
HV I D BJ E R G ·  Ø R U M ·  LO D BJ E R G
SOGNENYT
GUDSTJENESTER
FEBRUAR
Søndag den 25.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. Ivan Tabrizi. Kirkekaffe.

MARTS
Søndag den 4.: Lodbjerg - 10.30
v. Kirsten Haaber. Kirkekaffe.

Søndag den 11.: Ørum - 9.00 
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.

Søndag den 18.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.

Palmesøndag den 25.: Lodbjerg - 10.30
v. Kirsten Haaber. Kirkekaffe.

Skærtorsdag den 29. kl. 10.30:
v. Kirsten Haaber og Bo Kristian Holm.
Sted offentliggøres senere. Kirkekaffe.

Langfredag den 30.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Kirsten Haaber. Kirkekaffe.

APRIL
Påskedag den 1.: Lodbjerg - 10.30
v. Kirsten Haaber. Kirkekaffe

Søndag den 8.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Kirsten Haaber. Familiegudstjeneste. Efter gudstje-
nesten fællesspisning og påskeægsjagt.

Søndag den 15.: Ørum - 9.00
v. Ivan Tabrizi

Søndag den 22.: Hvidbjerg V.Aa -10.30
v. Kirsten Haaber. Kl. 9.15 er der morgenkaffe   
inden gudstjenesten.

Søndag den 29.: Lodbjerg - 9.00
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.

MAJ
Søndag den 6.:  Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen. 

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 10.: 
Lodbjerg -10.30 v. Bart, Konfirmation.
Lodbjerg - 15.00 v. Kaj Mogensen (Gudstjeneste i 
forbindelse med sogneudflugt fra Rønde sogn). 

Søndag den 13.: Ørum - 10.30
v. Bart, Konfirmation.

Pinsedag søndag den 20.: 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.

Anden Pinsedag mandag den 21.: Ashøje 
- 10.30 Friluftsgudstjeneste. Prædikant: Line Skov-
gaard Pedersen. Kirkekaffe.

Søndag den 27.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart, kirkekaffe.

JUNI
Søndag den 3.: Lodbjerg - 9.00
v. Ivan Tabrizi.

MARTS
APRIL

MAJ22
0
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NOGET OM AT VÆRE PRÆST
Halfdan Rasmussen udgav fra i årene 1951 til 
1957 syv digtsamlinger under overskriften Noget 
om. 
Digtene sagde noget om noget i erkendelse af, at 
alt ikke kunne siges om et enkelt tema. Der er altid 
mere at sige og andre vinkler at anskue det ud fra.
Af samme grund har jeg valgt overskriften »Noget 
om at være præst«. 

DE FØRSTE FEM MÅNEDER
Jeg har nu været præst i fem måneder. Fem begi-
venhedsrige, oplevelsesrige, udfordrende og fan-
tastiske måneder. Når opgaven er at fortælle om 
ens erfaringer som præst, må det siges ikke at være 
særlig lang erfaringstid.
Siden ordinationen sidst i august til 1. januar i år 
har jeg været ansat som præst i Ajstrup og Sulsted 
sogne i en halvtidsstilling. I de-
cember måned var jeg desuden an-
sat som hospicepræst og præst i 
Det Palliative Team også på halv-
tid. Siden 1. januar har jeg så været 
vikarpræst her i Klitsognene. Vi-
kariatet løber frem til 22. april i år.
Mit store ønske er, når jeg slutter 
mit vikariat i Klitsognene, at få et 
fast embede på fuld tid og meget 
gerne i Thy.

OVERVÆLDENDE MODTA-
GELSE
Noget af det, der virkelig har overrasket mig, er 
den utrolige imødekommenhed og modtagelse, 
som jeg har fået alle steder. Det har været aldeles 
overvældende. Samtidig får det mig også til at 
spørge, om jeg kan leve op til de forventninger og 
krav, der er til mig som præst. Både når det gælder 
de forventninger, som er i sognet, men i høj grad 
også de forventninger og krav, jeg har til mig selv. 
Under alle omstændigheder så giver den imøde-
kommenhed, som jeg har mødt, et fundament for 
mit virke, som betyder, at jeg føler mig velkom-
men, at jeg er en del af sognet, at jeg hører til, 
også selvom jeg egentlig kun er vikar for den, som 

er sognets egentlige præst.  
Gennem de fem måneder 
har jeg fået mulighed for at 
prøve de fleste af præstear-
bejdets mange facetter. 
Kendetegnede for en præsts 
arbejde er kompleksiteten. Kun viden, evner, inte-
resser, fantasi og kræfter sætter grænser for mulig-
hederne inden for de rammer, der er givet. 

PRÆSTEEMBEDET
Der er ingen tvivl om, at kirken udfordres i disse 
år. Præsteembedets udseende og skikkelse udfor-
dres og forandres løbende i takt med, at samfundet 
forandrer sig. Samtidig med at de fundamentale 
forudsætninger til enhver tid må være intakte, for 
at det evangeliske - lutherske præsteembede skal 

have sin eksistensberettigelse. 
I disse år sker der en fraflytning fra 
land til by. Det betyder store ud-
fordringer for stiftet, for sognene 
og for præsten. Det betyder, at alle 
bliver nødt til at nytænke sogne-
strukturerne specielt på landet. 
Når indbyggertallet er grundlaget 
for sognestruturen, ser stiftet og 
provstierne sig nødsaget til at læg-
ge flere sogne sammen, hvilket be-
tyder, at præsten får flere sogne og 
kirker og måske flere menigheds-
råd at betjene. Det kan betyde, at 
der bliver langt mellem gudstjene-

sterne i den enkelte kirke. Det udfordrer menig-
hedsrådene, og det udfordrer kirkegængerne, som 
kan blive nødt til at acceptere at sognekirken ikke 
nødvendigvis er der, hvor man bor. For mig at se 
udfordrer det måden at være præst på.

PRÆSTENS OPGAVER
At være præst er ikke et otte til fire job. At være 
præst er en livsstil. For mig er det et kald at være 
præst, nøjagtig som arbejdet med palliation gen-
nem de sidste 30 år har været. 
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Jeg har fra første færd 
holdt utrolig meget af 
at holde gudstjeneste. 
Derimod er der nogle 
helt andre ting, som 

virkelig har udfordret 
mig. Ting, som jeg 
ikke havde forudset 

som mine største 
udfordringer.
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At være præst er ikke bare et arbejde. Det betyder, 
at jeg er i tjeneste for »noget eller nogen«. Noget 
der er langt større end mig selv. At arbejdet er et 
kald betyder også, at det først og fremmest retter 
sig mod dem, der skal have gavn af det. Og at det 
udgår fra hele livets fundament, kristendommen.

Gudstjenesterne og de kirkelige handlinger er om-
drejningspunktet for mit arbejde. At forkynde 
evangeliet er for mig ikke kun noget, som foregår 
om søndagen i kirken eller i forbindelse med kir-
kelige handlinger, men i mødet med mennesker. 
Det betyder ikke, at jeg opfatter mig selv som mis-
sionær. For mig er dialog derfor et meget centralt 
begreb men også en kæmpe udfordring. I dialog 
med de ansatte ved kirken. I dialog med de frivil-
lige, som gør et kæmpe og uundværligt arbejde i 
sognet. I dialog med konfirmanderne og deres fa-
milier. I dialog med de mennesker, som søger præ-
sten både som sjælesørger og i forbindelse med 
kirkelige handlinger. Og ikke mindst i dialog med 
mig selv. En dialog med min egen tvivl, min egen 
afmagt og med evangeliet. 

