S O G N E NY T
HVIDBJERG · ØRUM · LODBJERG
GUDSTJENESTER

Søndag d. 10. maj 5. s. e. påske
Ingen

APRIL

Torsdag d. 14. maj Kristi Himmelfart
Lodbjerg - 10.30 Konfirmation

Fredag d. 3. april Langfredag
Hvidbjerg - 10.30
Musikgudstjeneste med Kingokoret.
Efterfølgende kirkefrokost, hvor Kingokoret medvirker.
Søndag d. 5. april Påskedag
Lodbjerg - 10.30
Mandag d. 6. april 2. påskedag
Ingen
Søndag d. 12. april 1. s. e. påske
Hvidbjerg V. Aa - 10.30
Familiegudstjeneste.
Efterfølgende fællesspisning og påskeægsjagt
Søndag d. 19. april 2. s. e. påske
Ingen
Søndag d. 26. april 3. s. e. påske
Hvidbjerg v. Aa - 10.30

Lørdag d. 16. maj
Ørum - 10.30 Konfirmation
Søndag d. 17. maj 6. s. e. påske
Hvidbjerg v. Aa - 10.30 Konfirmation
Søndag d. 24. maj Pinsedag
Lodbjerg - 06.00
Pinsegudstjeneste. Efterfølgende skovtur
og morgenkaffe hos klitplantøren.
Mandag d. 25. maj 2. pinsedag
Ashøje - 10.30
Fælles Frilufts-/Provstigudstjeneste
Søndag d. 31. maj Trinitatis
Hvidbjerg v. Aa - 10.30
Morgenkaffe inden gudstjenesten fra kl. 9.15

JUNI
Søndag d. 7. juni 1. s. e. trinitatis
Ingen

MAJ

Søndag d. 14. juni 2. s. e. trinitatis
Ørum - 09.00 Jens F. Munksgaard

Fredag d. 1. maj Bededag
Ingen

Søndag d. 21. juni 3. s. e. trinitatis
Lodbjerg - 09.00 Ruth Folmersen

Søndag d. 3. maj 4. s. e. påske
Lodbjerg - 10.30 Jens F. Munksgaard

Søndag d. 28. juni 4. s. e. trinitatis
Ørum - 10.30

Ved sognepræstens sygemelding forrettes gudstjenesterne af Kaj Mogensen, hvor ikke andet er nævnt.
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Torsdag d. 2. Skærtorsdag
Lodbjerg - 10.30

GLÆDELIG PÅSKE
Den bibelske skabelsesfortælling og syndefaldsfortælling er billedtale. Billederne forestiller en
fjern fortid, men viser os i virkeligheden vort eget
liv med hinanden her og nu. Paradis er et billede
på alt det i vort liv, der er smukt og sandt, alt, hvad
der er båret af og gennemstrømmet af kærlighed.
Paradis er, når vi sidder med det lille barn varsomt
på armen, når vi har det skønt med hinanden, når
vi synger sammen. Vi har gennem denne vinter i
vort lille pastorat, herude hvor kragerne for længst
har vendt, haft glimt af Paradis ved vore gudstjenester og i sognegården, når vi har været sammen
en række vidunderlige aftener med højskolesang.
Paradis er, når vi går rundt i haven og glæder os
over forårets mylder af blomster. Paradis er fuglesang, kys og kærtegn, omfavnelse og omsorg. Paradis er det, som hænder midt iblandt os, hver eneste gang liv og glæde, lys og varme sejrer. Jovist
findes Paradiset. På denne jord. Synes du, at der er
for lidt paradis, så prøv at gøre noget for, at der
bliver lidt mere af det. Hvordan? Det er op til dig
med kærlighedens fantasi.
Syndefaldet og livet Østen for Eden er også her og
nu. Syndefaldet er beregning, forstand og foragt.
En grundlæggende mistillid til kærligheden. Et
menneskeliv, der er hårdt og forkrøblet. Syndefaldet er »hjertets hårdhed, hjertets kulde«. Kolde
hjerner og skumle bagtanker.
Syndefaldets virkning er, at der er død i livet, had
mellem mennesker, fordomme, mistro, dømmesyge, bagtalelse, terror, krig, mord på liv og glæde.
Syndefaldets virkning oplever vi så stærkt lige nu.
Vi oplever det i islamistisk terror, men vi oplever
det også i ondsindet satire, ondskabsfuld tale og
skrift under dække af ytringsfrihed.
Man kan »Østen for Eden« slå ihjel på mange måder: med skuldertræk, sarkasme, satire. Der går en
lige vej fra hårde ord til knyttede næver og fra
knyttede næver til mord og krig. Østen for Eden
er stedet for ondskab og lidelse. Synes du, at
»Østen for Eden« fylder for meget, så prøv at gøre noget for at formindske det. Hvordan? Det er
op til dig med kærlighedens fantasi.
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Der er den smerte, som mennesker i ondskab påfører hinanden. En sådan ondskab kan forklares,
selvom det ikke er så let. Hvem er ofre og hvem er
bødler? Var muhammedtegningerne for frihedens
skyld eller for at spotte mennesker for det, som de
tror på? Enhver må danne sig sin egen mening. Til
smerten hører også rådvildhed og usikkerhed. At
fornægte syndefaldet er at fornægte virkeligheden. Det er at springe langfredag over.
Der er en sammenhæng mellem synd og skyld og
død. Men der er også lidelse, tilintetgørelse, som
ser ud til at være indbygget i skaberværket. Der er
en smerte, som aldrig kan være det enkelte menneskes skyld. Det lille barn, der blev født med den
svære sygdom, der er fuld af smerte, og forældrenes bekymring. Hvorfor er det sådan? Hvorfor
skal der være lidelse i verden? Hvorfor er der barnegrave på vore kirkegårde? Hvorfor skal uskyldige børn sulte rundt om i verden? Hvorfor? Hvorfor? Vi har lov at spørge, kan ikke lade være, men
»svaret min ven blæser i vinden«. Jeg har ingen
svar. Hvorfor menneskehedens langfredag? Jeg
aner det ikke.
Nogle svarer: Det er menneskers skyld. Jamen,
hvor kommer så menneskers ondskab fra? Hvorfor skal vejen fra Paradis til det genvundne Paradis
sno sig så underligt.

