Jeg er vant til, at man i København 
aldrig skal vente mere end fem minutter på bus-
sen, og at indkøbsmulighederne er 
lige om hjørnet. Med en cykeltaske 
fastmonteret på bagagebæreren og 
en rygsæk på ryggen lykkedes det 
mig at fragte mine ugentlige indkøb 
hjem fra Sparkøbmanden i Bedsted. 
Hvor jeg i København aldrig vil kun-
ne cykle gennem byen uden at være 
omgivet af andre cyklister, oplevede 
jeg ofte at være eneste cyklist på ga-
derne i og omkring Svankjær. Heller 
ikke taxaer så jeg mange af i gade-
billedet. En dag, hvor jeg skulle til stationen i 
Bedsted, oplevede jeg, hvor vanskeligt det kan 
være at bestille en taxa. Jeg ringede forgæves til 
de tre første taxaselskaber, der alle viste sig at 
være nedlagt. Da jeg endelig kom igennem til 
et selskab, kunne de først komme efter en time. 
Til sidst lykkedes det mig at få fat i en taxa fra 
Thisted. Chaufføren havde aldrig før været i 
Svankjær. Til gengæld kunne han berette om, at 
han ugen forinden havde hentet et par turister i 
Lyngby, som var blevet trætte af at gå.

Mørket, stilheden, de øde gader, den mang-
lende mobildækning, de begrænsede transport-
muligheder og afstanden til indkøb er sammen 

med de vindblæste træer og vindmøllerne blot 
nogle af de mest mærkbare og synlige forskel-
le, som jeg stod over for i mit møde med Thy. 
Men hvad der virkelig blev en øjenåbner for 
mig var mit møde med de mennesker, som bor i 
Svankjær og Lyngby, og som inviterede mig ind 

i deres livsverden.

EKSOTISKE THY
At det lige blev hverdagsli-
vet i Svankjær og Lyngby, 
at jeg som antropologistu-
derende valgte at rette min 
opmærksomhed imod, var 
egentligt lidt af et tilfælde. 
Jeg kunne have valgt hvad 
som helst, hvor som helst. 
Jeg ønskede at udnytte 

muligheden for at komme nærmere en del af 
Danmark, som jeg ikke på forhånd havde noget 
kendskab til. For mig var Thy eksotisk. Der-
for valgte jeg i efteråret 2012 at bosætte mig i 
Svankjær for en periode.
Danmarks yderområder har de senere år været 
genstand for intens debat, og mindre flatterende 
betegnelser som ’Udkantsdanmark’ og ’Den 
rådne banan’ et blevet anvendt om landets tyndt 
befolkede områder. Det er min opfattelse, at det 
levede liv i de danske yderområder kalder på en 
mere nuanceret forståelse, og at folk, der bebor 
disse steder, fortjener bedre end de kategorier, 
der normalt bruges til at beskrive dem.

(fortsættes næste side)
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Men hvad der virkelig 
blev en øjenåbner for 

mig var mit møde med 
de mennesker, som bor 
i Svankjær og Lyngby, 
og som inviterede mig 
ind i deres livsverden.
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FRA FREMMED TIL (STED)KENDT
Jeg var på én og samme tid forventningsfuld og 
en smule nervøs ved tanken om, hvad der ven-
tede mig, da jeg satte kursen mod Thy. Frem for 
alt var jeg draget af en nysgerrighed. En nysger-
righed efter at opleve hverdagslivet i denne del 
af landet.
I løbet af få uger gik jeg fra slet ikke at kende én 
eneste til at kende flere af byens beboere. Det 
var en gradvis proces at få gjort opmærksom på 
min tilstedeværelse, og egne personlige græn-
ser måtte brydes. Små tilfældigheder banede 
vejen. Det endelige vendepunkt 
kom, da jeg en eftermiddag i 
november deltog i tirsdagsklub-
ben. Pludselig begyndte jeg at 
blive genkendt. Jeg blev stadig 
lige overrasket hver eneste gang, 
der var nogle, der hilste på mig 
i gaderne eller hos Sparkøbman-
den i Bedsted. Hvis jeg med ét 
ord skal beskrive mit møde med 
Svankjær og Lyngbys beboere, 
må det være imødekommenhed. Vi hører altid om, 
hvor lukket et folkefærd danskerne er, men det 
var langt fra min oplevelse af thyboerne. Tvært-
imod blev jeg positivt overrasket over, hvordan 
jeg alle vegne blev taget imod med åbne arme og 
inviteret indenfor i folks private hjem, ligesom 
at jeg ved flere lejligheder blev hentet og bragt 
af folk, der tilbød at vise mig rundt på egnen.
Havde man spurgt mig forinden, havde jeg ikke 
troet det muligt, men jeg kom faktisk til at føle 
mig hjemme. Jeg kom til at mærke den positive 
omsorg, som flere af Svankjær og Lyngbys be-
boere fremhævede som en kvalitet ved lands-
bylivet. Er der noget, som jeg tager med mig 

