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

Påskedag den 16.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

FEBRUAR

Søndag den 23.: Hvidbjerg V. Aa - 10.30
Familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten fællesspisning
og påskeægsjagt.

MARTS

Søndag den 30.: Lodbjerg - 14.00
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen. Efterfølgende
kirkekaffe.

Søndag den 5.: Lodbjerg - 10.30
v. Kaj Mogensen. Efterfølgende kirkekaffe.

MAJ

Søndag den 12.: Hvidbjerg V. Aa - 9.00
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.
Søndag den 19.: Ørum - 10.30
v. Kaj Mogensen. Efterfølgende kirkekaffe.
Søndag den 26.: Hvidbjerg V. Aa - 19.00
Aftenkirke - Inge Hertz Aarestrup, Kirsten Haaber,
Vibeke Aarkrogh og Bart. Efterfølgende vin, ost og
fællessang i Sognehuset.

Søndag den 7.: Ørum - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.
Søndag den 14.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.
Søndag den 21.: Hvidbjerg V. Aa - 10.30
v. Bart. Konfirmation.
Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 25.:
Lodbjerg - 9.00 v. Ivan Tabrizi

APRIL

Søndag den 28.: Hvidbjerg V. Aa - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

Søndag den 2.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

JUNI

Skærtorsdag den 13.: Lodbjerg - 9.00
v. Ivan Tabrizi.

Pinsedag den 4.: Lodbjerg - 6.00 og Hvidbjerg
V. Aa - 10.30 v. Bart.
Efter gudstjenesten i Lodbjerg er der mulighed for skovtur og morgenkaffe hos Birgit og Per Kynde (Lodbjergvej 39). Kirkekaffe i Hvidbjerg V. Aa.

Langfredag den 14.: Hvidbjerg V. Aa - 10.30
v. Bart.

2.Pinsedag den 5.: Fælles provsti-friluftsgudstjeneste på Ashøje - 10.30.

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

MARTS
APRIL
MAJ
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Søndag den 26.: Hvidbjerg V. Aa - 14.00
Familiegudstjeneste v. Bart. Efterfølgende tøndeslagning på Svankjær Efterskole.

»Nyt liv«. Dette er den røde tråd, der kan spores igennem mange af
artiklerne i denne udgave af sognenyt. »Nyt liv - Påskebudskabets kerne…«

NYT LIV
Hver evangelieberetning er en påskeberetning. Et
vores liv på. Vi er Maria
kald fra død til liv. Det vises tydeligst i helbredelMagdalene og den anden
serne og lignelserne. Som f.eks. når Jesus siger til
Maria - på vej til vor kæres
den lamme: »Rejs dig, tag din båre og gå«. Eller:
grav. Måske er vi endda
»Effatha, luk dig op«. Eller: »Læg ud på dybet«
den tomme grav, som
-dødens og ensomhedens dyb - »og kast jeres garn
englen åbner. Og klippeud til fangst«. Eller: »kom med fedekalven og slagt
stenen, der ligger på vort hjerte - smerten, afmagden, lad os spise og feste. For min søn her var død,
ten, ensomheden, modløsheden - den vælter han
men blev levende igen, han var fortabt, men er
fra…
blevet fundet«.
Søndag efter søndag hører vi disse
Da det gryede ad den første
beretninger i kirken, ikke fordi de
Påskeevangeliet er
dag i ugen, kom Maria Magdahandler om den lamme eller den
- ligesom enhver
lene og den anden Maria for at
døvstumme, om Peter eller om
evangelieberetning - en
se til graven (Mattæusevangeliet 28,1)
den fortabte søn, men fordi de
fortælling om vores liv.
handler om os hver især. Vi er som
Kvinderne tør nærme sig det i deEt kald, midt i vores
Peter, vi er lammede eller døve elres liv, som gør allermest ondt. De
hverdag. Et kald fra
ler fortabte…
kom blot for at »se til graven«. For
død til liv.
der var intet mere, de kunne gøre.
Påskeevangeliet er - ligesom enOg vi? Tør vi se på vores grav? På
hver evangelieberetning - en fordet, der gør ondt i vores liv? På
tælling om vores liv. Et kald, midt
vore nederlag og smerter? Eller forsøger vi at
i vores hverdag. Et kald fra død til liv. I denne arglemme, at fortrænge, at flygte? Hvad er graven i
tikel vil jeg invitere dig til at slå følgeskab med
dit liv? Hvilket savn, hvilken sorg, hvilken ensomMaria Magdalene og den anden Maria. Vi kan behed tynger dig allermest? Hvor føler du dig allertragte vores liv igennem deres øjne. Påskeevangemest magtesløs?
liet udfordrer vores måde at betragte verden og
Det var ved morgengry, at kvinderne gik ud til
graven. Morgengry, et spirende håb. Hvad er lyset
i dit liv? Hvad giver dig energi? Måske er det naturen, hvor du mærker at foråret umiskendeligt er på
vej? Eller måske mærkede du morgenlyset i et
smil, du fik i dag? Måske i fællesskabet i kirken? I
en film, du så for nylig, eller i den bog, du er ved at
læse? Hvor finder du et spirende lys i din hverdag?
En moderne
Hvor finder du håb, når mørket truer?
bulgarsk opKvinderne kom til graven. De er to. Har vi nogen,
standelsesikon.
vi kan dele vore smerter med? Nogen, der kan gå
Kristus åbner
samme vej som os? Eller føler vi os alene? Og omdødsrigets
vendt: er vi måske selv nogens følgesvend? Noporte og løfter
gens fortrolige? Nogens støtte? Er vi trofaste i voAdam og
res venskab?
Eva op til
paradiset.
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Og se, der kom et kraftigt jordskælv.
For Herrens engel steg ned fra himlen og
trådte hen og væltede stenen fra og satte
sig på den (Matt. 28,2)
Maria Magdalene og Maria er næppe nået til graven, og der kommer et jordskælv. Et opbrud.
Kvinderne vidste ikke, hvad de skulle tro. Har vi
oplevet et opbrud i vores liv? En besked, som
vendte op og ned på alt, der var os kært? Et telefonopkald, et møde, en samtale med lægen? Noget, som umiddelbart gjorde os bange, eller noget,
som vi ikke vidste, hvordan vi skulle forholde os
til? Eller måske noget, der fyldte os med glæde?
En mand, som blev hårdt såret ved attentatet i
Bruxelles i marts sidste år og fik amputeret sit ene
ben, berettede i et tv-interview: »Da vi vågnede
op fra narkosen, så var det en underlig fornemmelse. Umiddelbart ville man måske tro, at man
blev vred eller oprørt. Men da jeg så, at både jeg
og min kone stadigvæk var i live, så følte jeg ikke
andet end en stor taknemmelighed for livet og en
stor glæde over, at vi stadigvæk havde hinanden«.
Også det er Påske. Midt i de jordskælv, der rammer os og vore kære…