Paradis er,
når vi går rundt i
haven og glæder os over
forårets mylder af
blomster.
Paradis er fuglesang,
kys og kærtegn,
omfavnelse og omsorg.
Paradis er det, som
hænder midt i blandt
os, hver eneste gang
liv og glæde, lys og
varme sejrer.

Bibelen giver os sprog at gå ind
i, når vi i fortvivlelse spørger:
»Hvor længe vil du glemme
mig, Herre? Hvor længe vil du
skjule dit ansigt for mig? Hvor
længe skal jeg være bekymret i
sindet og daglig have sorg i mit
hjerte?« (Salme 13 i Det gamle
Testamente). Og stærkest kommer fortvivlelsen til orde i den
salme med hvis ord Jesus døde:
»Min Gud, min Gud, hvorfor
har du forladt mig?« (Salme 22).
Når Bibelen kan rumme menneskers tvivl og fortvivlelse, må
gudstjenesten også kunne det.
Kirken, gudstjenesten er rum
og tid, hvor vi kan komme med
vores glæde, med vores taknemmelighed, med vores tro og tillid. Kirken, gudstjenesten er
rum og tid, hvor vi kan komme
med vores tvivl og usikkerhed
og alle de livsspørgsmål, som vi
ikke har svar på.
Måske er ubesvarede spørgsmål
ind imellem bedre end alt for Joakim Skovgaard: Jesu opstandelse, 1920. Den opstandne Jesus hilser os
færdige svar og fastlåste menin- påskemorgen med et »Godmorgen«.
ger. Kristen bogstavtro (fundamentalisme) og hårdtslående ateisme ligner hinanSvaret er ganske enkelt. Det skyldes, at livet er
den. Hvorfor skal man skjule, at man ikke har svar
mere oprindelig end døden. Det skyldes, at vi har
på alt? Kristentro kan favne menneskelivet med
en erindring om og en længsel efter Paradiset. Det
dets glæde og sorg, med dets tro og tvivl, med dets
skyldes, at vi aldrig helt har glemt, at vi er mennehåb og usikkerhed. Det eneste den ikke kan rumsker skabt i Guds billede. Det er udfoldet så sandt
me er had, fordomme, hjertets kulde og foragt.
og smukt af Jens Rosendal i »Forelskelsessang«, fra
Det skal bekendes og tilgives væk.
1981. (Højskolesangbogen nr. 453 v. 5):
Troen er ikke blind lydighed og fastlåste meninger. Vi skal ikke bøje os blindt for noget nogle kalder »gud«, men som i virkeligheden er magthavere
og meningsbestyrere. Bibelen er en vidunderlig
oplysningsbog, men vil man have en bog, der skal
opfattes som den skinbarlige sandhed, så skal man
anskaffe sig en koran.
Men hvoraf kommer det, at vi ikke blot kan affinde os med død og tilintetgørelse? Hvorfor oplever
vi døden som unaturlig, når den er en del af naturens gang? Hele vort sundhedssystem bygger jo
på, at vi vil udsætte døden og kæmpe imod tilintetgørelse.

At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det, der smerter
og kærligheden er og blir
og hvad end hele verden si’r,
så har den vore hjerter.
Langfredag er den dag, hvor vi erindrer Jesu lidelse og død, og hvor vi får forkyndt Jesu korsfæstelsens betydning for os. Det er den dag, hvor vi i Jesu dybe fornedrelse møder ham som den ophøjede. Det er den dag, hvor »korsets gåde« opleves
som »kærlighedens nåde«. Det er den dag, hvor
Gud selv i Jesus Kristus går ind i vor smerte og død
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og hvisker os i øret: »Jeg elsker dig, jeg er hos dig
som lyset, når det ser sortest ud«.

Kærlighedens gåde kan min forstand ikke løse,
men jeg kan leve - og forhåbentlig - dø på den.

Hvem er vi så i fortællingen? Der er flere af Jesu liHvorfor skulle Jesus, den uskyldige, Guds egen
delseshistories personer, som vi kan være. Dem,
søn, vor frelser og forsoner dø? Bibelen og kirder håner og spotter Jesus - og det gør vi, hver
kens forkyndelse har ikke noget færdigt svar. Jesu
gang vi ikke lever kærligheden
døds betydning forklares på lidt
fuldt ud. Hver gang vi svigter et
forskellig måde i de nytestamentJesu korsfæstelse er
medmenneske, korsfæster vi Jelige skrifter og i vore salmer. Og
hans livs højdepunkt.
sus. Så må vi skjule os i Jesu kærdog er alle breve og evangelier
Vort evige liv er
lighed og stole på, at Gud hører
enige og fælles om det enkle og
grundet der.
hans bøn: »Fader, tilgiv…«.
grundlæggende: Jesu korsfæstelse
Guds kærlighed åbenVi kan også være røveren, der
er hans livs højdepunkt. Vort evibares og rækkes os ved
blev korsfæstet ved siden af Jesus
ge liv er grundet der. Guds kærog til hvem han sagde: »I dag skal
lighed åbenbares og rækkes os ved
Jesu Kristi kors.
du være med mig i paradiset«. Vi
Jesu Kristi kors. Jesu korsfæstelse
kan også være Jesu disciple, først
er det sted, hvor det faldne mener vi forskræmte, men så skænker Helligånden os
neske og Guds kærlighed mødes og forenes. Jeg
nyt livsmod og sender os ud i verden med evangenævner i hver eneste prædiken det bibelvers, som
liet om Guds kærlighed.
jeg holder mest af. Jesus sagde: »Større kærlighed
har ingen end den at sætte sit liv til for sine venMen vi er også den romerske officer, der stod ved
ner« ( Johannesevangeliet 15, 13). Gud er ikke en
korset og bekendte Jesus og sagde: »Sandelig den
mening. Gud er kærlighed: selvhengivende, nymand er Guds søn«.
skabende, livgivende. Han møder os i sit ord i
gudstjenesten, han kommer og er sammen med os
Er vi også Jesus? Både og. Han er vor frelser og
i døden og fører os fra vort livs langfredag til vort
forsoner. Vi hverken kan eller skal frelse verden
livs påskemorgen. Kristentro er ikke et system,
eller os selv. Og dog: Jesus gør sig til et med os.
men et liv i tro, håb og kærlighed.
Han tager os med fra langfredag til dødsriget og
derfra til opstandelsen påskemorgen. Gennem
Det vender op og ned på alle sædvanlige forestilvort livs og vor døds langfredagssmerte fører Jesus
linger om forholdet mellem Gud og mennesket.
os til påskedags glædelige opstandelse.
Det er Gud, der er offeret og mennesker, der er
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bødlen. Men hvorfor? Den sædvanlige forklaring
er vist, at Gud er den retfærdige dommer, der i sin
retfærdige vrede vil straffe syndere med døden,
men på grund af sin kærlighed lader han straffen
falde på sin egen søn.

