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SOGNENYT

GUDSTJENESTER
JUNI 
Pinsedag, søndag den 8.: 
Lodbjerg - 6.00 Efterfølgende skovtur 
og morgenmad hos klitplantøren.
Hvidbjerg V.Aa - 10.30

Mandag den 9.: 
Fælles provsti-friluftsgudstjeneste 
på Ashøje - 10.30

Søndag den 15.: 
Hvidbjerg V.Aa - 10.30
Efterfølgende kirkefrokost og sognemøde.

Søndag den 22.: 
Hvidbjerg V.Aa - 9.00 Claus Nybo.

Søndag den 29.: Ørum - 10.30
 

JULI
Søndag den 6.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30

Søndag den 13.: Lodbjerg - 10.30

Søndag den 20.: Lyngby - 14.00 Frilufts-
gudstjeneste. Svankjær Savværk medvirker. 
Efterfølgende kirkekaffe (Lyngbyvej 32).

Søndag den 27.: 
Hvidbjerg V.Aa - 10.30 Jens Fahnøe Munks-
gaard.

AUGUST
Søndag den 3.: 
Ørum - 14.00 Claus Nybo.

Søndag den 10.: 
Lodbjerg - 14.00 Claus Nybo.

Søndag den 17.: 
Hvidbjerg V.Aa - 10.30 Konfirmand-
velkomstgudstjeneste. Efterfølgende kirkekaffe.

Søndag den 24.: Ørum - 10.30

Søndag den 31.: 
Hvidbjerg V.Aa - 14.00 Claus Nybo.
 

SEPTEMBER
Søndag den 7.: Lodbjerg - 10.30

Søndag den 14.: 
Hvidbjerg V.Aa - 10.30 Høstgudstjeneste. 
Morgenkaffe inden gudstjenesten.

Søndag den 21.: Ørum - 9.00 
Ruth Folmersen.

Søndag den 28.: 
Hvidbjerg V.Aa - 10.30 Familiegudstjeneste. 
Efterfølgende skattejagt og kirkefrokost.
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HIMMERIGET…
IND I HIMMERIGE!
»Nu går vi lige ind i himmeriget!«, udbrød en 
af kvinderne på vej til Lyngby den 15. august 
1864. Om det var fyrreårige Ane Nielsdatter el-
ler snarere den nogle få måneder yngre Karen 
Kristensdatter vides ikke mere 
med sikkerhed1. Ane og Karen 
havde kendt hinanden og været 
veninder fra barndommen af. 
Begge var født og opvokset i den 
østlige ende af Agger og var ble-
vet gift med fiskere fra byen.
Ane og Karen havde stiftet fami-
lie og fået børn på nogenlunde 
samme tid. I Anes tilfælde var 
der tre sønner: Peder, Niels og 
Karl, mens Karen havde både en 
søn, Christen, og en datter, Ane. 
Børnene stod nu omkring dem 
og stirrede mod nord. Hele for-
middagen havde de gået langs stranden, og nu 
kunne de endeligt skimte en tynd røgsøjle i det 

fjerne. Da de kom nærmere, så de nogle hytter, 
opført af soltørrede sten og strandingstømmer. 
Omringet af meterhøje klitter og et buldrende 
Vesterhav så hytterne med deres lyngbeklædte 
tage primitive og hjælpeløse ud, men i Anes og 

Karens øjne var det ligefrem pa-
radiset, de var på vej imod!
Det var en dejlig, solfyldt som-
merdag i 1864. Tidligt om mor-
genen havde kvinderne pakket 
de sidste rester af husgeråd sam-
men, taget afsked med venner og 
bekendte og taget deres børn ved 
hånden. For den seksårige Karl 
var hele flytningen vist nok som 
en stor sommerudflugt, men de 
andre børn var store nok til at 
forstå alvoren af det, der var på 
færde.
Det gjaldt måske allermest for 

Ane Nielsdatters familie. De boede syd for Ag-
ger, sandsynligvis på tangen mellem Agger og 
Thyborøn, som nu var blevet til en slags ingen-
mandsland, en ø mellem hav og fjord. Mod syd 
lå den nye kanal, (Thybo)-Røn kanal, som en 
storm havde skabt nogle måneder før. Nordpå 
var tangen gennembrudt af Aggerkanalen, som 
allerede var opstået efter en stormflod i februar 
1825. Livsbetingelserne på tangen, hvor fami-
lierne boede, var år efter år blevet forværret. 
Hele området mellem Agger og Harboøre var 
truet af havet. Byerne Aalum, Toft, Bollum og 
Nabe var allerede forsvundet, og Vester-Agger 
var også på vej til at blive opslugt af havet. Hver 
gang der var storm, frygtede Ane Nielsdatter og 

Jeg kan ikke undgå at 
beundre Ane Niels-

datters og Karen 
Kristendatters tillid 

og optimisme. At 
forlade hus og hjem 

for at starte på ny er et 
vovestykke. At gøre det 
i forhåbningen om, at 

det nye sted kan blive et 
paradis, er en trosakt!

2

1 Denne artikel er inspireret af læsning af kirkebøgerne og af bl.a. Gunnar Jensen, Agger-land – vind, vand og 
sand, Wadmann, 1985; Eskil Hvam-Jessen, Da ulykken ramte Lyngby, Sydthy Årbog, 1985, s. 6-9; M. Kri-
stensen, Fiskerlejret i Lyngby. Et 100 års jubilæum, Historisk Årbog for Thisted Amt, 1964, s. 421-436; Knud 
Madsen Nielsen, Verdenskrigen i Lyngby, Sparekassen Thy, 1991.

Lyngbyflåden omkring 1890. 
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hendes familie, at vandmasserne nu også ville 
overskylle det sidste stykke jord, hvorpå deres 
hus stod.
Karen Kristendatter derimod var blevet boende 
i barndomshjemmet i Øster Agger. Karen og 
hendes mand Joseph havde ikke haft råd til at 
bygge hus og boede derfor hos Karens forældre. 
Da de ved en bryllupsfest havde hørt om pla-
nerne om at søge lykken nordpå og stifte en ny 
fiskerkoloni, havde de derfor hurtigt besluttet 
sig for at gribe chancen.
Nu var dagen så kommet. Seks familier havde 
besluttet sig for at flytte. Mændene var allerede 
for nogle uger siden gået i forvejen for at bygge 
deres nye boliger, og nu havde kvinderne fået 
besked på, at der var tag over hovedet. Kvin-
derne og børnene, atten personer i alt, drog af 
sted denne 15. august 1864. De vidste ikke helt, 
hvor langt de skulle gå, for ingen af dem havde 
set det sted og de hytter, deres ægtemænd havde 
bygget til dem. De vidste blot, at når de gik ad 
stranden fra Agger mod nord, så ville de på et 
eller andet tidspunkt møde deres mænd og de-
res nye hjem…
 

BIBLEN ER EN    
INDVANDRERHISTORIE…
Beretningen om stiftelsen af 
Lyngby af de første seks familier 
fra Agger er et kostbart stykke 
lokalhistorie, men det er egent-
ligt også en universel fortælling. 
Lykkejægere og økonomisk ind-
vandring har altid eksisteret - og 
forholdet mellem lokalbefolk-
ningerne og de nytilkomne har 
sjældent været uproblematisk. 
Stiftelsen af »Himmeriget« er 
selvfølgelig en historie om fat-
tigdom, men også en beretning 
om livsvilje. At kalde de seks små 
hytter med deres lerstampede 
gulve og deres tage lavet af ma-
rehalm og lyng for Himmerige virker umiddel-
bart håbløst naivt. Samtidigt kan jeg ikke lade 
være med at beundre Ane Nielsdatters og Karen 