Englen sagde til kvinderne: Frygt ikke! Jeg
ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede
(Matt. 28,5)
»Frygt ikke!«, siger englen. Men kvinderne bliver
ved med at være bange. »Med frygt og stor glæde
løb de hen til disciplene«, står der senere i teksten.
Frygt og glæde, to umiddelbart modstridende følelser. »Med frygt og stor glæde«, det er ofte sådan
nybagte forældrene har det. Eller nyforelskede,
som endnu ikke helt ved, om de kan stole på deres
følelser og på hinanden. Eller de mennesker, som
blev raskmeldt efter en cancersygdom. Den store
sten, der lå på deres hjerte blev væltet fra, men
kunne de nu også tro på det? Ved hvert kontrolbesøg er bekymringen, tvivlen, der igen.
Hvad fylder os med angst og glæde? Måske vores
familie, vore børn og børnebørn? Måske vores
helbred? Måske ganske enkelt taknemmeligheden
over det liv, vi har – så rigt og så skrøbeligt som
det er…

Jesu Opstandelse, et miniaturemaleri fra
Bamberger manuskriptet (8. århundrede).
Englen forkynder Jesu opstandelse til kvinderne, mens vagterne ved graven sover.

Englen sagde: »Han er ikke her; Han er opstået, Kom og se stedet, hvor han lå« (Matt. 28, 6)
At se stedet, hvor han ikke er. Det er som alle de
bekymringer, som ikke blev til noget. Det er som
vores fortid, alle de ting, vi har gjort eller sagt,
som der ikke mere kan laves om på. Tør vi give slip
på fortiden og starte på ny? Lægge det, der nager,
fra os?
Nyt liv er ikke noget, vi selv kan skabe. Det er en
gave, vi får. Egentligt er hvert eneste sekund nyt.
For nuet, det er jo altid nyt, altid uerstatteligt.
Hvad byder denne dag mig af unikke muligheder,
unikke chancer?

Englen sagde: »Skynd jer hen og sig til hans
disciple, at han er opstået fra de døde. Og se,
han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I
se ham« (Matt. 28, 7).
Kvinderne sendes tilbage til disciplene. Tilbage til
hverdagen. Tilbage til deres familie, til de mennesker, de kender. Den sværeste bevægelse - den

3

sværeste omvendelse - er nogle gange at skulle tilbage til dagligdagen.
Hvad er vores Galilæa, vores dagligdag, de arbejdsopgaver og familierelationer der venter os
derhjemme? Kan evangeliet bringe noget håb ind i
vores hverdag? Hvilke mennesker burde vi kontakte i de kommende dage - for måske har også vi
fået betroet en opgave til at forkynde påskeglæden, ligesom kvinderne, der blev sendt til disciplene.

»På vej hen til disciplene kom Jesus
dem i møde« (Matt. 28, 9)
Påsken - mødet med den opstandne - kan ske midt
i vores hverdag. Hver dag. Måske når vi er til
gudstjeneste og modtager Kristus i nadveren. Men
også når vi falder i snak med vore venner og bekendte. Når vi kerer os om vore kære eller hjælper
det ukendte menneske, der banker på vores dør.
»Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mind-

Nuet, det er jo altid
nyt, altid uerstatteligt.
Hvad byder denne dag
mig som unikke
muligheder, unikke
chancer?

ste brødre, det har I gjort mod mig«, siger Jesus i
evangelierne. Er vi i stand til at genkende ham i
vore medmennesker? Ser vi, at han er levende til
stede i vores liv? Hvad kan vi gøre for at åbne os
op for ham?
Hver evangelieberetning er en påskeberetning. Et
møde med Kristus. Et kald fra død til liv. Jeg håber, at du kan slå følgeskab med Maria og Marie
Magdalene. For deres vej er din vej, din livsvej i
opstandelsens lys…
Bart Vanden Auweele