Måske mødes vi langfredag og påskemorgen. Alle
Sognenyts læsere ønskes en velsignet påske.

Den opfattelse er vel heller ikke helt forkert, men
alligevel er den så underlig fortænkt, og den sætter
et skel mellem Guds retfærdighed og Guds kærlighed. Jeg tror, at svaret er enklere: Gud er kærlighed og for kærligheden gælder det, at den er villig
til at ofre sig, at den går hele vejen med - også der,
hvor det er svært. Gud elsker os til det sidste og i
det sidste. Han kommer os så nær, som en skaber
kan komme sin skabning ved som medmennesket
Jesus at følges med os ind i lidelse og død. Han er
frelser og forsoner. Guds måde at være retfærdig
på er hans egen måde: kærlighedens måde. Gud
ofrer ikke Jesus til sig selv, men er opstandelsens
magt i Jesu lidelse og død. Her standser jeg op.

Gud er kærlighed
og for kærligheden
gælder det, at den
er villig til at ofre sig,
at den går hele vejen
med - også der,
hvor det er svært.
Gud elsker os til det
sidste og i det sidste. Han kommer os så
nær, som en skaber kan
komme sin skabning

Kaj Mogensen

Marc Chagall har kaldt sit billede »Den hvide korsfæstelse«. Det er malet i 1938 under indtryk af nazisternes
jødeforfølgelse. Kristus er skildret som en jøde, hvad han også var. Rundt om ham er billeder af, hvad nazisterne
gjorde mod jøderne. Nederst til højre er en jøde på flugt med sine få ejendele, han går ind i en brændende skriftrulle.
Ovenover har forfølgerne tændt ild i en synagoge. På venstre side har en mand forsøgt at skærme en torarulle, en
anden mand går med et skilt, som man tvang jøderne til at bære, ovenover flygter nogle i en båd fra en brændende by.
Over Kristus svæver de afdøde jøder i medlidenhed med de endnu levende. Billedet er fuldt af angst og gru. Men
midt i det hele ses den korsfæstede. Han udstrækker sine arme. Han udstråler en ro og en mildhed. Maleriet er
ærligt, men det fortæller også, at der er håb. For der stråler et lys fra himmelen ned over den korsfæstede.
Billedet er i denne tid uhyggeligt aktuelt med mord på jøder og en voksende antisemitisme. Samtidig forkynder det
for os alle, at midt i alt, hvad der er svært, er der et himmelsk lys. Troen, håbet og kærligheden forbliver. For os er
den lidende Messias på korset Jesus af Nazaret. Billedet er for os et langfredagsbillede, der samtidig foregriber lyset
påskemorgen. Billedet kan for os forkynde Guds nærvær midt i alt, hvad der er svært. Men det kalder os samtidig
til at vælge det liv og den kærlighed, som har valgt os.
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ØRUM SØ FRA 1868 TIL 1909
En lille bemærkning til læseren! Denne beretning er i sin form lidt fabulerende, men den bygger
grundlæggende på historiske kendsgerninger. Det er en historie om skønne spildte kræfter,
men hvem ville undvære Ørum sø i dag.
V. M.
Ørum sø er ikke, hvad den har været. Indtil 300
mand i 1868 til 1875 med håndkraft gravede en 7
kilometer lang landkanal rundt om øst- og sydbredden af søen, omfattede den også Flade sø og
Roddenbjerg sø.

DET HISTORISKE KORT
På det lille farvelagte historiske kort fra omkring
1875 ser vi hele søområdet, som det tog sig ud, da
tørlægningen næsten var fuldendt. Landkanalen
var fra etableringstidspunktet søgt dimensioneret
med en kapacitet, så åvandet fra Hvidbjerg å, Thys
vandrigeste, uhindret kunne kanaliseres fra tilløbet ved Gammel Ørum til afløbet ved stemmet i
Tåbel. Det skal her tilføjes, at der faktisk også blev
gravet en mindre landkanal på søens nordside,
hvilket endnu ses i Ørumbøndernes enge.

Flade og Ørum Søer. Historisk kort.
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Det gamle kort viser tydeligt, at der, alle anstrengelser til trods, var et lille vandhul sydvest for
Ørum By, som aldrig blev helt tørlagt, hvilket også gælder et vandhul af lignende størrelse i den
østlige ende af Flade sø.
På kortet ses, at man på kryds og tværs har måttet
gennemgrøfte søbunden, før dyndmaterialet kunne gøres bekvem til såning af engrapgræs. Jeg
forestiller mig, at der selv i vore dage vil kunne
findes »rendeantydninger« i bunden af Ørum sø.
Man mener som nævnt, der har været omkring
300 arbejdsmænd beskæftiget ved gravearbejdet,
de syv år, det varede. Skulle det samme arbejde have været udført i vore dage, ville man sikkert få
brug for såvel H.C. som hvem der ellers findes i
tresognspastoratet, som er ferme til at håndtere
rendegraver, gummiged og gravko.

TRILLEBØRE PÅ KØREPLANKER
I læsere må selv forestille jer, hvordan en ryg havde det efter en dags arbejde i ler og dynd. Kan I
høre for jer dyndets sug i skovlen? Mon de tætte
gummistøvler var opfundet? Jeg tvivler!
De 122 trætrillebøre, man rådede over, havde vel
jernhjul, eller skal man forestille sig massive træhjul? Oppustelige gummihjul var i alle tilfælde ikke noget, man kendte til. For ikke at synke i med
trillebørhjulene kørte man på brede udlagte køreplanker, som af og til måtte omlægges. Den brune
farve, køreplankerne snart antog, stammede delvist fra mudderet og delvist fra snus- og skråtobaksspytning, som var en yndet sport.
Hvor drængrøfternes hovedrender krydsede hinanden, blev der konstrueret småbroer af folk, som
efterhånden blev en slags eksperter i den slags »ingeniørarbejde,« som man med lidt god vilje næsten kan kalde det. Broerne blev kaldt Handrup
bro, Ørum bro, Frederiks bro, Søgaard bro, Tolbøl bro, Klitbro, Aalum bro, bro ved indløb,
Seiersbøl bro samt Handrup Odde bro.