Kristendatters tillid og optimisme. At forlade 
hus og hjem for at starte forfra er et vovestykke. 
At gøre det i forhåbningen om, at det nye sted 
kan blive et paradis, er en trosakt!
Som indvandrer kan man nemlig hurtigt blive 
overmandet af hjemvé. Det erfarer jeg stadig-
væk, selvom jeg nu efterhånden har boet otte år 
i Danmark. Som udlænding falder man ofte for 
fristelsen til at se sit eget hjemland som et tabt 
paradis. Man lægger mærke til alt det, man har 

mistet, og glemmer at sætte pris 
på alt det, man har vundet ved at 
flytte.
På mange måder er ethvert men-
neskes livsvej en fortælling om 
ud- og indvandring. Ethvert 
menneske bliver udsat for skel-
sættende begivenheder i sit liv, 
som kræver, at man lærer at 
»falde til« i en ny livssituation. At 
blive gift, at få børn, at flytte til 
et andet land, at opleve sygdom, 
at skifte job, at gå på pension, 
at miste sin ægtefælle; det er alt 
sammen ændringer, som vender 

op og ned på vores selvforståelse. Jeg tror, at 
det at »falde til« i en ny tilværelse altid kræver et 
bevidst valg. Et valg om at se muligheder frem-
for begrænsninger. Et valg om at kalde sin nye 

3

Pinse er beretningen 
om, hvordan disciplene 
drager ud til alverden 
med budskabet om, at 
himmeriget kan findes 
overalt på denne jord, 

fordi Gud allerede 
er gået os i forvejen. 

Fordi Gud har hjemme 
i ethvert af vore hjem.

Pinsevandringsdeltagernes sko foran klitplantørens 
hus. Et billede på fællesskabet mellem mennesker med 
meget forskellige livshistorier…
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tilværelse for - ja, måske ikke ligefrem for Him-
merige - men dog så godt, som det nu kan lade 
sig gøre, for »hjemme«.
Når man læser Biblen kunne man godt fristes 
til at mene, at Biblen er en fortælling om hjem-
vé, om længslen efter det tabte paradis. Bib-
lens første kapitler handler jo om Edens have, 
syndefaldet og uddrivningen af paradiset. Men 
pudsigt nok, så skifter Biblens fokus allerede 
efter nogle få kapitler. Biblen er 
en indvandrerberetning! Abra-
ham forlader - ligesom Agger-
boerne - familie og hjemstavn i 
håbet om at finde det forjættede 
land. Moses og Israelitterne går 
igennem ørkenen til landet, der 
efter sigende skulle flyde med 
mælk og honning. Og Pinse er 
beretningen om, hvordan discip-
lene drager ud til alverden med 
budskabet om, at Himmeriget 
kan findes overalt på denne jord, 
fordi Gud allerede er gået os i 
forvejen. Fordi Gud har hjemme 
i ethvert af vore hjem.  

LILLEJULEAFTEN 1885
Karens og Anes Himmerige kom til at hedde 
Lyngby. Bosættelsen fik navn efter gården Lyng-
holm, som fiskerne købte jorden fra. Lyngby lå 
ganske isoleret. Der skulle gå femogtyve år før 

byens første vej (Lyngbyvejen) blev anlagt - og 
det var i øvrigt i høj grad Lyngbyboerne, som 
selv måtte stå for vedligeholdelsen af den.
Livet var hårdt i Lyngby. Indtægterne var gan-
ske ofte små, og fiskeriet var et farligt erhverv 
- det vidner de mange drukneulykker om. Al-
ligevel gav havbruget nok at bestille, ikke ale-
ne for fiskeren selv, men til hele familien. Når 
mændene kom i land med nattens fangst, mødte 

Ane, Karen og de andre kvinder 
op på stranden for straks - på 
knæ - at gøre fangsten i stand. 
Ofte i frostvejr, der jo var det 
bedste fiskevejr. Børnene deri-
mod hjalp med at rede krogene 
ud og bringe dem i orden til næ-
ste fisketur.
Derefter bar familierne den tør-
rede fisk i en rygkurv (»æ kob«) 
fra gård til gård inde i landet. 
Agn skulle mændene hente helt 
i Vilsund, til fods. Kontakten 
mellem fiskerne og bønderne var 
ikke just præget af venlighed. 
Lokalbefolkningen så ned på fi-

skerkolonien i Lyngby, og de lokale landmænd 
følte en ringeagt for disse »vandmænd«, som 
havde valgt at bosætte sig i denne lyngslette, 
godt skjult i Thylands forblæste ødemark.
Karen og Ane kom til at leve mange år i Lyng-
by. Børnene blev større og giftede sig. Livet gik 
fremad - indtil en dramatisk Lillejuleaftensdag 
og -nat i 1885. Karens eneste søn, Christen, og 
alle Anes tre børn, Peder, Niels og Karl, tog ud 
på havet. Vejret var pænt, og drengene håbede 
på at skaffe sig lidt fortjeneste til den forestå-
ende jul.
De kom dog aldrig hjem igen. Hen på formid-
dagen kulede det op, og da bådene senere, da 
mørket faldt på, forsøgte at komme i land, kæn-
trede de. De fire drenge druknede - sammen 
med fire andre fiskere fra byen. Natten til Juleaf-
ten hev Lyngbyboerne ligene af Peder, Niels og 
Karl og tre andre fiskere op på stranden. Chri-
sten Josefsen, Karens søn, og to andre fiskere 
kunne de derimod ikke finde. På en enkelt nat 
mistede byen halvdelen af sine fiskere.

Samme dag blev en 
lille pige døbt. Hun 
var datter af Karl 

Christensen, en af de 
druknede brødre, og 
blev faktisk opkaldt 

efter alle tre. Hun kom 
nemlig til at hedde 

Karla Petrine Nielsine 
Christensen efter de tre 
druknede brødre Karl, 

Peder og Niels.

Fisker Niels 
Sørensen fra 
Lyngby med 
»Æ kob«.
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Nytårsdag 1886 holdtes fælles begravelse i 
Hvidbjerg Vesten Aa kirke. Hundreder fra fjern 
og nær kom til kirken for at vise deres medfø-
lelse med familierne. Nogle få dage senere drev 
Christen Josefsens lig ind på Rødhus strand. 
Han blev begravet på kirkegården i Hune, i stil-
hed, uden at familie nåede at være til stede. 

KARLA PETRINE NIELSINE…
Karens og Anes livshistorier er fyldt med smer-
te. Når man læser om fiskerlejrets første år, er 
det ikke ligefrem betegnelsen Himmerige, man 
tænker på. Karens og Anes livshistorier vid-
ner - tydeligere og skarpere end de fleste andre 
livshistorier heldigvis - om en erfaring, vi alle 
oplever i vores liv, nemlig at livet ikke udeluk-
kende er et paradis. Livet er både underfuldt og 
smertefuldt, storslået og grusomt. Det kan føles 
både utroligt meningsfyldt og fuldstændig me-
ningsløst.
Uanset om man er troende eller ej, oplever vi 
mennesker samme kamp. Troen gør ikke men-
nesket blindt for alt det smertefulde og åbenbart 
meningsløse i verden, måske snarere tværtimod. 
Hvorfor skal mennesket lide og dø? Hvorfor 
skal en mor miste sine børn?
Evangelierne giver på mange måder ikke et di-
rekte svar på disse spørgsmål. De beretter først 
og fremmest om netop samme erfaring: et men-

