S O G N E NY T
HVIDBJERG · ØRUM · LODBJERG
GUDSTJENESTER
Søndag den 23.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00
v. Bart. Familiegudstjeneste.
Efterfølgende tøndeslagning og samvær i sognehuset.

MARTS
Søndag den 1.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Kirkekaffe.
Søndag den 8.: Ørum - 10.30
v. Bart. Kirkekaffe.
Søndag den 15.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. Kirsten Haaber.
Søndag den 22.: Hvidbjerg V.Aa - 19.30
v. Bart. Musikgudstjeneste. Familiekoret medvirker.
Søndag den 29.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Kirkekaffe.

APRIL
Palmesøndag den 5.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. Ivan Tabrizi.
Skærtorsdag den 9.: Ørum - 10.30
v. Bart. Kirkekaffe.
Langfredag den 10.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Kirkekaffe.
Påskedag den 12.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Kirkekaffe.

Søndag den 19.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Kirkekaffe.
Søndag den 26.: Lodbjerg - 9.00
v. Kirsten Haaber.

MAJ
Søndag den 3.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Morgenkaffe fra kl. 9.15 i sognehuset.
Store Bededag, fredag den 8.: Ørum - 10.30
v. Bart. Konfirmation.
Søndag den 10.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. Kirsten Haaber.
Søndag den 17.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Kirkekaffe.
Kristi Himmelfart, torsdag den 21.:
Hvidbjerg V.Aa - 9.00 v. Ivan Tabrizi.
Søndag den 24.: Ørum - 10.30
v. Bart. Kirkekaffe.
Pinsedag søndag den 31.: 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.

JUNI
Anden Pinsedag mandag den 1.: Ashøje 10.30 Friluftsgudstjeneste. Kirkekaffe.

MARTS
APRIL
MAJ
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FEBRUAR

PÅSKETANKER
Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria
Magdalene og den anden Maria for at se til graven.
Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra
himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans
udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne.
De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er
opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se
ham. Nu har jeg sagt jer det.«
Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. (Mattæusevangeliet 28, 1-8)

TO KVINDER…
I evangelierne vrimler det med mennesker som
møder Jesus på vej fra Galilæa til Jerusalem. Det
vrimler med mennesker, hvis liv fuldstændigt blev
vendt op og ned efter et møde med ham. Mange
blev helbredt. Tusinder var til stede ved bespisningsunderne og fik mad til krop og sjæl.
Men påskemorgen er der kun to kvinder på vej til
graven. I jødisk lov er to det absolutte minimum,
man kan anføre som vidne ved en retssag. Hvis
ikke der er to vidner, betragtes sagen som ikke bevist. Påsken begynder således med det absolutte
minimum, to kvinder - i en tid, hvor kvinderne
ikke blev betragtet som særligt troværdige, og i
dette tilfælde endda næppe upartiske.

Opstandelse (Altertavle i Ørum Kirke, 1701)
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En prostitueret og en kvinde, som er i familie med
Jesus. Det er de første vidner. Det er den første
kirke. Kun de to.
Påsken starter med et jordskælv i disse to kvinders
liv. Det er dem, der skal overbevise disciplene og
alle os andre om, at dødens magt er besejret.

SMITTET AF EN GLÆDE…
Evangeliet inviterer os til at lytte til Maria Magdalene og den anden Maria. Det kræver, at vi tager
deres frygt og glæde alvorligt. Vi må lytte til kvindernes beretning og blive smittet af deres glæde.
Påskeglæden får man ikke ved at læse tykke teologiske bøger. Den får man ikke ved tøvende at
overveje, om der mon ikke findes noget efter døden. Den får man ikke ved køligt at analysere beviserne. Den starter ikke med en utvivlsom kendsgerning, fastslået med syvtømmersøm ligesom
korsfæstelsen…
Nej, Påsken er først og fremmest en glæde. Det er
Maria Magdalenes og Marias glæde, vi må blive
smittet af. Jeg tror, man erfarer lidt af den samme
glæde, når man f.eks. i fjernsynet ser en afrikansk
mor, som kæmper for at overleve i en flygtningelejr, men samtidig lovsynger og takker Gud for livet. Eller når man ser børn og unge råbe op om en
bedre klimapolitik - og selv forsøger at efterleve
det, de demonstrerer for. Jeg tror, man møder lidt

af denne påskeglæde, når man møder en dansk
førtidspensionist, som i stedet for at sidde alene
hjemme arbejder på livet løs i genbrugsbutikken.
Jeg tror, man mærker den, når man møder et menneske, som genfinder kærligheden efter en skilsmisse eller et tab…
Påskeglæden starter kl. 6.00 om morgenen, en
helt almindelig hverdag, når min lille datter vågner og med både råb og smil og store armbevægelser får mig vækket. Hun kan ikke tale endnu, men
budskabet er ikke til at tage fejl af. Påsken er denne
overraskende glæde, dette håb, denne livsgnist!