videre fra mit ophold, så er det, at alle steder 
- og alle mennesker - har en spændende historie 
at fortælle. Med afsæt i mine oplevelser i Thy 
og ikke mindst mine samtaler med thyboerne, 
vil jeg i mit kommende speciale rette fokus mod 
betydningen af de steder, vi som mennesker har 
et særligt tilhørsforhold til. 

HYGGE OG SAMVÆR
I løbet af mit ophold tog jeg del i alt lige fra 
filmaften, fiskeauktion og julemarked til musi-
cal på efterskolen og viseaften i Hurup. Jeg var 

med på arbejde i en genbrugs-
butik og kørte rundt en hel dag 
med skolebussen. Det var også i 
Thy, at jeg første gang stiftede 
bekendtskab med disciplinen 
’Carpet Bowls’, da jeg her fik en 
plads på holdet. Som til de fleste 
andre arrangementer, som jeg 
deltog i, afsluttedes også Carpet 
Bowls med kaffe og kage. Al-
drig før har jeg drukket så meget 

kaffe og spist så meget kage som under mit op-
hold i Thy. Det må være indbegrebet af hygge 
og samvær i thybosk forstand. Én nævnte på et 
tidspunkt for mig, at man kunne ønske sig en 
mere positiv branding af Thy, som eksempelvis 
’It’s Thy Time’, der i forlængelse af det engelske 
udtryk ’It’s Tea Time’ associerer til noget rart 
og hyggeligt. Og lige præcis dette udtryk op-
summerer på bedste vis min oplevelse af livet i 
Thy. Fra at have opfattet Thy som eksotisk og 
fremmedartet, kunne jeg efter mit ophold tage 
retur til København med en oplevelse af Thy 
som et sted, der emmer af hjemlig hygge, imø-
dekommenhed og omsorg.

Af Maria Koch Jensen
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Hvis jeg med ét ord 
skal beskrive mit møde 

med Svankjær og 
Lyngbys beboere, må 
det være imødekom-

menhed.
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SCT. NICOLAI TJENESTEN 
LÆGGER ØRE TIL, MEN GIVER INGEN FÆRDIGE SVAR

Jeg vil gerne fortælle dig om en mulighed for den, 
der mangler nogen at tale med. Om det, der fyl-
der, gør bekymret, vred, trist eller glad. Det, der 
måske er svært at tale om med dem, man kender. 
Jeg vil gerne fortælle dig om Nicolai med de 
store ører.

Når sandheden skal frem, så aner 
jeg ikke,  hvordan Nicolai ser ud. 
Men jeg ser for mig én med nogle 
kolossale ører. To tragte,  der når 
langt ud i natten for at opfange 
det, der bliver sagt til ham - eller 
hende. 
Sådan vil jeg gerne fortælle dig om Sct. Nicolai 
Tjenesten. Den folkekirkelige telefontjeneste, 
som også her i Vestjylland har åben for anonym 
henvendelse hver aften fra 20-02. Tjenesten har 
mange frivillige medarbejdere. Nogle er præster, 
andre har helt andre erhverv, men det vigtigste, 
der er at sige om dem alle sammen, er, at de er 
mennesker.
Og fordi Nicolai Tjenesten i bund og grund er et 
menneske at tale med, kan jeg ikke rigtigt slippe 
billedet fra før: Nicolai med de store ører.

Også selvom det, han lytter til ind imellem kan 
være svært at rumme. For mennesker kan rammes 
så hårdt. Så ved Nicolai, som Benny Andersen si-
ger: »En klagesang er til for at høres, ikke en stil, 
der skal rettes i«.

Og han ved, at en klagesang rum-
mer lange pauser af tavshed, som 
ikke for enhver pris skal brydes. 
Det kan tage tid for den, der rin-
ger at finde de ord frem, der skal 
til for at fortælle, hvad det handler 
om. Og den tid er der. Nicolai har 
ikke travlt. Han er der bare.