PRÆSTENS ARBEJDE BESTÅR   
AF EN VIFTE AF OPGAVER 
• Præsten er myndighedsperson, hvilket   
 betyder, at præsten har ansvar for person-  
 registrering.
• Menighedsarbejde, som bl.a omfatter   
 sogneeftermiddage, sogneaftner, sang-  
 arrangementer, konfirmandundervisning,   
 mini-konfirmander og babysalmesang
• Samarbejde med forskellige institutioner,   
 skoler, plejehjem og foreninger i sognet
• Børne- og ungdomsarbejde 
• Sjælesorg og samtaler. Besøg på sygehus   
 og besøg hos beboere i sognet i forbindelse  
 med sygdom og dødsfald
• Dåb og dåbssamtaler 
• Bryllup og bryllupssamtaler
• Begravelser og bisættelser og samtaler i   
 forbindelse hermed.
• Gudstjenester, søndagsgudstjenester,   
 børne- og familiegudstjenester og   
 specielle gudstjenester. 

Arbejdet varierer ud fra menighedens sammensæt-
ning og det område, kirken ligger i.

ERFARINGER 
Når man begynder i et nyt arbejde, så er alt på en 
måde en udfordring. En udfordring, fordi man er 
ny og skal lære arbejdsstedet og i dette tilfælde 
sognene og menigheden og deres kultur og struk-
tur at kende. I min situation har jeg også skullet 
lære et ny »fag« at kende. Selvom jeg på mange 
måder har levet mit liv i tæt forbundethed med 
kirken og dens arbejde, så er det også nyt. Uanset 
der altid vil være udfordringer i arbejdet som 
præst. Med tiden bliver jeg forhåbentlig mere for-
trolig med arbejdet, men aldrig færdig udlært.
Jeg er opfødt i et præstehjem og har, siden jeg var 
stor pige, fået lov til at hjælpe til derhjemme og 
fået mange opgaver betroet. Jeg har gennem hele 
min studietid været frivillig i kirkeligt børne- og 
ungdomsarbejde. Jeg har arbejdet med palliation 
både i Kræftens Bekæmpelse og i et tværfagligt 
palliativt team på sygehus.
Erfaringer fra et langt arbejdsliv med mennesker i 
livets vanskeligste og glædeligste situationer. Erfa-
ringer, som jeg på ingen måde ville være foruden, 
og som jeg dagligt henter styrke i til mit arbejde 
som præst.
Under studiet til præst og i min første tid som 
præst var jeg overbevist om, at den største foran-
dring og udfordring ville være ikke længere at 
skulle have rollen som behandler. Måske lyder det 
underligt, men det har på ingen måde været van-
skeligt at ændre rollen fra at være behandler til at 
være præst. For som præst er man ikke behandler.
Specielt min tid på Hospice og i Det Palliative 
Team (DPT) overbeviste mig om, at jeg ikke læn-
gere definerede mig selv som behandler. 
Og det pudsige er, at selv om jeg nu arbejdede som 
præst sammen med tidligere kollegaer og samar-
bejdspartnere, så var der ingen af de ansatte, som 
ikke opfattede mig som præst på stedet.
Jeg er forundret over, at det har været så let at gli-
de ind i rollen som præst. Jeg har i den forbindelse 
ikke skullet tænke over, hvad jeg skulle gøre an-
derledes, det skete bare. Det er først nu, at jeg vir-
kelig undres over hvor let det er gået.  Da jeg slut-
tede mit arbejde på sygehuset, var jeg sikker på, at 
jeg aldrig ville kunne vende tilbage og arbejde i et 
palliativt team eller på et sygehus.  Jeg ved nu, at 
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det er muligt, hvis det er det jeg kunne ønske mig.
Mange har spurgt mig, også kollegaer, om det ik-
ke er vanskeligt at skulle holde gudstjeneste. Jeg 
har næsten haft dårlig samvittighed over at svare 
nej. På ingen måde. 
Jeg har fra første færd holdt utrolig meget af at 
holde gudstjeneste. Derimod er det nogle helt an-
dre ting, som virkelig har udfordret mig. Ting, 
som jeg ikke havde forudset som mine største ud-
fordringer.

MINE STØRSTE UDFORDRINGER 
Jeg har jo haft den fantastiske mulighed at være i 
praktik i et helt år. Det betyder, at 
jeg har haft mulighed for at holde 
gudstjenester og for at få kritik på 
alt, hvad jeg foretog mig.
Jeg kunne ikke ønske mig en bedre 
»praktiklærer« end Bart. Han har 
med kærlighed og omsorg hjulpet 
mig til at møde udfordringerne og 
dermed også mig selv i situatio-
ner, som jeg oplevede som vanske-
lige.
Den største af alle udfordringer 
for mig var at skrive og holde præ-
dikenen. 
Når jeg fortæller det, så siger alle: 
Nej, Kirsten det kan ikke passe. 
Du som har undervist og holdt 
foredrag i så mange år. 
Første vanskelige forhindring for mig var at skrive 
prædikenen. Jeg kunne ikke få det til at flyde. Ind-
imellem var mit hoved helt tomt, og alle ordene 
faldt af papiret igen.
Desuden oplevede jeg, at jeg, da jeg holdt de to 
første gudstjenester, var stiv som en pind.
Mit eget billede af mig selv og det, som jeg har 

fået at vide af andre, har ellers altid været det 
modsatte, at jeg kunne tale og fortælle, og jeg har 
egentlig aldrig oplevet, at jeg manglede ord eller 
var nervøs, og at jeg var en meget levende under-
viser og foredragsholder. Og nu - nu stod alt stille.
Det var skræmmende. Heldigvis er det lagt bag 
mig.
Jeg slider stadig med at skrive prædikener og bru-
ger ganske lang tid på det, men jeg oplever nu, at 
livet er vendt tilbage i både i ordet og i kroppen. 

LIGE ET PAR ORD OM GUDSTJENESTEN 
OG OM AT PRÆDIKE 

Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke 
læser sin prædiken op, men tør fri-
gøre sig fra manuskriptet, sådan at 
man er nærværende. I det hele ta-
get at turde være nærværende i 
gudstjenesten og i forhold til de 
mennesker, man møder og er sat i 
tjeneste for. At holde gudstjeneste 
er også at gøre sig sårbar og turde 
være sårbar og nærværende, ikke 
nødvendigvis privat, men person-
lig, sådan at prædiken og gudstje-
nesten også er nærværende for 
mig, sådan at jeg ikke blot bliver 
en »skuespiller« eller en »fore-
dragsholder« eller en »underviser«, 
der skal afholde eller fremsige en 
liturgi. 

Det er klart, at der er dage, hvor det er lettere at 
være nærværende end andre. Men som præst har 
jeg et personligt ansvar for at arbejde med mig 
selv. Det kræver både mod, ydmyghed og kamp. 
For mig er gudstjenesten et »klangrum«, hvor alle 
gudstjenestens dele: læsninger, musik, kirkens 
rum, arkitektur, udsmykning, og hvor præst, kir-
kens betjening og menigheden tilsammen danner 
et rum, hvor det bliver til et samlet hele med de 
forskellige »klange og toner«, som hver især byder 
ind med. Klangrum kan defineres som et møde, en 
dialog mellem forskellige stemmer.
En prædiken er ikke en skriveøvelse. Kunsten er at 
formidle kirkeårets tekster, deres muligheder og 
udfoldelse af evangeliet set i forhold til vores liv 
og vores verden. For mig skal prædiken og guds-
tjenesten i forkyndelsen give trøst, håb og livsmod 
til at leve af og til at leve på. Og for mig må prædi-

Når man begynder i et 
nyt arbejde, så er alt på 
en måde en udfordring. 

