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

FEBRUAR
Søndag den 24.: Hvidbjerg V.Aa – 10.30 
v. Bart. Kirkekaffe.

MARTS
Søndag den 3.: Hvidbjerg V.Aa – 14.00 
v. Bart. Familiegudstjeneste.  
Efterfølgende tøndeslagning  
og samvær i sognehuset.

Søndag den 10.: Lodbjerg – 10.30  
v. Bart. Kirkekaffe

Søndag den 17.: Ørum – 9.00 
v. Ivan Tabrizi.

Søndag den 24.: Hvidbjerg V.Aa – 10.30 
v. Bart. Efterfølgende kirkefrokost.

Søndag den 31.: Lodbjerg – 9.00 
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.

APRIL
Søndag den 7.: Hvidbjerg V.Aa – 10.30 
v. Bart. Morgenkaffe fra kl. 9.15 i sognehuset.

Palmesøndag den 14.: Lodbjerg – 9.00 
v. Ivan Tabrizi.

Skærtorsdag den 18.: Ørum – 10.30 
v. Bart. Kirkekaffe.

Langfredag den 19.: Hvidbjerg V.Aa – 10.30 
v. Bart. Kirkekaffe.

Påskedag den 21.: Lodbjerg – 10.30 
v. Bart. Kirkekaffe.

Søndag den 28.: Hvidbjerg V.Aa – 10.30 
v. Bart. Kirkekaffe

MAJ
Søndag den 5.: Lodbjerg – 9.00 
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.

Søndag den 12.: Ørum – 10.30 
v. Bart. Konfirmation.

Stor Bededag,  
fredag den 17.: Hvidbjerg V.Aa – 10.30 
v. Bart. Konfirmation.

Søndag den 19.: Ørum – 9.00 
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.

Søndag den 26.: Lodbjerg – 10.30 
v. Bart. Kirkekaffe.

Kristi Himmelfart,  
torsdag den 30.: Hvidbjerg V.Aa – 10.30 
v. Bart. Kirkekaffe.

JUNI
Søndag den 2.: Lodbjerg – 9.00 
v. Ivan Tabrizi.

GUDSTJENESTER 

MARTS
APRIL 

MAJ22
0
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KIRKEN ER ET  
UNDERLIGT STED…
VAND, SAFTEVAND 
OG EN KÆRLIGHEDSHISTORIE
Kirken er et underligt sted. Første gang, man 
kommer her, som spædbarn, ved man næppe, 
hvad der venter én. Ikke mærke-
ligt at dåbsbørn ofte tilkendegiver 
deres forbavselse eller protest, når 
de pludseligt får hældt vand over 
hovedet! Jeg tror, jeg ville gøre 
det samme. 

Børn døbes, før de overhovedet 
har mulighed for at forstå, hvad 
det hele betyder. Og sådan er det 
også tit, når de for første gang del-
tager i nadveren. »Far, er det virke-
ligt Jesu blod, vi skal drikke?«, spurg-
te min dengang treårige søn mig, 
mens han skelede betænkeligt til 
den væske, præsten gav ham. 

Jeg havde lyst til at sige: »ja, det er det«, men beslut-
tede alligevel, at det måske ikke var øjeblikket til 
at bebyrde ham med et traume for livet. Mens jeg 
overvejede situationen, råbte min søn højlydt: 
»Pyha, det er bare saftevand, det her«, og jeg kunne 
ikke gøre andet end at kigge lidt skamfuldt og 
undskyldende på præsten…

Dåb og nadver. Egentligt er det handlinger, vi al-
drig helt forstår, uanset hvor gamle vi bliver. Vi 
bæres ind til dåben – og sådan er det måske igennem 

hele livet. For tro, det er 
ikke først og fremmest at 
forstå det hele og at kunne 
sige med på trosbekendelsen. Det er at blive båret 
ind i et fællesskab, i et mysterium, i en kærligheds-
historie, vi aldrig helt kommer til bunds i.

Heller ikke Peter forstår, hvad Je-
sus vil ham skærtorsdag aften, da 
Jesus ville vaske hans fødder. Han 
protesterer højlydt, ligesom nogle 
dåbsbørn gør eller ligesom min 
søn gjorde ved nadveruddelingen. 
For en Jesus, der vasker sine di-
sciples fødder, en Gud, der vælger 
at blive korsfæstet for vores skyld, 
en Gud, hvis kærlighed virker så 
selvudslettende, det er svært at ac-
ceptere.

HVOR MANGE MENNESKER 
HAR VASKET DIG?
Jesus vasker. Hvor mange mennesker har fået lov 
til at vaske dig i dit liv? Din mor uden tvivl, og 
sandsynligvis også din far. Din elskede måske eller 
en sygeplejerske. Kun nogle ganske få mennesker. 
For vores krop, det er vores intimitet – der, hvor 
vi føler os allermest skrøbelige, sårbare. Skamful-
de også. Det er ikke tilfældigt, at badeværelsesdøre 
og toiletdøre plejer at være forsynet med nøgle...

Vi bæres ind til dåben 
– og sådan er det måske 

igennem hele livet.  
For tro, det er at blive 
båret ind i et fælles

skab, i et mysterium,  
i en kærligheds

historie, vi aldrig helt 
kommer til bunds i

Thomas Kluge, altertavle til Linaa Kirke (detalje)
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For Guds kærlighed, 
det er ikke blot ord. 

Den fik krop i de 
arme, der bar os.

Vores krop, den er vores.  Vores privatområde. 
Den er ikke noget, vi gerne udleverer til hvem 
som helst. Men på sit livs sidste af-
ten, bryder Jesus netop denne 
grænse. Han træder ind i sine di-
sciples urørlighedszone, knæler 
ned foran dem. Ganske nænsomt 
vasker han deres fødder. Også for-
ræderen Judas’ fødder. Også for-
nægteren Peters fødder.

At vaske nogens fødder på Jesu tid, det var samti-
digt at underkaste sig. Jesus gjorde en slaves ar-
bejde. Et arbejde, som i jødedommen endda var 
forbudt for jødiske slaver, så ringeagtet var det. 

Men samtidig, tænker jeg, er det et arbejde, en 
mor gør for sine børn. En kærlighedsgerning.

Måske må vi genkende lidt af Guds kærlighed i de 
mennesker, der ømt omfavner vores nøgenhed og 
skrøbelighed. Vores mor, vor far, vor elskede. I de 
mennesker, der bar os og bærer os igennem, når vi 
har det svært. I de mennesker ved vores side, som 
ikke ser ned på os, men tværtimod omfavner os, 
når vi føler os ringest.

Måske er det også derfor så godt, at vi som børn 
blev båret ind til dåben. For Guds kærlighed, det 
er ikke blot ord. Den fik krop i de arme, der bar os. 
I de hænder, som vaskede os, og i munden, der 
kyssede vore tårer væk.

AT KNÆLE OG BINDE SKO
Og vi? Tør vi være Jesu discipel? Guds kærlighed 
får vi ganske ufortjent. Men samtidig, så bliver vi 
inviteret til at række den videre. Vi er kaldet til 
selv at vaske vores næstes fødder. Til at udlevere os 
selv – ikke at klamre os til status eller magt – men 
ganske forsvarsløst, ganske skrøbeligt at omfavne 
vor næste.

Selvfølgelig, det er grænseoverskridende at skulle 
knæle ned, at blive vor næstes tjener. Men samti-
dig, er det så ikke netop det, vi gør, når vi som 
voksne knæler ned foran vore børn for at binde 
deres sko eller for at lege med dem? Er det ikke 
det, vi gør, når vi sætter os ned hos et menneske og 

bruger vores tid på det? Er det ik-
ke det, vi gør, når vi ikke tænker 
på vores eget, men lægger øre og 
hjerte til vores næstes bekymrin-
ger?