PUMPESTATION VED STEMMET I TÅBEL
Sideløbende med kanal- og grøftegravearbejdet
blev der arbejdet på livet løs i Tåbel, hvor kanalvandet ved et såkaldt stem skulle løftes en »etage«
op, så det af egen kraft kunne løbe sydpå gennem
Kastet Å og ud i Krik Vig.
I Tåbel placerede man i et nybygget maskinhus en
»moderne« 72 hestes dampmaskine som trækkraft
for tre turbiner og seks centrifugalpumper. Det
viste sig hurtigt, at dampmaskinen strejkede for et
godt ord, og kapaciteten var for ringe. Derfor
supplerede man trækkraften til pumpeaggregatet
med to store vindmøller, som havde vindfang på
henholdsvis 38 og 40 alen. Det hjalp noget, men
for nu at være ærlig: Pumpestationen var underdimensioneret.

DIAGONAL KANAL
Det samme gjaldt landkanalen, så man måtte bide
i det sure æble og grave en supplerende kanal diagonalt gennem søen. Tørlægningen af Flade sø
drillede om muligt endnu mere, og det var en udbredt opfattelse, at det var trykket ind gennem
sandet af havvandet fra vest, som hele tiden gav
vandproblemer her.

VILHELM STARCH LAURITSEN OG
HANS INSPEKTØRBOLIG
Ved stemmet i Tåbel blev der bygget smedje og inspektørbolig med have og det hele, hvorefter Vilhelm Starch Lauritsen blev ansat som inspektør og
udstyret med kasket og uniformsjakke noget lig
arrestforvarerens i Vestervig arrest. Ja Vilhelm,
som ellers kom af jævne kår, lignede herefter næsten en standsperson, og folk lyttede lidt ekstra til
ham, når han udtalte sig om dette eller
hint. I Tåbel rådede
Fra starten mente de,
han over et lokomoat projektet var dømt
bil med 4 hestes
til at kuldsejle, og
kraft samt en lille
dermed forbeholdt de
sporvogn.
sig retten til bagefter at

kunne sige: »Sagde jeg
I maskinhuset opbedet ikke nok?«
varedes ledige trillebøre samt bærebøre,
hvortil kom plov,
svenskharver, træharver, håndharver, en tromle
samt to frøsåmaskiner. Oppe over hanebjælkerne
havde 16 høleer, kratter, høforke samt høriver deres plads.
Henne ved indgangsdøren hang nogle par dyndsko på væggen. Det skulle være let at komme til
dem, når der blev brug for dem.

INSPIRATION OG VIDEN
FRA SJØRRING SØ
Skoleinspektør og egnshistoriker Riis Olesen, Vestervig, har i en artikel givet udtryk for, at et engelsk ingeniørfirma stod bag udtørringen, men
det finder man i dag ikke belæg for. Man har sikkert fået en del knowhow og inspiration fra
Nordthy, hvor man havde gode erfaringer fra udtørring af Sjørring sø, et arbejde som fuldførtes af
kaptajn J. C. H. C. Jagd i årene 1859 til 1860.
Finansieringen af Ørum sø projektet skete delvist
gennem salg af aktier via »Aktieselskabet til Flade
og Ørum søers Udtørring.« Der var selvfølgelig
mange lokale, som så muligheder i projektet og investerede i aktier, og så var der skeptikerne, som
beholdt deres på det tørre. Fra starten mente de, at
projektet var dømt til at kuldsejle, og dermed forbeholdt de sig retten til bagefter at kunne sige:
»Sagde jeg det ikke nok?« - Sådan er det jo!

7

STUDE PÅ GRÆS
Efter syv års slid kunne man imidlertid læse i avisen, at 3000 tønder sæde søbund var tørlagt, hvorefter tilsåningen kunne begynde, og året efter
græssede de første stude på den tidligere søbund.
Studene ejedes af bønder fra store dele af Sydthyområdet. Når efteråret satte ind med regn og rusk,
kom bønderne sammen med deres karle for at afhente dyrene.
Ved udbindingen om foråret havde kræene været
spidsryggede og stridhårede med store kager på lårene. Nu skulle de gerne være bredryggede og
glinsende i hårlaget, hvis bønderne skulle smile til
hinanden ved mødet på markvejene.
Det første par opfedningsår forløb udmærket,
men derefter fulgte et par meget kolde og regnfulde somre. Studene æltede uroligt søbunden op. Til
andre tider stod de blot stille med rumperne i sydvest og lod vandet løbe i stride strømme ned over
ryggene. Sådanne somre trivedes kun søormene,
som dyrenes løbe- og lungeorme blev kaldt. Da
efteråret kom, var flere af kreaturerne døde. Andre
var udmagrede som skabede katte og gav kun en
stråle væde fra sig, hvor der skulle komme fast afføring.

HØBJÆRGNING
Efter et par dårlige opfedningsår viste bønderne
ikke længere den helt store interesse for at få stude
på græs i Ørum sø, hvorefter man gik helt bort fra
opfedning og over til høbjærgning i engområdet.
Fra juni måned til langt hen i september sled snesevis af mænd i det med leen fra solopgang til hen
imod midnat. En stor høstak samlet henne ved
vognene gjorde det ud for den fællesseng, som de
sov i, fra mørket havde lagt sig, til de første solstråler eller regndråber vækkede dem til en ny dag. Pigerne får vi ikke meget at vide om, men de har også deltaget i høbjærgningsarbejdet, idet de vendte
de tykke skår af hø, så disse kunne blive godt vejret.
Det kneb med at køre hølæssene op fra søbunden,
da vognene gang på gang kørte fast. Mange steder
måtte man lægge køreplanker ud, som hele tiden
skulle flyttes frem, efterhånden som de var passeret. Det var undertiden nødvendigt at køre op ad
den bløde søvej med to-tre smålæs og omlæsse disse smålæs til et stort læs, inden en bonde kunne age
hjemad.
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Johannes Nybye fra Koldby var kendt for at køre
med store læs. Over sidefjælene på hans brede kassevogn lagde han bjælker på tværs. En af de dage,
der var markedsdag i Vestervig, skulle mange passere ham i modsat retning, men den dag gik det
galt. Inden han nåede hjem til Koldby med sine to
jyske heste, var han blevet meldt til sognefogeden
ikke mindre end tre gange, hvis det ellers står til
troende, hvad folk sådan går og siger.