En udfordring fordi 
man er ny og skal lære 
arbejdsstedet og i dette 

tilfælde sognene og 
menigheden og deres 
kultur og struktur at 

kende. I min situation 
har jeg også skullet 
lære et nyt »fag« at 

kende.
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kenen gerne være konfronterende på en sådan 
måde, at den holder et spejl op. Men aldrig døm-
mende, fordømmende eller som en farisæisk tale.
Som præst taler vi til menigheden, når vi prædi-
ker. Men det er afgørende, at vi som præster ikke 
er uden for menigheden, men at menigheden kan 
høre, at vi selv er under ordet. Ellers kan det let 
virke, som om der tales ned til menigheden.

AT MØDE MENNESKER HVOR DE ER 
For mig er det vigtigt, og har altid været vigtigt, 
at møde andre mennesker med 
åbenhed og nærvær i den situati-
on, de befinder sig i. Over mit 
skrivebord har jeg to citater hæn-
gende. 
Det ene af Søren Kierkegaard, 
hvori han skriver: »Når man skal 
hjælpe mennesker et bestemt sted hen, 
så skal man møde dem, hvor de er 
…..« og ».... indtil videre at have uret, og ikke forstå, 
hvad den anden forstår«. 
Det andet citat er af K.E. Løgstrup, »Den enkelte 
har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han 
holder noget af dets liv i sin hånd«.  
For mig handler det ikke kun om hjælp i snæver 
forstand, men i det hele taget i mødet med andre 
mennesker.
Når de to citater følger mig, så er det fordi, at det 
dagligt er vigtigt for mig at blive mindet om, hvil-
ket ansvar jeg har, og hvad der kræves af mig i mø-
det med andre mennesker. 

AT DYGTIGGØRE MIG OG   
GIVE MIG SELV TID 
Da jeg for mange år siden oprettede min egen 
praksis som psykoterapeut, forærede min far mig 
en kalender med to krydser i. Der var hen over to 
tilfældige dage i løbet af året sat to krydser. Me-
ningen var, at jeg de dage skulle fortage mig noget 
andet end arbejde. De kunne bruges til at gå tur 
ved havet, tage på kunstmuseum eller blot køre en 
tur. Med andre ord, rive en planlagt dag ud af ka-
lenderen. Dette har jeg holdt siden, og har lært 
vigtigheden af.
Uanset hvilket arbejde vi står i, og uanset hvilket 
liv vi lever, så har vi brug for, at der er tid til at få 
fyldt på og tid til at få tømt hovedet.

Det er nødvendigt at plukke blomster for at have 
nogle at give videre. 
Og så kræver det villighed til hele tiden at dygtig-
gøre sig og reflektere og nytænke. Ikke kun med 
sig selv, men også sammen med andre.
Under mit studium modtog jeg på et tidspunkt en 
mail fra et menneske, som jeg gennem studiet kom 
til at lære at kende, og som jeg sætter utroligt højt 
både fagligt og personligt. Vedkommende skrev: 
»Det vigtigste for at blive en god præst, er at man ikke 
tager selvfølgeligt på opgaven. Men ydmygt bliver ved 

med at tro, at der er mere at lære« og 
»De bedste prædikener er ofte dem, 
man har kæmpet mest med selv«. 
Denne mail hænger nu ved siden 
af Kierkegaards og Løgstrups cita-
ter.

VERDENS BEDSTE   
ARBEJDE 

Jeg glædes dagligt over, at jeg er blevet præst og 
jeg er taknemmelig for, at det har været muligt. 
Jeg glæder mig og glædes, hver gang jeg trækker i 
min præstekjole for at skulle holde gudstjeneste. 
Og jeg er dybt taknemmelig for at virke som 
præst, med alle dets forskellige gøremål og tak-
nemmelig over, at nogen kan bruge mig som deres 
præst. 
Faktisk hænger der ved siden af de tre citater to 
vittighedstegninger, én af Storm P og en med Nu-
ser. For midt i alt dette er det vigtigt, at vi ikke 
tager os selv alt for højtideligt og alvorligt. For 
arbejdet kræver både evnen til alvor og latter. 

Kirsten Haaber
Konstitueret sognepræst

Det er nødvendigt at 
plukke blomster for at 

have nogle at give 
videre. 

- Må jeg spørge, hvad 
er der at le af her i 
verden?

- Har De aldrig prøvet 
at le ad Dem selv?
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LIVET GØR ALLERMEST 
ONDT, NÅR DET DØR 

Enhver, som har mistet, ved det. At miste en af 
sine kære er som at få amputeret et ben eller en 
arm. Man bliver ikke den samme igen. Dødens 
overvældende kræfter spiller ind livet igennem - 
ved sygdom, ved skilsmisse, og når det gør ondt i 
sjælen. Døden sætter skel. Ja, det at tiden går, er en 
lille konstant smerte. Tiden, som er gået, kommer 
ikke igen. Vi bliver ældre. Vi mister noget af livet 
hvert sekund. Men mest ubønhørligt rammer 
smerten, når den kære dør.

Døden er kærlighedens højeste pris. Det er en 
smertelig høj pris. Spørgsmålet er, om den er for 
høj? Dog spørger man den, som er knuget af sorg 
og savn, om det måske var bedre, at den kære al-
drig havde været, er svaret: ’Nej’.

Smerten ved at miste hænger sammen med kær-
ligheden og glæden, som var. Selv om kærlighe-
dens pris er høj, er samhørigheden og kærligheden 
helt afgørende for os. Den vil vi ikke undvære. 
Kun den, der har, kan miste.

I påskeugen er det tid at meditere over, at også 
Guds kærlighed har sin pris. Gud er kærlighed. 
Det skyldes Guds kærlighed, at vi er til, og at ver-
den og alting er. Mennesker er skabt som frie. Vi 
har frihed til at sige ’ja’ eller ’nej’ til Guds kærlig-
hed. Vi kan vende Gud ryggen. Og det lever vi på 
sin vis fint med. Men det er en smerte for Gud, at 
det menneske, han elsker, ikke altid gengælder 
hans kærlighed. Og i påsken lever Gud smerten 
ud.

Det ligger i påskeugens drama, hvor Jesus palme-
søndag rider op til Jerusalem på æslet og hyldes 
som den konge og Herre, han er. Men vold og 
magt hører ikke hjemme i hans rige. Det viser han 
Skærtorsdag. Her optræder han som tjeneren, der 
vasker disciplenes fødder og senere giver sig selv 
til dem under aftensmåltidet. ’Det er mit legeme’ 
- ’Det er mit blod’. Og Jesus - Guds søn; Guds 
kærlighed - betaler kærlighedens højeste pris, da 
han bliver taget til fange og afmægtig føres i for-
hør, dømmes, tortureres, korsfæstes, dør og bliver 
begravet den lange fredag.

For »således elskede Gud verden, at han gav os sin søn, 
den enbårne for, at enhver, som tror på ham, ikke skal 
fortabes, men have evigt liv« - som Johannes skriver i 
kapitel 3 vers 26.

Den tro giver os ikke de døde tilbage. Men det 
minder os om, at vi ikke er alene med smerten. 
Gud er der for os, også når vi lider og har det 
svært. Og påskemorgen var Jesu grav tom. Med 
opstandelsen er verden med et slag blevet ny. Alt 
er anderledes for den, som tror. Intet menneske er 
nu overladt til sig selv og smerten ved at miste. 
Gud er nær, når vi beder, og når vi ikke kan bede 
- ligesom han er i dåben, i nadveren, i evangeliet, i 
næstekærligheden - ja, overalt.

Troels Laursen, sognepræst og 
præst i Det Palliative Team, Farsø

Smerten ved at miste hænger 
sammen med kærligheden og 

glæden, som var. Selv om 
kærlighedens pris er høj, er 

samhørigheden og kærligheden 
helt afgørende for os. 