neske - Jesus - som lider og dør, en mor - Maria 
- som ser på, magtesløs. Lidelsesberetningerne 
byder ikke først og fremmest på en guddomme-
lig mening med ondskaben. De fortæller om, at 
Gud selv har erfaret denne smerte og menings-
løshed på egen krop. Og samtidig slutter evan-
gelierne med et håb - Påskeberetningen. Fortæl-
lingen om, at døden ikke er det sidste, men at 
livet går videre. Både her og nu og hinsides det 
jordiske og synlige…
Samme håb findes også i Anes og Karens livshi-
storier. Livet gik videre. Kirkebøgerne nævner 
f.eks., at der ikke kun var begravelse i Hvidbjerg 
Vesten Aa kirke Nytårsdag 1886. Samme dag 
blev en lille pige døbt. Hun var datter af Karl 
Christensen, en af de druknede brødre, og blev 
faktisk opkaldt efter alle tre. Hun kom nemlig 
til at hedde Karla Petrine Nielsine Christensen 
efter de tre druknede brødre Karl, Peder og 
Niels.
Desuden blev der opsat en mindesten, som 
hænger i kirken den dag i dag (se videre i dette 
nummer af Sognenyt): »Salige ere de døde, som 
dø i Herren«. Når jeg står og læser mindestenen, 
hører jeg en genklang af de ord, som Ane og 
Katrine udråbte, da de stod på bakketoppen og 
kiggede ud på de seks små hytter i lyngsletten: 
»Se, vi går lige ind i Himmerige!«.

Bart Vanden Auweele, sognepræst

Pinsemorgens skovtur i Lodbjerg. 
Sammen på vej mod livet…
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Solen skinner, og jeg er på vej til Lyngby for at 
tale med Niels Jakob. Jeg har ringet til ham og 
spurgt, om jeg måtte komme og tale lidt med 
ham med henblik på at dele lidt af vores samtale 
med Sognenyt’s læsere.

Niels Jakob tager venligt og glad imod mig. Jeg 
er nu noget nervøs, for jeg vil jo ikke trænge 
mig på, men Niels Jakob er dejlig nem at tale 
med.

Niels Jakob er barnefødt i sit hyggelige hus i 
Lyngby. Det har altid været hans hjem. Seks 
børn er vokset op her, men det blev Niels Ja-
kob, som overtog huset. Her bor han så, og han 
ordner og passer selv det hele. Stedet emmer af 
hygge, og man føler sig straks velkommen, så 
min nervøsitet fortrækker sig også så småt. 

Niels Jakob fortæller mig, at også hans mor er 
barnefødt i Lyngby. Hans Bedstefar (Morfar) 
hed også Niels Jakob. Han havde mange hverv. 
Det var en nødvendighed, for ingen af hverve-
ne har nok kastet ret meget af sig økonomisk. 
Han var redningsmand, strandfoged, landmand 
(tænk på den magre jord) og selvfølgelig fisker. 

Det må dog have været lidt for mange jern i il-
den, for på et tidspunkt blev han nødsaget til 
at få hjælp til opgaverne. Han annoncerede ef-
ter en HAWKARL. »En hawkarl?«, spørger jeg 
Niels Jakob og er på bar bund. Niels Jakob gri-
ner: »Ja, nu skal du bare høre«. Annoncen bli-
ver læst af Vilhjelm Jørgensen på Møn. Han var 
to dage om at rejse fra Møn til Lyngby, og da 
han kom og talte med Bedstefar, var han ikke så 
varm på stillingen. Han skulle tage sig af fiske-
riet. Jo, en hawkarl skulle der til. Vilhjelm ville 
efter at have været med nede ved havet gerne 
hjem til Møn igen, men han blev overtalt til lige 
at vente lidt. Godt for det. 

Amalie, strandfogedens datter, kom nemlig et 
smut hjem fra sin plads i Agger. Og efterfølgen-
de blev Vilhjelm gerne i Lyngby.  Der blev vist 
ikke mere snak om at tage tilbage til Møn. Det 
blev i hvert fald Amalie og Vilhjelm, der stiftede 
familie i Lyngby. De fik fire drenge og to piger. 
En lille Niels Jakob var et af disse børn. Opkaldt 
efter sin Bedstefar. Så det var godt, at der blev 
annonceret efter en hawkarl. 

Niels Jakob viser mig et meget fint lommeur. 
Det har han efter sin Bedstefar. Selvfølgelig 
skulle han have det, når han nu er opkaldt efter 
ham. Fornemt ur - helt fra Amerika. 

EN FISKER UDEN KNIV, 
ER EN MAND UDEN LIV
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Niels Jakob var ikke så gammel, da han vidste 
og fortalte sin far, hvad han ville arbejde med. 
Han ville ud at fiske. Ikke noget med landbrug 
her. Nej, havet tiltrak ham. Han fik en hyre med 
Karl Josefsen fra Lyngby. De gik ud fra kysten 
i robåd, og jeg tænker bare - uha - det har ikke 
været for tøsedrenge. Skipper fik også spurgt 
Niels Jakob, om han nu havde en kniv. Det hav-
de Niels Jakob ikke lige, og hermed fik han at 
vide, at »en fisker uden kniv, er en mand uden 
liv«. Niels Jakob tager sig til bukselommen og 
siger: »Jeg har altid min lommekniv på mig«.

»Du skal lige se noget, kom«. Inde i stuen er der 
fotografier af bedsteforældre, forældre, søsken-
debørn og fiskekuttere. På dækketøjsskabet er 
der også noget andet, Niels Jakob er stolt af: 
Rav - samlet på standen. Rav - som har været 
med op i fiskegarnet. Smukt og påskønnet står 
samlingen og pynter i hans hyggelige stue.  

Bidt af havet tog Niels Jakob en hyre på Pax, 
en kutter der var hjemmehørende i Lemvig. Det 
viste sig at være en god og inspirerende hyre. 
Ikke mindst for Niels Jakobs brødre. Niels Ja-
kobs første tur var en succes. De var ude på ha-
vet i seksten - sytten dage, sejlede til England 
og solgte lasten. I England kunne de også købe 
varer med hjem, som var en mangelvare i Dan-
mark efter krigen. Oven i hatten fik han en rig-
tig god afregning på tusind kroner med sig. Alt 
dette på en rejse. Brødrene derhjemme ville ikke 
mere være ved landbruget. De ville ind i fiske-
riet som deres bror. 

I 1956 blev deres drøm til virkelighed. De kun-
ne sejle ud af Thisted Havn med deres helt egen 
kutter. De havde fået bygget V. A. Jørgensen for 
160.000 kroner i Thisted. De ville nu gerne, at 
kutteren skulle have heddet hedde A.V. Jørgen-
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sen (Amalie & Vilhjelm, med moderens navn 
først), men det blev V. A. Jørgensen i stedet. De 
kunne høre og se for sig, at udtalen ville blive av 
av Jørgensen. Det gad de ikke. Det var mange 
penge, men nu var de i gang sammen, og sådan 
forblev Niels Jakobs arbejdsliv de næste tredive 
år. Fiskeri på havene og hjem til Lyngby, når der 
var fri. 

Strandfogedhvervet blev Niels Jakobs, efter han 
var gået i land. Akkurat som det havde været 
hans Bedstefars og Fars job. 

Han skænker mig en kop kaffe mere, og jeg si-
ger, at jeg hellere må komme hjemad igen, så 
han kan få lavet noget mad. For det gør Niels 
Jakob nemlig også selv. Det hører med, når man 
er fisker. Yngste mand laver proviant, sådan var 
det, og sådan er det for øvrigt stadigvæk.

Det har været rigtigt dejligt og hyggeligt, at tale 
med Niels Jakob. En af de femten fastboende i 
Lyngby. Lyngby er en perle. Jeg forstår godt, at 
han blev »hængene«. 

Ethel Markusen, Ørum
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AKTIVITETER I LYNGBY I ANLEDNING AF 
LYNGBYS 150 ÅRS JUBILÆUM

Lørdag d. 31. maj kl. 15.00: Redningshuset i Lyngby: Udgivelse af Billedhæftet om Lyngby 
ved John Mikkelsen.