KONKURS OG TVANGSAUKTION
Efter syv år med en tørlagt sø havde tørlægningskonsortiet oparbejdet en kæmpegæld, som i rigsdaler beløb sig til 400.000. Konsortiet kastede
håndklædet i ringen, opgav kort og godt ævred og
lod vandet strømme ind, idet man kunne konstatere, at indtægterne fra høet ikke stod mål med udgifterne ved bjærgningen. Aktieselskabet gik konkurs, og skeptikerne som hele tiden havde været
klar over, at de havde ret, indkasserede hver en lille fjer, som de omgående satte i hatten, hvor der
sikkert sad en lille buket i forvejen.
Den 8. september 1883 indkaldte herredsfoged N.
P. Jansen fra Hassing-Refs herreders kontor i Vestervig til tvangsauktion, som skulle afholdes den
2. oktober ved maskinhuset i Tåbel. Alt skulle sælges: Et areal på cirka 2000 tønder land, heraf 1100
tønder land dyndjord. Alt løsøre ned til sidste trillebør og alle bygninger med maskiner skulle bortauktioneres. Alene løsøre med bygninger og maskiner blev i forbindelse med auktionen nøje udspecificeret og samlet værdisat til 228.284 kroner.
Ville man i forvejen bese ejendommen, kunne
man henvende sig til inspektør Vilhelm Starch
Lauritsen, Tåbel, som hermed stod overfor at skulle udføre sin sidste embedsgerning.

FINE FREMMEDE FUGLE FRA ØERNE
Det var lensgrevinde Benedicte Christiane Reventlow, som ejede såvel Brahe Trolleborg på Sydfyn som grevskabet Christianssæde på Lolland,
men det var også boet efter nyligt afdøde stamhusbesidder fra Ravnholdt på Fyn, Ove Sehestedt
Juul, som i fællesskab havde begæret tvangsauktionen afholdt, og de var i ledtog med kaptajn og
civilingeniør Clausen, København samt godsinspektør Copmann Hellerup og flere andre honoratiores.

Ørum Sø set fra tårnet på Ørum Kirke

Det er interessant! Mon småaktionærerne fra Thy
i forvejen vidste, at de var i båd med den slags aktiemajoritetsindehavere, hvis eneste problem måske var, at de havde for mange penge. Man kan
kun gisne, men det er ikke givet, at kødranden af
interessenter fra øernes pengeverden havde været i
Thy, før de dukkede op i Tåbel maskinhus. En oplevelse må det have været at være flue på væggen,
den dag thybomålet blev blandet op med det mål,
som øboerne benyttede sig af.

BRØDRENE CLAUSEN FRA HOLBÆK
Efter auktionen fik to brødre, tømrermester C.
Clausen samt murermester J. D. Clausen, begge
Holbæk, tinglyst skøde på den samlede ejendom.
Hvem de to håndværksmestre var, og hvad de pønsede på, ved ingen, men mon ikke de skulle have
holdt nallerne i ro på auktionsdagen i Tåbel maskinhus, for Ørum Sø blev for dem en dårlig forretning.

SØEN ATTER PÅ LOKALE HÆNDER
23. december 1895 solgte brødrene Clausen søerne videre til en kreds af lokale købere for 82 000
kroner i alt. Bygningerne samt maskiner og løsøre
var jo alene sat til 228.284 kroner 13 år forinden,
men vi må huske på, at de nye købere ville bruge
arealet først og fremmest til rekreative formål i
form af jagt og fiskeri, men også i nogen grad til

rørskær og høslæt, så mange effekter havde for
dem ingen egentlig værdi.
De nye købere, som i fællesskab sikrede, at Ørum
Sø i 1895 atter kom på lokale hænder, var:
Proprietær Chr. Eyber, Gl. Ørumgard.
S. Eyber, Vilhelmsminde.
H. Lützhøft, Tandrup.
G. Fuglsang, Søvang.
Mølleejer Chr. Jessen, Morup Mølle.
Inspektør Johs. Leegaard, Rosvang.
Gårdejer Niels Leegaard, Fuglsang.
Købmand J. P. Bach, Vestervig.
Forbjærger Thøger Sørensen, Agger.

»INTERESSENTSKABET FLADE
OG ØRUM SØER«
Sidste gang, Ørum Sø solgtes i en samlet handel
var 13 år senere, da ovennævnte 9 ejere 11. december 1909 solgte arealet til lodsejerne langs bredden
for 62.000 kroner. Gårdejer Niels Gisselbæk,
Ørum, var lodsejernes talsmand, og med ham i
spidsen dannedes »Interessentskabet Flade og
Ørum Søer,« som endnu eksisterer i 2015.
Hvad der er sket med Ørum Sø siden 1909, vil jeg
ikke berøre her, men referater fra utallige livlige
generalforsamlinger vidner om, at demokratiet
stadig er en sag, der er værd at kæmpe for.
Villiam Mortensen
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

ORGANISTEN REJSER
Vores organist, koncert- og sang/foredragsarrangør m.m., Kirsten Madsen
forlader os. Kirsten har valgt at flytte nærmere sin familie i København.
Kirsten har været organist i Hvidbjerg V. Aa-Ørum-Lodbjerg Pastorat
gennem de sidste 4 år.
Det bliver et stort savn for os – magen til iderig og engageret person, skal
man lede længe efter. Kirsten har med sin musikalitet og sit »højskole-gen«
skabt dejlige koncerter og mange fantasisk gode sangaftener med tema fra
»den blå højskolesangbog«. Kirsten har været et stort aktiv for pastoratet.
Vi ønsker Kirsten alt godt på Christianshavn.