NYT LIV - EN ANDEN TID
Man kan vel også
betragte »nyt liv«
ud fra de forandringer, der er sket med
tiden. For at kunne
se dette, er det nødvendigt at kende
»den gamle tid«, der
kendetegnedes ved
flid - nøjsomhed og gudsfrygt. Det
kan man læse om i
Jens Smærup SøJeppe Aakjær. Fotografisk
rensens: »Mærkeportræt af Jacob Saxtorphdage« og især giver
Mikkelsen fra 1908.
Ove Korsgaard i
»Solskin for det
sorte muld« en dybdegående beskrivelse af udviklingen inden for landbruget kædet sammen med
udviklingen i hele samfundet. Han belyser hele
udviklingen ud fra sin familie. Jeg holder meget af
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at læse slægtsromaner, især har jeg med stor interesse læst ovenstående. Det skyldes især, at jeg kan
genkende meget af det, de skriver, fra min egen
opvækst og fra ældre familiemedlemmers fortælling. I bøgerne kan vi læse om udviklingen og afviklingen af familiebruget inden for landbruget
og om de følger, det har, for de mennesker, det
berører. Derudover har Jeppe Aakjærs livserindringer, især »Fra min bittetid« og »Drengeår og
knøsekår« gjort et stort indtryk på mig. Fælles for
alle tre forfattere er, at de ærligt beskriver forholdene som de er/var og ikke pynter på noget. Når
Jeppe Aakjær i sin poesi beskriver hjemmet, tror
jeg, vi alle har et billede af harmoni og lykke. Når
han i digtet »Spurven sidder stum bag kvist«, skriver: Her ved moders gamle rok, hun lærte mig at
stave, synge om »den hvide flok« og »al hans nådegave« Lul - lul! Rokken står! Men dens nyn og
sange vemodsfuldt mod hjertet går, når kvældene
bli’r lange, kan vi ikke andet end mærke kærligheden til moderen og hyggen i stuen. Derfor var det

hånden med ud for at finde egnede pilekviste. Jeppe var stolt over at blive betroet så vigtig en opgave og var ivrig efter at finde de bedste. Risene
kom ned til kødet i saltlagen, så de rigtigt kunne
svirpe. Desuden vrimlede der med rotter i huset.
Men selv i hans barske beskrivelse af moderen og
hjemmet, fremgår det meget tydeligt, at han elskede sin mor, der var et følelsesmenneske, der
gerne ville have det smukt, og som elskede naturen med de vilde blomster. Jeppe Aakjær tog således de barske og negative sider med sammen med
de positive. Han blev sendt ud at tjene som hyrdedreng som 10 årig og oplevede en frygtelig hård
tid, hvor han måtte arbejde fra kl. 5 morgen til sen
aften.
Der findes ingen billeder af Jeppe Aakjærs mor. Men der
er til gengæld bevaret et billede af Jeppe Aakjærs moster
Sine, som lignede hans mor meget.
overraskende at læse hans prosa om samme situation. Moderen kunne ikke skrive og kun dårligt
læse, men kunne huske, hvad hun lærte i sin sparsomme skolegang og til sin konfirmation: bogstavernes navne, nogle salmevers, Luthers katekismus og Fadervor. Alt det terpede hun med sine
små børn, og ve det barn, der ikke kunne lektien
eller var uopmærksom, så vankede der øretæver
eller velrettede svirp af riset, som hun ofte sad
med gemt under sit forklæde. Netop riset har sin
egen historie: Om vinteren, når grisen var slagtet
og kødet lagt i saltlage, tog moderen Jeppe ved

Netop Lille Jeppes historie fik mig til at tænke på
mine to ældste brødre, som begge kom ud at tjene
som 12 årige. Jeg har et barnebarn, der netop er
fyldt 13 år, og ved at sammenligne mine brødres
vilkår med min sønnesøns ses den himmelråbende
forskel på at være 13 først i fyrrerne og være vokset op i et husmandshjem og på at bo i et hjem med
akademikerforældre, hvor der er plads til leg og
fritidsaktiviteter, som Jeppe og mine brødre ikke
havde mulighed for. Min ældste bror fortalte mig
en gang om sin barndom. Han havde det godt nok
i sin plads, men led meget af hjemve. Han havde
altid været glad for at gå i skole og drømte om at
kunne få lov at tage realeksamen. På det tidspunkt
boede mine forældre i Resen ved Struer og han
måtte nødvendigvis bo hjemme og rejse til Struer
hver dag. Han vidste, det var en umulig drøm og

Jeppe Aakjærs barndomshjem på Salling.
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Hedegårdsvejen i Svankjær omkring århundredskiftet.
fortalte aldrig vores forældre om den. Min næstældste bror har også fortalt om episoder fra sin
barndom. Det skete bl.a. på en tur til Resen for få
år siden sammen med min yngste bror, der arbejder med slægtsforskning og gerne ville have min
bror og mig med til egnen omkring Struer, hvor
flere af vore forfædre stammede fra. Vi besøgte
bl.a. den skole, min bror gik i i fyrrerne. Han havde samtidig plads på en gård, hvor husbond var
meget krævende og let blev gal. Han skulle arbejde i stalden hver morgen, inden han måtte gå i
skole, og selv om han skyndte sig alt, hvad han
kunne, kom han for sent to gange. Det betød en
eftersidning efter skoletid, og da han var bange
for, at husbond ville blive aldeles rasende, hvis han
ikke kom hjem rettidigt, stak han af fra skolen, da
sidste time var forbi, mens læreren gik ind i privaten et øjeblik. Da han næste gang kom i skole,
skældte læreren ham ud, men han var ikke så
streng som husbond. Som straf skulle han nu sidde
efter to gange. Jeg tror, læreren kunne se på min
bror, at det var galt, for han tilbød ham i stedet at
sidde i to spisefrikvarterer i privaten, hvor læreren
kunne holde øje med, at han ikke igen stak af. Der
sad han og så på, mens læreren sammen med sin
kone spiste middagsmad. Jeg spurgte min bror,
hvorfor han ikke fortalte læreren, hvorfor han var
kommet for sent. Han svarede, at det turde han da
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ikke. Men også han havde en drøm: at komme
væk fra landbruget. En tømrer i Resen ville gerne
have ham som lærling, hvilket var hans højeste ønske, men min bror fik ikke lov af vores forældre.
Jeg spurgte ham hvorfor? Han mente ikke, de
havde råd til at have ham boende hjemme, og lærlingelønnen var ikke stor. Desuden, og det var
måske den egentlige grund, så hørte tømreren og
hans familie ikke til »de troende«, og det var afgørende for mine forældre.
Forfatteren til »Solskin for det sorte muld« blev
født i 1942 på en gård. Han fik kun syv års skolegang og kom derefter ud at tjene på en gård. Han
blev senere professor. Af min store søskendeflok,
hvoraf de ældste voksede op på et husmandssted
(Mine forældre fik senere en større gård i Aulum,
så jeg har ikke kendt de trange kår, mine forældre
levede under i Resen i trediverne) blev kun min
ældste bror landmand, de tre øvrige håndværkere,
to af mine søstre gårdmandskoner, tre sygeplejersker, en børnepædagog og jeg selv lærer. Mine tre
børn har alle fået en universitetsuddannelse. Udviklingen gennem tre generationer har således været kæmpestor. Noget er sikkert gået tabt undervejs, men mange ting ved »nyt liv« er afgjort bedre. De gode gamle dage var ikke altid så gode
endda.
Margit Terkildsen