Guds store kærlighed, den viser 
sig i det små. I nogle dråber vand, 

i en mundfuld brød og vin. I et smil, et kærtegn, et 
kys. Påske sker der, hvor Guds kærlighed bliver 
ganske nærværende og konkret iblandt os…

 Sognepræst  
Bart Vanden Auweele

Toni Zenz, Sidste nadver (detalje)
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AT FLYTTE OG AT HØRE TIL…

Som mange af jer måske ved, er Bart og jeg sam-
men med vores to børn flyttet til Haslund ved 
Randers. Der er jeg blevet præst for to dejlige 
mindre sogne, Haslund og Ølst, 
samt for de indsatte i Randers Ar-
resthus. Der er mange grunde til 
dette flyt: Vi er kommet tættere på 
min familie (forældre og søster), 
og jeg har fået et lidt mere over-
skueligt arbejde med to skønne 
sogne med kun et menighedsråd 
og en opgave i arresthuset, som jeg 
er enormt glad for. Samtidigt ved 
jeg, at Bart er utroligt glad for at 
være i Thy – hos jer – og at han 
ikke ser det som det store problem 
at samle sine opgaver på færre dage og at overnatte 
hos gode venner ind imellem.
Bart bad mig for et stykke tid siden om at skrive 
lidt til Klitsognenes kirkeblad, og det ville jeg rig-
tig gerne. Helt naturligt, så kom mine tanker til at 

kredse om det der med at flytte og det at høre til. 
Og min første tanke førte mig helt tilbage til min 
barndom i Salling. Til et menneske, jeg holdt me-
get af. Brian hed han. Da jeg var et ret lille barn, 
var han min bror. Han var ældre end mig, og jeg 
syntes, at han var både stor og sej. Han var en af de 
to drenge, mine forældre havde i pleje – han var 
min plejebror. Jeg vidste også godt, hvem Brians 
mor var. Hun var en meget smuk kvinde, vi en-
gang imellem så. Hun var taget ud at sejle med 
Mærsk eller et andet rederi, da han var spæd, og 
engang imellem sendte hun breve fra eksotiske ste-
der i verden. I mine barneøjne var det faktisk lidt 

som Pippis far, der jo også var ude 
på de syv have. Brian og jeg troe-
de også, at vi vidste, hvem hans far 
var. Lige til den dag, vi besøgte 
Brians halvsøster i København, og 
hun blev rasende over et eller an-
det banalt. I sit raserianfald kom 
hun til at røbe den hemmelighed, 
hendes mor aldrig skulle have rø-
bet for hende: »Min far er ikke din 
far. Din far ville ikke have dig«. 
Om det faktisk var sådan, ved jeg 

ikke, men dér stod Brian i hvert fald med alle sine 
spørgsmål og sin nu endnu større sorg… Hvor var 
Brians fars hus? Måske i København? Måske i New 
York? Han anede det ikke. Han var så rådvild, som 
et menneske, der ikke føler, at det hører hjemme 
nogle steder, kan være det. Selvfølgelig var han 
hjemme hos os, men han var først kommet som 11 
årig. Københavns Kommune havde sendt ham fra 
sted til sted, fra institution til institution, og han 
havde ligesom mistet evnen til overhovedet at slå 
rod nogen steder…
Det dér med at slå rod er vigtigt, tror jeg, og der-
for kom jeg til at tænke på Brian. Jeg skriver fak-
tisk denne artikel lige efter 1. søndag efter Hellig-
trekonger, og den søndags tekst fik også Brian ty-
deligt frem i mine tanker. Den søndag hører vi 

Heldigvis slår vi 
næsten alle sammen en 

eller anden slags 
rødder. Det har vi brug 
for – ellers risikerer vi 

alt for let ikke at 
kunne finde meningen 
med det liv, vi har fået.

Bart og hans familie er flyttet til Haslund ved Randers. Louise, hans kone, er blevet 
præst i Haslund og Ølst Sogne samt i Randers Arrest, og Bart fortsætter her. Her er lidt 
refleksioner over det med at flytte og det at høre til…

Haslund Præstegaard
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nemlig den 12 årige knægt Jesus sige noget om sin 
far: »Hvorfor ledte I efter mig. Vidste I ikke, at jeg 
bør være hos min far«. Dér var hans rødder. Dér 
var han taget imod. Og heldigvis slår vi næsten 
alle sammen en eller anden slags rødder. Det har vi 
brug for – ellers risikerer vi alt for let ikke at kun-
ne finde meningen med det liv, vi har fået.

Prøv at tænk over, hvor jeres rødder er! Der er 
mennesker, der næsten fysisk slår rod. På Mors 
kendte jeg mange, der havde det sådan. En af dem 
begravede vi, lige før jeg flyttede. Ida, som hun 
hed, boede på den samme gård – sin fødegård – i 
godt 90 år, før hun flyttede på et 
plejecenter til allersidst. Hun var 
på en gang et livsstykke med en 
stor glæde over livet. Altid den 
første på dansegulvet. Men på 
trods af den lethed, så var hun et 
menneske med dybe, dybe rødder 
og en enorm kærlighed til det sted og den landsby, 
der var hendes. Lige for tiden bliver jeg ind imel-
lem spurgt om, hvor jeg kommer fra – og ærlig 
talt, tror jeg, at mange moderne mennesker har 
svært ved at svare. Selv er jeg født i Grindsted, 
men flyttede som 1 årig til Salling. Som 18 årig 
flyttede min familie til Hammel, så rejste jeg en 
del (England, Guatemala, Mexico…), studerede i 
Århus og Tübingen, boede i Bruxelles i 3 år og til 
sidst før de 11 år på Mors var vi et år i Hammel… 
Hvor kommer jeg fra…? Det er faktisk et lidt 
svært spørgsmål. Men det er jo heldigvis ikke kun 

geografiske steder, der er den muld, vi kan slå rød-
der i. Jeg kan på nogle måder være helt misundelig 
på et menneske som Ida, men det er bare ikke så-
dan mit liv har formet sig, og heldigvis er der også 
de rødder, der ligger i at være en del af et fælles-
skab på en anden måde. Vores familier kan være 
det sted, vi slår rod – og jeg må tilstå, at det for 
mig er rigtig vigtigt nu at være tæt på både min 
søster og mine forældre. Og for flere og flere men-
nesker er det vennekredsen, der måske betyder 
mest. Og venner kan man heldigvis beholde, selv-
om man flytter nogle gange… Det vigtige i fælles-
skaberne, ja, det er jo, at vi bliver taget imod, og at 
vi i de fællesskaber, vi alle sammen er en del af, 
formår at være åbne for andre. 
Og så skal vi ikke glemme, at kirken kan være det 
fællesskab, vi slår rødder i. Kirke betyder jo ikke 
bare en smuk gammel, bevaringsværdig bygning. 
Nej, endnu mere end det er kirken en bygning af 
levende stene. Af os, der mødes der for at tage 
imod budskabet om Guds kærlighed og for at dele 
det og dele en del af livet med hinanden og med 
Gud. Det er det fællesskab af levende stene, vi 
hver især er døbt ind i. På Mors var jeg utrolig glad 
for at være en del af det fællesskab, og det er jeg 
også her i Kronjylland. Tænk at blive taget imod 
med åbne arme i to landsogne med mange, mange 
dejlige mennesker og tænk også at måtte forkynde 
Guds grænseløse kærlighed i et arresthus. Der er 
ikke mange steder, hvor Evangeliets kraft fornem-
mes stærkere, og hvor man får lov til at komme 

tættere på sit medmenneske. Sam-
talerne dér er tit ikke så lange, og 
heldigvis er det ikke alle, der sid-
der der i meget lang tid, men på 
trods af det korte forløb, så får 
man lov til at røre hinandens liv…

Haslund Kirke

I Guds hus  
er vi taget imod  

som børn af huset.
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Maria og Josef troede, at de vidste alt om, hvor 
deres søns rødder var. Det måtte være hos dem i 
familien og i landsbyen Nazareth. Forestil jer deres 
angst, da de ikke kunne finde deres dreng. 12 år og 
alene i landets største by – uden en mobiltelefon 
og endda uden muligheden for at låne en fastnet-
telefon og ringe hjem for at bede dem om at hente 
sig med bilen. Hvilke tanker har Maria ikke nået at 
tænke… Da de finder ham, ja, så undrer de sig i 
første omgang ikke over, at han sidder i Guds hus 
og taler til den tids mest lærde mennesker. Nej, 
vreden kommer først, sådan som den ærlig talt 
også kommer op i mig, hvis jeg har været nervøs 
for vores søn. »Hvor har du været? Hvad bilder du 
dig ind?!«. Og så svarer knægten det, han må sva-
re: »Vidste du ikke, at jeg bør være hos min far?«. 
Maria havde glemt det. På trods af julenat, havde 
hun glemt, at Jesu rødder også var hos Gud. At 
han sådan lidt moderne sagt var et delebarn.
I vore dage taler man meget om delebørn. Man 
kan godt være lidt bekymret for, om alle børn på 
den måde vil være i stand til at slå rødder to steder, 
men faktisk er vi alle sammen delebørn – godt nok 
på en anden måde. Det er Jesus, der har gjort os til 

det, da han delte sin ret til at kalde Gud for far med 
os. Vi er alle sammen delt mellem at høre til hos 
dem, vi er tættest på her, og så at være Guds børn. 
Vi er delebørn. Også mellem vores hjem og Guds 
hus. Vi hører til begge steder. Og det er der en 
trøst i, når vi måske ind imellem føler, at der ikke 
er nogen steder, vores rødder rækker langt nok 
ned i jorden til, at vi kan stå fast. For min pleje-
bror, Brian, og for en del af dem, jeg møder i ar-
resthuset, er det i ekstrem grad sådan, men sådan 
kan det vel i perioder være for mange af os, når 
konflikter eller andet har ødelagt det, vi syntes var 
det sted, vores rødder stod fast. Så må vi tænke på 
det ældste hus i sognet. I Guds hus er vi taget imod 
som børn af huset. Alle sammen – både Ida med de 
dybeste rødder, Brian med drømmen om dem og 
alle vi andre – har en Far i himlene. Vi har fået 
løftet om, at Gud er med os alle dage – indtil ver-
dens ende. Vi har altid – også selvom vi flytter lidt 
rundt – et sted at høre hjemme og et sted at gå ud 
fra… Både når vinterens storme suser både uden-
for og indeni, og når forårets og håbets første spæ-
de tegn viser sig… 