Kirsten Madsen

EN HILSEN FRA KIRSTEN
At jeg har været glad for mine 5 år i Thy er ingen
hemmelighed. Det tror jeg, alle har fornemmet.
At jeg finder det dybt vemodigt at skulle tage afsked med dette liv, ved I nu.
Jeg har længe rumsteret med tanken. Det var jo
min intention helt fra begyndelsen, og nu er beslutningen taget: Underskriften på købsaftale på en
christianshavnerlejlighed er sat i dag. Mine to døtre
og svigersønner samt min lille dreng Svend på 3
år siger, at de glæder sig til jeg kommer. Og naturligvis glæder jeg mig – til at være i nærheden af
dem samt af min svenske familie – ikke mindst min
tvillingsøster, som efter mange år i udlandet nu har
bosat sig – første togstop over Øresundsbroen.
Da jeg for 5 år siden flyttede fra Århus til Vestervig var det såmænd bare for at fuldføre min uddannelse som organist (manglede de sidste 2 år).
Jeg var heldig at bestå efter blot 1 år, og den videre
plan var så København. Ganske vist »var jeg kommet til« at købe et hus: det var så billigt! Og så fik
jeg jo tilbudt afløserjob, som organist hos jer. Den
historie kender I. Og så blev jeg hængende! For
sikken arbejdsplads!! Aldrig har jeg kendt mage:
Bart og Kajs fine prædikener. Deres venlighed og
overbærenhed, når organisten »for vild« i liturgien, Birgit og Marianne, som med venlighed nedtonede organistens betydning: En højmesse er et
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samarbejde: rigtig temperatur, smukke blomster,
venlighed, god prædiken, fin salmesang og hvis
organisten så også spiller nogenlunde ordentligt
- ja, så er gudstjenesten god. Ejgil og Ina, som med
empati skabte tryghed, når organisten var nervøs
- og deres evne til at få menighedssangen til at
klinge, så det bare var op til mig at ledsage den:
ren nydelse! og et bagvedliggende menighedsråd,
som med stor fleksibilitet og generøsitet var med
på det meste, ja, på alt. Og en trofast menighed
som ikke bare kom til gudstjenester men også flittigt til vore mandagsaftner med højskolesangbogen og »køkkenfolket« som puslede rundt, lavede
kaffe og skabte glæde, så alle følte sig velkommen.
Det har været mageløst. Og samarbejde med
jer alle vil altid være gemt et godt sted i mit hjerte.
Når jeg skal holde foredrag i København skal det
første ha titlen »Stjernestunder fra et begivenhedsrigt liv i Thy«. Det bliver langt, og det bliver godt.
Jeg beholder mit hus i Vestervig og har på den
måde »snor« i Thy, og jeg ved, at jeg vil glæde mig
til at feriere her, gå tur ved Vesterhavet, besøge
gode venner og kolleger og ikke mindst: om søndagen at sætte mig på bagerste bænk i en af mine
tre kirker og glæde mig over at ha været en del
af det liv i fire år. Det var en stor berigelse for mig.
Mange hilsener fra Kirsten

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
PASTORAT-STRUKTUREN ÆNDRES
På grund af ændringer i præsteembederne i Sydthy provsti ændres pastorats-strukturen pr. 1. maj.
Indtil nu har Hvidbjerg V. Aa - Ørum - Lodbjerg
pastorat samarbejdet med Vestervig-Agger pastorat – som bl.a. har bestået i præsternes gensidige
afløsning i de to pastorater.
Pr. 1. maj er Hvidbjerg V. Aa - Ørum - Lodbjerg
pastorat en del af Område Nordvest, som består af:
• Sønderhå, Hørsted, Nørhå, Stenbjerg.
• Snedsted.
• Hvidbjerg v. Å, Ørum, Lodbjerg.

FØRSTE MØDE MED . . .
Første møde: Det var søndag formiddag efter en
vesterhavsvandretur. Jeg ville købe rugbrød med
hjem til min frokost. Her hos sparkøbmanden i
Agger møder jeg en præst. Jeg ved det straks, for
han har præstekjole på. Vi mødes ved kassen. Præsten har også købt rugbrød, og så lå følgende bemærkning jo lige til højrebenet. »Ja, som Mathæus
siger: Mennesket lever ikke af ånd (eller var det
brød) alene«, sagde jeg. Vi ler sammen, og præsten
siger så (med let fremmed accent): »Er du Kirsten
Madsen?« Jeg forbløffet: »Hvordan ved du det?«
Præsten: »Jeg har hørt så mange rygter om dig«.
Jeg stirrer vantro på ham, som straks korrigerer
udtalelsen til: »altså gode rygter«. Præsten var Bart,
vores yderst sprogbegavede præst. - At vi senere
skulle komme til at arbejde sammen stod ikke i
stjernerne den dag.
Mit første møde med Ejgil: Møllehaves Nåden er
din Dagligdag var på tavlen. Og Ejgil kendte den på
en melodi, som jeg ikke kendte. Og vi måtte jo
holde os til koralbogen. Melodien er moderne, synkoperet og ret umulig at synge. Vi havde 5
minutter, og jeg syntes jo, at den skulle »sidde i
skabet«. Så jeg hersede med den stakkels kirkesanger, som med garanti har tænkt: sikken hejre vi
der har fået ansat.
Mit første møde med Marianne: Jeg var som altid

Præsternes indbyrdes afløsning finder
som udgangspunkt sted indenfor de
»samarbejdende pastorater«.