Nicolai har ingen store bøger, der hedder 
»DE  RIGTIGE  SVAR« eller »LØSNINGER-
NES A-Z«. Er der konkrete spørgsmål, som kræ-
ver et svar, så er han ikke bange for at melde ud. 
Men grundlæggende er Nicolai ikke fokuseret på 
at gøre noget. For han ved, at når mennesker har 
det svært, så har man oftest brug for en at følges 
med. Om end det så blot er et kort stykke ad vejen.
Og nær kan man være, selvom der er mange kilo-
meter ledning imellem. Man kan godt være nær på 
den, hvis ansigt man ikke kan se. Og samtidig ved 
Nicolai også, at der for mennesker kan være en 
stor frihed i IKKE at skulle sidde ansigt til ansigt 
med den, de blotlægger deres inderste for.
Nicolai gør sig ingen illusioner om, at han kan 
fjerne eller behandle. Men han kan følge med og 
måske hjælpe videre på vej.

Nicolais virke er båret af næstekærlighed. Det be-
tyder, at han løfter røret med viljen til at bruge 
sine kolossale ører. At lytte med alt andet end li-
gegyldighed.
Det er tydeligt nok, at han er i familie med Kir-
kens Korshær. De deler syn på mangt og meget. 
Især at ethvert menneske er det hele værd.

Nu har jeg fortalt dig om Nicolai. Han træffes på 
tlf  70 120 110 - hver eneste dag  mellem 20 og 02.

Af Eskil Hvam Jessen efter en artikel 
af korshærspræst Lene Berntsen

En klagesang er til for 
at høres, ikke en stil, 

der skal rettes i.
Benny Andersen
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SOGNEREJSE TIL BELGIEN 
Da vores sognepræst Bart er Belgier, har der 
været en del henvendelser, om der ikke kunne 
holdes en sognerejse til Belgien. Bart har lovet 
at vise os rundt, og rejsen organiseres i et samar-
bejde med Hanstholm Rejser. 
Belgien er et land, som mange danskere har kørt 
igennem, men som ikke særligt mange har be-
søgt. Det tætbefolkede lille land byder på man-
ge turistiske overraskelser. Landet har dobbelt 
så mange indbyggere som Danmark (11 mil-
lion) på et areal på størrelse med Jylland (30.000 
km2). Belgien kaldes nogle gange »Europa i det 
små«. Landet har ikke mindre end tre officielle 
sprog- og kulturområder (flamsk, fransk, tysk), 
og Belgiens hovedstad, Bruxelles, fungerer som 
både den Europæiske Unions og NATOs uof-
ficielle hovedstad.
Belgien blev først uafhængigt i 1830, men lan-
det har historisk set spillet en nøglerolle i mid-
delalderen med handelsbyer som Brygge og 
Gent, i Napoleonskrigene (Waterloo), som ko-
lonimagt (Congo) og under første verdenskrig 
(vestfronten).
Belgien er et paradis for øl-entusiaster med over 
1000 forskellige ølmærker, hvoraf mange har 
deres egne individuelle ølglas, hvorfra netop 
den øl og kun den øl må serveres. Landet er 
desuden synonym med vafler, pomfritter og 

chokolade. Der er så meget andet at udforske i 
et land, hvor cafe- og restaurantbesøg er natio-
nalsport!  
Lidt mindre kendt er det måske, at en hel del 
danskere bruger det belgiske sygehusvæsen for 
at slippe for ventelister, eller at landet huser 
mere end 700 tegneserieforfattere. Belgiens 
største havneby, Antwerpen, er verdenshoved-
stad for diamanthandelen (mere end 85% af ver-
dens uslebne diamanter forhandles her) og et af 
Europas vigtigste modecentre. Brugge og Bru-
xelles er derimod kendt for (kniplinge)blonder 
og gobeliner, et håndværk som stadig brødfø-
der mange hundrede familier i landet. 
Af  kendte belgiere kan f.eks. nævnes malere 
som Rubens eller Magritte, sangere som Jacques 
Brel eller Helmut Lotti, sportsfolk som Kim 
Clijsters, målmanden Jean-Marie Pfaff eller cy-
kelrytteren Eddie Merkx. Og så findes der selv-
følgelig også fiktionsfigurerne Poirot og Tintin!