Påsken begynder
med det absolutte
minimum.

PÅSKEGLÆDEN VOKSER		
FREM MIDT I SMERTEN
Måske synes I, mine eksempler ikke er særligt objektive. Der kan jo sættes mange spørgsmålstegn
og kommaer ved dem, for verden er meget mere
indviklet, og sandheden meget mere nuanceret
end det.
Men det er netop min pointe. Der står ingen sejrssikre disciple eller myndige madammer ved Jesu
tomme grav påskemorgen, som bare fastslår facts.
Påskeglæden er ikke en uomtvistelig sandhed, der
skal studeres og bevises. Det er en glæde - blandet
med frygt og tvivl - som sagtens kan modsiges eller nuanceres, men en glæde, en smitsom glæde,
som fortjener at blive hørt og set og oplevet.
Rigtigt nok, på mange måder var Maria Magdalene og den anden Maria ikke særligt troværdige
og overbevisende som vidner. Og alligevel, så var
det måske ikke tilfældigt, at det var netop de to.
Måske var det netop dem, der bedst kunne forstå
og meddele, hvad der var på færde denne Påskemorgen. For Maria Magdalene og den anden Maria havde set det hele. De havde fulgt Jesus hele
vejen fra Galilæa til Jerusalem. De havde været dér
Langfredag, da Jesus blev korsfæstet. De havde set,
hvordan stenen blev rullet foran graven. De havde
endda, skriver Mattæus, da alle andre efter begravelsen var taget hjemad, valgt at blive ved graven
og havde sat sig over for gravstenen.

Opstandelse (Altertavlen i Hvidbjerg V.Aa Kirke, 1707)

Kvinderne havde set det hele. Ingen havde erfaret
og mærket dødens magt skarpere end dem. Hvis
Maria Magdalene og den anden Maria er værd at
stole på, så er det måske netop derfor. Disse kvinder havde oplevet mørket, smerten, udelukkelsen,
nedværdigelsen. De havde oplevet, hvordan det
pæne borgerskab sammen med soldaterne havde
valgt side og gjort kort proces med Jesus af Nazareth og med alle dem, som havde håbet på ham.
De havde erfaret, hvordan historien skrives af de
mægtige som med penge og våben kan gennemtrumfe deres vilje. De havde mærket, hvordan døden kan sætte en sten foran alle vore drømme og
længsler.
Jeg tror det er vigtigt, at vi hører hele disse kvindernes livsberetning. Påskeglæden vokser frem
midt i smerten.

OPSTANDELSE ER OPSTAND
Måske har vi i Danmark glemt det - men i Biblen
starter og forkyndes påskeglæden først blandt de
svage, de fattige, de magtesløse. Den starter hos
ikke-troværdige vidner, hos dem, som ingen rigtigt tager alvorligt.
Det er ikke tilfældigt, at opstandelse og opstand er
to beslægtede ord. Opstand er at stå op imod det
og dem, det holder mennesker nede. Opstandelse
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er opstand imod den stærkeste af
alle magter, dødens magt, den
Der står ingen
magt, som måske allermest nådessejrssikre disciple eller
løst kan holde mennesker nede,
myndige madammer
ganske bogstaveligt talt.
ved Jesu tomme grav
Påskeglæden er Guds gave til svapåskemorgen som bare
ge, skrøbelige mennesker. Det er
fastslår facts.
Guds endegyldige opstand imod
dødens og ondskabens magt. Ved
Påske bliver soldaterne og magthaverne som døde, mens kvinderne - de undertrykte, de oversete - mister deres frygt og angst og bliver til Guds privilegerede budbringere.
Det er et jordskælv, som også kan ske i vores liv, måske allermest, når
vi allermindst venter det. Når vi føler os svage og overset, svigtet eller
såret. For netop dér begynder Påsken som en glædelig overraskelse.
Som et »godmorgen«, der skråles med min datters stemme, mens det
endnu er mørkt…
Sognepræst
Bart Vanden Auweele