HVIDBJERG V. AA KIRKE
LUKKET I SOMMER
Hvidbjerg Vesten Aa Kirke er formentlig lukket
på grund af maling m.v. fra 1. juni til 20. september. Afventer endelig godkendelse af projektet, men forventer at arbejdet går i gang ca. 1.
juni. Mere om dette projekt i næste kirkeblad.

nervøs, og Marianne snakkede frem og tilbage om
temperaturen. Der var for koldt eller for varmt.
Meget vigtigt var det ihvertfald, syntes Marianne.
Jeg sad der og øvede på mit præludium og syntes
det var det allervigtigste i hele verden og tænkte:
Lad det regne, lad det sne, lad menigheden fryse
eller svede, intet er vigtigere end mit præludium.
Marianne lærte mig noget andet. Tak for det,
kære Marianne.
Mit første møde med Birgit: Jeg havde jo fået et
sommerferieafløserjob på 5 tjenester og da vi nærmer os sidste gang, spørger jeg forsigtigt Birgit: Har
I fået nogle gode ansøgninger til jobbet? Og med sit
venlige smil og sin kærlige udstråling sagde Birgit:
Ansøgninger? hvad skal vi med dem? Vi har jo dig.
Mit første møde med Kaj: En søndag morgen kører jeg en tur i Nationalparken. (det er en af de
dage, hvor der er uro i sindet). Jeg ser skiltet Lodbjerg Kirke, som jeg ikke kender. Lister ind, møder venlige Birgit, som inviterer mig til gudstjeneste om 40 minutter. Jeg sætter mig på bagerste
bænk i det smukke rum (Paradisets forgård, kalder
jeg kirken). Præsten prædiker så tankevækkende
om den forældreløse lille Malin, som giver sit liv,
for at fattiglemmerne kan komme til at opleve nattergalen og skønheden. Det var så livsbekræftende
og opløftende. Og jeg gik glad og styrket ud i livet. Den prædiken glemmer jeg aldrig: Jeg kan
den udenad, tror jeg.
Kirsten
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FRA PASTORATETS FOTOALBUM
Fine prinsesser, Batman, dinosaur,
sherif, nisse, smuk brud og
mange flere i kø for
at slå katten
af tønden.

Kattekonger og
kattedronninger:
Nikolai, Mads,
Laura, Frederik,
Nikolaj og Dagmar.

Sang-foredragsaften ved Kirsten
»Ny kirketjener«
Madsen
til fastelavnsgudstjenesten
– eller er det en vi kender?

Aktiviteter
LANGFREDAGSGUDSTJENESTE MED KINGOKORET
Der er lagt op til en helt særlig oplevelse, når Kingokoret fra Færøerne gæster Hvidbjerg V. Aa Kirke
langfredag den 3. april kl. 10.30.
Kingokoret fra Tjørnuvik på Færøerne, deltager i gudstjenesten med præ- og postludium samt korsalmer
og efter gudstjenesten er der frokost i sognegården, hvor koret vil synge yderligere nogle sange, samt give
eksempler på den gamle middelalderdans, som stadig dyrkes på Færøerne.
Den nu meget sjældne Kingosang er et levn fra Thomas Kingos salmebog fra 1699. Den tog danske præster med sig til Færøerne, og her fik salmerne forskelligt liv fra bygd til bygd, fra hus til hus. Noder eller
orgler havde man ingen af. Præsten eller manden i huset sang for – og menigheden eller familien sang efter. Eller mændene sang i forbindelse med deres farefulde liv
som fiskere eller fuglefængere.
Den lille færøske bygd Tjørnuvik fik først vejforbindelse i 1970’erne
og orgel i kirken i 1983. Derfor levede Kingos salmer uden påvirkning udefra, og således vil vi Langfredag høre kingosalmer sunget,
som de blev sunget på Kingos tid. Kingokoret er i dag kendt viden
om for deres smukke, særegne sang. Der venter os en oplevelse af
de helt store langfredag.
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Kingokoret

MINDESTEN I HVIDBJERG – ØRUM – LODBJERG SOGNE
På det sted, hvor den folkelige fortælling siger, at Lodbjerg
Kirke tidligere lå, før den på grund af sandflugtens hærgen,
blev flyttet længere ind i landet, rejstes i 1954 en sten
med denne indskrift:
TIL MINDE OM SLÆGTER, DER DØDE.
HER HAVDE DE GERNING OG GANG
OVER TOMTER OG KLITTERNES ØDE
TONER HAVETS VEMODIGE SANG.
ANNO 1954
Stenen blev afsløret 7. juni 1954. Det var den tidligere sognepræst Ove Krarup, der på denne smukke måde ønskede at sætte et minde over de slægter, der havde haft deres virke i disse barske egne.
(Det skal nævnes, at sagnet om, at Lodbjerg Kirke har ligget på dette sted, er afkræftet at Nationalmuseets udgravninger, det viser, at ruinen på stedet ikke stammer fra en kirke, men formodentlig
fra en gård, der måtte forlades på grund af sandets fremtrængen).
E.H.J.

TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben mødes hver første tirsdag i måneden fra kl. 14.30 til kl. 16.30 i Sognehuset. Oprindelig var tirsdagsklubben ment som en klub for enlige og ældre i vore sogne, men klubben er blevet til et mødested for alle, der har
tid og lyst, uanset alder eller adresse. Det er nogle hyggelige eftermiddage, som alle kan have glæde af at være med til.
Man møder blot op til de arrangementer, man ønsker. Kaffe og kage sørger menighedsrådet for, og det koster 20 kr.
Tirsdag den 7. april 2015: Villiam Mortensen, Svankjær fortæller om Ørum Sø, som blev
afvandet for at give mere landbrugsjord, men
senere gik søen tilbage til det, vi kender i dag.
Tirsdag den 5. maj 2015: Det er i år 70 år siden Danmarks befrielse, og det markerer vi
denne eftermiddag. Mennesker, der oplevede
dagen her i vores sogne, vil fortælle os om deres
erindringer fra besættelsen og dagene omkring
befrielsen.

Fru Pedersens Have i Vemb (se foto). Her skal
vi se den spændende have og møde fru Pedersen – som nogle sikkert har set i TV. Efter kaffen går turen tilbage til Svankjær. Tilmelding til Vera Møller tlf. 97948163 eller
Bodil Hvam Jessen tlf. 29 67 78 72 – senest
torsdag den 11. juni. Pris for hele dagen (bus,
mad, entreer) kr. 250,00.