REJSENS PROGRAM
Sognerejsen vil finde sted i ugen omkring Kristi 
Himmelfart 2014, da besøget kombineres med 
Brygges årlige »Bloedprocessie«, et historisk 
optog med mere end 1700 figuranter. Vi har 
valgt at dele rejsen over to områder og to ho-
teller (hhv. to nætter i Leuven og fire nætter i 

Diksmuide) for at mindske kørsels-
afstandene. Begge hoteller har tre 
stjerner og ligger centralt i nogle 
mindre, men meget charmerende 
byer. 

Mandag den 26. maj 2014: Afrejse 
fra Svankjær. Kørsel gennem Jylland 
og Tyskland med passende pauser 
indtil vi når vores hotel hen på af-
tenen. Den totale kørselsafstand er 
lige nøjagtigt 1.000 km. 

Tirsdag den 27. maj: Vallonien: 
Vi tager på opdagelse i den sydlige 
og fransktalende halvdel af Belgien. 
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Vallonien er en blanding af smukke, bakkede 
skovområder, bølgende landbrugsland og stærkt 
industrialiserede byområder fra tiden omkring 
den industrielle revolution. Vallonien var det 
andet område i Europa, der blev industrialise-
ret, efter at dampmaskinen var blevet opfundet 
i England i slutningen af 1700-tallet og smuglet 
til det nuværende Belgien. På vores lille rundtur 
i Vallonien besøger vi blandt andet det økume-
niske kloster Chevetogne, »Belgiens mindste 
by« Durbuy og grotterne i Han-sur-Lesse, som 
har fået tre stjerner i Michelin guiden. Hvis øn-
sket kan udflugten til Vallonien alt. kombineres 
med et besøg til Tintinmuseet eller Waterloo.

Onsdag den 28. maj: Bruxelles (Bryssel): 
Bruxelles er kontrasternes by. Byen er kosmo-
politisk og multikulturel, føles som en storby, 
men har faktisk færre indbyggere end Køben-
havn. Dagen byder på en tur omkring byens 
største seværdigheder (Manneken Pis, Ato-
mium, Grand Place, den gotiske domkirke St. 
Michel, den historiske bymidte). Desuden får 
vi en guidet tur i Europaparlamentet og et be-
søg på enten hortamuseet, et museum for en af 
jugendstilens skabere, eller det nationale kunst-
museum.
Bruxelles har tre stjerner i Michelin guiden, og 
både byens marked »Grand Place« og Hortamu-
seet står på Unesco’s verdensarvsliste.

Torsdag den 29. maj: Brugge: Byens historie 
strækker sig tilbage til romersk tid. Det var dog 
vikingerne, som gav Brugge sit navn. I højmid-
delalderen blev byen et centrum for klædehan-
del med England og stedet, hvor repræsentanter 

fra den Tyske Hansa og Italienerne (Venedig, 
Firenze) mødtes og handlede. Den middelalder-
lige velstand resulterede i et omfattende bygge-
ri. Kort efter byens storhedstid sandede Brygges 
adgang til havet til, og byen stagnerede, så det 
middelalderlige Brugge i høj grad er bevaret. 
Hele den historiske bykerne er Unesco Verdens-
arv, ligesom byens årlige procession »Bloedpro-
cessie« er på Unescos liste over menneskehe-
dens 90 »immaterielle mesterværker«. Nutidens 
Brygge huser blandt andet Europakollegiet, et 
eliteuniversitet, som tilbyder studieprogram-
mer inden for statskundskab, jura og økonomi 
og blandt andet leverer medarbejdere til EU’s 
institutioner. Det var her Helle Thorning Sch-
midt og Stephen Kinnock mødtes.
Om formiddagen besøger vi en lille del af by-
ens gamle bydel, mens der om eftermiddagen 
er reserveret en siddeplads til os, hvor vi kan se 
»blod-processionen«, der siden korstogenes tid 
hvert år er draget gennem byen.

Fredag den 30. maj: Ieper-området: Freda-
gens program omfatter to ret forskellige dele. 
Om formiddagen tager vi til Westevleteren 
Klostret, hvis øl adskillige gange er blevet kåret 
som verdens bedste. Hvis  der er interesse for 
det, kan vi også besøge en typisk belgisk kikse-
fabrik eller et bryggeri. Om eftermiddagen går 
turen til området omkring Ieper, som blev udsat 
for store ødelæggelser under første verdenskrig. 
De fire slag om Ieper kostede omkring 600.000 

(fortsættes næste side)

Et billede fra 
Brygges bloed-
processie.