Den vil vi ikke undvære. 
Kun den, der har, kan miste.

I påsken lever Gud smerten ud.
Det ligger i påskeugens drama, 
hvor Jesus palmesøndag rider op 
til Jerusalem på æslet og hyldes 

som den konge og Herre, han er. 
Men vold og magt hører ikke 
hjemme i hans rige. Det viser 

han Skærtorsdag.

TANKER VED PÅSKETIDE
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MIT STED
ÅRETS GANG VED OVE SØ

Det vidunderlige og aldrig ensformige ved udsigt 
til sø og himmel fra sit spisebord er, at farver og 
spejlinger på såvel sø som himmel ændrer sig time 
for time, dag for dag,- afhængig af vind og vejr.
Forårets komme varsles af store 
gåsetræk. Et gåsepar slår sig ned på 
marken mellem huset og søen og 
promenerer lidt frem og tilbage. 
Fatter forrest, som vil han sige: 
»Hwa tøvs do, bette Muer, ska wi slå 
wos nir hæe?«. 
Tranerne flyver søgende rundt, 
2-3 stykker, lidt senere to, nogle 
har fundet hinanden, og de trom-
peterer en kærlig hilsen fra Spani-
en. Dog - vil man se ægte trane-
dans, må man stå rigtig tidligt op. 
Men hvor det nøjagtigt foregår, 
skal ikke afsløres her!
Det virkelige forår kommer i maj sammen med 
små nye føl på stive ben. 
Det nyfødte føl kæmper lidt med balancen, men 
allerede inden for den første halve time lykkes det. 
Nemmere går det, når det vil sove - det lader sig 
bare falde om. Hoppen er meget på vagt, at ingen 
skal komme hendes føl for nær. Efter en uges tid 

vinder stoltheden dog over forsigtigheden, og hun 
og føllet løber en æresrunde sammen, og de andre 
misundelige hopper får lov til at snuse lidt til den 
sidst ankomne.

Hele sommeren betragter vi hop-
perne og deres føl, mens hingsten 
sørger for grundlaget til næste års 
besætning.
Når efteråret nærmer sig, kommer 
gæssene fra Svalbard og øver sig i 
formationsflyvning og holder 
langvarige nattesæder med gene-
ralforsamling nede ved søen. Vi 
kan næsten skimte Niels Holger-
sen på ryggen af den store gås!
Vover vi os ud i storm og regn på 
denne tid af året, kan vi høre 
krondyrenes brølen ikke langt 

herfra, akkompagneret af sibiriske sangsvaner.
Ind imellem oplever vi sporadiske besøg af havør-
nen - den er så stor, at ingen er i tvivl om, hvem 
den er. Ligner nærmest en flyvende dør deroppe - 
højt over marken og søen.
Ålefiskerne røgter dagligt deres garn - mærkeligt 
egentlig, eftersom de efter eget udsagn aldrig fan-
ger noget større end en regnorm!
Når vinteren nærmer sig, er det tid for føllene - 
som nu slet ikke er små længere - at få sagt farvel til 
mor og rejse videre ud i verden, til Mors eller Sjæl-
land, eller hvor det nu bliver.
Hele året rundt kan vi fra ejendommens højeste 
punkt oppe i bakkerne se hele horisonten rundt: 
Legind kalkgrav, Sønderhå Plantage,  Madsted-
borg, Klitplantagen og Istrup Sletten- hele verden. 
Vores  verden i hvert fald.

 Wos fræ Kystvejen 61, Istrup

Det vidunderlige og 
aldrig ensformige ved 

udsigt til sø og himmel 
fra sit spisebord er, at 
farver og spejlinger på 

såvel sø som himmel 
ændrer sig time for 

time, dag for dag,- af-
hængig af vind og vejr.
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3. POSTKORT FRA SYD!
Peter Ubbesen og Vibeke Aarkrogh fra Lodbjerg har valgt at tage et års orlov 
og bruge tiden på en rejse igennem Europa. Tirsdag den 27. juni tog de af sted 
på deres sejlbåd Zenobia og satte kurs mod syd. Det er planen, at turen skal 
føre dem igennem kanaler og floder rundtomkring i Vesteuropa helt ned til 
Middelhavet og tilbage igen. Peter og Vibeke har lovet at sende postkort til 
Klitsognene. (Red.)

Det var et stort øjeblik, da vi passerede grænsen til 
græsk farvand og kunne sætte det græske flag på 
halv fortop, som sejlere gør for at markere, at vi er 
gæster i et andet land. Dette skete natten til d. 
10/10 hvor vi havde en vidunderlig sejlads fra an-
kerpladsen ved Le Castella i det sydlige Italien til 
Agios Stefanos på Korfus nordøstlige hjørne.

Vi lettede anker d. 9/10 kl. 9.10 med udsigt til 
klart vejr, halvmåne og havblik. Det holdt heldig-
vis stik, og med motor og selvstyrer passede 
Zenobia sig selv, mens vi om dagen slappede af og 
om natten skiftedes til at sove, mens den anden 
holdt udkig. Natten igennem oplyste morild køl-
vandsstriberne, og når delfinerne med kæmpe-
plask slog smut i følgeskab med båden, vækkede vi 
hinanden.  Hen mod solopgang så vi forude en 
toplanterne, som mystificerede os. Jo nærmere vi 
kom, desto højere forekom skibets mast – indtil vi 
opdagede, at vi sejlede direkte mod morgenstjer-
nen Venus. Småflove besluttede vi aldrig at for-
tælle dette til nogen.

Efter 30 timers sejlads gik vi næste eftermiddag kl. 
15.15 ind i bunden af bugten ved Agios Stefanos, 
en lille græsk landsby. To mand råbte os an og 
hjalp os med at lægge til ved deres bro. Det viste 
sig, at de arbejdede på restauranten, som ejede 
broen, og at de nok forventede, at vi kvitterede for 
hjælpsomheden og gæstfriheden ved at indtage 
vores aftensmad på deres restaurant. Det gjorde vi 
hellere end gerne!

Ovenpå de mange lange sejldage nød vi i den næ-
ste månedstid at sejle de korte afstande mellem de 
Ioniske øer, hvor ankerbugter, havne, tavernaer 
og klart, lunt badevand lokker. Vi benyttede også 
tiden til at udspørge sejlerne, vi mødte, om tips til 
velegnede overvintringshavne i området. 

Mange overvejelser senere ligger vi nu ved byka-
jen i Lefkas By på øen Lefkas. Det er en skøn by 
med 8-9000 faste beboere, og her i centrum er der 
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masser af liv. Om sommeren vil her være fuld-
stændig fyldt med turister, men om vinteren er 
der kun grækerne og os - og nogle få andre over-
vintrende sejlere. Vi har adspredelser nok og kan 
gå til yoga, ball-room-dancing, shanty-kor, gui-
tarspil osv. sammen med de lokale, men har ikke 
tid til det hele, for vi vil også gerne læse og mødes 
med de andre sejlere. 

Zenobia har ændret funktion fra at være trans-
portmiddel til at være ferielejlighed, og er nu ud-
styret med elektrisk varmeapparat, kogeplade, af-
fugter osv.  Vejret hernede er regnfuldt og blæ-
sende som dansk efterårsvejr, men der er også dage 
med sol og varme og 15-18°. Så vrimler byen med 
liv. Grækerne futter rundt på scootere og knaller-
ter, handler i butikkerne, taler højt og gestikule-
rende i mobiltelefon, mens de går forbi på kajen, 
drikker kaffe på cafeerne, hvor rygeforbuddet kun 
efterleves i turistsæsonen. Det er, som om de ny-
der at have byen lidt for sig selv - noget mange af 
os nok kan nikke genkendende til, når vi ser kø-
benhavnernes baglygter om efteråret - og dog er 
de særdeles imødekommende, gæstfri og hjælp-
somme overfor os. Hver lørdag er der stort mar-
ked i byen, hvor landmænd fra øen kommer til 
byen med nyhøstede appelsiner, mandariner, ci-
troner, oliven og meget andet. Vi nyder at være 
her, og dog tænker vi meget på dem derhjemme. 