Louise Krogh Raahede

KVINDERNES  
INTERNATIONALE BEDEDAG 2019

Fredag den 1. marts kl. 19.00 afholdes »Kvindernes Internationale Bededag« i Hurup Kirkecen-
ter, Kirkevej 42A i Hurup. »Kvindernes Internationale Bededag« er en verdensomspændende be-
vægelse af kristne kvinder, der mødes en gang om året for at fejre en fælles bededag – og det har 
man gjort siden 1887.  

Temaet i år er: »Kom, alt er forberedt!« Gudstjenesten, der bruges over hele verden, er udarbejdet 
af kvinder fra alle kirkesamfund i Slovenien ud fra én af Jesu lignelser i Det Nye Testamente. 

Forskellige kvinder fortæller i gudstjenesten om deres egen baggrund og om de præcise udfordrin-
ger, de har i deres hverdag. Vi vil bede for dem og os selv, samt lytte til en prædiken.

Der er mulighed for hyggeligt samvær, hvor vi lærer hinanden at kende  
på tværs af sogne- og kirkeskel. Vi synger efter Den danske Salmebog.
Kaffen er gratis. Der er indsamling til projekter i udlandet.

Alle kvinder uanset alder er hjertelig velkomne.

Kontaktperson: Vivian Egeberg tlf. 26 21 12 84.

Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm 
www.kvindebededag.dk
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»TYSKERNE KOMMER«

INTET MENNESKE ER EN Ø
»Intet menneske er en ø, en verden for sig; ethvert men-
neske er et stykke af fastlandet, en del af det hele. Hvis en 
lerklump vaskes ud i havet bliver Europa mindre...  
enhver andens død gør mig lidt mindre, fordi jeg er invol-
veret i menneskeheden«.
Sådan indledte den engelske digter John Donne et 
digt en gang i 1600-tallet. Ifølge ham er vi ikke 
bare rammer for hinanden, men vi er »viklet ind i 
hinanden«, fordi vi ikke kan eksistere uden hinan-
den.
Mennesker har altid organiseret sig i samfund. Or-
det betyder vel oprindeligt noget i retning af at 
»finde sammen« og organisere sig med hinanden i 
nogle mønstre eller strukturer, hvor den enkelte 
må indordne sig under regler, rammer, normer og 
værdier. Det begrænser, men det 
giver også muligheder.
Vi organiserer os på mange ni-
veauer – og er en del af mange 
fællesskaber – lige fra den nære 
familie over venskaber, små for-
eninger, i virksomheder, i er-
hverv, til egne, til lande, natio-
ner, kulturer, store civilisationer.
Intet menneske er en ø. Man kan selvfølgelig iso-
lere sig, søge væk fra fællesskabet – men helt und-
gå at være en del af en eller anden form for fælles-
skab kan vi ikke. Vi socialiseres ind i fællesskabet. 
Vi har »arvet« nogle værdier og normer, måder at 
leve på. Det at organisere sig betyder også, at vi 
definerer os som fællesskab i forhold til andre fæl-
lesskaber - måske endda i modsætning til andre. 
Der er et os og et dem.

FÆLLESSKABER ER ALDRIG STATISKE
Intet fællesskab er helt statisk eller uforanderligt. 
Der sker hele tiden påvirkninger, små input, små 

ryk, som puffer lidt til os. Man kan stritte imod 
forandringer, men man kan ikke forhindre dem i 
at prikke lidt til både fællesskabet og én selv – hele 
tiden. Er du en del af et fællesskab, er du også un-
derlagt og påvirket af fællesskabets udvikling.
Forandring er jo et grundvilkår. Forandringer har 
båret historien fremad. Ilden kom til og hjulet 
blev opfundet. Folkevandringer omformede livs-
vilkårene, både for de vandrende og dem der blev 
og dem der måtte tage imod. Revolutioner koste-
de blod og voldte megen ulykke men skabte nye 
vilkår - til det bedre for nogle. Forandringer brag-
te både udvikling og måske fremskridt, men også 
afvikling: noget nyt kom til og noget gammelt 
forsvandt.
I Danmark har vi også gennemlevet nogle foran-
dringer som har udfordret vore forfædre på det 

voldsomste og præget det samfund 
vi i dag er del af. Lad os tage land-
boreformerne og demokratiet, som 
fandt sin første form med grundlo-
ven i 1849 og som er eksempler på 
»revolutioner« i bedste danske stil. 
Vore revolutioner plejer jo oftest 
ikke at være blodige og voldelige, 
men båret af en slags dialoger, 

kompromiser og en vis evne til at finde fælles løs-
ninger.
Og efterfølgende stod tiden ikke stille. Der kom 
flere revolutioner og rystelser: industrialiseringen 
i slutningen af 1800-tallet, de store verdenskrige, 
den kolde krig, 11. september 2001...
Hvad kommer forandringerne til at betyde for 
mig? Hvor kan jeg finde tryghed og fodfæste i alt 
det nye? Sådan spørger vi, for intet menneske er 
en ø. Som individ og som samfund er vi alle præ-
get og formet af de store historiske begivenheder. 
Vores samfund er produkt af en historisk udvik-
ling, som vi på ingen måde kan sige os fri af. 

Sidste efterår blev der i sognehuset holdt en række samtaleaftener. Hver aften begyndte med et kort oplæg, som 
skulle sætte tankerne i gang. Mange tilkendegav, at oplæggene burde offentliggøres, da de ikke fortjente blot  
at blive hørt en enkelt gang, men også at blive læst og genlæst. Derfor er der i denne og i de følgende udgaver af 
»Sognenyt« gjort plads til nogle af disse oplæg, som dog gengives i lidt forkortet form.  (Redaktionen)

Intet fællesskab  
er helt statisk  

eller uforanderligt. 
Der sker hele tiden 

påvirkninger...
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EN GÅRD I 1960’ERNE
Lad mig vende mig til det nære. Jeg er født i 1960 
i Skyum. Jeg voksede op på en gård i et på mange 
måder rigtig traditionelt dansk bondemiljø. De 
første år, jeg husker, var præget af travle dage med 
flere medhjælpere på gården og min farmor, som 
boede i sin aftægtslejlighed i den 
anden ende af stuehuset. Hun var 
født i 1890 og som sådan repræ-
senterede hun for mig erindringer 
tilbage til forrige århundrede.
Jeg ser hende stå ved den store 
gamle vægtelefon og snakke med 
omverdenen. Telefonen havde en 
»svingarm« som man ringede op 
med og et stort, tungt rør, som 
skulle løftes af et »hængsel«, når 
man skulle snakke.
Min farfar døde pludseligt i august 
1944 og min far overtog, efter 
nogle år som forvalter for min farmor, gården i 
1954. Han blev gift med min mor, og de drev går-
den frem til 1990, de sidste år med forpagter. 

Der skete store forandringer også i de år. Danmark 
var kommet på fode efter krigen og den grå Fergu-
son-traktor gav i sidste ende dødsstødet til et gam-
meldags dansk landbrug, baseret på heste som 
trækkraft. Vi havde en grå Ferguson, som for mig 
altid vil være den »rigtige« traktor!
Forandringerne mærkede os i hverdagene op gen-
nem 1960’erne - min tidlige barndom. Der kom 
flere traktorer til, flere og større maskiner. Måske 
var den store, altafgørende forandring i virkelig-
heden en vis afstemning den 2. oktober i 1972. 