Last post i Ieper.
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menneskeliv, uden at byen blev indtaget. 
Omkring byen ligger der 425.000 solda-
tergrave spredt over flere hundreder store 
og små kirkegårde. Vi besøger et par af 
disse kirkegårde, det utroligt flotte »Flan-
ders Fields« museum og hører eventuelt 
om aftenen »The Last Post«, et ritual som 
siden 1929 hver aften har fundet sted ved 
en byport, hvori navnene på de 54.896 
Britiske soldater, som aldrig blev fundet 
efter krigen, er graveret.

Lørdag den 31. maj: Brugge: Denne 
dag besøger vi byens vigtigste turistattraktio-
ner, og der er afsat tid til shopping, en tur i he-
stevogn eller i båd på byens kanaler, osv.

Søndag den 1. juni: efter morgenmaden på 
hotellet tager vi tilbage til Svankjær (1120 km). 
Vi forventer at være hjemme omkring midnat.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Rejsen finder kun sted, hvis der viser sig til-
strækkeligt mange deltagere. Derfor bedes evt. 
interesserede om at tilkendegive deres interesse 
inden den 1. september. Denne første tilmel-
ding er ganske uforpligtende. Til gengæld vil 
vi i begyndelsen af september tage stilling til, 
om rejsen vil finde sted. Der vil i givet fald blive 

holdt et møde i sognehuset, hvor det definitive 
program bliver præsenteret, og den bindende 
tilmelding kan ske. Interesserede vil selvfølge-
lig få skriftlig information om rejsen og mødet.
Udensogns interesserede er ligeledes velkomne, 
hvis der er plads.

Prisen for rejsen er desværre relativt højt, bl.a. 
på grund af, at der kræves to chauffører til rejsen 
frem og tilbage. Den oplyste pris er vejledende, 
da programmet ikke er definitivt, og da priserne 
for 2014 endnu ikke er tilgængelige. Rejsen 
organiseres af Hanstholm Rejser, og overnat-
ningerne sker på to tre stjernede hoteller, der 
tilhører hhv. Best Western og Novotel kæden.

Pris pr. person: 
6200 kr. v. 30-39 
deltagere; 5600 kr. 
ved 40-55 deltagere. 
Tillæg for enkeltvæ-
relse: 1050 kr.
Prisen inkluderer 
rejseudgifter, over-
natning med halv 
pension, egen mo-
derne langtursbus 
under hele ferien, 
rejsegarantifond og 
udgifter til entré 
og rundvisning på 
museer. Frokost står 
deltagerne selv for.

Grand Place i 
Bruxelles.

Blondeknipling
i Brugge.
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SOGNEUDFLUGT
Onsdag den 19. juni organiserer tirsdagsklub-
ben sin årlige udflugt, hvor alle, uanset alder, er 
velkomne. Turen går til Himmerland. Vi starter 
kl. 9.00 fra Hvidbjerg Vesten Aa Kirke og kører 
til Ørslevkloster, hvor klosterforvalter Garry 
Keyes fortæller om klosterkirken og om Ør-
slevkloster Refugium. Derefter spiser vi mid-
dag på Simested kro, hvor vi vil få flæskesteg 
og citronfromage. Eftermiddagen tilbringer vi 

TIRSDAGSKLUB

i Aars, hvor vi skal se Nutidsmuseum og hvor 
vi drikker kaffe. Hjemkomsten forventes ca. kl. 
17.30.
Udflugten koster 250 kr. pr. person. Tilmel-
dingen kan ske til Bart (tlf. 97 94 81 28) senest 
mandag den 10. juni.

NY SÆSON
Tirsdagsklubben tager hul på den nye sæson 
tirsdag den 3. september, hvor vi får besøg af 
Christian Baun, som har haft tøjbutik i Hurup. 
Han fortæller om sit liv og virke. 

Borgmester Lene 
Kjelgaard Jensen 
fortalte tirsdags-
klubben om kom-
munens muligheder 
og udfordringer.

I februar fik tirsdagsklubben besøg af provstivolontørene Malene 
Holm og Helene Michaelsen, som fortalte om deres projektrejse til 
Cameroun.

TEOLOGISK VOKSENUNDERVISNING I AALBORG STIFT
Undervisning på 8 lørdage fra oktober til marts.
Der kræves ingen forkundskaber.