NYT LIV - ET ANDET LIV
Jeg har tænkt meget over overskriften: nyt liv.
Mine første tanker gjaldt mit eget liv - hvornår
havde jeg igennem mit efterhånden lange liv fået
et »nyt liv«. Jeg kom frem til tre afgørende episoder, men da jeg anser »nyt liv« for positivt ladet, og
at det dermed skulle være bedre end det liv, jeg
havde før, vil jeg hellere kalde det et andet liv.
Den første afgørende ændring i mit liv kom 20.07
1965 i form af en lille pige, som jeg fødte på Holstebro Sygehus. Det ændrede mit liv. Jeg havde
ikke vidst, at så lille et væsen kunne være årsag til
så megen kærlighed, ømhed og beskyttertrang.
De ydre omstændigheder var måske ikke de bedste. Jeg var alenemor det første år, fordi min mand
var soldat og kun kom hjem til os hver anden
weekend. Desuden manglede jeg et år af min læreruddannelse og skulle begynde på Nr. Nissum
Seminarium 5 uger efter fødslen. Det gik alt sammen, jeg fik barnet passet i de timer, jeg tilbragte
på seminariet, i nærheden af seminariet, så jeg
kunne nå at amme i de store frikvarterer. Nogle fra
min klasse gav udtryk for, at de havde ondt af mig,
da jeg naturligvis var meget bundet og kun i begrænset omfang kunne deltage i det sociale liv, der
udfoldede sig på seminariet. Det var ikke noget
videre afsavn, jeg følte tværtimod, at jeg var meget rig.
Den næste afgørende ændring kom i august 1997,
da jeg som 53årig måtte holde op med at arbejde
på grund af sygdom. Det var et utrolig hårdt slag,
idet jeg var meget glad for at være lærer. Jeg følte,
at jeg mistede en stor del af min identitet. Jeg var
på det tidspunkt klasselærer i en 3. klasse, som jeg
havde startet i 1. og holdt meget af. Der gik et års
tid, hvor jeg mere eller mindre befandt mig i en
gråzone og havde en del ondt af mig selv. Efterhånden lærte jeg at bruge min tid positivt. Jeg
kunne være til disposition alle ugens dage, hvis
mine børn og børnebørn fik brug for mig. Desuden søgte jeg ind på VUC i Hurup, hvor jeg tog
mine første fire HF-fag. Resten af min eksamen

tog jeg i Thisted. Det var nemlig helt utænkeligt
at få studentereksamen i det miljø, jeg voksede op
i, da jeg var barn og ung. Jeg var den første som
3.yngst af en søskendeflok på 11, der fik lov at tage
en præliminæreksamen. Mine ældre søskende
måtte nøjes med 7 års skolegang. Men nu havde
jeg tid og lyst til at få den eftertragtede hue. Det
var på mange måder både spændende og berigende
at møde dygtige og engagerede undervisere og
ikke mindst gav mødet med mange forskellige
medstuderende i alle aldre mig meget. Efter 8 år
og 12 fag fik jeg huen.
Den 3. afgørende ændring i mit liv fandt sted d.
24.08.10, da jeg mistede min mand efter 46 års
ægteskab. Sorgen og savnet er der stadig, selv om
vemodet i dag fylder mere. Jeg måtte flytte fra vores gamle, store hus i Krik, men fik en god lejlighed i Hurup, som jeg dog senere flyttede fra, da
jeg for knap tre år siden flyttede sammen med
Thomas i et nyt rækkehus. Det er på mange måder
et meget andet liv, jeg har i dag. En af ændringerne vil jeg gerne skrive om. Jeg har ikke været en
ret flittig kirkegænger tidligere, jeg tror nok, jeg
blev vaccineret mod det i min ungdom, hvor jeg
mødte en religion, der var stærkt præget af en på
visse områder fundamentalistisk indre mission.
Bl.a. husker jeg en gang, jeg var til gudstjeneste
sammen med mine forældre i Aulum, at præsten
prædikede om den utilgivelige arvesynd. Med arvesynden mente han enhver form for uægteskabeligt samliv. Da min mand døde, fik jeg umådelig
stor støtte og hjælp af Bart, der dengang var præst
i Vestervig. Da Thomas har været vant til at gå i
kirke hver søndag og gerne vil have mig med, ønskede jeg, det skulle være i Klitsognene hos Bart.
Derfor var det naturligt for os at løse sognebånd. I
Klitsognene oplever jeg prædikener, der både er
vedkommende og givende, en fin stemning i menigheden foruden muligheden for at deltage i de
mange aktiviteter i sognehuset. I dag er det lige så
naturligt for mig at gå i kirke som for Thomas.
				