SALME

Den opstandne Kristus (Maja Lisa
Engelhardt, Altertavle i Lodbjerg
Kirke, 2008)

Opstandelsen er lige her
Du står
ved siden af det menneske der planter
et frø på vintergraven uden vanter

Opstandelsen er lige her
Du ser
vi ligger angstgrå i de værste stunder
du lægger dine stærke arme under

Opstandelsen er lige her
Du er
den store ånde bagved vores planer
der blæser liv i mere end vi aner

Opstandelsen er lige her
Du sker
når mennesker der vakler tæt med sorgen,
igen kan se og smile: sikken morgen!

Opstandelsen er lige her
Du går
med mennesker der smiler lidt generte
til en der pludslig kigger op og ser det

Opstandelsen er lige her
Du er
din himmel når den blæser gennem sjæle
som mærker dig og endelig kan knæle

Opstandelsen er lige her
Du går
med sagte skridt hos dem der bærer andre
og alt til trods blir ved og ved at vandre

Opstandelsen er lige her
Du er
når vi kan give alt det liv tilbage
som nogen tog fra os på onde dage
Iben Krogsdal, 2011
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SANGAFTEN

I ANLEDNING AF 75-ÅRET FOR DANMARKS BEFRIELSE
Mandag den 4. maj inviterer vi til en sangaften i anledning af 75-årsjubilæet for tyskernes overgivelse og Danmarks befrielse den 4. og 5. maj 1945.
Aftenen er blevet til på opfordring af vores biskop, som har opfordret alle stiftets menigheder til at lave et alsangsarrangement.
Det har vi valgt også at gøre. Alsang betyder egentlig bare fællessang, og begrebet »Alsang« var et velkendt fænomen i såvel
Norge som i Sverige - også længe før krigen tog sin begyndelse.
I Danmark blev Alsangen - eller fællessangsstævnerne - noget,
vi kom til at forbinde med besættelsen. Det første Alsangsstævne fandt faktisk sted i Aalborg den 4. juli 1940, hvor der kom
ikke mindre end 1.500 mennesker til stævnet.

Dansk vagtmandskab ved
området omkring Svankjær, foto
1945-1946 (Lokalhistorisk
Arkiv for Thisted Kommune)

Vi skal synge sange, som på en eller anden måde knytter sig til
besættelsestiden. Hvordan den endelige udformning kommer
til at være, har vi ikke lagt os helt fast på. Vi kunne godt tænke
os at have et lille »panel« af folk fra egnen, som selv har oplevet
krigen, eller som måske har et godt kendskab til perioden eller
har en historie fra besættelsestiden i Thy. Kender du nogen, vi
måske kunne spørge, eller kunne du selv tænke dig at bidrage, så
kontakt gerne Bart eller Kristian.

Det sker mandag den 4. maj kl. 19.00 i Sognehuset i Svankjær.

FORÅRSSANG MED FAMILIEKORET
Torsdag den 7. maj (Store Bededagsaften) indbyder vi til forårssang
i Hvidbjerg V. Aa (Svankjær) Kirke kl. 19.30.
Vores familiekor vil synge blandede sange fra deres repertoire, og sammen med dem skal vi også
synge nogle af vores mange dejlige forårssange. Det bliver en times tid med dejlig forårssang og
fejring af det dejlige danske forår. Der findes som bekendt ingen vår som en maj i vort land.
Alle er meget velkomne.
De bedste hilsner, Kristian
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FAMILIEKORET - WHY?
Jeg hedder Signe, og jeg synger i Klitsognenes Familiekor.
Jeg har sunget i kor, siden jeg var 7-8 år og har altid elsket det.

STEMMEGRUPPER
Vi blev delt op i stemmegrupper, og så var vi ellers
i gang. Efter den 2 timers lange øver gik alle hjem
- helt høje på musikken. Det havde bare været
fedt!