Tirsdag den 16. juni 2015: UDFLUGT. Kl.
9.00: Vi starter dagen med formiddagskaffe i
Sognehuset og kører derefter til Thyborøn
kirke, som er opført for få år siden. Vi spiser
middag et godt sted i det vestjyske og fortsætter til Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg,
som viderefører det gamle håndværk med
fremstilling af husgeråd i horn. Næste stop er

Duo Danica

KIRKEBIL

Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne bruges af pastoratets indbyggere til
alle gudstjenester og kirkelige arrangementer (fyraftenssang, foredrag, sangaftner, tirsdagsklub, kirkefrokost...). Kirkebil til søndagsgudstjenesterne bestilles senest lørdag kl. 21.00 eller søndag mellem kl. 08.00 og 08.30. Kirkebilen bestilles på tlf. 97 95 12 73.
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KONFIRMANDWEEKEND 2015
Kaj startede weekendens arrangement lørdag kl.
13.00, med at vi alle sang et par salmer i Lodbjerg
Kirke.
Derefter var der malerværksted i Jagtstuen hos
Birgit og Per. Her skulle konfirmanderne og Kaj
vælge et vers fra »Nu titte til hinanden« eller »I
østen stiger solen op«. Verset skulle de så male på
et lille lærred. Konfirmanderne fik professionel
hjælp, idet kunstner Merete Mogensen hjalp dem
med malerteknikerne.
Efter det kunstneriske islæt, havde Per konfirmanderne med på en lille skovtur i plantagen, hvor der
blev snakket om sandflugten, plantagernes historie og nutidens skovbrug. Nogle af konfirmanderne vidste faktisk i forvejen en hel del om skovens
produkter og skovens dyreliv!
Efter aftensmaden – spaghetti og kødsauce samt is
– så alle filmen »Livet er smukt«. Efter filmen blev
den noget barske film debatteret. (Film fra 19371945 med bl.a. koncentrationslejrophold!) Resten af aftenen
forløb herefter med diverse spil,
lege, slik og chips.

alle sig til graverhuset, hvor der var vaffelbagning
og -spisning. Efterfølgende fandt alle sig en plads i
kirken eller i våbenhuset og efter en (hel) del snakken blev det endelig »GODNAT«!
I modsætning til aftenen var der utrolig stille til
morgenmaden kl. 8.30!
Efter morgenmaden og oprydning i kirken havde
konfirmanderne en del opgaver såsom: pyntning
af kirken, opsætning af salmenumre, dækning af
alterbord og afhentning af malerier.
Weekenden sluttede med gudstjeneste kl. 10.30.
De første to salmer, der blev sunget under gudstjenesten, var »Nu titte til hinanden« og »I østen stiger
solen op«. Gudstjenesten blev gjort lidt mere festlig af, at konfirmanderne holdt maleriet, de havde
valgt »at male«, op når »deres« vers blev sunget.
Tak for en rigtig hyggelig weekend!
Marianne og Birgit

Ved 23-tiden gik turen til Lodbjerg Kirke, hvor der skulle overnattes. Lige før kirken, vågnede
de fleste op, idet et spøgelse løb
over P-pladsen til kirken..!
Efter opredning i kirken begav

Sovetid i kirken!

Konfirmanderne Theis,
Mads, Camilla, Nikolaj,
Amalie, Rasmus, Jonas,
Lennart og Kasper.
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Aktiviteter

SOMMERSANG
Sommersang i Lodbjerg Kirke torsdag d. 4. juni kl. 19.00- 20.00
Professor og dr.theol. Ole Jensen fortæller og vælger de sange, vi skal
synge denne sommeraften. Efter sommersang er der kaffe på kirkepladsen.

KONTAKT
Præst:
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28
baau@km.dk
Menighedsrådsformand:
Ulla Hilligsøe,
Lodbjergvej 50,
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 80 59 / 26 36 80 59
hilligsoee@mail.dk
Graver v. Ørum og
Lodbjerg Kirker:
Birgit Kynde
Lodbjergvej 39, Lodbjerg,
7770 Vestervig
Mobil: 20 97 09 48
pky@nst.dk
Graver ved
Hvidbjerg V. Aa Kirke:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Mobil: 28 44 63 31
marianne.fyhring@hotmail.com
Kirkebladsudvalg:
Ethel Markusen, Villiam
Mortensen, Jette Stüker,
Poul Christensen og Bart
Vanden Auweele (ansv.)
Mere info?
Se vores hjemmeside:
www.klitsogne.dk
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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

APRIL

Fre. d. 3. kl. 10.30:	Musikgudstjeneste med Kingokoret og herefter kirkefrokost,
hvor Kingokoret medvirker med sang og dans
(Hvidbjerg V. Aa Kirke/Sognehuset)
Tirs. d. 7. kl. 14.30-16.30: Tirsdagsklub
Tors. d. 9. kl. 16.30-17.15: Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke)
Søn. d. 12. kl. 10.30-15.00: 	Familiegudstjeneste, påskeægsjagt og fællesspisning
(Hvidbjerg V. Aa Kirke /Sognehuset)

MAJ

Tirs. d. 5.
Tors. d. 7.
Tors. d. 7.
Søn. d. 24.

kl. 14.30-16.30: Tirsdagsklub
kl. 16.30-17.15: Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke)
kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde
kl. 06.00-09.00: 	Morgengudstjeneste, skovtur og morgenkaffe
(Lodbjerg Kirke/ Plantørboligen, Lodbjergvej 39)
Søn. d. 31. kl. 09.15-10.15: Morgenkaffe før gudstjenesten.

JUNI

Tors. d. 4. kl. 19.00-20.00:	Sommersang ved Ole Jensen. Efterfølgende aftenkaffe
på kirkepladsen (Lodbjerg Kirke)
Ons. d. 17. kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde

PÅSKEÆGSJAGT OG FAMILIEVENLIG PÅSKEGUDSTJENESTE
Ligesom sidste år vil vi holde en familievenlig påskegudstjeneste på den første søndag efter Påske, dvs.
den 12. april. Vi begynder dagen med en børnevenlig højmesse kl. 10.30 i Hvidbjerg V. Aa Kirke,
hvorefter vi tager til Sognehuset. Der går vi på jagt efter påskeæg i præstegårdshaven (for henholdsvis
små og lidt større børn) og spiser en børnevenlig menu i sognehuset. Tilmelding er ikke nødvendig.

PINSEMORGEN I LODBJERG KIRKE
Pinsemorgen-gudstjeneste kl.
6.00 i Lodbjerg Kirke d. 24. maj.

Pinsevandring

Derefter går vi en tur med klitplantør Per Kynde, som guide i
skoven, og til sidst byder Per og
Birgit på kaffe og brød i plantørboligen.

VIDEBÆK BOGTRYKKER A·S

Traditionen tro skal vi se Pinsesolen danse over Lodbjerg Klitplantage. Vi vil Pinsemorgen fejre Helligåndens komme.