Den fred, ro og tid til eftertænksomhed, som livet 
her tillader os, fremkalder et savn efter dem, som 
står os allernærmest, og vi glædede os, som da vi 
var små børn til jul, hvor vi i to uger var i Køben-
havn og Århus og besøgte familien. 

I februar måned flytter vi til Athen, hvor vi har 
lejet et værelse på Det Danske Institut, som råder 
over et par lejligheder i centrum. Vi glæder os til 
en enkelt måned i storbyen med, hvad den kan til-
byde af museumsbesøg og koncerter. I marts ven-
der vi tilbage til Zenobia og fortsætter sejlturen. 

Slut herfra, - og godt nytår til hele pastoratet!

TONER FRA THY - MUSIK FRA NATIONALPARKEN 
Torsdag den 17. maj kl. 19.30 i Sognehuset
Denne aften kan du opleve Nationalpark Thy gennem musik, foredrag og 
sang. Hvordan kunne tranen lyde, hvis dens sang skulle spilles på et instru-
ment? Hvad ville sælungen sige, hvis den kunne synge? Og hvis den prægtige 
kronhjort kunne nynne, ville det da være være en blues? Musikken fremføres af 
pianist, komponist og sanger Louise Bisgaard Vase, og tager udgangspunkt i 
Thy’s særlige dyre- og fuglearter. Gennem musikkens og poesiens sprog vil du 

opleve et rigt varieret landskab af vildskab, barskhed og skønhed, idet »Toner fra Thy« er en hyldest 
til de særlige stemninger og vilkår i Danmarks første nationalpark. Tidligere klitplantør og pro-
jektleder i Nationalpark Thy, Ib Nord Nielsen, vil medvirke med et oplysende foredrag om de 
dyre- og fuglearter, som musikken er skrevet over. Således bliver aftenen en rejse gennem nyskrevet 
musik, poesi og Ib Nords særlige viden om Nationalpark Thy. Musikken i »Toner fra Thy« er kom-
poneret af Louise Bisgaard Vase, som tidligere har gæstet sognehuset i Svankjær med programmet 
»Swing og svensk«. Hun er uddannet musiker fra Göteborgs Universitet (2014), og er nu freelance-
musiker, musikpædagog og orgelstuderende. Vel mødt til en berigende og inspirerende aften!  
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OLAV HAUCH ANDERSEN 
– ØRUM FÅR

Det er bemærkelsesværdigt, at Ørumfåreavleren, 
Olav Hauch Andersen, aldrig har været på Færø-
erne, men det kan han jo råde bod på en skønne 
dag. Mødet mellem Olav og en færøsk fårehyrde 
kan kun blive en succes. De har begge roen på sig, 
godmodigheden, tålmodigheden, den strikkede 
uldtrøje, tilfredsheden med tilværelsen og natur-
glæden. Jeg har ikke belæg for at sige, at Olav sæt-
ter sit liv på spil for fårene, men er et af hans 143 
får pludselig væk en morgen, når han går sin run-
de, vil han fluks forlade de 142 andre, og han vil 
lede uafbrudt, indtil han finder det bortblevne. 
Når han finder det, vil han glæde sig mere over det 
fundne får end over de 142 andre. Den slags ligger 
dybt i enhver fårehyrdes DNA.

FRA MARSK TIL SPÆLSAU
Olav har haft får siden 1988, hvor han med sin fa-
milie flyttede til Ørum. I begyndelsen havde han 
Marsk får, men i 1993 satte Olav denne race ud. 
Marskfårene er en tungere race, som trives godt i 
de lavereliggende marskegne i Sydvestjylland, 
men Olav ville satse på naturpleje på klithederne, 
så han indkøbte den nordiske Spælsau-fårerace.

Spælsau er letbenede og elegante får med højt rejst 
hoved. De har let ved at læmme, de har et velud-
viklet moderinstinkt, og de har et veludviklet 
flokinstinkt. Uldhårene på Spælsaufårenes sider 
kan være op til 22 centimeter lange, og farven va-
rierer meget fra dyr til dyr. Varianterne går fra 
hvid over blå og brun til sort, men lammene er 
farvemæssigt de flotteste. (Den blå farve vil læser-
ne måske sætte spørgsmålstegn ved, men det kal-
der fåreavlerne altså farven på de glansfulde grå 
får.)  Spælsaumoderfårene vejer mellem 60 og 65 
kilogram, mens Marskracens moderfår vejer mel-
lem 80 og 90 kilogram. Vil man nyde synet af 
Olavs får, må man stoppe bilen, næste gang man 
passerer Ørum centrum. Det er en aldeles gratis 
oplevelse.

Spælsaufårene kom til Danmark i 1980’erne, da to 
danske fåreavlere fra Søhøjlandet i Midtjylland 
uafhængigt af hinanden hver indkøbte 25-30 mo-
derfår fra Vestlandet i Norge. Efterkommere efter 
disse to besætninger danner i vor tid grundstam-
men i alle danske Spælsaubesætninger.

UNDGÅ INDAVL
Når Olav for at undgå indavl udskifter nogle af 
sine væddere, bytter han sig frem til nye avlsdyr på 
”Lystbækgård” i Torsted nær Ulfborg, hvor man 
har en besætning på cirka 1000 dyr. Alle Olavs 
lam bliver selvfølgelig øremærkede ved fødslen, 
hvilket EU-regler påbyder, og Olav fører nøje bog 
over de enkelte dyrs afstamningsforhold. I sin be-
sætning opererer han med fem blodlinjer, men det 
skal Sognenyts læsere nu ikke trættes med, for det 
er en historie for viderekomne.

LOKALE PRODUKTER

I Klitsognene er der ikke længere skole eller børnehave, og der findes heller ingen købmand eller fabrik. De aller-
fleste indbyggere kører udensogns til deres arbejdspladser. Men der findes undtagelser! Sognenyt kører en serie, hvor 
vi ønsker at sætte fokus på lokalproducerede varer. Bolsjer, honning, kartofler, kunsthåndværk, mælk, møbler, uld, 
får og mange flere produkter bliver skabt i sognene, enten af professionelle eller af glade amatører. Den tredje artikel 
handler om fåreavl. (Red).
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NATURPLEJEAFTALER
Der hører 2,5 ha klitjord samt 2,5 ha agerjord med 
til Olavs ejendom, hvoraf de 1,5 ha agerjord an-
vendes til hus og have.

I læmningstiden om foråret er mange af Olavs får 
samlede i Ørum, men resten af året yder dyrene 
naturpleje på forskellige arealer, som der er lavet 
aftale om. I og omkring den gamle kirkegård i Vo-
rupør disponerer han således over 25 ha. Andre 25 
ha i forbindelse med oldtidshøjene i Ydby plejes af 
Olavs får. Syd for Stenbjerg i Istrup er der 6,5 ha 
klitjord, som hans Spælsauere naturplejer, og tid-
ligere disponerede han over 25 ha i Legind Bjerge. 
Olav nævner, at han har lavet flerårige naturpleje-
aftaler med såvel private som offentlige jordejere. I 
aftalerne indgår delaftaler om indhegning af area-
lerne, men der er kun i ringe grad penge mellem 
»lejer« og »udlejer«, dog ydes der på oldtidshøjene 
i Ydby en smule EU-støtte til »lejeren«. En tom-
melfingerregel tilsiger, at der højest må gå et mo-
derfår pr. ha i græsningsperioden på de forskellige 
arealer.