Korene, jeg har sunget i, har været meget forskellige. Nogle var rytmiske, andre var klassiske. NogTil næste korprøve var vi heldigvis ikke så mange
le var med 7 mand, i et andet var vi 100. Som der
(citat fra korlæreren), men de bedste var selvfølgekan læses, har jeg allerede prøvet lidt af hvert lig dukket op.
men aldrig et familiekor. Jeg vidKoret har nu været i gang i et
ste ikke, hvad jeg skulle forvente,
halvt år, og hvis jeg tænker på,
Hvad
kan
man
egentlig
men min mor og jeg blev enige
hvordan vi har fundet sammen
forvente,
når
man
skal
om, at vi lige skulle prøve at være
som kor, fra vi startede og så til
lave et kor i en lille by
med de første par gange.
nu, så synes jeg faktisk, vi er blevet
som Svankjær. Men jeg
ret gode! Vi har lært alt fra The
tror min mor havde
Beatles sangen ’With a little help
glemt, at det lige netop
50 FORVENTNINGSFULDE
from my friends’ og Sebastians ’Fuld
var i Svankjær.
Min mor sidder i menighedsrådet
af nattens stjerner’ til den stille afog var meget bekymret for, at der
tensang ’Du som har tændt millioner
ikke rigtig ville komme nogle.
af stjerner’. Ikke alle sangene har
Tjaaa, hvad kan man egentlig forvente, når man
været lige lette at lære, men fællesnævneren er, at
skal lave et kor i en lille by som Svankjær. Men jeg
de alle sammen er kommet til at lyde rigtig godt!
tror, min mor havde glemt, at det lige netop var i
Ud over de skønne »hel-års-sange«, som vi har
Svankjær. Da vi kom den allerførste gang, var parsunget, har vi lært en masse julesange. Så mange,
keringspladsen ved sognehuset fyldt helt op - det
at vi sluttede det første halve år af med et BRAG
samme var konfirmandstuen. Over 50 mennesker
af en jule- /syng-med-koncert i Hvidbjerg V. Aa
var mødt forventningsfulde op til den første korKirke. Det var en fantastisk oplevelse at mærke,
prøve. Der var folk i alle aldre. Den yngste var
høre og opleve, hvordan alle - unge som gamle omkring 11, men hvor gammel den ældste var, tør
gav den MAX gas.
jeg ikke at gætte på.
Tre generationer, samlet i et familiekor:
Sofie Kjærgaard Pedersen,
Anne Mogensen og Ina Mogensen
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Koret har udviklet sig meget siden den allerførste
korprøve. Vi er ikke længere over halvtreds, men
omkring 30-35 personer. Aldersgennemsnittet er
blevet sænket en smule, da vi nu er 6 unge piger.
Vi kalder os selv ’os under 40’. Derudover har vi
lært ret mange sange - som ALLE lyder godt. Og
vigtigst af alt - vi lyder godt sammen.

ALDRIG PRØVET AT SYNGE I KOR FOR
Det vildeste, synes jeg, er, at mange medlemmer
af koret ALDRIG har prøvet at synge i kor før.
Nogle kan ikke læse noder, og nogle er heller ikke
særlig gode til engelsk, men så hjælper vi hinanden, hvor vi kan - og jeg tror, alle synes, det er SÅ
sjovt at være med. Det synes jeg i
hvert fald selv.

Han mener nemlig, at de vil være helt vilde med
os derovre… Men lad os nu se.

VIL DU OGSÅ VÆRE MED?
Hvis du kunne tænke dig at komme med i dette
fantastiske familiekor, kan din drøm nemt gå i opfyldelse. Vi synger hver torsdag fra klokken 19.00
til omkring 21.00 i Sognehuset i Svankjær. Du
skal være meget velkommen, lige meget om du vil
blive nyt medlem af plus eller minus 40.
Vi ses måske?
Signe Stüker

Alt dette lyder som en kæmpe succesoplevelse. Tænk dig bare! Et 35-mand
stort kor i Svankjær, der ovenikøbet
lyder brandgodt! Du må vel nærmest
sidde og tænke: »De har da allerede opnået meget. Både julekoncerten, alle de
sange og alle de medlemmer«. Og det har
du helt ret i. Men ambitionerne stopper ikke der. Neej, for Kristian Mogensen - vores korleder - er i fuld gang
med at planlægge en tur til Atlanta.