Søndag d. 1. juni 2014 kl. 14.00: Heltborg Museum: Åbning af Kunstudstilling af Lyngby-
malere: Finn Andersen, Lillian Martinussen og Mads Stage.

Fra onsdag d. 2. juli til søndag d. 6. juli: Fyrspil i Lyngby: »Den spanske Sømand«.

Onsdag d. 16. juli kl. 15.00: Byvandring i Lyngby. Vi begynder ved Redningshuset i Lyng-
by, rundviser og fortæller er Peter Schmidt Hansen.

Torsdag d. 17. juli kl. 19.30: Teltet i Lyngby: Bogudgivelse om Lyngbys historie - Bogen om 
Lyngby. Forfatter Peter Schmidt Hansen vil fortælle om bogen.
Musik i teltet ved Vestervig Kirkemusikskole: De gamle noder fra 2. Verdenskrig, som er fun-
det i købmandsbutikkens skorsten vil blive afspillet.

Fredag d. 18. juli kl. 14.00: Byvandring i Lyngby. Vi begynder ved Redningshuset i Lyngby, 
rundviser og fortæller er Knud Madsen Nielsen, tidligere købmand i Lyngby.

Lørdag d. 19. juli kl. 11.30: Pladsen ved teltet åbner med salg fra forskellige boder.
Store Lyngbydag: medbragt frokost og kaffe i teltet fra kl. 12.00 - kl. 15.00.
Fra kl. 13.00 -14.00: Åben mikrofon: »Vil du fortælle en anekdote fra Lyngbys 150 år…..«.

Søndag d. 20. juli kl. 14.00: Festgudstjeneste i Hennys have ved sognepræsten, i tilfælde af 
regn holdes festgudstjenesten i teltet.

Borgmester Lene Kjelgaard holder åbningstalen i Lyngbys gamle redningshus 
ved indvielsen af udstillingen om Lyngbys historie.

9
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RUGENS SANGE - HØSTTANKER
LODBJERG KIRKES ALTERTAVLE FORKYNDER PÅSKENS EVANGELIUM

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en 
landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. 
Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved 
Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha 
var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og 
sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader 
mig om at være alene om at sørge for dig? Sig dog til 
hende, at hun skal hjælpe mig«. Men Herren svarede 
hende: »Martha, Martha! Du gør dig mange bekym-
ringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. 
Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages 
fra hende«.

Øst for den gamle hvidkalkede middelalderkir-
ke i Skive er der vidt udsyn over en ådal. Hvor 
udsigten er smukkest er der rejst en sten, hvori 
der er indhugget et billede: en kvinde ligger 
med hånden under kinden under nogle store 
bølgende rugaks. Mennesket omslynget af na-
turen. Grokraften. Det enkle og selvfølgelige, 
det naturlige og det underfulde.

Skulpturen kaldes »Aakjærpigen«, og der er ind-
hugget en strofe af et digt af Jeppe Aakjær:

Jeg lægger mig i Læet her ved Storrugens Rod,
jeg lytter, og jeg lytter, til det synger i mit Blod;

den hvide Rug, den blide Rug, 
som mod min tinding slaar,

- det er, som tusind Fingre små på Sølvtangenter gaar.

Lyden af rugen, der bevæges af vinden, kaldes i 
næste strofe »den kjære danske Lyd, hvorved vi vok-

For nogle uger siden udkom en ny prædikensamling af Kaj Mogensen på forlaget Aros. Bogen indeholder 
- i lettere bearbejdet form - 21 smukke og dybsindige prædikener, som alle blev holdt i vore sogne i perioden 
2008-2011.

Prædikerne illustrer smukt Kajs kristendomsforståelse og bibeltilgang. Prædikerne vil oplysning og oplivelse. 
Snarere end en egentlig bibeludlægning er de en udfoldelse og en »nutidiggørelse» af prædikenteksterne - skre-
vet med den hensigt at bygge bro (eller måske rettere at vise den allerede eksisterende sammenhæng) mellem 
liv og tro, som det udfolder sig i ethvert menneskeliv.

Grundtonen i prædikerne er troen på, at Gud er en kærlig 
Gud, som i Jesus Kristus har vist sin frelsende og forsonende 
kærlighed til ethvert menneske, ja, til hele skaberværket. 
Grundfarven derimod er livet, som det leves i her i Nordvest-
jylland - for bogen bærer i høj grad præg af de sogne, Kaj bor 
i og holder af, og af de mennesker, han har været præst for.

Som »appetitvækker« har Sognenyt bedt Kaj om en præ-
diken, som kunne bruges til dette sommernummer. Kaj har 
valgt en prædiken til 15. søndag efter trinitatis - oprindeligt 
skrevet til en høstgudstjeneste. Evangelieteksten denne dag 
er Lukasevangeliet 10, 38 - 42, som i år bliver læst søndag 
den 28. september.

10
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sed op«. Digtets tredje og sidste strofe udfolder 
smukt denne kære danske lyd:

Den driver som en Hymne over Lyngtages Egn,
den toner som af Fløjter om de levende Hegn;

og bag om Bæk og Brombærhæk 
og Kjær og dyrket Jord

der møder Bølgesangen fra den vindrørte Fjord.

Digtet kaldte Jeppe Aakjær for »Forspil«. Det 
indleder digtcyklussen »Rugens Sange«, som 
Aakjær skrev i februar 1906. I digte følges ru-
gen fra den bliver sået til den høstes. Et af de 
sidste digte er høstsangen »Nu er det længe siden«, 
som vi tit har sunget til høstgudstjenester i vore 
tre kirker.

Lyden af den blide rug må have bevæget digte-
ren stærkt, siden han fastholdt lyden og gjorde 
et digt ud af den en vinterdag. Aakjær synger 
»jeg«, men dette »jeg« er på relieffet en pige, en 
smuk dansk bondepige, måske hende, der i en 
vise i »Rugens Sange« hed »Anna«, som »var i 
Anders kjær, men knibsk alligevel…«. Men hun 
kunne da også have heddet »Maria«, hende, der i 
søndagens evangelium satte sig ned og lyttede – 
ikke til Rugens sange, men til Jesu forkyndelse. 
Jeg tror, at Jesu forkyndelse og Rugens ordløse 

forkyndelse er beslægtet. Evangeliet er også et 
skabelsesbudskab. Rugen er også med, når ska-
belsens Gud skal lovprises.

Der er i Lukasevangeliet fire kvinder, der hed-
der Maria. Det er forskellige kvinder - og dog! 
Maria er kvinden, det skabte menneske, som 
Gud møder og taler til. Maria er kvinden, der 
åbner sig, lytter og tager imod. Maria er men-
nesket, der bevæges.

Den første Maria talte Gud til med en engels 
mund: »Frygt ikke Maria, for du har fundet 
nåde for Gud. Du skal blive frugtsommelig og 
føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus«. 
Og Maria sagde: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. 
Lad det ske mig efter dit Ord«.

Den anden Maria hed Maria Magdalene. Hun 
fulgtes med Jesus, da han gik fra landsby til 
landsby og prædikede evangeliet om Guds rige. 
Hun var sammen med den tredje Maria, Jakobs 
mor ved Jesu grav, da englen forkyndte: »Jesus 
er opstået, han er ikke her«.

Den fjerde Maria er hende, der i dag har sat 
sig ved Jesu fødder og lyttet til hans ord. Hun 
kunne også have lagt sig ved storrugens rod og 

»Martha og 
Maria« af 

Rembrandt 
(1632/33)
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lyttet og lyttet til det sang 
i hendes blod. For Jesu for-
kyndelse og forkyndelsen af 
Jesus får det til at synge i blo-
det, hvis man »ydmygt læg-
ger øret til« (det var Aakjær 
igen).