Margit Terkildsen
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ET NYT LIV PÅ CHRISTIANSHAVN
En livshistorie består af mange kapitler. Et kapitel
i min livshistorie havde overskriften: Thy. Nu har
jeg åbnet et nyt. Det får overskriften Christianshavn, og netop det kapitel skal denne historie
handle om.
Det var godt at bo i Thy, og det er godt at bo på
Christianshavn. Alt er bare så helt »tvärtom«, som
man ville sige som svensker. Eller så anderledes/
modsat.
Thy er skabt af Vorherre selv. Christianshavn er
skabt af Chr. IV.
Fra den viltre blæst i Vestjylland til historiens vingeslag på Christianshavn.
Fra sparsom kollektiv trafik, som man skal indrette sig efter. Til metroen, som kører hvert tredje
minut og busser hvert femte.
Fra den ydmyge, lille Lodbjerg kirke til den store,
imposante Christianskirke.
Fra det vældige, utæmmelige Vesterhav til Christianshavns venlige kanaler med glade turister på
kanalrundtur.
Fra et lokalsamfund, hvor man nysgerrigt kerer sig
om hinanden til et samfund, hvor man ikke ænser
hinanden.
Fra et samfund, hvor spisesteder er noget, man
forbinder med eget køkken til her, hvor der findes
69 spisesteder i en radius på 300 meter.

Udsigten fra Kirstens stue.
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Fra stilheden til byens
larm, tror I sikkert. Men
nej! Her er totalt stille,
men stilheden brydes én
gang i timen af melodier
fra klokkespillet fra Frelserkirken eller fra Rådhustårnet.
Fra Hvidbjerg Kirkes rolige rum til Frelserkirkens vildt dekorerede sal (to
kæmpeelefanter bærer det store orgel, sammen
med barnumsede engle, der flyver rundt i rummet
og anden barok staffage).
Fra Rosas rundstykker: 3 for 10 kr. (en heldig dag)
i Vestervig til Lagkagehusets samme til 36 kr.
Fra aflytning af torsdagskoncerten på radioens P2
til liveoplevelsen i DR`s koncertsal, som jeg kan
nå på 10 minutter med metroen.
Fra den smukke menighedssang ledsaget af orglet
og med Eigils stemme som bundklang til overdådig orgelmusik og ditto korsang i Christianskirken, hvor menighedssangen drukner.
Jeg har i øvrigt hørt, at man ikke bliver christianshavner, før man har boet her i 5 generationer. I
Thy var det vist i 3?
Fra en boligkvadratmeterpris på ca. 5.000 kr. til
cirka det tidobbelte.
Fra Nationalpark Thy til det menneskeskabte
Christianshavn (i løbet af de
sidste 20 år totalt gennemrestaureret).
Med udsigt til Vestervig kirke
(fra øverste etage i mit hus) til
udsigt til Rådhustårnet og Den
røde Cirkelbro med Den sorte
Diamant i baggrunden.
Fra den hvide Skagen-træbænk
i min have til Henning Larsens
granitbænk nede på det velplejede fortov.
Fra farverige Christiania til
Thy-lejren (men DE to steder
ligner vist hinanden).

Fra badning i Vesterhavets kolde bølger til badning i kanalen - hvor vandet nu er rent begge steder!
Fra mit fortov som om sommeren flammede rødt
af valmuer til toppede brostensfortove fra Chr.
IVs tid.
Valmuerne skal i øvrigt have en historie med på
vejen: Den første gang, jeg besøgte Lodbjerg Kirke, blomstrede valmuerne i et kæmpebed uden for
kirken. Jeg roste kirketjeneren, min senere kære
kollega Birgit. - »Ja, jeg strøede såmænd bare nogle frø ud i naturen, og så blev det sådan«, sagde
Birgit henkastet. Jeg gik derpå selv i gang med at
samle frø og strøede dem såmænd også bare ud på
mit fortov. Og så blev det efter et par år sådan:
Flammende rødt og min daglige glæde. Nu har jeg

bestemt mig for at tage valmuefrø med fra Thy og
drysse lidt ud hist og her i denne stenørken. (selvom jeg fra mine thy-naboer fik at vide, at valmuer
er ukrudt).
Hvis I kommer til Christianshavn engang (og I er
hjerteligt velkomne), så skal I se efter valmuerne
og vide, hvem der har været på færde - men lad det
være en dyb hemmelighed mellem jer og mig.
Disse valmuer skal være et kært minde og et bindeled fra Thy til Christianshavn.
Mine 5 år i Thy blev et særligt kapitel i min livshistorie. Og I skal hver især have tak for jeres bidrag.
Nu er et nyt kapitel begyndt. Og det bliver vist
også godt.
Mange kærlige hilsner fra Kirsten Madsen

SJÆLESORG PÅ NETTET
Sjælesorg på Nettet er et nyt tiltag fra Folkekirken. Sjælesorg på Nettet gør det muligt at kontakte en præst på sjælesorg.nu for at få sjælesorg,
enten gennem chat eller samtale fra smartphone,
iPad eller computer.
Kontakt til en præst om sjælesorg, kan ske via
www.sjaelesorg.nu

FIND GRAVSTED

KONFIRMANDMALERIER

Det er nu muligt at søge oplysninger om gravsteder på en lang række danske
kirkegårde, bl.a. på vores egne 3 kirkegårde. Det er muligt at søge oplysninger
om gravstednumre, placering, kirkegårdstakster m.m. Oplysning om gravsteder
kan du finde via appen: »Find Gravsted« eller via www.findgravsted.dk

Du, som gir os liv og gør os glade!