Sted: Aalborg Budolfi kirke og nærliggende lokaler, 
9000 Aalborg

Henvendelse: Program med alle relevante oplysninger kan 
rekvireres på følgende adresse:
Teologisk Voksenundervisning, 
Thulebakken 1, 9000 Aalborg
Tlf. 98 18 80 88 / 96 34 19 21 / 60 83 35 09
Mail: lrb@km.dk 
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MORGENKIRKEKAFFE
Som et nyt tiltag organiseres der et par søndage om året morgenkaffe kl. 9.15 inden højmessen. 
Morgenkaffe finder altid sted i sognehuset og gudstjenesten følger kl. 10.30 i Hvidbjerg V. Aa 
kirke. Vi spiser rundstykker og øver en mindre kendt salme. Ingen tilmelding er nødvendig. 
De kommende datoer er søndag den 23. juni og søndag den 11. august.

»HEFTIG OG BEGEJSTRET - ET KOR FRA NORD«
- FILM OG FOREDRAG VED THORBJØRN BERG

Svankjær Sognegård, mandag den 9. september kl. 19.00.

Titlen på foredraget stammer fra filmen af samme navn, som fortæl-
ler om et mandskor fra det nordligste Norge. Umiddelbart ikke sær-
ligt interessant, tænker læseren måske.  Men interessant er det: Koret 
kommer fra Berlevåg - et lille forblæst fiskersamfund med 1200 ind-
byggere i det nordligste Norge. Et sådant sted kan kun overleve, hvis 
mennesket selv vil - og det vil de i Berlevåg. Der er f.eks. 41 forenin-
ger i byen. Den vigtigste af dem er sangkoret. Hver eneste onsdag 
aften siden 1917 har byens mænd mødtes for at synge sammen.
En ung filminstruktør fandt fænomenet så interessant, at han lavede 

filmen »Heftig og begejstret« om koret. Filmen gik sin sejrsgang, og koret blev berømt viden 
om og kom på store verdensturneer. En ganske forbløffende historie. Thorbjørn Berg, tidligere 
højskoleforstander og -lærer, har boet i Danmark det meste af sit voksenliv. Men han er såmænd 
født i Berlevåg og har haft sin barn- og ungdom der. Denne aften vil han fortælle om koret, som 
han kender indefra, så vi kan glæde os ekstra meget til koncerten med Berlevåg Mandskor, som 
helt sensationelt kommer til vores kirke i Svankjær den 13. sept.

Gratis adgang.

KALENDEREN
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SOMMERSANGE
For ottende år i træk indbydes der til sommersang i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Aftenen finder 
sted onsdag den 3. juli fra kl. 19.30. Det er en dejlig tradition, hvor vi synger nogle af vore 
skønne sommersange. Vi vil selvfølgeligt synge nogle af de mest kendte - og så skal vi måske 
også lære et par nye. Der vil som alle de andre år være solosang ved Villy Petersen, i år akkom-
pagneret af Kirsten Madsen. Sangene bliver afvekslet med poesi og fortælling. Det er en aften, 
hvor vi vil opleve fællesskabet og glæden ved at synge sammen.

Velkommen til at lytte og til at synge med!

KONCERT MED BERLEVÅG MANNSANGFORENING
i Svankjær Kirke fredag den 13. september kl. 14.00

Det er ikke mindre end en sensation, at Berlevåg Mannsangforening har sagt ja til at lave en 
koncert for os i Svankjær Kirke.
Koret, der kommer hele vejen fra Berlevåg - den nordligste plet i Skandinavien direkte ud til Is-
havet - består af mænd i alle aldre. Koret blev stiftet i 1917. Et æresmedlem, Einar Strand, nåede 
endda at være medlem i 75 år og sikrede sig derved en plads i Guinness Rekordbog. Koret fik 
et uventet gennembrud for godt 10 år siden, da en ung filminstruktør opdagede dem og lavede 
dokumentarfilmen »Heftig og begejstret«. 
I Danmark lavede DR2 i 2004 en temaaften 
om koret - med bl.a. en skildring af livet i 
Berlevåg af Søren Ryge.
Filmen gjorde koret berømt langt ud over 
Norges grænser. Koret er siden blevet invite-
ret på turneer til Japan, USA og rundt i Euro-
pa. Det er tredje gang koret er i Danmark. De 
har bl.a. sunget i Tivoli - og på Orange Scene 
på Roskildefestivalen! Koret synger stadig 
med varme, humor og med liv og lyst. Og 
skulle det rent musikalske en sjælden gang 
glippe, så opvejes det rigeligt af den sang-
glæde, som koret til gengæld udstråler.

Det bliver en koncert af de helt sjældne!