Kragh gik af som statsminister dagen efter. Vi var 
nu en del af et Europa, som blev knyttet meget tæt 
sammen. Det gjorde noget ved vores selvforståel-
se. Jeg var 12 år og kan ikke rigtig huske, hvordan 
valget til EF gav sig udslag, men min farmor døde 
i december samme år. Det var en langt større for-

andring for mig end EF! Det gjor-
de noget ved MIT liv og min 
barndomshverdag.
Det gjorde også noget ved mig så-
vel som min familie, at min far 
solgte køerne i samme periode. 
Stalden blev meget mere tom og 
stille, selvom der stadig blev pro-
duceret grise. Karlen og røgteren 
var ikke længere nødvendige for 
at drive gården. Med større maski-
ner og sæsonhjælp kunne min far 
klare arbejdet selv.

HUS OG HJEM
Inde i huset fik min mor alskens moderne hjælpe-
midler som støvsuger, køleskab og vaskemaskine. 
En dag midt i 60’erne kom min morbror, brugsud-
deleren, med en kummefryser, så vi ikke længere 
behøvede at køre op til Fryseboksen for at hente 
kød. Min mor fik forresten også kørekort, og tele-
fonen var nu en bordmodel, først med en »vinge« 
til at ringe op, men da den lokale central blev ned-
lagt fik vi telefon med drejeskive og kunne ikke 
længere bare sige, at vi gerne ville »ha’ Brugsen« 
eller »Jens Bjerregaards«, når vi ringede op – for 
centraldamen sad et helt andet sted og var ikke 
længere SÅ lokal. 
Vi fik skilte med vej-navne og vej-nummer – og 
på brevene stod der ikke længere bare »Christen 
Bisgaard, Skyum pr. Hørdum« – men navn og vej-
navn og nummer og postnummer. 

VERDEN KOM TIL THY
Halvanden km fra mit barndomshjem lå et univer-
sitet: »Æ werdens-uniwersitet«, eller New Experi-
mental College. Det var vildt spændende. Der kom 
folk fra fjerne lande og Aage Rosendahl gik rundt 
i træsko og havde visioner. Fra slutningen af 60’er-
ne og op gennem 70’erne kom omtrent hele ver-
den (sådan følte vi det i hvert fald!) til Thy. De var 
sære og mærkelige og havde langt hår og bare tæer 

Halvanden km  
fra mit barndomshjem  

lå et universitet:  
»Æ werdensuniwer

sitet« [...] Det var 
vildt spændende. Der 

kom folk fra fjerne 
lande og Aage Rosen
dahl gik rundt i træsko 

og havde visioner.

Farmor Dorthea Bisgaard og lille Else Bisgaard  
(sommeren 1960).
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- og snakkede engelsk og an-
dre eksotiske sprog, som vi 
ikke forstod en dyt af. Men 
de kom og satte deres præg 
på det, der havde været en 
forholdsvis lukket egn. Det 
åbnede for noget nyt og helt 
anderledes.
Igennem 60’erne og begyn-
delsen af 70’erne fik vi til-
med den såkaldte egnsudvik-
lingsstøtte, som medvirkede 
til en ny industrialiserings-
bølge. Hanstholm Havn blev 
udbygget, og der kom store 
produktionsvirksomheder til 
egnen som Hellesens og Oticon. Det skabte arbejde 
til ufaglærte som flyttede fra arbejde på landet ind 
til ufaglært arbejde på de store arbejdspladser, især 
i Thisted.
Der kom turister til egnen, som genererede nye 
indtægtsmuligheder: sommerhuse, bondegårdsfe-
rie, souvenirbutikker, caféer, restauranter...
Vi blev genstand for effektivisering og rationalise-
ring. Vi blev mere og mere ens med alle de andre 
ude over hele landet. På en måde er vi blevet urba-
niserede i den forstand, at vi har overtaget store 
dele af bymenneskers livsform.
Nu er min telefon en i-phone. Den er min helt per-
sonlige og jeg kan nærmest ikke trække vejret 
uden den. Den tæller mine skridt, fortæller mig 
hvor der er fartkontrol og parkeringsmuligheder, 
jeg betaler mine regninger med den og viser min 
elektroniske billet til konduktøren i toget, spiller 
musik og wordfeud med mine børn på den, har min 
kalender på den og ALT mulig andet. 

KJØWENHAVNERE
I Thy tog vi stort set uden at kny den moderne 
udvikling til os. Det har skabt mobilitet, foran-
dring, udvikling, nytænkning, innovation, og det 
præger vores egn på godt og ondt. Thy er stadig-
væk en forholdsvis fredelig og ikke overbefolket - 
snarere affolkningstruet - del af Danmark. Vi kan 
følge med.
Vi føler vi hører til, vi kender hinanden nogenlun-
de, og selv kan jeg stadigvæk nogenlunde gøre rede 
for, hvem jeg er i familie med og på hvilken måde.

Men forandringerne tager alligevel fart, bliver 
større og større og det går hurtigere og hurtigere. 
Vi har med lynets hast bevæget os fra et traditions- 
og bondesamfund til et servicesamfud og videre til 
et teknologisk samfund. Takket være mobilen og 
computeren kan jeg være i kontakt med hele ver-
den og med folk i fjerne egne - meget mere end 
med min nærmeste nabo.
De store produktionsvirksomheder med de mange 
ufaglærte jobs lukker og flytter arbejdsopgaverne 
ud, hvor lønnen er lavere. Vi oplever en slags ny 
slags »landboreform«, hvor landmænd (og fiskere 
med) kan håndtere langt større opgaver med langt 
færre hænder.

UDKANTS-DANMARK
De kalder os så »Udkants-Danmark«, fordi der in-
genting sker og alle flytter herfra - og kun de 
uvirksomme bliver tilbage og alting dør. Men pas-
ser det, at vi dør en hurtig død herude i vandkan-
ten?
Jeg synes det ikke. Billedet er meget mere kom-
plekst end den stereotype forestilling, der er op-
stået om at være en »udkant«.
Mit Thy-billede er karakteriseret ved, at vi på den 
ene side oplever en fraflytning fra egnen af mange 
unge, at nogle af de store arbejdspladser lukker 
ned, på den anden side at nye arbejdspladser op-

Svankjærvej – hjemstavn eller rådden banan?  
(billedet er taget af Maria Koch Jensen under et  

feltstudie i Klitsognene som antropologstuderende)
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står, at nogle landsbyer dør, at andre blomstrer op 
og rent faktisk bevarer befolkningstallet, at der 
nogle steder er en kolossal kulturel aktivitet, mens 
der andre steder rives huse ned. At skoler lukker 
og dermed en masse affødte aktiviteter for børn og 
unge, men at der også er en interesse i egnen og 
dens særlige karakter og muligheder. 
Nationalparken har givet os fastboende noget at 
være stolte af, og vi fik vel også på en anden måde 
øjnene op for vores natur og dens værdi.
Nogle steder koster husene ingenting, mens folk 
andre steder flytter til, og huspriserne stiger. Jeg 
har på min skole unge kollegaer, som er flyttet 
herop til Klitmøller på grund af Cold Hawaii. Og 
de laver altså andet end at surfe og spise mærkelig 
mad – med saltvand i håret og med en finger i vej-
ret for at mærke om vinden nu er til surf eller 
»stand-up-padling«. De har øje for naturen, land-
skabet, mulighederne heroppe. De vil noget, og 
de bringer noget nyt med sig. De vil – tror jeg – 

medvirke til at ændre vores kultur, ændre Thy i en 
eller flere andre retninger. 
På den måde skal vi også forholde os til ikke bare 
»det fremmede« – men også »de fremmede« – til ty-
skerne, turisterne, indvandrerne, tilflytterne, 
 »københavnerne«, sommerhusejerne,...
Ikke ét ondt ord om dem – altså kjøwenhavnerne 
eller tyskerne eller hvad vi nu kalder dem med et 
lidt unuanceret udtryk. De bringer noget nyt med 
sig; de slår sig ned og åbner vore øjne for alle kva-
liteterne ved vores egn. Skaber nye aktiviteter og 
puffer til indgroede vaner og tankegange – og det 
har vi godt af...!
»Intet menneske er en ø« - vi er afhængige af hin-
anden, af det nærområde vi er en del af, af den 
verden vi lever i og hvis udvikling på det store 
plan har afgørende betydning for det liv, vi lever i 
vores nære hverdag med hinanden.  
Hvordan har du det med forandringerne?

Else Bisgaard

Hedegårdsvejen – fortid og fremtid  
(Maria Koch Jensen)
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KIRKEGÅRDSHJØRNET
Denne gang tillader jeg mig – som menighedsrådets kontaktperson – at skrive den-
ne klumme. Jeg synes nemlig, at vore gravere fortjener rosende anerkendelser. 
Kommer man i Sognehuset har der været »grønne fingre« på spil; orkidéer og andre 
flotte planter pryder rummene – bordene er oftest (ud over stearinlys) pyntet op 
med »livsbekræftende tegn« fra naturen eller haven. Kirkegårdene og vore kirker er 

jo et helt kapitel for sig. Hver gang, jeg kommer der, frydes mine øjne og jeg glædes! Hvor er vi 
heldige!