Du, som åbner døren gennem døden.

Uden dig har kolde spekulanter.
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Efter at Svankjær Efterskole er lukket, har Menighedsrådet været
så heldig at få de 60 lertavler, som Inger Rysgaard Møller i sin tid har lavet og
foræret til Svankjær Efterskole. Inger vil her fortælle om lertavlerne.

LERTAVLER TIL KIRKEÅRET
Tak for opfordringen til at skrive lidt om de 60
rakubrændte lertavler, der nu skal finde en ny
plads hos jer.
Det er jeg rigtig glad for. Da Bjarne Ubbesen ringede for at spørge, om jeg ville have dem tilbage,
var jeg helt tryg ved, at han nok skulle finde en
eller anden anvendelse for tavlerne. Dejligt at I vil
have dem hægende.
For mig var det en
rigtig god oplevelse at
lave tavlerne. De er
lavet i forbindelse
med år 2000 med udgangspunkt i anden
tekstrække. I al festivitassen omkring årtusindeskiftet, syntes
jeg, at vi glemte fødselaren. Det havde jeg
lyst til at gøre noget
ved.
Jeg havde som efterskolelærer været på kursus i rakukeramik og fik
den idé at lave en tavle til hver søndag i kirkeåret
med udgangspunkt i evangelielæsningen. Det var
så min måde at mindes Jesus på og tænke over,
hvad hans liv har betydet og betyder for os i dag.
Jeg fandt min gamle
konfirmationssalmebog frem og begyndte
at lave tegninger til
tavlerne ved at læse
evangelieteksterne til
»Kirkeårets kollekter
og bibelske læsninger«
bagerst i salmebogen.
Tegningerne blev bagefter tegnet op på en
våd lerplade i A5 format.
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Bagefter blev tegningen modelleret og lavet til relief. Efter tørringen og brændingen
blev tavlerne glaseret
med kobberoxyd og
efterfølgende brændt
i en udendørs rakuovn.
Flere af tavlerne gik i
stykker under brændingen og måtte laves
om, da jeg ikke var særlig fortrolig med rakuteknikken. Det blev ikke altid sådan, som jeg ville
have det. Undervejs fandt jeg også ud af, at farven
på kobberoxyden var afhængig af tykkelsen på
glasuren og luftens fugtighed. Jeg blev en del klogere undervejs i processen og fik mange AHA oplevelser.
Selv om evangelielæsningen ikke var fremmed for
mig, blev det også personligt berigende at nærlæse
bibelteksterne og spekulere på, hvordan verbale
tekster kunne omsættes til billeder, som kunne
blive nærværende for os i dag. Det var ikke altid så
let.
Som I også kan se af resultatet, er det en temmelig
naiv fremstilling af Jesus og præget af søndagsskolens glansbilleder. Da der kun skulle laves et billede til hver tekst, måtte jeg i flere tilfælde vælge at
fremstille det, der lettest lod sig tegne, selv om
vægtningen af teksten måske burde være et andet
sted.
Under alle omstændigheder havde jeg selv nogle
meget gode timer ved fremstillingen af tavlerne
og min gamle salmebog blev slidt op.
Venlig hilsen
Inger Rysgaard Møller

SANGENE SYNGER I OS
Igen i år indbyder Klitsognene til sangaftner i Sognehuset i Svankjær. Centrum for aftnerne er fællessang. Engagerede foredragsholdere, som alle
har noget på hjertet, kommer med oplæg, anekdoter og skaber sammenhæng i aftnerne og de emner, som knytter sig til den aktuelle aften. Vi har
med programmet prøvet at skabe livgivende og
fornøjelige aftner, hvor vi forener det alvorlige og
det muntre, det oplysende og det underholdende.
Overskriften for sangaftnerne i 2017 er »Sangene
synger i os«. Sang går den lige vej til hjertet. Det
gør andre kunstformer også. Men sang kan gøre
det, lige i dét den høres eller synges - på ganske få
minutter. Sang går uden om det, vi ved. De ord og
toner, vi lægger stemme til, går ikke bare ud i
rummet til de andre, de går også indad, til vore
hjerter. Ordene og tonerne bliver vores, nå, vi lever os ind i dem.

PROGRAMMET FOR FORÅRET 2017 		
FAVNER BREDT
De to første aftner var velbesøgte, med ca. 60 deltagere hver gang. Første sangaften handlede om
»Danmark rundt - sange fra alle hjørner«. Sigrid
Kjær, sognepræst i Sennels og Sygehuspræst i Thi-