DEN INVASIVE ULV
I 2010 mistede Olav først 8 får og to dage senere 6 
får, formodentlig til ulven, så der er vel ikke noget 

at sige til, at han ønsker det invasive dyr hen, hvor 
peberet gror. Når der ikke siden har været angreb 
på besætningen, skyldes det måske, at vildtet har 
bredt sig meget de senere år. Forskerne anslår, at 
kun 15-20 procent af ulvenes fødeemner kommer 
fra husdyr. Skal en fåreavler helgardere hjorden 
med ulvehegn, bliver det en kostbar affære. Heg-
net skal være mindst 1,20 meter højt, og der skal 
mindst være 5 kraftige strømførende tråde. Kan 
ulven ikke passere over eller gennem hegnet, væl-
ger den ofte at grave sig under det.

NATIONALPARKPRODUKTER
Om efteråret får Olav nogle lam slagtet og parte-
ret hos Slagtermester Ole Thøgersen i Vester 
Hvidbjerg på Mors, og om foråret lader han en-
kelte fjorlam slagte samme sted. Det skal lige anfø-
res, at fjorlam er lam, som er født i fjor, så Limfjor-
den har ikke noget med sagen at gøre.

Ældre udsætterdyr bliver slagtet og lavet til spege-
pølser hos Charles Knudsen, »slagteren på Mølle-
vej« i Thisted. Lammekød og spegepølser sælger 
Olav til private.

Slagtermester Søren Jensen, Nørre Vorupør, afta-
ger hvert år nogle af Olavs slagtelam, og kødet 
afsætter han som certificeret nationalparkprodukt.
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For at »kickstarte« interessen for nationalparkpro-
dukter indgik Søren Jensen og Olav Hauch An-
dersen for nogle år siden i et lille fællesskab med 
andre interessenter. Gårdejer Nikolaj Nikolajsen 
fra Gyrupgård var også med. Han producerer kød 
fra Gallowaykvæg, som græsser på Agger Tange.  
Biavler Knud Søgård, som hver sommer har bier 
til at indsamle lynghonning i Nationalparken, del-
tog ligeledes. Stenbjerg kro var også med i »klub-
ben«, idet Henny Mortensen og hendes stab ind-
samler bær og andre naturprodukter i National-
parken, og kød fra Nationalparken indgår på kro-
ens menukort. Endelig var Mie Buus fra Thisted 
Museum med til at fremme ideen om udnyttelse af 
Nationalparken.

Olavs ægtefælle, Helga, karter og spinder uld og 
laver i begrænset omfang strikketøj af fåreuld fra 
Olavs får. Engang imellem bli-
ver en sæk uld sendt til Hjel-
holts Uldspinderi på Fyn, og 
senere returneres det som 
strikke- eller vævegarn. Hvert 
år får Olav 25-30 skind garvet i 
Sverige, hvorefter han sælger 
skindene til interesserede.

OLAVS FÅREHUNDE
Jeg var lige ved at glemme at 
nævne Olavs to fårehunde af 
Border Collie racen, en af ver-
dens mest intelligente hunde-
racer. Det vil være løgn at på-
stå, at Olav bare skal tænke på 

at tage kedeldragten på, for at hundene springer 
op, men når han går hen til kedeldragten for at 
tage den på, er hundene klar til at hjælpe ham med 
at drive får.

Helga behøver ikke hjælpe til. Olav og hundene 
klarer det hele. Olavs hunde søger under arbejdet 
øjenkontakt med Olav, og det påstås, at en Border 
Collie kan styre en fåreflok på 100 dyr alene med 
øjnene.

På Færøerne bruger fårehyrderne også Border 
Collie racen, og man siger, at en hund kan udføre 
samme arbejde som 7 mennesker, når der skal dri-
ves får.

Olavs to hunde vil altid ud, når jeg kommer til hu-
sets fordør. De bliver stressede, hvis de skal være 
inde i varmen for lang tid ad gangen.

Jeg kan lige så godt sige det med det samme: Hvis 
en hund virker aggressiv, bliver jeg hunderæd og 
skræmt fra vid og sans. Men Olav og Helgas to 
glade Border Colliers, dem har jeg det godt med, 
og jeg kigger gerne ind en dag, når vi har behov 
for en fårespegepølse.

NB. Jeg må hellere lige fortælle eventuelle læsere, 
hvorfor hunderacen hedder »Border« Collie: Vi 
ved jo alle, at det engelske ord »border« betyder 
grænse. En Border Collie er en Collie, som stam-
mer fra grænseegnene mellem Skotland og Eng-
land.

Villiam Mortensen
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PILGRIM - PÅ MORS
De sidste 7 år har jeg 
gået pilgrimsvandring. 
Det stod slet ikke skre-
vet i kortene, at jeg 
skulle blive glad for 
det. Jeg vidste godt, at 
det var en ny trend i 
Folkekirken siden Eli-
sabeth Lidell som den 
første pilgrimspræst 
samlede folk til sine 
vandringer ad Hærve-
jen eller ude i Mols 

Bjerge. Og åndeligt søgende kom jo også i stort tal 
hjem fra Caminoen og fortalte om, hvor fantastisk 
det var at gå de 800 km og overnatte sammen med 
andre pilgrimme fra hele verden i overfyldte her-
berger langs vejen. De fortalte om 
væggelus og snorken og om at stå 
op kl. 5 om morgenen og pakke 
rygsæk og sovepose med pande-
lampe på. For hvis man ikke kom 
op og afsted før de andre, så kunne 
der være fuldt optaget på det næ-
ste herberg, før man nåede frem. 
Videre, videre… og når det gjorde 
ondt i benene, så spiste man Pano-
dil’er. Det lød fælt, syntes jeg. 

Vi arrangerede 2-3 foredrag om 
pilgrimsvandring i begyndelsen af 00’erne - en 
veninde fortalte bl.a. om, hvordan det havde været 
at vandre alene med rygsækken på hele vejen fra 
Jelling og til Santiago del Compostella. Undervejs 
fejrede hun sin 60 års fødselsdag. På et foto lå hun 
i et badekar et sted i Spanien og storsmilede. Jeg 
syntes, at det var sejt, men DRØMTE slet ikke om 
at komme ud at gå selv.

Jeg havde også fået en ny hofte. Og den var jeg 
glad for. Jeg tænkte, at der ikke skulle slides unø-
digt meget på den.  Lægerne havde sagt, at den 
anden også stod til udskiftning snart. 

Så var jeg til et seminar i Norge på Modum Bad 
med temaet »Hvordan skal kirken imødekomme den 
nye spiritualitet?«. Det var spændende og i en pause 
trak jeg mig tilbage til det lille bibliotek. Jeg kom 
til at skubbe til en bog, som ragede ud fra en hylde, 

bogen var lang og smal, af samme format som 
»Lange Peter Madsen«. BUM, så ligger bogen på 
gulvet foran mine fødder, jeg bukker mig for at 
samle den op. Jesu 7 fødsler, hedder den, forfatteren 
Eivind Skeie er norsk præst og digter. Ham kender 
jeg jo fra Salmebogen, det er ham, der har skrevet 
Vi synger med Maria.

Titlen gør mig nysgerrig, hvad kan de 7 fødsler 
være for nogen? Jeg kender kun til én fødsel, i Bet-
lehem. Jeg læser hele den lyse maj-nat og husker 
granerne udenfor mit vindue i dæmringen, mens 
ordene i bogens lange pilgrimsdigt bevæger mig:

Pilgrimmens ord efter opbruddet:
Før hang jeg fast i alt det kendte,
Hverdagens mange gøremål gjorde, 
at drømmen blev holdt nede.