Maria hedder hver kvinde 
i Lukasevangeliet, som lyt-
ter til Jesus. Du hedder også 
Maria, hvad enten du er 
mand eller kvinde, ung eller 
gammel.

Lukasevangeliets lange mid-
terstykke er fortællingen om 
Jesus på vandring fra Galilæa 
til Jerusalem, hvor han skal 
lide, dø på korset og opstå fra de døde. Denne 
rejsefortælling begynder i kapitlet forinden da-
gens tekst: »Da tiden var inde, til at Jesus skulle 
optages til himlen, vendte han sig mod Jerusa-
lem, som målet for sin rejse« (9, 51). I søndagens 
evangelium mindes vi om, at Jesus stadigvæk er 
på rejse: »Mens de var på vandring kom Jesus 
engang ind i en landsby«. Et ophold på rejsen. 
Et tiltrængt hvil for Jesus og for os, der er med 
på rejsen.  En tid til at lægge sig i læet under 
storrugen.

Den lille fortælling er et glimt. En gudstjeneste 
midt i livets pilgrimsrejse. En søndag mellem 
hverdage.  Fortællingen er omkranset af to af 
de vigtigste fortællinger i Lukasevangeliet. Før 
har vi Jesu fortælling om den barmhjertige sa-
maritaner. Den slutter med ordene om næste-
kærlighed talt til hver eneste af os. Hvem er en 
næste? Ham, der viste barmhjertighed. Gå du 
hen og gør ligeså.

Fortællingen om de to søstre viser os så, at kær-
lighedens gerninger må hvile på kærlighedens 
grund. Kærligheden må udspringe af kærlighe-
dens kilde.  Hvis næstekærlighed ikke skal blive 
rastløs foretagsomhed, må den begynde ved 
Jesu fødder, så må den hente kraften og styrken 
og modet fra Jesu ord. Det begynder med en 
gudstjeneste, hvor Gud taler og vi lytter. Det 
går videre i hverdagslivets gudstjeneste, hvor vi 

elsker vort medmenneske. Søndagens gudstje-
neste og hverdagslivets gudstjeneste hører nøje 
sammen.  I kirken møder vi Jesus i hans Ord - 
uden for kirken møder vi Jesus i vort nødstedte 
medmenneske.

Efter fortællingen om Martha og Maria lærer 
Jesus disciplene og os Fadervor. Så knyttes tre 
sider af gudstjenestens væsen sammen: At øve 
næstekærlighed, at lytte til Jesu ord og at bede 
til Gud i Jesu navn.

Martha og Maria er ikke to forskellige kvinder, 
men er sider af hvert eneste menneske. Der er 
i os alle - men i forskelligt blandingsforhold - 
en Martha og en Maria. Martha lukker tillids-
fuldt op for Jesus. Hun byder den fremmede ind 
i sit hjem. Hun gør alt for at han skal føle sig 
hjemme som gæst i hendes hjem. Det er hende, 
der tager sig af børnebørnene, hvis hun havde 
nogen. Det er hende, der hver gang stiller sig til 
rådighed og siger: »Det skal jeg nok klare…«. 
Hun vil en dag få de smukkeste erindringsord 
sagt ved hendes kiste, og ordene - hvis hun kun-
ne høre dem - ville komme som en overraskelse 
for hende selv. For hun har ikke gjort noget for, 
at der skal lægges mærke til hende. Hun fulgte 
sin første indskydelse og fik derfor travlt med 
mange ting. Husk nu at få sagt Martha tak for 
omsorg og gæstfrihed - også før, det skal siges 
ved kisten og mindesammenkomsten.  Hendes 

»Martha og Maria« af Rembrandt (1643-50)

12
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fejl er ikke, at hun er Martha, men at hun ikke 
får gjort plads til »sin indre Maria«.

Derfor siger Gud til hende: »Martha, Martha, 
du gør dig mange bekymringer. Du er så opta-
get af mange nyttige og gode ting. Du hjælper 
med at så og høste rugen, men giv dig også tid 
til at lægge dig ved storrugens rod og lytte til 
dens sange, ét er fornødent. Du må skelne mel-
lem det nyttige og det nødvendige. Det nød-
vendige er det, som du kan leve af og dø på.   
Det nyttige må udfoldes af det nødvendige.  
Bliv ved med det, som du gør. Brug stadigvæk 
kærlighedens opfindsomhed, bliv ved med at 
bage og sætte smukke blomster på bordet. Bliv 
ved med at bringe overfaldne medmennesker 
til herberget, bliv ved med at hjælpe dine børn 
med lektierne og at gå tur med de meget små og 
de meget gamle.

Men for din egen skyld: vælg ikke din Maria-
side fra. For så bliver det så tomt og kedeligt. Så 
kan det indholdsrige liv blive til rutine og ked-
somhed. Sæt dig nu ned Martha - ikke hvor som 
helst, men ved mine fødder. Lyt Maria - ikke til 
hvad som helst, men til mine ord, »livets rytme 
døbt i sommerdræ«. Læg kalenderen i bageov-
nen eller i køleskabet. Sluk for alt det overfla-
diske pjank i fjernsynet. Og lyt så til, hvad jeg 
siger dig: Martha: du er jo også Maria. Giv dig 
selv lov til at være det, som du inderst inde er. 
Du er den Maria, som føder Guds egen søn. Du 
er den Maria, der står i morgensolen med den 

tomme grav, som er fyldt med englens budskab.  
Du er Guds elskede datter. Du har den første 
kvinde, Eva indeni. Intet kan skille dig fra Guds 
kærlighed. Lyt til det ord med et åbent sind og 
gå så hen og sørg for mig og de andre gæster. 
Martha! Der er nok at se til«.

Sådan er mødet mellem Gud og et menneske, 
et hvil på rejsen. En fylde i øjeblikket, en sang 
i blodet. 

Og så bryder Jesus atter op. Han vandrer mod 
Jerusalem for at dø for Martha og Maria og alle 
os, der er deres brødre og søstre. Han bryder op 
og vandrer mod det kors, som er kærlighedens 
selvhengivelse. Et er fornødent for ham: at elske 
os i liv og død. En høstgudstjeneste er også et 
hvil på rejsen, en tid og et rum for at lytte til det 
suser i vort blod. En vidunderlig mulighed for 
at synge med på rugens sange. At slutte, hvor 
det begyndte: I Jesu navn. 

Jeg ved ikke, hvad Aakjær vil sige til det.  Men 
mon ikke han i Paradisets have, hvor han er nu, 
kunne glæde sig over en lille/stor ændring af 
hans forspil:

Vi lægger os i læet her ved livstræets rod,
vi lytter og vi lytter til det synger i vort blod.

Det stærke ord, det milde ord, 
som mod vor tinding slår -

det er som tusind fingre små på sølvtangenter slår.

Kaj Mogensen
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I vore tre sogne findes der mange mindesten. Først og fremmest på 
kirkegårdene, hvor gravminderne fortæller os om de mennesker, 
der har haft deres liv og virke på egnen. Mindestenene fortæller 
historier om erhverv, fødselsdato og -sted. I denne serie beskrives 
nogle af de mindesten, der findes i vores sogne. Denne udgave 
af Sognenyt fokuserer på mindetavlen i Hvidbjerg Vesten Aa 
Kirke.