Pris kr. 50. Billetter kan reserveres hos or-
ganist Kirsten Madsen (tlf. 51 90 42 05) og 
hos menighedsrådsmedlemmerne.
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VIL DU GI’ EN HÅND?
I kirken og Sognehuset sker der mange ting. I menighedsrådet har vi talt om, at vi så gerne 
vil have en gruppe mennesker, der engang imellem lige vil give en hånd. Det kunne være 
med en stor opgave eller med en lille. Kunne du tænke dig at bage en kage engang imellem? 
Kunne du have lyst til at stå for at vælge sange og salmer til en fyraftenssang? Eller måske at 
hjælpe til ved en børnegudstjeneste eller en anden aktivitet for børn? Eller kunne du have 
tid til at stå for kaffen ved en sogneaften? Eller har du noget helt andet, som du gerne vil 
bidrage med?
Hvis du har tid og lyst, kan du kontakte Bart. Vi bliver meget glade for alle henvendelser.
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DEN BLÅ BOG I SOGNEHUSET - ET TILBAGEBLIK
I begyndelsen af 2013 blev der holdt 8 aftener med højskolesangbogen. Foredragsaftenerne trak 
virkeligt mange mennesker til Svankjær. Vi havde ikke mindre end 458 besøgende over de otte 
aftener. Alle var begejstrede og lyttede stille til foredragene, men når der skulle synges med på 
de skønne melodier, var det med fuld røst fra alle fremmødte.
Et par aftener henne i foredragsrækken, kom en lille overraskelse, idet en af de voksne havde en 
lille »sanglærke« med, som trofast hjalp til med at dække op i sognehuset. Kirsten Madsen fik 
den lille »sanglærke«, Signe Nørgaard Stüker, til at synge en solosang for os. Dette gentog sig 
de øvrige aftener.
Den sidste aften i foredragsserien var helt speciel. Kirsten Madsens datter, Naja Helmer, var på 
ferie i Thy og var taget med i sognehuset, og ikke kun var hun taget med, hun havde også taget 
sin bratsch med, og sammen med Kirsten spillede hun på den til fællessangene. Vi fik også et 
par numre udenfor programmet med duet for klaver og bratsch. På den sidste aften havde Signe 
Stüker taget en veninde med, Amalie Stensgaard Veje, så det var skønsang fra de to piger, vi 
kunne lytte til. Selvfølgelig var der denne aften længere klapsalver, end vi ellers oplevede de 
andre aftener.
For de mange gæster var kaffebordet den sidste aften også markeret som noget specielt, idet 
Marianne Fyhring, vores graver, havde kreeret lagkage til alle. Sidst på aftenen, blev der over-
rakt blomster til de to piger og til Kirsten Madsen. Naja Helmer fik overrakt en gaveæske med 
rødvin. Vi ser nu alle frem til, at der til efteråret vil komme endnu flere aftener med foredrag og 
sang fra den blå bog.

Af Freddie Fenger
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FAMILIEGUDSTJENESTE 
Søndag den 16. juni holdes der en børneven-
lig gudstjeneste i Lodbjerg kirke. Alle barnlige 
sjæle 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 kakao (kaffe for 
de lidt ældre børn) og kager på pladsen bag ved 
kirken.

KRÆMMERMARKEDSGUDSTJENESTE
I år har Svankjær marked 25 års jubilæum. Som 
et led i festprogrammet har beboerforeningen 
og menighedsrådet valgt at der holdes en fest-
gudstjeneste fredag den 5. juli kl. 19.00 i 
Hvidbjerg Vesten Aa kirke. På denne måde 
genoptages en årelang tradition - samt gives der 
mulighed for en lidt anderledes gudstjeneste. 
Temaet vil være fiskerlivet - i tråd med Lyng-
bys historie. Vi har inviteret den morsingske 
folkemusikgruppe Trio Rose til at spille hav- 
og fiskersange. Eskil vil interviewe Hans Erik 