Nu er jeg indviet til rejsen,   
til det at være i bevægelse.
Før var jeg en af dem
som havde fanget Gud i ritualet.
Nu har jeg mange altre langs vejen;
et flygtigt ansigt og en sten i grøften,
et meget gammelt træ,    
en blomst, en kilde,
ja, alt jeg ser er helligdomme nu, 
og det jeg længes efter er at gå.

Om morgenen følte jeg mig SÅ 
inspireret, syntes at det var så klart, 

at pilgrimsvandring er en oplagt måde for Folke-
kirken derhjemme at møde åndeligt søgende på. 
Lad os gå ud af kirkerummene og slå følge med 

Hjemme på Mors 
havde vi netop fået 

åbnet den nye Kystrute 
rundt om øen, oven i 

købet markeret med en 
muslingeskal, pilgrim-

menes gamle symbol.
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andre i »Guds store katedral«. Og invitere andre 
med ind i kirkerummet igen for at opleve det som 
en rasteplads, et hvilested under vandringen. Og 
et sted hvor man kan få nye kræfter og mod på at 
fortsætte.

Hjemme på Mors havde vi netop fået åbnet den 
nye Kystrute rundt om øen, oven i købet markeret 
med en muslingeskal, pilgrimmenes gamle sym-
bol.

Der kom til at gå nogle år, før drømmen blev til 
virkelighed, men i 2012 hjalp en masse frivillige 
med til, at 88 mennesker kunne gå med på den før-
ste PilgrimMors - vandring hele vejen rundt om 
Limfjordsøen. Det varede 7 dage for os at gå de 
omtrent 154 km, en strækning der er præcis lige så 
lang som vejen fra Nazareth til Betlehem.

Undervejs opførte vi et kirkespil over »Jesu 7 føds-
ler«, sat i scene af Brita Haugen og med musik af 
komponisten Christian Risgaard. Hvert eneste år 
har en arbejdsgruppe af frivillige arrangeret Pil-
grimMors siden og via internettet finder folk fra 
både ind- og udland frem til os.

Man kan melde sig til vandringen for hele ugen 
eller bare for en eller måske et par dage. Der sørges 
for overnatning undervejs på campingpladser, i 
forsamlingshuse, på skoler eller i kirker. Madrasser 
og bagage bliver fragtet fra sted til sted. Hver mor-
gen kl. 7 dukker morgenfruerne op på vores sovested 
og tryller en skøn morgensmads- og madpakke-
buffet frem, bestående af friske, lokale råvarer og 
hjemmebagt brød, mindst 3 forskellige slags. En 
friskpresset juice/ingefærshot hører også med eller 
man kan få en rigtig pilgrimssnaps, som Ellen har 
fremstillet af 7 vilde urter.

Inger fra Torp går altid forrest på dagens etape, 
hun kender øen som sin egen bukselomme og af-

mærker ruten med flag. Kirsten danner bagtrop, 
hun kan samle dem op, som sakker agterud og 
trænger til et hvil. Samtidig er hun lægesekretær 
og bærer forbindingskassen, HVIS det skulle blive 
nødvendigt. Når nogen erkender, at de har sat bar-
ren for, hvad benene formår, lidt for højt, så kan 
man komme med kaffebilen hjem, den møder os 
hver dag ud på eftermiddagen. Det er verdens 
mest taknemmelige job, siger de, der kommer 
med hjemmebag og kaffe til pilgrimmene!

En dagsvandring er nok 22 km i gennemsnit. Ind 
imellem går vi i stilhed, det er simpelthen veder-
kvægende. Andre gange er der måske kunstneriske 
oplevelser eller et kor dukker op ud af det blå og 
synger for os.

Vi passerer op til 13 af Morsøs 33 kirker. Her mø-
der vi lokale sognepræster, som stiller for at for-
tælle lidt om kirken og stemple i pilgrimmenes 
pas, ligesom man gør det på Caminoen i Spanien. 
Vi holder andagter og meditation i kirkerne, har 
musikgudstjenester, altergang, fodtvætning, hø-
rer foredrag, spiser madpakker, hviler os og har 
også overnattet i flere af kirkerne. Det føles som at 
åbne kirker - i stedet for at lukke dem, som der ta-
les så meget om.

Hver morgen begynder vi dagen med morgen-
sang og inspiration til dagens »indre« vandring. 
Ugedagene har hver sin egen overskrift. Det er 
den svenske præst Hans Erik Lindstrøms 7 nøgler 
til pilgrimmens sjæl, som vi går med: langsomhed, 
frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og 
åndelighed.
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Med de 7 pilgrimsord forsøger vi at erfare noget, 
som mange af os savner i en ofte rastløs og urolig 
hverdag. 

I år er det 7. gang, vi skal gå øen rundt. Jeg glæder 
mig til endnu en gang at opleve den forvandling, 
som sker med os, fra det øjeblik vi bryder op »fra 
det kendte« og begiver os på vandring 2. pinsedag 
om morgenen. Vi pakker let til vandringen, det er 
dejligt at finde ud af, at det ikke er så meget, man 
egentlig behøver på sin vej. Vi forsøger at samle os 
om, hvad det er, som er det ene fornødne, som Jesus 
taler om i fortællingen om Martha og Maria. 
Nogle siger, at de beder med fødderne, andre tæn-
ker måske ikke så meget på at bede, men går allige-
vel for at finde ro, klarhed og mening med tilvæ-
relsen. Når vi en uge senere vender tilbage til ud-
gangspunktet, hvor bilerne holder parkeret på 
gårdspladsen, så er det ikke helt den samme per-
son, som sætter sig ind bag rattet. Det er Helligån-
dens hemmelighed, hvad der sker undervejs, efter 
min mening. Men der er et synligt nyt lys i øjnene, 
når vi siger farvel efter pilgrimsvelsignelsen i 

Skovkirken og synger Må din vej gå dig i møde - en 
sidste gang.

Hvordan tog den nye hofte så imod alle de mange 
skridt? Rigtig godt! Og jeg mærker intet til den 
anden - endnu. Man kan stadig melde sig til van-
dringen i år. Se mere på www.pilgrimmors.dk, 
hvor man også kan tilmelde sig.

Benedicte Tønsberg, Karby, 
Sognepræst i Sydvestmors Pastorat  

og stiftspræst for åndeligt søgende i Aalborg Stift

HYGGEAFTNER I SOGNEHUSET
I lighed med tidligere år arrangeres der hyggeaftner hver anden tirsdag i måneden i foråret. Prin-
cippet er ganske enkelt: Man møder bare op, og deltagelsen er gratis.  Vi spiller især kortspil, Rum-
mikub o.l., men man har andre spil, som man kunne tænke sig at spille, så må man også meget 
gerne medbringe dem. Aftnerne finder sted på følgende tirsdage 13. marts og 27. marts.  Vi 
begynder kl. 19. Mere information hos Mona Worm på tlf. 21766971 og i beboerforeningens blad.
Fællesspisning den 20. april kl. 18.30 på Boldbanen. Tilmelding senest den 17. april til Mona  tlf. 
21766971 eller Kirsten tlf. 61762865.
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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. Tirsdagsklubben tovholdere er Anna Kathrine Eggertsen, Grethe Gramstrup, 
Vera Møller og Viola Nørgaard.