sted berigede os med sange fra »venner ser på Danmarks kort« til sange på udfordrende dialekter.
Aftenen sluttede af med »Bornholm, Bornholm
Bornholm« fra »Far til fire på Bornholm«. En aften
med masser af sang og musik og Mariannes fantastiske hjemmebag.
Den anden sangaften handlede om Benny Andersen, under overskriften »I dag skal der sørme leves«. Aftenen bød på sange og foredrag, der tog
tilhørerne med rundt i det specielle Andersenske
univers, hvor det altid handler om at leve livet,
mens man kan det. Troels Laursen, sognepræst i
Ullits og præst i Det Palliative Team i Farsø fortalte og læste op af Benny Andersens forfatterskab. Alt sammen i den humoristisk skæve ånd,
som kendetegner Benny Andersen. Også denne
aften blev der sunget fra højskolesangbogen til
stor fornøjelse for alle.
Den 6. februar er det »Danskernes yndlingssange« v/ Kristian Mogensen og Kirsten Haaber.
DR´s klassiske radiokanal afholdt i 2015 Klassisk
Top 50, hvor man indsamlede danskernes yndlingssange. Listen afspejler menneskelivet. Her er
sange om rejser, landet vi bor i, om tro, om at stå
op for vore værdier, om årstiderne, om det at være
menneske og om fællesskab.
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Den 20. februar får vi besøg af Jens Skou Olsen,
som er jazzmusiker, bassist, forfatter og lektor på
Det Rytmisk Konservatorium i København. Denne aften vil vi bevæge os ind i et univers og et
klangrum af toner, klange, rytmer og sange, der
kan inspirere, fortrylle, forføre og bevæge selv
dem, der ikke tror, at de bryder sig om jazz.
Den 6. marts er det Klitsognenes organist, Kristian Mogensen, under overskriften »Carl Nielsen
- han er go´….« En sommerdag ligger hyrdedrengen Carl Nielsen på ryggen ved åen og kikker op i
de drivende skyer og tænker: ”jeg vil gerne være
musiker, og allerhelst en stor komponist en dag”.
Det må man sige, at han blev. Kristian Mogensen
vil fortælle om Carl Nielsens sange. Højskolesangbogen er fyldt med hans gode melodier, og
dem skal vi synge, og vi skal høre om teksterne,
som han lavede melodier til.
Den 20. marts er temaet »Sange til trøst og opmuntring…« ved Kirsten Haaber. Når livet gør
ondt, når man er plaget af sorg, fortvivlelse eller
manglende håb, kan salmer og sange have en lindrende virkning. Man kan finde trøst og opmuntring både i teksterne og i melodierne. 		
Vi vil denne aften synge sange, som på den ene eller anden måde kan være til trøst og opmuntring
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og som beskriver menneskelivet i alle dets facetter.
Kirsten Haaber er cand.mus.terp, psykoterapeut
og i øjeblikket i praktik i Klitsognene under sin
uddannelse til præst.
Den 3. april er forårets sidste sangaften. Klitsognene har været så utrolig heldige, at Holger Lissner, har sagt ja til komme og berige os med »Sange
der synger i os«. Holger Lissner er pastor emeritus
og salmedigter. En af dem, der har skabt sange der
synger i os, er netop ham. Holger Lissner vil lære
os nogle af de sange, som han selv er glad for, og
fortælle os, hvorfor han skrev dem og i hvilke
sammenhænge. De, der har hørt Holger Lissner
før ved, at han gerne smitter os med sin sangglæde
og beriger os med sine overvejelser.
Da det jo er sidste sangaften i denne sæson, er der
traditionen tro også Mariannes fantastiske lagkager.
Sangaftnerne er hver anden mandag fra den 9. januar til og med 3. april.
Alle aftnerne begynder klokken 19.00 i sognegården i Svankjær. Der serveres kaffe og brød e.l. i
pausen. Prisen er 20 kr.
Kom og syng med.
Kirsten Haaber og Kristian Mogensen

TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben mødes én gang i måneden fra kl. 14.30 til kl. 16.30. Klubben er et mødested for
alle, der har tid og lyst, uanset alder eller adresse. Man møder blot op til de arrangementer, man
ønsker. Kaffe og kage sørger menighedsrådet for. Det koster 20 kr. Kirkebilen må gerne bruges til
arrangementerne. Tirsdagsklubbens tovholdere er Anna Kathrine Eggertsen, Grethe Gramstrup,
Vera Møller og Viola Nørgaard.
7. marts - »Humor som drivkraften i hverdagen«
Keld Jensen Vestervig har været forsikringsmand i Vestervig i mange år, og derfra kendt af mange.
Han vil fortælle noget om »Humor som drivkraften i hverdagen«.
4. april - Fra blomsterbinder i Holland til sognepræst i Thy.
Benne Holwerda er født og opvokset i Holland, tog efter gymnasiet en
uddannelse som blomsterdekoratør, og havde egen blomsterforretning i 8
år inden han begyndte at læse teologi på universitet i Utrecht i Holland. I
dag er han sognepræst i Hillerslev-Kåstrup-Sennels. Hvorfor og hvordan
kom han egentlig til Thy? Benne fortæller noget om sit liv og de mennesker, han mødte undervejs.
2. maj - »Såfremt du ikke er under udvikling, er du under afvikling«
Poul Erik Thyland måtte melde afbud d. 6. september 2016, men kommer nu.
Poul Erik Thyland er barnefødt i Agger, men forlod det Thy´ske i 1964, da han
begyndte som menig i Søværnet. Godt 40 år senere, i 2005, blev han pensioneret
som orlogskaptajn. »Polle« vil fortælle om sin opvækst i Agger og sit arbejdsliv
midt i den kolde krig. I 1977-78 eskorterede han f.eks. med fregatten Peder
Skram kongeskibet Dannebrog til Leningrad. Foredraget vil dog også handle
om Poul Eriks tilbagevenden til sin hjemstavn Agger efter 50 år. Hvordan har
byen forandret sig? I dag er Poul Erik en af de ildsjæle, som arbejder ihærdigt
med at genstarte købmandsbutikken i Agger. Mød et menneske, hvis livsmotto
lyder: »Såfremt du ikke er under udvikling, er du under afvikling«.
6. juni - Sogneudflugt
Program i næste nummer af Sognenyt.

Konfirmanderne laver kirkepynt.