Vore gudstjenester bliver altid godt understøttet af fanta-
stisk udsmykning: det være sig til alle højtider – hvor julen 
er i en klasse for sig! Sikke nogle flot pyntede gravsteder, 
velholdte kirkegårde, hvor hver en krog eller bænk pyntes 
op, så det altid er hyggeligt og rart at komme forbi – og det 
har jeg opdaget, at vi er en del, der gør.  

Og sikke en høstgudstjeneste, vi var vidner til! Hvor er I 
altså bare dygtige! Det er altid en fryd for øjet at komme 
inden for kirkegårdsmurene i Klitsognene.

Jeg håber både Marianne og Rie har nydt den rolige tid efter 
grandækningen og den travle jul – og har fået ladt batteri-
erne op til lige så stille at komme i gang med forårsblom-
sterne, græsset, hækkene, beskæring og alle de sysler, der nu 
venter på deres »grønne fingre«!

Til de, som planter selv eller sætter buketter op: Husk nu – 
vi har rådyr, som lader til at elske tulipaner og stedmoder-
blomster – i hvert fald i Svankjær. Derfor er det blevet for-
søgt at holde dem udenfor – indtil videre kun med hegns-
tråd på kirkegårdsmuren – højere mure bygger de andre 
stedet i verden, så drastisk vil vi ikke gå til værks... Så hellere 
plante nogle flere, nye blomster….

Måske nogle har fundet nogle blomster-sorter, som de ikke 
spiser? Og kan give rådet videre...

Nu jeg er inde på bekæmpelse og udelukkelse, så har vi i 
Lodbjerg også én enkelt gæst, som vi helst ikke vil se i og ved 
kirken: Tænk sig ikke at være velkommen i Den Danske 
Folkekirke – ret voldsomt at skrive sort på hvidt! MEN det 
drejer sig om Søren Spætte! Indtil videre har den lavet en del 
huller i træværket, hvilket er til stor frustration og en beko-
stelig affære at få repareret!

Det er lige før at vi udlover dusør til den, som på en ikke 
voldelig måde kan overbevise spætten om en anden trosret-
ning!

P.S. De nye takstblade for 2019 til folderen Ved Dødsfald lig-
ger i våbenhusene. Jette Stüker
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JULETRÆSDYRKNING

»Et juletræ skal være så tæt, at man ikke kan se svi-
gemor på den anden side af træet, når man går 
rundt om det juleaften!«

Dette udsagn har jeg efterhånden hørt fra temme-
lig mange tyske juletræsopkøbere gennem tiderne, 
og selv om det selvfølgelig – for de fleste – er sagt 
i sjov, rammer udsagnet ganske godt de fleste kun-
ders opfattelse af et flot juletræ. Trenden i marke-
det er helt klart, at kunderne ønsker et juletræ af 
træarten nordmannsgran, og at træet skal være tæt 
og smalt. For år tilbage ønskede ganske mange 
englændere og tyskere ret brede træer, men efter-
hånden som nordmannsgranen helt har overtaget 
markedet, og de smallere træarter som rødgran og 
blågran er udfaset, er der selvfølgelig blevet man-
ge flere som ønsker en smal nordmannsgran.

Dyrkning af nordmannsgran til juletræer blev 
startet op i Danmark sidst i 1950’erne og 1960’er-
ne især som en eksportvare til Tyskland. Fra den-
gang har produktionen haft en jævn opadgående 
kurve. Den danske eksport var omkring 1980 på 

ca. 1 mill. Træer, og i 2017 var den nået op på ca. 
10 mill. træer. De danske juletræer eksporteres til 
38 forskellige lande.

Eksporten er imidlertid gennem de senere år stagne-
ret i forhold til antal og faldet en del i forhold til 
eksportværdien. Gennemsnitsprisen for et juletræ til 
eksport var ca. 78 kr. i 2017. Siden 2012, hvor eks-
portpriserne toppede, er der sket et prisfald på 34%.

Forklaringen på de senere års prisfald er hovedsa-
gelig store tilplantninger i årene op til 2011 og i de 
følgende år. Tilplantningerne er ikke kun sket i 
Danmark, men også i de øvrige lande i Europa, 
hvor man tilmed bliver dygtigere til at producere 
det kvalitetstræ, som er danske producenters ken-
detegn.

Nordmannsgran er naturlig hjemmehørende i 
bjergområder i Georgien, Kaukasus og Tyrkiet. 
Det har vist sig, at de Georgiske afstamninger 
(provenienser) under danske forhold giver de tæt-
teste og pæneste juletræer.

TRÆERNE PASSER  
IKKE BARE SIG SELV
De fleste, der planter juletræer, vælger 
at købe planterne i en planteskole, og 
planterne vil typisk have en alder på 3 
år, fra de blev sået. I planteskolen bred-
sår man ofte frøet i lange bede, der er 1 
meter bred. Forud for såningen har 
planteskolen som regel udført en be-
handling (damp eller kemikalier) af  
bedet for at mindske antallet af 
ukrudtsfrø. Når frøet er lagt ud dækkes 

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 arbejdsplads. Men der findes undtagelser! Hvert kvartal sætter Sognenyt 
fokus på lokalproducerede varer. Denne gang fortæller Per Kynde fra Lodbjerg om de juletræer, han producerer.  
 (Redaktionen)

Grenretter påsættes for at hindre,  
at der bliver to toppe på træet. 
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det til med bakkesand, der ikke indeholder 
ukrudtsfrø. I planteskolen står træerne ofte i så-
bedet i 2 år, hvorefter de bliver taget op og priklet 
ud i priklebede. I priklebedene vil træerne have en 
alder/størrelse, så der er mulighed for at foretage 
kemisk renholdelse. Efter et år i priklebed er plan-
terne klar til udplantning på mark eller i skov. 
Hvis planterne ikke er for store, kan de godt stå 
yderligere et år i priklebedet.

Ganske mange forestiller sig, at når man planter 
juletræer, skal man bare købe og plante træerne, 
og herefter bare vente til træerne er store nok til 
juletræer efter 6 til 10 år. Det vil der ikke være god 
økonomi i med det nuværende marked og priserne 
på juletræer. Juletræsdyrkning er en temmelig in-
tensiv og plejekrævende produktion, der kræver 
store og langvarige investeringer.

Når man planter en ny juletræskultur af træarten 
nordmannsgran, skal man først og fremmest sikre 
sig, at de små træer ikke ædes af vildtet, og derfor 
er det næsten altid nødvendigt at indhegne kultu-
ren. En anden vigtig ting er at sikre, at træerne 
ikke udkonkurreres af ukrudt. Især en tæt græs-
pels kan være en barsk konkurrent, der optager 
nedbøren, før det når ned til træernes rødder. 

Græsset vil også være medvirkende til, at der kan 
komme frostskader på de nye skud om foråret, idet 
græspelsen isolerer jordoverfladen, så jordvarmen 
ikke kan komme op. Gennem hele kulturens for-
løb bør der således årligt foretages ukrudtsbe-
handling – mekanisk eller kemisk.

For at sikre at planterne vokser optimalt og har en 
sund farve er det nødvendig at tilføre én eller an-
den form for gødning. I starten gødsker man ty-
pisk selektivt med en lille mængde til hver enkelt 
plante for at spare på gødningen og for ikke at 
gødske ukrudtet. Efterhånden som træerne bliver 
større skal de have mere gødning, og i høstfasen 

Per Kynde på sit »værksted«.

STATISTIK
Eksport af danske juletræer:
• Tysktalende lande  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56 %
• Frankrig og Benelux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 %
• Øst- og Centraleuropa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 %
• Nordiske lande   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 %
• Britiske øer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 %
• Baltikum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 %



gødsker man ofte både forår og sensommer. Sen-
sommergødskningen er en relativ lille mængde 
kvælstof som sikrer, at træerne bevarer farven ef-
ter høsttidspunktet.