Denne marmorplade sidder i korets sydvæg i Hvid-
bjerg v. Aa Kirke. På den står navnene på de otte 
Lyngby-fiskere, der lillejuleaften 1885 mistede livet, 
da de forsøgte at lande deres både på stranden ved 
Lyngby. Dagen var begyndt med godt fiskevejr, men 
op ad dagen blæste det pludselig op, så halvdelen af 
alle voksne mænd i det lille fiskerleje mistede livet, da 
de forsøgte at nå land, og mange enker og faderløse 
børn sad alene tilbage.

Tragedien vakte opsigt landet over, og medfølelsen 
og offerviljen var stor. De seks fiskere, der drev i 
land ved Lyngby, blev nytårsdag begravet i en fæl-
lesgrav, som stadig findes på kirkegården. De to andre fiskere 
blev senere begravet længere oppe ad kysten. 

Mindetavlen i kirken og gravstedet på kir-
kegården står i dag som synlige minder om 
dramatiske begivenheder, som greb ind i 
menneskers hverdag i lang tid fremover, og 
ordene nederst på mindetavlen: »Salige er de 
døde som dø i Herren«, vidner om havbo-
ernes grundfæstede tro i liv og død. Ulyk-
ken satte også fokus på nødvendigheden af 
at forbedre redningsvæsenet på Vestkysten.

MINDETAVLE I HVIDBJERG KIRKE

Gravsten på Hvidbjerg V.Aa kirkeg-
ård. Det var enkefrue Ane Cathrine 
Jessen, som solgte lyngsletten i Lyngby 
til fiskerne fra Agger. 
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FRA PASTORATETS FOTOALBUM
Palmesøndag den 13. april holdtes en børnevenlig på-
skegudstjeneste i Hvidbjerg V.Aa Kirke. Efterfølgende 
deltog godt 40 børn og voksne i påskeægjagt og fælles-
spisning.

Søndag den 27. april blev der holdt fernisering i 
Ørum kirke. Menigheden kunne beundre værker 
lavet af konfirmanderne. Gennemgående tema var 
»Kristne symboler«. Man kunne f.eks. se fuglen 
Føniks (et opstandelsessymbol), lammet, hjertet 
og en enhjørning (som er et gammelt Kristus-
symbol).
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SANGAFTNER 
– MED MASSER AF KYS!

Tænkte nok overskriften kunne fange dig…og 
inden dine tanker løber løbsk, vil jeg forsøge at 
forklare »kys« i denne sammenhæng: Det op-
står, når forfatterens ord falder i en ubeskrivelig 
smuk harmoni med komponistens melodi! Li-
gesom når to mennesker mødes i et kys.

Netop disse vidunderlige øjeblikke opstod der 
mange af, da vi i januar, februar og marts mød-
tes 11 mandage til »Den blå i alle farver« i et 
nærmest hver gang fyldt Sognehus.

Højskolesangbogen rummer som bekendt man-
ge sangskatte - og når nogle af disse så bliver ud-
valgt og forklaret med personlige argumenter 
for, hvorfor netop lige den sang betyder noget 
for vedkommende, og sangen så bliver sunget i 
fællesskab, da er det, som om den får mere vær-

di - med risiko for, at sangen bliver sunget ind i 
et andet menneskes »sangskat-arkiv«.

Dette skete personligt for mig, da Ina til menig-
hedsaften valgte den samme sang som Kirsten 
havde valgt til den første aften. Vil påstå, at jeg 
aldrig havde hørt sangen før…men nu holder 
jeg utroligt meget af den: »Sov på min arm«/
Nocturne med tekst og melodi af Evert Taube. 
Ville have ønsket jeg havde kendt den før, så 
skulle mine børn have haft den som godnatsang, 
mens de som spæde lå i min arm - men bedre 
sent end aldrig.

Udover vores enestående og meget engage-
rede organist, Kirsten Madsen, som stod for 
arrangementet havde vi i spidsen for sangaft-
nerne: Kaj Mogensen, Jørgen Kjærgaard, 
Jens Grøn, Søren Lodbjerg Hvas, Erling 

Lindgren og Ivar Mæland. 
Vibeke Aarkrogh gav os 
indblik i korsang. Den aften 
blev der både sunget, danset 
og lavet fysiske fagter!

Menighedsaftenen viste, at 
der gemte sig masser af ta-
lent i Klitsognene. Vi har jo 
længe vidst, at vi har en har-
monikaspiller iblandt os, og 
at vores kirkesanger også er 
en fremragende visefortolker 
og sanger - og god til at finde 
en grimasse, der kan passe til 
sangen, der udføres! 
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Men at vi har ikke mindre end 3 fløjtenister 
og én, som kan spille guitar, men endnu mere 
utroligt: at få alle fremmødte i Sognehuset til at 
nynne med på Christiania-sangen »De kan ikke 
slå os ihjel« - se, det var jeg ikke klar over! Hel-
ler ikke at den syngende læge, der ved andre lej-
ligheder optræder i Klitsognene, også kan spille 
violin.

Som en stolt mor (Det med soens mening om 
sine egne grise!) vidste jeg da godt, at min æld-
ste datter kan synge - men rørt blev mit mo-
derhjerte, da hun sang solo akkompagneret af 
Kirsten.

Så hvem ved, måske er der stadig talenter med 
X-factor i Klitsognene. Øv bare videre, tror der 
bliver en ny runde næste år!

Quizaftenen bar præg af en utrolig gavmild ar-
rangør. Til trods for at vi »elever« ikke var alt for 
skarpe i »overhøringen«, gik alle fremmødte vist 
hjem med én eller anden form for præmie. 

Som afslutning på alle disse skønne sangaftner 
oplevede de fremmødte den sidste aften et fan-
tastisk musikalsk festfyrværkeri.

Det blev skudt af, da vi fik besøg af Kirstens 
datter, bratschisten Naja Helmer. Hun frem-

førte - både solo og i skønt samspil med sin mor 
- komponisters unikke nodesammensætninger. 
For mig virker Naja som en meget dygtig »spil-
lemand«, som sagtens kan begå sig i et af Euro-
pas bedste - nemlig Gøteborgs Symfoniorkester 
- og som endda har spillet for de royale!

Tænk sig: hun gik rundt og gav hånd til alle 
fremmødte - og når hun meget smukt og bevæ-
gende udførte de udvalgte værker, var det med 
stor ydmyghed overfor komponisterne, instru-
mentet og alle de undervisere, som hun havde 
mødt på sin musikalske livsvej!

Så TAK til Kirsten for alle de skønne aftener i 
Sognehuset - men også fordi du købte den vio-
lin til Naja - da hun var 8 år - dagen efter den 
lille pige havde været til en symfoniorkester-
koncert og dér havde besluttet, at hun ville være 
violinist! Mine piger og jeg syntes, hun var fan-
tastisk!

Tak også til alle fremmødte, hjælpende hænder, 
vores graver Marianne, som også må være kon-
ditor og til Freddie for hyggeligt samarbejde i 
forbindelse med kaffe-/the-brygningen. 

Jette Stüker
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KONCERTER

DEN DANSKE STRYGEKVARTET I HVIDBJERG KIRKE
Strygekvartet i international verdensklasse besøger Svankjær den 18. august kl. 19.30

Det er Den Danske Strygekvartet, som har tilbudt at lave en koncert for os i Hvidbjerg Vesten 
Aa Kirke. Det bliver en aften med et varieret program - dels fra det klassiske repertoire og dels 
fra den nordisk folkemusiks skatkammer - arrangeret for strygekvartet af de fire yderst talent-
fulde musikere: danske Rune Tonsgaard Sørensen, Frederik Øland og Asbjørn Nørgaard samt 
norske Fredrik Schøyen Sjölin.

Denne sommer springer kvartetten for alvor ud som folkemusikere med albummet »Wood 
Works«, som udkom i maj i år og blev indspillet i september 2013 - her i Thy for øvrigt! - på 
Kirsten Kjærs Museum.