MORGENKAFFE
Søndag den 3. maj byder menighedsrådet på
morgenkaffe i Sognehuset. Arrangementet begynder 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.
Tilmelding er ikke nødvendig og det er gratis at deltage.
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KLITSOGNENES FAMILIE-KOR
Efter sommerferien startede vi med et nyt kor i
Klitsognene. Fra starten af var det tænkt som indledningsvis kun at være planlagt til juleferien, og
så måtte det vise sig, om der var så stor opbakning,
at vi kunne fortsætte. Det må man bestemt sige,
der har været. Til vores afsluttende jule-syngsammen og julekoncert medvirkede der 36 personer i koret, og cirka 130 mennesker kom og hørte
os og sang sammen med os denne vellykkede aften
lige inden jul.

gladeste kor. Vi skal få det bedste ud af det, vi kan,
og vi skal have det til at lykkes på en afslappet
måde med godt humør på tværs af alder og folks
forskellige forudsætninger.

Så koret lever og er. Stadig med god tilslutning.
Også her efter jul.

Vi har foreløbig en enkelt aftale om at medvirke
ved en aftengudstjeneste søndag den 22. marts,
som alle i sagens natur er velkomne til at komme
til.

Min idé med koret er, at det skal være et rummeligt og uformelt kor. Jeg er selv en fusker som organist, og det er jeg også som korleder, og det afspejler sig i min tilgang til vores kor. Der er mange
kor, der på mange stræk både vil være især mere
disciplinerede, dygtigere og synge mere korrekt
og avanceret, end vi gør. Det vil vi ikke konkurrere på. Vores kor skal have en frimodig (hvis man
kan have det...) og harmonisk sound, og vi vil være
»sælgende« i god energi og i at være Thys måske

Vores repertoire er en blandet landhandel. Hvis
der overhovedet er en rød tråd i det, så er det, at
det er populære melodiøse sange. Salmer og sange. Dansk og engelsk. Morgen og aften, årstider
o.s.v.

Vi afslutter korsæsonen med et brag af en forårskoncert torsdag den 7. maj kl. 19.30 i Hvidbjerg V.Aa Kirke.
Kan man nå at støde til endnu som nyt medlem?
Jo, det kan man selvfølgelig - selv om der allerede
er godt fyldt i sognehuset sal, når vi øver. Det er
hver torsdag kl. 19.00.
De bedste hilsner fra Kristian
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Landets cirka 1700 menighedsråd skal have nye
medlemmer i 2020. Processen foregår på en lidt
anderledes måde end før, idet der er blevet vedtaget en ny valgform.
Den 12. maj holdes der offentlige orienteringsmøder om menighedsrådsvalget i alle Danmarks
sogne. Hos os finder mødet sted kl. 19.00 i Sognehuset. På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og
regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
15. september 2020 er der valgforsamling i alle
Danmarks sogne. Valgforsamlingen erstatter det
gamle orienterings- og opstillingsmøde. I Klitsognene organiserer vi valgforsamling for alle tre
sogne kl. 19.00 i Sognehuset. På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling
og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat, og
der gennemføres en skriftlig afstemning om de
opstillede kandidater. Dette skal ske per sogn, da
der i Klitsognene er tre medlemmer per sogn i vores fælles menighedsråd. Resultatet af de tre afstemninger afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati?
- sæt kryds i kalenderen 12. maj og 15. september 2020

Tør du tro og håbe
på kærlighed i
Danmark?

God kirkelig ledelse
handler om at få det
bedste frem i andre

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Kom til
orienteringsmøde 12/5
og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde
Tænk, om vi fik en
god diskussion om
kirkens relevans

www.menighedsraadsvalg.dk

I en periode på fire uger er det dog muligt at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering
af kandidatliste med stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg,
hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen
eller på en kandidat fra den (eller de) nye liste(r). Et eventuelt
afstemningsvalg skal finde sted
tirsdag den 17. november.
Den 24. november mødes det
nye menighedsråd for første
gang og holder konstitueringsmøde i Sognehuset. Fra den 29.
november starter det nye kirkeår, og bagefter kan arbejdet gå i
gang for det nye hold, som er valgt
for en fireårige periode.
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KIRKEGÅRDSHJØRNET
Januar, februar og marts skulle være den stille og
rolige tid for vore gravere, i hvert fald på kirkegården, MEN… Der har alligevel været en del gøremål. Lodbjerg Kirke har, ligesom mange andre
kirker i provstiet, været plaget af tyveri, hvilket
har medført en del ekstraarbejde. Rie og Marianne har også været i gang med at pudse al messingen
- i masser af knofedt!