SKADEDYR OG FORMREGULERING
Ligesom andre vækster kan juletræer blive angre-
bet af skadedyr. For nordmannsgran er den mest 
betydelige skadevolde ædelgran-
lus. Lusen overvintrer på træerne, 
og om foråret formerer den sig, og 
lusene suger næring på de ny-ud-
sprungne skud og nåle. Skaden er 
typisk gule og krøllede nåle. Luse-
skader er således fatalt for træerne 
og kan bevirke, at en lovende kul-
tur med et slag er usælgelig. Det er 
derfor meget ofte nødvendig at 
regulere lusene gennem sprøjtning 
med et insektmiddel. Sprøjtnin-
gen foretages umiddelbart før eller 
i skudstrækningsperioden, når 
man kan se, at omfanget af lus er 
så højt, at sprøjtningen er nødven-
dig. Der skal selvfølgelig ikke 
sprøjtes, hvis der kun er få lus, idet lusens fjender 
(rovbiller) også rammes ved en sprøjtning. Ved et 
moderat luseangreb kan rovbillerne ofte holde lu-
sebestanden nede på acceptabelt niveau, hvor træ-
erne ikke skades i synligt omfang.

En af de helt store problematikker i juletræsdyrk-
ning er, at træerne med alderen vokser mere – top-

skuddene bliver længere og længere. Som tidligere 
nævnt ønsker mange forbrugere et tæt og smalt 
træ. For at opnå dette er man nødt til at »forkorte« 
topskuddene og bredde-regulere træerne. Allere-
de når træerne er 80-100 cm. starter man denne 
proces.

Topskuddet reguleres hvert år i skudstræknings-
perioden ( juni – juli) med kemiske eller mekaniske 
midler. Da knopbrydningen og dermed skud-

strækningen for nordmannsgran 
er meget langtrukkent, er man 
nødt til at gå kulturerne igennem 
flere gange. Nogle dyrkere gen-
nemgår således kulturerne 5-6 
gange hvert år for at regulere top-
skuddene.

Breddereguleringen foretages ty-
pisk med en hånd- eller maskin-
klipning når træerne er 80-120 
cm. Forud for bredde-regulerin-
gen går som regel en bundklip-
ning, hvor grenene på træets ne-
derste del (15-20 cm.) klippes af. 
Dette foretages som regel med en 
lille rækkegående maskine, der 

fræser grenene af. Herefter niber man hvert år ca. 
halvdelen af endeknopperne i træernes topkrans. 
Klipning og nibning bevirker at breddevæksten 
nedsættes betragteligt, og væksten estimeres på 
mellemgrenene (internodier). Når man kun niber 
halvdelen af topkransen er det, fordi der gerne 
skal være en platform til juletræslys! 

Det kan ofte være nød-
vendigt med en ekstra 
årlig klipning af træer-
ne, da ganske mange 
træer ikke arter sig efter 
»juletræsdyrkernes lo-
ve«, men spontant væl-
ger at sætte nogle ekstra 
lange sideskud som ikke 
»klæder« træet…! 

Bambuspind  
tvinger grenene til  
at få vandret position.
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Ganske mange 
 forestiller sig, at når 

man planter juletræer, 
skal man bare købe og 

plante træerne, og 
herefter bare vente til 
træerne er store nok 

[…] Det vil der ikke 
være god økonomi i 
med det nuværende 
marked og priserne 

 på juletræer.
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Et problem der er større end lange topskud er »in-
gen topskud«. De nye topskud er meget følsomme 
i skudstrækningsperioden, og de brækkes let af, 
når fugle sætter sig på dem. Man oplever ofte, at 
der er rigtig mange træer med afbrækkede top-
skud i et område, hvor der er udruget et kuld sol-
sorteunge. For at mindske antallet af afbrækkede 
topskud påsætter mange dyrkere »fuglepinde« på 
alle træer af en vis størrelse. Fuglepindene påsæt-
tes som regel tidlig forår, og de kan så pilles af, når 
topskuddene er afmodnede i løbet af august må-
ned.

KLARGØRING AF JULETRÆERNE
En del juletræsdyrkere gennemgår kulturerne lige 
efter skudstrækningsperioden for at rette mindre 
eller større fejl på træerne, før kundens opmærker 
kommer og markerer, hvilke træer der kan afsæt-
tes. Blandt andet rettes grenkransene til ved hjælp 
af forskellige typer af grenrettere, så grenene har 
de rette vinkler og sidder symmetrisk. Et afbræk-
ket topskud kan nogle gange rettes ved at binde én 
af topkransens grene op. 

Høstperioden for juletræer var før i tiden fra 15. 
november, men ganske mange kunder ønsker træ-
erne tidligere, og nu er det meget almindeligt, at 
træerne leveres fra 10. november og frem til først i 
december. 

Juletræerne fældes med motorsav eller en eller an-
den form for maskinelt klippeudstyr. Herefter af-
pudses de nederste 20 cm. for grene samt småkvi-
ste, og træet trækkes ud til et spor. Ved sporet net-
tes træet med en hydraulisk juletræsnetter, der 
trækker træet gennem en tragt, som påfører ny-
lon-net. Herefter samles træerne med en pallepak-
ker som er monteret på en traktor. Pallepakkeren 
presser træerne sammen på pallen, og til slut bin-
des der snor over, så pallen er relativ stabil. Der 
kan være 50-150 træer på hver palle – afhængig af 
højde og »drøjde«! Pallerne køres ud til en bilfast 
vej, hvor de kan læsses på en sættevogn (lastbil). 
Der kan være 10 paller på en lastbil.

Per Kynde

Høsttid.



MIT STED
Sidste efterår blev Else Kaag Bjerg sognepræst i 
Bedsted og Grurup samt diakonipræst for Sydthy 
Provsti. Da en ny præstegård i Gammel Bedsted er 
under konstruktion, bor familien i øjeblikket i 
Svankjær Ungdomsskolens gamle forstanderbo-
lig. Else og Sune – og præsteparrets hund – er rig-
tig glade for at have Klitsognene som midlertidigt 
base, for de nyder meget at komme ud i naturen.

Det var ikke svært for Else at finde frem til et ynd-
lingssted i Klitsognene. Hun sendte os denne mail: 

»Tænk, at man så hurtigt kan finde et sted, og tæn-
ke det er mit. Jeg var slet ikke i tvivl, da Bart 
spurgte mig. Jeg har valgt to billeder fra et lille 
sted, jeg havde gået forbi flere gange uden rigtig at 
lægge mærke til det. Det ligger på blå rute på øst-

siden af Kystvejen, men det er ikke sikkert, man 
ser det. Nogle gange er der bare et lille mørkt 
vandhul at se. Men den dag, – ovenikøbet lige før 
Alle Helgen – fik jeg en dejlig overraskelse, som 
gjorde mig glad. En dag, hvor jeg gik og kiggede 
ned i jorden, så jeg hele himlen dér ligge for mine 
fødder.«

Mange hilsner  
Else

PS. Der findes en lille bøn, skrevet af Dom Helder 
Camara: »Gid jeg var en ydmyg vandpyt som him-
len spejledes i!« Vi gør det ikke altid, måske faktisk 
rigtig sjældent, men det er smukt, når det sker, og 
en gave vi giver hinanden.
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SANGAFTENER I SOGNEHUSET  
MARTS OG APRIL

Vi er nu kommet godt i gang med vores traditionsrige sangaftener i sognehuset. Igen i år har vi en 
flot, flot tilslutning, og vi har nogle oplysende og hyggelige og sjove aftener med fællesskab og flot 
og god fællessang. Det er gode aftener. Vi har stadig tre aftener tilbage, og har du endnu ikke 
prøvet at være med, så kan nye sagtens støde til nu.

Den 4. marts er det undertegnede selv, der står for en aften med Niels 
Hausgaard-viser. Aftenen hedder »kan man synge Hausgaard?«. Og det kor-
te svar er, at det kan man godt. Som regel er melodierne rimeligt forudsi-
gelige, men ellers er der i hvert fald et omkvæd, man kan støde til i. Måske 
kommer vi ikke til at gjalde med af karsken bælg på alle sangene denne 
aften, men til gengæld, så er det et vise-univers, som er eftertænksomt, 
ofte rørende, somme tider noget sentimentalt, ofte med et humoristisk 
tvist, men i hvert fald værd at dykke ned i. Det er noget helt andet end 
højskolesange, men helt sikkert lige så meget værd at bruge en aften på. 

Den 18. marts kommer Annelise Søndengaard, valgmenighedspræst i Klim 
og Hannæs Valgmenighed, og leder fællessangen. Denne aften skal vi både 
synge sange og høre fortællinger fra Danmarkshistorien. Vi skal til ”høj-
skoleforedrag” med sange og anekdoter, dejligt klaverspil og lun humor. I 
Århus Stiftstidende skrev de, da Annelise holdt som præst i Århus Stift, at 
tidligere biskop, Kjeld Holm, omtalte hende som stiftets bedste prædi-
kant, og at Jan Lindhardt kaldte hende »Danmarks Tredje Teologiske fa-
kultet«, og at hun er blød og fuld af indfald og billeder og skæve vinkler. 
Det kan ikke andet end blive en god aften.