Selvom kvartetten for tiden rider på en bølge af international succes med klassisk kvartetspil 
i verdens fornemste koncertsale - fra Londons Wigmore Hall til New Yorks Lincoln Centre, 
så slipper de fire musikere noderne, når de kan se deres snit til det og spiller traditionel folke-
musik fra små landsbyer i deres nordiske hjemegn. Og det er disse perler fra folkemusikkens 
skatkamre, kvartetten nu har samlet på den nye CD.

Kvartetten er en darling hos pressekritikerne - kendetegnet ved deres humor og ligefremme, 
ukrukkede og ustylede fremtoning. Fælles for pressens mange rosende anmeldelser af kon-
certerne er at de med deres spilleglæde og kraftfulde udstråling på scenen har skabt nyt liv til 
de klassiske strygekvartetter med deres engagerede spil. Og så er der ekstranumrene - altid en 
folkemelodi eller to der hjemmefra.

I de senere år er disse overraskende ekstranumre blevet et varemærke for kvartetten, og deres 
klassiske koncertpublikum er blevet indviet i kvartettens passion for folkemusikken - ikke kun 
med ekstranumre, men også som en ligeværdig makker til de store klassiske sværvægtere på 
koncertprogrammet.

Kvartetten har vundet utallige konkurrencer - nationale og internationale - og fået tildelt store 
priser, bl.a. Carl Nielsen legatet og kronprinsparrets stjernedryspris. Allerede i 2002 - da mu-
sikerne stadig var teenagere - blev kvartetten udnævnt som noget af det mest lovende i dansk 
musikliv længe.

Vi kan glæde os til lidt stjernedrys mandag den 18. august kl. 19.30 i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke 
(Svankjær). Koncerten organiseres i et samarbejde med Foreningen Norden. Billetter koster 100 kr. og kan 
bestilles hos organist Kirsten Madsen på tlf. 5190 4205 eller på mail kirmadsen@hotmail.com
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SØNDAGSCAFÉ OG -MUSIK I SOGNEHUSET
Søndag den 17. august kl. 14.30

Som optakt til koncerten med Den Danske Strygekvartet organiserer Kirsten, vores organist, 
en eftermiddag, hvor hun vil introducere kvartetten og deres nye folkemusik-CD. Vi skal høre 
udpluk fra CD`ens mange perler - især dem, der står på koncertprogrammet aftenen efter.

Ligeledes vil Kirsten introducere den klassiske del af koncerten. »Eftermiddagen er et forsøg fra 
min side på så godt som overhovedet muligt at forberede os alle på en stor oplevelse i selskab med Den Danske 
Strygekvartet mandag den 18. august kl. 19.30«, siger Kirsten.

Og naturligvis serveres der kaffe - med hjemmebag til. Alle er velkommen - uanset købt billet 
eller ej!
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NYE KONFIRMANDER
Jeg vil gerne invitere alle familier, som har en ung, der ønsker at følge konfirmandundervis-
ning i 2014/15, til at tage kontakt med mig før sommerferien. Jeg kigger gerne forbi i løbet 
af sommeren for at lære jer (bedre) at kende og fortælle lidt om konfirmandundervisningen.

I forbindelse med kommende års konfirmandforløb vil jeg gerne invitere konfirmander og 
konfirmandforældre til at notere følgende datoer i kalenderen:

Konfirmandforløbet begynder søndag den 17. august kl. 10.30. På denne dag holdes der 
konfirmandvelkomstgudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke, hvorefter konfirmanderne vil 
plante et paradisæbletræ på kirkegården. Tirsdag den 26. august kl. 19.00 er der planlagt et 
aftenmøde for konfirmander og konfirmandforældre i sognehuset. På dette møde aftales kon-
firmandforløbet og afstemmes forventningerne. Til disse to arrangementer er der mødepligt.

Desuden holdes der søndag den 15. juni efter gudstjenesten kirkefrokost og menighedsmøde 
i sognehuset. På mødet vil kommende års konfirmandundervisning blive præsenteret og drøf-
tet (se artiklen på side 20). Der er ikke mødepligt for konfirmandfamilierne til dette møde, men 
I er hjertelig velkomne til at komme og til på denne måde også at være med til drøftelsen!
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SOGNEFROKOST OG -MØDE
Søndag den 15. juni efter gudstjenesten i Svankjær Sognehus

På sognemødet har menigheden mulighed for 
at høre menighedsrådets og præstens tanker 
om både det forløbne og det kommende år. 
Der er også mulighed for at give sin mening 
til kende. Mange emner vil blive vendt, og vi 
tænker, at de temaer, det er oplagte at få en 
fælles samtale om i år, er vores præstestilling, 
en evt. renovering af Hvidbjerg V.Aa. Kirke 
samt konfirmandundervisning under nye og 
anderledes vilkår.

Præstestillingen
I ca. 2½ år har vores pastorat haft en præst 
på halv tid. Stillingen er halvt finansieret af 
Stiftet og halvt af lokale midler. Vi håber og 
regner med, at vi kan få lov til at fortsætte 
denne ordning, men vi vil gerne drøfte situa-
tionen med menigheden, for hvordan skal vi 
være kirke på de nye vilkår?: Skal vi gøre som 
hidtil, eller er der ønsker om forandringer in-
den for den ramme, der er fastlagt ovenfra? 
Er der tiltag, vi mangler, og er der tiltag, vi 
bør opgive?

Konfirmandundervisning
Kommende skoleår træder den nye folke-
skolereform i kraft, hvilket medfører mange 

ændringer i skolen og for kirken, da heldags-
skolen vil have konsekvenser for konfirmand-
undervisningens udformning. Folkeskolerne 
og sognepræsterne i Thisted Kommune er 
blevet enige om som forsøgsordning for sko-
leåret 2014-2015 at indføre en ny model for 
konfirmandundervisningen. Konfirmandun-
dervisningen vil i vore sogne bestå af tre 
moduler: morgentimer en del af året, to hele 
dage på (folke-)skolen og en hel del ekstra ak-
tiviteter - uden for almindelig skoletid.

For nogle vil den ændrede konfirmandun-
dervisning sandsynligvis opleves som et tab, 
da mange af de morgentimer, vi har kendt, 
forsvinder. Ændringen kan også opfattes som 
en udfordring, der måske kan føre gode ting 
med sig. Vi vil gerne drøfte dette med me-
nigheden, for ordningen giver os måske en 
mulighed for at gøre konfirmanderne til en 
mere tydelig del af sognenes liv. Et spørgs-
mål, vi gerne vil stille alle, der kommer, er, 
hvad forventer I af konfirmandforberedelsen 
og af konfirmanderne, og hvad kan vi/I som 
menighed bidrage med for at gøre forberedel-
sen så god som mulig?
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FRILUFTSGUDSTJENESTE – 150 ÅR LYNGBY
I år holdes der igen friluftsgudstjeneste i Lyng-
by. Som i de seneste år vil gudstjenesten foregå 
i Henny Kruses have midt i Lyngby by, i læ for 
vinden og dog nær ved havet. Traditionen tro 
står Svankjær Savværk for den musikalske side 
af gudstjenesten.
Gudstjenesten er slutpunktet for fejringen af 
150 år Lyngby - og holdes søndag den 20. 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.

HØSTGUDSTJENESTE
I år vil høstgudstjenesten finde sted i Hvidbjerg 
Vesten Aa Kirke søndag den 15. september 
kl. 10.30. At planlægge høstgudstjeneste alle-
rede i maj er selvfølgelig lidt af et vovestykke. 
Vi håber, vejret vil gør sig den ulejlighed at rette 
sig efter vores planlægning…
Høstgudstjenesten er en lejlighed til at 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 tradi-
tion også at huske dem, som har brug for vores 
hjælp. Det gør vi bl.a. ved en indsamling.
Inden gudstjenestens begyndelse er der mulig-
hed for at drikke morgenkaffe sammen i sogne-
huset. Morgenkaffen starter kl. 9.15. Vi spiser 
og synger sammen og bliver præsenteret for en 
mindre kendt salme, som bruges i gudstjene-
sten.