Tirsdag den 13. marts - Else Højvang - »Et liv på arbejde for missionsprojekter« 
Else Højvang fortæller om sit arbejde for DANMISSION i Tanzania gennem 
30 år. Else Højvang har i over 25 år været udsendt til det nordlige Tanzania. 
Blev i første omgang udsendt af DMS, det nuværende Danmission som sylæ-
rer på en husholdningsskole. Her var hun i 14 ½ år. Blev herefter leder af et 
udviklingsprojekt indtil hun fratrådte i 2017.
Kom og hør en spændende fortælling.

Tirsdag den 10. april -  Kirsten og Preben Pedersen - »Rejsen til Amerika« 
I 2016 var Kirsten og Preben Pedersen, der kommer fra Hurup, 
på en 3 ugers lang eventyrlig tur rundt i USA. Formålet var dels 
at besøge Hanrahan Farm i Montana, hvor deres søn Jacob, arbej-
dede tilbage i 2002. Nu var han tilbage i Montana sammen med 
forældrene. Udover besøget her rejste de rundt i USA. Der blev 
til mange store oplevelser i det store land, som de vil fortælle om.

Tirsdag den 8. maj. - Knud Bonde Nielsen - »Mit liv som øboer«
Pastor Emeritus Knud Bonde Nielsen, vil fortælle om sin tid på Mandø.
Knud Bonde Nielsen er tidligere sognepræst i Snedsted. Efter at han gik på 
pension for nogle år siden, har han været vikarpræst bla. her i Klitsognene. De 
sidste år har han været vikar i Bodum – Ydby og Heltborg sogne. Knud Bonde 
Nielsen er en levende og engageret fortæller, så der er noget at glæde sig til.

MORGENKAFFE
Søndag den 22. april byder menighedsrådet på morgenkaffe i Sognehuset. Arrangementet be-
gynder kl. 9.15. Vi spiser sammen og øver en mindre kendt salme til gudstjenesten, som finder sted 
kl. 10.30 i Hvidbjerg Vesten Aa kirke. Det bliver også Kirstens sidste arbejdsdag som præst i Klit-
sognene. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Alle er velkomne.
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FRA PASTORATETS FOTOALBUM

Traditionen tro blev der hygget, sunget og serveret kaffe og kage hos 
Klitplantøren Birgit og Per Kynde Hellig Tre Kongers aften.

SPECIELLE GUDSTJENESTER
Familiegudstjeneste søndag 8. april kl. 10 i Hvidbjerg V Aa. Efter gudstjenesten er der fæl-
lesspisning i sognegården og påskeægjagt i præstegårdshaven. Mens børnene jagter påskeæggene 
kan de voksne begynde på frokosten. Både børn og voksne er velkomne.

Pinsedag søndag den 20. pril er der morgengudstjeneste i Lodbjerg Kirke kl. 6.00. Efter guds-
tjenesten er der mulighed for skovtur sammen med Per Kynde, hvor han vil fortælle om turen og 
om plantagen samt de ting der er at opleve her.  Efter gudstjenesten er der morgenkaffe hos Birgit 
og Per Kynde lodbjergvej 39.

Efter gudstjenesten i Hvidbjerg Pinsedag kl. 10.30 er der kirkekaffe.
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SANGAFTNER
Gennem flere år har vi nu haft en række af sangaftener hver eller hver anden mandag i begyndelsen 
af hvert år. Det er aftener, der samler mange folk. Hvor er det flot og dejligt, at vi kan samle som 
regel omkring 50 - 60 mennesker til hver aften. Ja, den afsluttende aften sidste år med Holger Lis-
sner, der var vi 100.
I år har vi haft besøg af Kristine Frøkjær, Ole Kobbelgaard, Erik Sommer med flere, og vi er kom-
met langt omkring med sange og fortællinger, med fællessang og solosang. 
Det er jo meget, at det i det hele taget kan lade sig gøre at fylde sognehuset hver gang, men vi må 
jo have ramt noget rigtigt med det hyggelige og glade og muntre samvær med fællessang og med 
forskellige gode folk til at fortælle og sætte sangene i sammenhæng.
Har du endnu ikke været med til sådan en sangaften, kan du nå det endnu.

Mandag den 19. marts kommer Else Bisgaard og 
Else Marie Spanggaard Drost og vælger sange om fri-
hed. Else og Else vil binde sangene sammen med for-
tolkninger, causerier og kommentarer til teksterne, 
digterne og musikken. Ved klaveret sidder Else, og 
ved siden af står Else og synger med. Gad vide, om vi 
kan hitte rede i det... 

Kom frisk - der er stadig plads til flere. Kristian Mogensen

Else Marie S. Drost Else Bisgaard
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KONTAKT
Præst: 
Kirsten Haaber 
(til 22. april)
Bart Vanden Auweele  
(fra 8. maj)
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28 / 
Mail: Bart: baau@km.dk / 
Kirsten: KHB@km.dk
I perioden fra 19. april til og med  
7. maj henvises der til præsterne 
i Nørhå og Snedsted.

Bart har ferie fra den 23. april til 
og med den 7. maj og fra den 21. 
til og med den 26. maj..

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

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  
Kirsten Haaber (ansv.)

Mere info?
Se vores hjemmeside  
www.klitsogne.dk.  
Vi kan også findes på 
Facebook.
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FYRAFTENSSANG
Hver første torsdag i måneden inviteres en person fra lokal-
området til at udvælge og fortælle om en række salmer og 
sange, som har en særlig betydning for netop ham/hende.
Fyraftenssang finder sted kl. 16. 30 i Lodbjerg kirke og varer 
tre kvarter ...
Datoer i foråret: 1. marts, 5. april og 3. maj

KIRKEBIL 
Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne 
bruges ad kirkegængere bosat i den gamle Sydthy Kommune til 
alle gudstjenester og kirkelige arrangementer ( fyraftenssang, fore-
drag, sangaftner, tirsdagsklub, kirkefrokost….). Kirkebil til søndags-
gudstjenesterne bestilles senest lørdag kl. 21.00 eller søndag mel-
lem kl. 08.00 og 08.30. Kirkebilen bestilles på tlf. 97951273
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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

FEBRUAR
Tirsdag  den 27. kl. 19.00 - 21.30:  Hyggeaften.

MARTS
Torsdag  den 1.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Mandag  den 5.  kl. 19.00 - 21.15:  Sangaften (Erik Sommer).
Tirsdag  den 13. kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (Else Højvang).
   kl. 19.00 - 21.30: Hyggeaften. 
Onsdag  den 14.  kl. 19.00 - 21.00:  Menighedsrådsmøde.
Mandag  den 19.        kl. 19.00 - 21.30:  Sangaften (Else Marie Drost og Else Bisgaard).
Tirsdag  den 27. kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.

APRIL
Torsdag  den 5.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke). 
Søndag  den 8.  kl. 10.30 - 14.00:  Familiegudstjeneste, påskeægjagt og    
    fællesspisning (Hvidbjerg V. Aa kirke og Sognehuset)
Tirsdag  den 10.  kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (Kirsten & Preben Pedersen).
Fredag  den 20.  kl. 18.30 - 20.30          Fællesspisning (på boldbanen, org. af beboer-  
    foreningen).
Søndag  den 22.  kl. 9.15 - 10.15:  Morgenkaffe inden gudstjenesten.
Onsdag  den 25.  kl. 19.00 - 21.00:  Menighedsrådsmøde.

MAJ
Torsdag  den 3.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Tirsdag  den 8.  kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (Knud Bonde Nielsen)
Onsdag  den 16.  kl. 17.00 - 21.00:  Menighedsrådsmøde.
Torsdag  den 17.  kl. 19.30 - 21.00:  Koncert med Louise Bisgaard Vase (Sognehuset).
Søndag  den 20.  kl. 6.00 - 9.15            Pinsearrangement (Lodbjerg Kirke,    
    Klitplantørboligen).