Den sidste aften, mandag den 1. april, kommer Troels Laursen og leder en aften med H. C. Ander-
sen-eventyr fortalt for voksne. Vi har før haft ham til at stå for en sangaften. Han er en fremra-
gende og levende fortæller, og han har afgjort stået for en af de bedste og sjoveste sangaftener, vi 
har haft i sognehuset. Så han bliver go’ at slutte vores række af sangaftener af med.

Mød frisk op – Aftnerne finder sted kl. 19.00-21.00. Det koster blot 20 kroner til kaffen. Vi ses!

Kristian Mogensen
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HER SKER DER DA NOGET
Svankjær er Klitsognenes største by. I den bor Bir-
git og jeg. En dag for et par år siden spurgte jeg 
Per, en af vore naboer: »Hvorfor valgte du egent-
lig at slå dig ned i Svankjær, da du i sin tid lod dig 
pensionere fra arbejdet på Køben-
havns Universitet?« Svaret faldt 
prompte: »Jo, her sker der da no-
get. Det gør der aldrig i Køben-
havn.«

Jeg har funderet over det svar lige 
siden, og det står nu lysende klart 
for mig, at Per har ret. Der sker 
hele tiden noget i Svankjær.

Inden for det sidste halve års tid har Ruth Kristen-
sen fået nyt flot plankeværk mod syd. Karen-Lis er 
flyttet hen til Torvet, hvor hun har overtaget Ak-
sels hus. Rasmus Søgård har parkeret sin firehjuls-
trækker oven på en kæmpedynge jord, grus, sand, 
kampesten, cementblokke, chaussesten, og hvad 

en dynge af den karakter ellers kan indeholde af 
skønne ting. Martin Hedegaard har solgt sit skøn-
ne stråtækte hus til et par yngre mennesker. Der 
har været en artikel om Mikkel Mogensen og hans 
gule bil i Sognenyt. Morfaderen, Jens Christian 
Mogensen, har købt ny bil. I Svaneparken har vi 

fået robotplæneklipper, men det 
kniber for den, når den torpederer 
nedfaldsæblerne, og folk, der har 
forstand på den slags, påstår, at den 
slet ikke kan klare nyfalden sne. I 
skoven er der i efteråret fældet et 
bjerg af træer, som nu venter på at 
blive fliset. Forleden dag gik vandet 
over hele byen, bedst som en hus-

mor her og en husmor der skulle til at brygge for-
middagskaffe. Telefonerne tog straks til at kime, og 
det bredte sig som en løbeild, at det var ud for Lene 
og HC´s hus, der var sprunget vandrør. Jørn Snej-
strup har bygget kaffestue i Skulpturhaven. Det si-
ges, at der for en måneds tid siden blev skudt en 
velvoksen kronhind og en elleve ender kronhjort 

LIDT OM OLE OG MERRITH
OG NOGET OM SVANKJÆR OG OMEGN SÅDAN I AL GEMYTLIGHED

I Bibelen står der, 
 at halvfjerds år er 

støvets alder, men der 
er altså ikke meget støv 
over Merrith og Ole.
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ude i skoven nær Svankjær. Når Lisbeth Ubbesen 
hver søndag formiddag er hjemmefra, drikker Bjar-
ne formiddagskaffe sammen med Birgit Ahrenkil-
de. I Svankjær har vi haft et så godt æble-år, så der 
til fulde har været nok til alle.

Jo! der sker hele tiden noget i og omkring 
Svankjær. Nu Ole og Merrith. De har investeret i 
et par elcykler, som de drøner rundt på, enten det 
så regner eller sner.

MERRITH BREDTE  
DE VARME VINGER UD
Ole og Merrith, dem kender I vel. Merrith hedder 
Grundahl til efternavn, mens Ole hedder Chri-
stoffersen. De er gift med hinanden, selv om de 
ikke har samme efternavn. Deres hus ligger to 
hundrede meter fra vort, så vi kan følge med i alt, 
hvad de foretager sig, hvilket er en udsøgt fornø-
jelse.

Efter at have købt en koteletgrund flyttede de de-
res campingvogn hertil i 2011. Den havde forin-
den stået et par år på campingpladsen i Stenbjerg, 
hvor specielt Merrith havde haft stor glæde af den, 
når hun i den bredte de varme vinger ud over til-
rejsende børnebørn.

Da vognen skulle bakses på plads 
herude, skete der »til alt held« det, 
at den lille bil, som trak camping-
vognen måtte give op inde på den 
ujævne naturgrund, som for en 
stor del lå ud i hyben- og brom-
bærkrat. Nu var gode råd dyre for 
stakkels Ole og Merrith, men na-
boer, som i det skjulte på afstand havde fulgt op-
trinnet, kom ilende til med stålstænger, spader og 
en enkelt Ferguson. Kort og godt: campingvog-
nen kom på plads, og Ole og Merrith lærte med et 
snuptag hele nabolaget at kende. Derfor var det, 
jeg skrev: »Til alt held!«

Merrith og Ole er tilflyttere fra Horsens, hvor de 
begge har haft lederstillinger på institutioner in-
den for det sociale område. Ole er egentlig uddan-
net murer, og Merrith blev som ung uddannet 
børnehavepædagog, men via videreuddannelser 
har de gjort sig kompetente til at bestride de stil-
linger, de har haft. Vil I vide mere om de sager, 
kan I bare spørge dem.

70 ÅR ER STØVETS ALDER
Da de kom til Svankjær, var der en af byens bor-
gere, der efter velkomsten tilføjede: »Men I har 
bare ikke den rette alder!« Den bemærkning ud-
dybede han med ordene: »Nej for I får ingen børn, 
som kan bringe nyt liv til byen.«

Det må jeg da give manden ret i. Jeg ved ganske 
vist ikke, hvor gamle Ole og Merrith er, men efter 
travet at dømme, vil jeg vurdere, at de begge nær-
mer sig de halvfjerds somre. (I parentes skal det li-
ge bemærkes, at Merrith fra tidligere forhold har 
tre børn og otte børnebørn, mens Ole har to børn 
og to børnebørn, så de har sådan set ydet deres)

I Bibelen står der, at halvfjerds år er støvets alder, 
men der er altså ikke meget støv over Merrith og 
Ole.

I KRIK VIG  
HAR VINTERBADERNE BADETØJ PÅ
Som nævnt cykler de, men de går også til motion 
og svømning i Hurup, og så er de vinterbadere 
sammen med syv otte andre hårde nysere, som flere 
morgener om ugen hopper i Krik Vigs krappe bøl-
ger. Modsat visse københavnske vinterbadere, som 

man har set billeder af i fjernsynet, 
bærer vinterbaderne i Krik Vig ba-
dedragt, så eventuelle paparazzier, 
som skjuler sig bag omvendte jol-
ler, vil få sig en lang næse. Om-
klædningen foregår bag en ud-
spændt plastikdug. Ole viser mig 
sin store skovøkse. Den vil han ta-
ge med til Krik, når isen hen på 

vinteren lægger sig tykt på bugten. Han synes, det 
er noget moderne pjank at bruge motorsav til den 
slags, så kan københavnerne altså sige, hvad de vil.

I øvrigt spiller Merrith og Ole petanque og kroket 
i den lokale klub. Bowls spiller de også. Det fore-
går i Efterskolens hal, men jeg har ingen anelse 
om, hvad det går ud på.

OLE OG MERRITH ER IKKE DOPEDE
Der er sikkert nogen af læserne, som tror, at mine 
ofre er et par fanatiske sportsfolk, som måske end-
da er dopede, men det er ingenlunde tilfældet. Ole 
og Merrith er et par rigtig hyggelige mennesker, 

…i Svankjær  
har alle lidt på 

hinanden, men man 
bruger det ikke  
mod hinanden.
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som finder det fornøjeligt at omgås andre 
Svankjærborgere. Det er det sociale liv, der inte-
resserer dem. Om de vinder eller taber i kroket, 
rager dem langsomt, så det er alt sammen meget 
uskyldigt.

Da jeg spørger dem, hvordan de synes, folk i 
Svankjær er, svarer de, at i Svankjær har alle lidt på 
hinanden, men man bruger det ikke mod hinan-
den. Som tilflytter bliver man modtaget med posi-
tiv nysgerrighed.

Turister tager man også godt imod her i Svankjær, 
for man ved, at de på deres videre færd, fortæller 
om, hvad de har oplevet i vor by. De er byens am-
bassadører. Tænk bare på de to shelters og det lille 
bålhus, som man har bygget til langturscyklister 
nede i Svaneparken for nu ikke at nævne bænken og 
toiletbygningen.