Malerier vises frem under salmesang.
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KONCERT MED VIOLINIST HLIF SIGURJÓNS
Torsdag den 16. marts kl. 19.00 i Hvidbjerg V. Aa Kirke
Klitsognene glæder sig over at kunne præsentere den internationalt aner-			
kendte islandske solo-violinist Hlif Sigurjóns, der giver koncert i Hvidbjerg 			
V. Aa kirke den 16. marts.
Hlif har studeret ved universiteterne i Indiana og Toronto i USA. 				
Hun har givet talrige koncerter som soloviolinist og sammen med 			
ensembler og orkestre bl.a. i Carnegie Hall.
Hilf Sigurjóns har indspillet flere CD`er, og er en efterspurgt lærer og 			
giver privat undervisning både i Island, Danmark og New York.
Programmet for denne aften er:
J.S. Bach
Sonata II BWV 1003 in a minor
1685−1750
Grave • Fuga • Andante • Allegro
Partita II BWV 1004 in d minor
Allemanda • Corrente • Sarabanda • Giga • Ciaccona
Entré: 50 kr.

KONFIRMANDERNE 2016 / 2017
Kristina Lägel Jensen, Josefine Hyldal Nielsen, Juliane Bjerg Dam, Sebastian Kongensgaard Jensen,
Nikolaj Elleman Nielsen, Jeppe Hermod Andersen, Kasper Lägel Jensen.
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KONTAKT

KONFIRMANDWEEKEND
I januar afholdtes konfirmandweekend for vores 7 konfirmander. Der var mange aktiviteter for konfirmanderne. F.eks. skulle konfirmanderne male malerier ud fra salmen »Du som gir os
liv og gør os glade« - og disse malerier viste konfirmanderne
frem under gudstjenesten om søndagen. Konfirmanderne skulle også gøre klar til gudstjenesten om søndagen - de stod for
kirkepyntning, at sætte salmenumre op, at gøre klar til altergang og meget mere. Efter en aktiv lørdag, sov konfirmanderne og vores 2 gravere i kirken.

Præster:
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28
baau@km.dk
Bart har ferie fra 1. - 20. marts.
Fra 1. - 9. marts henvises der
til Iben Bager Sjødahl Nielsen
(Snedsted, tlf. 9793 4091, ibs@
km.dk). Derefter henvises der til
Ivan Tabrizi (Nørhå, tlf. 9793
4221, it@km.dk).
Menighedsrådsformand:
Ulla Hilligsøe,
Lodbjergvej 50,
7770 Vestervig
Tlf. 26 36 80 59
hilligsoee@mail.dk

Konfirmanderne ved
at være klar
til at sove i
kirken.
Malerier
fremstilles.

Graver
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Mobil: 23 37 98 32
graver@klitsogne.dk
Kirkebladsudvalg:
Kirsten Christensen,
Ina Mogensen, Villiam
Mortensen, Jette Stüker og
Bart Vanden Auweele (ansv.)
Mere info?
Se vores hjemmeside:
www.klitsogne.dk

KIRKEBIL

Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne
bruges 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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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

FEBRUAR
Søndag den 26. kl. 14.00 - 16.00:
				
				
Tirsdag den 28. kl. 19.00 - 21.30:

Børnevenlig fastelavnsgudstjeneste i 			
Hvidbjerg V. Aa Kirke og efterfølgende 		
tøndeslagning på efterskolen.
Hyggeaften (org. Beboerforeningen).

Torsdag den 2. kl. 16.30 - 17.15:
Mandag den 6. kl. 19.00 - 21.15:
Tirsdag den 7. kl. 14.30 - 16.30:
Torsdag den 9. kl. 19.00 - 21.00:
				
Tirsdag den 14. kl. 19.00 - 21.30:
Onsdag den 15. kl. 19.00 - 21.00:
Torsdag den 16. kl. 19.00 - 21.00:
Mandag den 20. kl. 19.00 - 21.00:
Søndag den 26. kl. 19.00 - 20.00:
				
				

Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke)
Sangaften (Carl Nielsen, han er go’)
Tirsdagsklub (v. Keld Jensen)
Sang og musik, solo og fælles ved Annelis 		
Sekkelund (Alladins Hule, Hurup).
Hyggeaften (org. Beboerforeningen).
Menighedsrådsmøde
Violinkoncert (Hvidbjerg V. Aa Kirke)
Sangaften (Sange til trøst og opmuntring)
Aftenkirke (Hvidbjerg V. Aa Kirke) 			
Efterfølgende ost, vin og fællessang i 			
Sognehuset.

Mandag den 3. kl. 19.00 - 21.15:
Tirsdag den 4. kl. 14.30 - 16.30:
Torsdag den 6. kl. 16.30 - 17.15:
Søndag den 23. kl. 10.30 - 14.00:
				
Onsdag den 26. kl. 17.00 - 21.00:
				
Torsdag den 27. kl. 19.00 - 21.00:
				
				

Sangaften (Holger Lissner).
Tirsdagsklub (v. Benne Holwerda).
Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Familiegudstjeneste, påskeægjagt og fælles-		
spisning (Hvidbjerg V. Aa Kirke og Sognehuset).
Kirkesyn og menighedsrådsmøde 			
(Kirkerne og Sognehuset).
»Traanterne« underholder. Ina Mogensen 		
og Finn Munkholm synger. Aage Nielsen leder.
(Alladins Hule, Hurup)

Tirsdag den 2. kl. 14.30 - 16.30:
Torsdag den 4. kl. 16.30 - 17.15:
Onsdag den 17. kl. 19.00 - 21.00:
Onsdag den 31. kl. 19.00 - 21.00:
				

Tirsdagsklub (v. Poul Erik Thyland).
Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Menighedsrådsmøde.
I forsommerens tegn. Syng-sammen- aften 		
v. Kristian Mogensen (Alladins Hule, Hurup).
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