SÆRLIGE ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER

KALENDEREN

Nørgaard fra Agger. Gudstjenesten vil derfor 
indeholde både musik, fællessang, fortællinger, 
og meget mere.
Efter gudstjenesten er alle inviteret til en kop 
kaffe i teltet ved sportspladsen.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Igennem efterhånden rigtig mange år - siden 
sommeren 2002 - holdes der hver sommer en 
friluftsgudstjeneste i Lyngby.  Som i de seneste 
år vil gudstjenesten foregå i Henny Kruses have 
midt i Lyngby by (Lyngbyvej 32). Her er dejlig 
læ for vinden og dog er det så nær ved havet, at 
man kan høre dets brusen. I år vil Kaj Mogen-
sen stå for gudstjenesten. Svankjær Savværk står 
for den musikalske side af gudstjenesten.
Gudstjenesten holdes søndag den 21. juli, dvs. 
dagen efter »Lyngbydagen«. På denne måde er 
vi sikre på, gudstjenesten kan finde sted enten 
i haven eller i tilfælde af regnvejr i teltet. Efter 
gudstjenesten er der kirkekaffe og mulighed for 
at synge sommersange.
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KONTAKT
Præst: 
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28  
Mail: baau@km.dk

Menighedsrådsformand: 
Ulla Hilligsøe
Lodbjergvej 50,
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 80 59 / 26 36 80 59
Mail: hilligsoee@mail.dk

Graver ved Ørum 
og Lodbjerg kirker:
Birgit Kynde
Lodbjergvej 39, Lodbjerg, 
7770 Vestervig
Tlf.  20 97 09 48
Mail: pky@nst.dk  

Graver ved Hvidbjerg 
Vesten Aa kirke:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 28 44 63 31
Mail: marianne.fyhring@
hotmail.com

Mere info?
Se vores hjemmeside:
www.klitsogne.dk

Kirkebladsudvalg: 
Freddie Fenger, 
Ethel Markusen, 
Villiam Mortensen
Jette Stüker og 
Bart Vanden Auweele (ansv.)
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HØSTGUDSTJENESTE
I år vil vort pastorats fælles (og 
eneste) høstgudstjeneste finde 
sted i Lodbjerg Kirke søndag 
den 29. september kl. 10.30. 
Høstgudstjenesten er en lejlig-
hed til at takke Gud for »vort 
daglige brød«, alt det, som ikke 
er en selvfølge, men en under-
fuld gave. Samtidig er det ved 
netop denne gudstjeneste en 
tradition også at huske dem, 
som har brug for vores hjælp.

KIRKEBIL

Kirkebilen til alle gudstje-
nester og kirkelige arran-
gementer kan bestilles hos: 
Dantaxi Thisted på tlf. 
97 92 04 22.

Trio Rose ved natkirken i januar. 
Trioen spiller også ved kræm-
mermarkedsgudstjenesten.
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 JUNI
Torsdag den 6. kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Tirsdag den 11. kl. 19.00 - 21.30:  Menighedsrådsmøde.
Søndag den 16.  kl. 10.30:  Familiegudstjeneste (Lodbjerg kirke).
Onsdag den 19 kl. 9.00 - 17.30:  Sogneudflugt til Ørslevkloster og Aars     
   nutidsmuseum.
Søndag den 23.  kl. 9.15 - 10.20:  Morgenkaffe i sognehuset.

 JULI
Onsdag den 3. kl. 19.30 - 21.00:  Sommersange v. Villy Petersen      
   (Hvidbjerg V. Aa kirke).
Fredag den 5. kl. 19.00 - 20.00:  Festgudstjeneste i anledning af 25. år Svankjær    
   Marked (Hvidbjerg V. Aa kirke).     
   Efterfølgende kaffe i teltet ved klubhuset.
Søndag den 21. kl. 10.30 - 11.30:  Friluftsgudstjeneste i Lyngby, v. Kaj Mogensen    
   og Svankjær Savværk.

 
 AUGUST
Søndag den 11.  kl. 9.15 - 10.20:  Morgenkaffe i sognehuset.
Tirsdag den 20. kl. 19.00 - 21.30:  Menighedsrådsmøde.
Søndag den 25.  kl. 10.30:  Konfirmandvelkomstgudstjeneste 
   (Hvidbjerg V. Aa kirke).  
   Efterfølgende kirkekaffe og plantning af 
   konfirmandholdets paradisæbletræ.
Torsdag den 29.  kl. 8.00 - 9.25:  Første undervisningstime for de nye konfirmander.

 SEPTEMBER
Tirsdag den 3. kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub.
Torsdag den 5. kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Mandag den 9. kl. 19.30 - 21.00:  Foredrag og film om Berlevåg mandskor.
Fredag den 13. kl. 14.00 - 15.30:  Koncert med Berlevåg Mandskor (Hvidbjerg kirke).
Torsdag den 26. kl. 19.00 - 21.30: Menighedsrådsmøde.

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