 Svankjær Savværk ved sidste års friluftsgudstjeneste.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 30. september 
kl. 10.30 holdes der en børnevenlig gudstjene-
ste i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Alle børn fra 0 
til 99 år er velkomne. 
Ligesom de forrige år byder menighedsrådet på 
en oplevelse for alle sanser: Efter en børneven-
lig gudstjeneste i kirken udfoldes evangeliet i en 
skattejagt med flere poster i og omkring sogne-
huset. Efter skattejagten byder menighedsrådet 
på en børnevenlig frokost i sognehuset. Tilmel-
ding er ikke nødvendig.

FYRAFTENSANGE
Både i juni og i september vil der være fyraf-
tenssang. Koordineringen ligger fremover trygt 
i organist Kirstens Madsens dygtige hænder. 
Hver første torsdag i måneden inviteres en per-
son fra lokalområdet til at udvælge og fortælle 
om en række salmer og sange, som har en særlig 
betydning for netop ham/hende. 
Alle er selvfølgelig hjertelig velkomne, og kir-
kebilen kan naturligvis benyttes. Tøv ikke med 
at tage kontakt til Kirsten (tlf. 5190 4205), hvis 
du kunne tænke dig at stå for valget af sange.
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Tirsdag den 17. juni kl. 9.00 - ca. 17.30
Vi starter dagen med formiddagskaffe i Sogne-
huset. Derefter kører vi til Thisted Lilleby, hvor 
vi skal se en flok dygtige »håndværkere« gen-
skabe bygningerne i det gamle Thisted.
Vi spiser middag på Østerild Kro, som serverer 
Stegt flæsk med Persillesovs - spis, hvad du kan! 
- hertil serveres 1 vand/øl.
Turen går videre ad smukke veje - herunder 
overfart ved Feggesund - til museumsgården 
Skarregaard på Nordmors, der drives som øko-
logisk landbrug. Vi får en rundvisning i stuehus 
og udbygninger.

TIRSDAGSKLUB

Turen fortsætter til Ejerslev havn, hvor vi hører 
om havnens og molerets historie og betydning 
for Nordmors.
Inden turen går hjemad slutter vi med lækkert 
kaffebord.

Turen koster alt inklusiv 250,00 kr. 
Tilmelding til Bart (tlf. 97 94 81 28) senest fredag 
den 13. juni. 
Tidsplan – ca. tider
Kl. 9.00: Kaffe i sognehuset
Kl. 10.30: Besøg i Thisted Lilleby
Kl. 12.15: Middag på Østerild kro
Kl. 14.15: Besøg på Skarregaard
Kl. 15.30: Besøg på Ejerslev havn m/fortælling 
og kaffe
Kl. 16.30: Afgang til Thy

Tirsdag den 2. september
Denne dag får vi besøg af Troels Ifversen, som 
vil fortælle om gården Lyngholm og dens histo-
rie.

Ejerslev Havn

KIRKEBIL
Menighedsrådet har besluttet at 
kirkebilkørslen fremover vareta-
ges af Hurup Taxi. Kirkebilen 
må gerne bruges af alle pastoratets 
indbyggere til alle gudstjenester 
og kirkelige arrangementer (fyr-
aftenssang, foredrag, tirsdagsklub, 
kirkefrokost, …).
Kirkebil til søndagsgudstjenester-
ne bestilles senest lørdag aften kl. 
21.00 eller søndag mellem kl. 8 og 
kl. 8.30.
Fra 1. juni bestilles kirkebilen på 
tlf. 97 95 12 73.

FOLKEKIRKE TV SENDES 
IGEN PÅ KANAL MIDTVEST

Mandag - søndag kl. 15.00 - 15.30
Mandag - onsdag kl. 21.30 - 22.00

Programoversigten findes på Folkekirke TV’s 
hjemmeside www.fkg.dk. Folkekirke TV sen-
der både kirkelige nyheder, to ugentlige maga-
sinprogrammer og »Præstens værksted«, et sam-
taleprogram med en præst om den kommende 
søndags prædiketekst.
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KONTAKT
Præst: 
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28  
Mail: baau@km.dk

Bart har ferie den 6. juni og fra den 
21. juli til og med den 11. august.

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.  23 37 98 41
Mail: pky@nst.dk  

Graver ved Hvidbjerg 
Vesten Aa kirke:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 23 37 98 32
Mail: marianne.fyhring@
hotmail.com

Kirkebladsudvalg: 
Freddie Fenger, 
Ethel Markusen, 
Villiam Mortensen,
Jette Stüker og 
Bart Vanden Auweele (ansv.)

Mere info?
Se vores hjemmeside:
www.klitsogne.dk
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 JUNI
Torsdag den 5.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Pinsedag den 8.  kl. 6.00:  Gudstjeneste, skovtur og morgenmad hos 
   klitplantøren (Lodbjerg kirke og Lodbjergvej 39).
Søndag den 15.  kl. 11.30 - 15.00:  Kirkefrokost og sognemøde.
Tirsdag den 17.  kl. 9.00 - 17.30:  Sogneudflugt til Thisted LilleBy, Skarregård    
   og Ejerslev Havn (250 kr. Tilmelding hos 
   Bart 9794 8128 senest den 13. juni).
Onsdag den 18.  kl. 19.00 - 21.30:  Menighedsrådsmøde.

 JULI
Onsdag den 2. - søndag den 6.:   Fyrspil »Den Spanske Sømand« (Lyngby).
Torsdag den 3. - søndag den 6.:   Svankjær Marked (Sportspladsen).
Onsdag den 16. - søndag den 20.:   Festuge i Lyngby (Program findes på s.9).
Søndag den 20.  kl. 14.00 - 16.00:   Friluftsgudstjeneste i Lyngby (Lyngbyvej 32, 
    Svankjær Savværk medvirker, efterfølgende 
    kirkekaffe).
 
 AUGUST
Søndag den 17.  kl. 10.30 - 12.15:   Konfirmandvelkomstgudstjeneste. 
    Efterfølgende kirkekaffe og plantning af 
    konfirmandholdets paradisæbletræ. (Hvidbjerg 
    V.Aa Kirke). (Se beskrivelse på s. 19).
Søndag den 17.  kl. 14.30 - 16.00:   Søndagscafé - Søndagsmusik
    (Se beskrivelse på s. 19).
Mandag den 18.  kl. 19.30 - 21.30:   Koncert med Den Danske Strygekvartet 
    (Hvidbjerg V.Aa Kirke, billetter koster 100 kr.
    og bestilles på tlf. 5190 4205).
Tirsdag den 26.  kl. 19.00 - 21.00:   Infoaften for konfirmander og 
    konfirmandforældre.
Onsdag den 27.  kl. 19.00 - 21.30:   Menighedsrådsmøde.

 SEPTEMBER
Tirsdag den 2.  kl. 14.30 - 16.30:   Tirsdagsklub.
Torsdag den 4.  kl. 16.30 - 17.15:   Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Søndag den 14.  kl. 9.15 - 10.15:   Morgenkaffe inden gudstjenesten.
Søndag den 28.  kl. 14.00 - 16.00:   Familiegudstjeneste med efterfølgende 
    skattejagt og kirkefrokost (Hvidbjerg V.Aa 
    Kirke og Sognehuset).

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

NB. Nyt nummer til kirkebil - se s. 22.