Alt sammen stilles ganske gratis til alles rådighed. 
Selv æblerne i Svaneparken er hvermandseje. Det 
vidner ikke om smålighed. Det vidner om storsind 
og format.

VIL DE VÆRE MED TIL  
AT BÆRE VED TIL FÆLLEBÅLET
Merrith og Ole føler sig med andre ord godt mod-
taget i Svankjær, hvilket forpligter, så de er ind-
stillet på fremover at være med til at tage godt 
imod kommende tilflyttere. De synes, populatio-
nen her i byen er et spændende mix af folk, der har 
boet her fra arilds tid og folk, der har vovet sig 
hertil udefra i nyere tid, fordi de er faldet for byens 
charme. Det er lige meget, om folk kommer fra 
Knoldeflod eller fra København. Hovedsagen er, 
om man vil være med til at bære ved til fællesbålet.

Merrith har meldt sig som frivillig formidlings-
medhjælper i det kommende turistcenter, Lod-
bjerg Fyr, som er en del af Nationalpark Thy. Hun 
skal derfor deltage i flere kurser i den kommende 
tid. Ole er også naturinteresseret, så han vil ligele-
des bidrage i Nationalparken. Ole har en kunstne-
risk åre, hvilket kommer til udtryk på Heltborg 
Billedskole, hvor han maler akvareller. Endvidere 
deltager han stadigvæk i arbejdet på det grafiske 
værksted i Horsens, hvor han gennem mange år 
har lavet grafik.

Ole og Merrith er ganske vist en halv snes år yng-
re end os, men alligevel: Jeg fatter ikke, at de over-

kommer alt det, de er involveret i, men jeg glæder 
mig over det, for de har allerede stor betydning for 
kulturlivet her på egnen.

ER DER NOGET I THY, SOM  
FORTJENER BETEGNELSEN »KULTUR?«
Da de første gang kom til Thy, spurgte de hinan-
den: Mon der er noget her på egnen, som fortjener 
betegnelsen »Kultur?« Nu kender de Kirsten Kjærs 
Museum, Bon-Bonmuseet, Thinghuset i Vester-
vig, Uggis kvintet, Heltborg Museum, Vestervig 
Kirke, Klitsognenes kirker, Sognehuset i Svankjær, 
Svankjær Marked og det menneskelige fællesskab i 
Svankjær, Nationalpark Thy, thyboerne, Lady-
walk i Agger, Doveroddecentret, Skulpturfesti-
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vallen i Agger, Verdensballetten i Agger, Fyrspil-
let, Thy Masterclass, Skulpturhaven… Mon ikke 
de har fået svar?

BLIVER HER, SÅ LÆNGE  
DE KAN TYGGE SMØR
Ole og Merrith ved godt, at de aldrig bliver thy-
boer, men de er indstillet på at blive boende i deres 
skønne hus, så længe de kan tygge smør.

Apropos ægteparrets hus. Det har jeg helt glemt at 
fortælle om, og nu er der ikke mere plads i »Sog-
nenyt.« De har bygget huset bistået af »Æ Tømrer« 
fra Gettrup. Egentlig ville de selv have bygget hu-
set, men Ole var så uheldig at snuble og brække 
højre ben, lige før de rigtigt kom i gang, men lad 

det nu ligge. Huset indbyder til såvel indendørs 
som udendørs aktiviteter, og det er lige Merrith 
og Ole.

Villiam Mortensen

NB: Ole og Merrith har læst ovenstående artikel før 
trykningen. Ole erklærede sig straks tilfreds. Merrith var 
egentlig også tilfreds, men hun havde den indvending, at 
hun aldeles ikke er ligeglad med, om hun vinder eller ta-
ber i kroket. Nej, hun vil simpelthen vinde, og det ved 
alle på sportspladsen i Svankjær, ja faktisk i alle huse, 
som ligger i nærheden af sportspladsen. 
Undskyld, Merrith!
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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. Tirsdagsklubbens tovholdere er Grethe Gramstrup, Vera Møller og Viola Nør-
gaard.

TIRSDAG DEN 5. MARTS  
– VIBEKE AARKROGH OG PETER UBBESEN
Sidste år tog Vibe og Peter på et års sejltur til Grækenland. Året igennem 
fik vi nogle »postkort fra syd«, som kom i Sognenyt. Tirsdag den 5. marts 
får vi lov til at se billeder og høre historier fra Vibe og Peters rejse, som 
har været en stor og skelsættende oplevelse for dem.

TIRSDAG DEN 2. APRIL  
– INDTIL JEG FINDER NOGET BEDRE…
Mogens W. Jensen sagde i 1980 farvel til livet til søs og fik arbejde hos 
Bang & Olufsen. Det var tænkt som et midlertidigt arbejde, men han 
blev hos Bang & Olufsen og nåede at arbejde som faglært, arbejdsleder, 
produktionsleder og de sidste mange år som personalekonsulent. Under 
overskriften »Breve til mor« fortalte Mogens W. Jensen i januar 2018 om 
livet til søs.

TIRSDAG DEN 7. MAJ  
– IBEN BAGER SJØDAHL
I foråret af 2016 blev Iben valgt som præst i Snedsted Sogn. Af og til 
forretter hun gudstjeneste i Klitsognene. Tirsdagsklubben har bedt Iben 
om at komme forbi for at fortælle lidt mere om, hvem hun er, og hvad 
hun brænder for.

TIRSDAG DEN 11. JUNI - SOGNEUDFLUGT
Programmet følger i næste udgave af Sognenyt.

Bang og Olufsen i Struer
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KONTAKT
Præst: 
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy 
Tlf. 97 94 81 28 / 
Mail: baau@km.dk

Bart har ferie fra den 23. april 
til og med 27. april. Iben Bager 
Sjødahl Nielsen (Snedsted) 
afløser i denne periode.

Menighedsrådsformand:
Ulla Hilligsøe,
Lodbjergvej 50, 
7770 Vestervig
Tlf. 26 36 80 59
uhilligsoee@gmail.com

Graver: 
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Mobil: 23 37 98 32
SMS modtages ikke på dette 
nummer.
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  
Vi kan også findes på  
Facebook.

2323

KIRKEBIL 
Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne 
bruges af kirkegængere bosat i den gamle Sydthy Kommune 
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
 Mandag den 18.   kl. 19.00 – 21.15:  Sangaften (Bart Vanden Auweele)
 Tirsdag den 19.   kl. 19.00 – 21.30:  Hyggeaften

MARTS
 Søndag den 3.   kl. 14.00 – 16.30:   Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning  

(Hvidbjerg V.Aa Kirke og sognehuset)
 Mandag den 4.   kl. 19.00 – 21.15:  Sangaften (Kristian Mogensen om Niels Hausgaard)
 Tirsdag den 5.   kl. 14.30 – 16.30:  Tirsdagsklub (v. Vibe og Peter)
 Tirsdag den 5.   kl. 19.00 – 21.30:  Hyggeaften
  Torsdag den 7.   kl. 16.30 – 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke)
 Onsdag den 13.   kl. 19.00 – 21.00:  Menighedsrådsmøde
 Mandag den 18.   kl. 19.00 – 21.15:  Sangaften (Annelise Søndengaard)
 Tirsdag den 19.   kl. 19.00 – 21.30: Hyggeaften
 Søndag den 24.   kl. 10.30 – 14.00:  Gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning
 Lørdag den 30. og  
 søndag den 31.:    Konfirmandudflugt til Aarhus og Randers

APRIL
 Mandag den 1.   kl. 19.00 – 21.15:  Sangaften (Troels Laursen)
 Tirsdag den 2.   kl. 14.30 – 16.30:  Tirsdagsklub (v. Mogens W. Jensen)
 Tirsdag den 2.   kl. 19.00 – 21.30:  Hyggeaften
 Torsdag den 4.   kl. 16.30 – 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke)
 Søndag den 8.   kl.  9.15 – 10.15:  Morgenkaffe inden gudstjenesten
 Tirsdag den 16.   kl. 19.00 – 21.30:  Hyggeaften
 Onsdag den 23.   kl. 19.00 – 21.00:  Menighedsrådsmøde
 Tirsdag den 30.   kl. 19.00 – 21.30:  Hyggeaften

MAJ
 Torsdag den 2.   kl. 16.30 – 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke)
 Tirsdag den 7.   kl. 14.30 – 16.30:  Tirsdagsklub (v. Iben Bager Sjødahl Nielsen)
 Onsdag den 15.   kl. 17.00 – 21.00:   Menighedsrådsmøde og kirkesyn  

(Vi starter i Lodbjerg Kirke)