Vores Sognehus bliver flittigt benyttet i vinterperioden: sangaftener, tirsdagsklub, hyggeaftener,
familiekor og menighedsrådsmøder - hvert arrangement har nærmest sin bord-/stoleopstilling,
som Marianne klarer i en rask vending: bordene
bliver pyntet med lys og blomster, stole sættes
frem eller gemmes væk - alt efter deltagerantallet
- og som en hvirvelvind klarer Marianne oprydning og rengøring, så alt er klar til næste arrangement! Det er også tiden, hvor vi afholder de årlige
MUS (Medarbejder-Udviklings-Samtaler).
Desuden vil jeg også lige tillade mig at afsløre,
hvad de to fantastiske gravere og »eks-graveren«
Birgit helt exceptionelt også kan kreere: en NYTÅRSKUR! Næsten ligesom dronningens - dog er
der heldigvis ingen, der filmer, fotograferer eller
kommenterer den påklædning, vi ankommer i!
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Frivillige, ansatte, menighedsrådsmedlemmer og
deres påhæng bliver, som tak for deres indsats gennem året, inviteret til en hyggelig aften, hvor de 3
skønne kvinder står for aftenens menu:
I år bestod forretten af hjertebrød anrettet med
laks, æg/rejer og æbleflæsk. Hovedret af portvinsmarineret svinekam med flødestuvede kartofler og
salat. Dessert bestod af de lækreste, hjemmelavede
islagkager.

Måske det fik mundvandet til at løbe? Så kunne du
jo overveje at blive én af sognenes frivillige kræfter eller stille op til menighedsrådet (hvortil der er
valg sidst på året, som du kunne læse om på forrige side).
Når vinteren går på hæld (gad vide, om det overhovedet blev vinter?), og foråret begynder at eksplodere, da tages grandækningen jo af, og de livsbekræftende forårsblomster er det næste, der pryder gravstederne. Så kommer gravernes »grønne
fingre« i gang igen!
Hvis du selv sætter noget på kirkegården så husk,
at rådyr/dådyr tilsyneladende ikke kan stå for tulipaner og stedmoder! - i hvert fald ikke på kirkegården i Svankjær.
Medarbejdernes kontaktperson Jette Stüker

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 Nørgaard.

TIRSDAG 3. MARTS - CHARLOTTE KATHOLM

Kommer Charlotte Katholm. Hun fortæller om sin opvækst på
Djursland og vejen frem til at blive fyrmoster på Lodbjerg Fyr.

TIRSDAG 7. APRIL - KARSTEN FRITZNER

Tirsdag d. 7. april kommer Karsten Fritzner, Boddum. Han vil fortælle om sin tilværelse fra fødsel i 1939, krigstiden og vejen frem til
lærerjobbet og nu frugt- og vinavler.
Charlotte Katholm
(Foto: Mette Johnsen)

TIRSDAG 5. MAJ- POUL ERIK SKOV SØRENSEN

Et muntert
og givende foredrag af Poul Erik Skov
Sørensen, Hanstholm - tidligere leder
af Hanstholm Friskole fra 1985 - 2007.
Han fortæller om en anderledes opvækst i Videbæk som dreng i 50´erne
og ung i samme by i 60´erne og 70´erne. Hans forældre var bestyrerpar på
Videbæk Alderdomshjem, og anekdoterne om opfindsomhed og drengestreger derfra er mange.

Poul Erik som dreng

Poul Erik Skov Sørensen

TIRSDAG 9. JUNI - SOGNEUDFLUGT

Turen vil sandsynligvis gå til Vesthimmerland.
Mere info findes i maj-måneds udgave af Sognenyt, men datoen må gerne allerede noteres i kalenderen.

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. 97951273.
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SANGAFTENER I SOGNEHUSET
Igen i år har vi fortsat traditionen med sangaftener
i Sognehuset. Og man må sige, at det godt nok er
en stor succes. Til den første aften med Kirsten
Svensmark, hvor vi hørte om og sang sange af
Benny Andersen, kom der over 80 sangglade folk
og deltog. Man må knibe sig i armen. De første
gæster kommer næsten tre kvarter før for at være
sikre på at få den plads, de har siddet på de sidste
mange år.
Dejligt er det. Det er meget livsbekræftende at
have den glæde at kunne byde velkommen og takke farvel til folk i forbindelse med disse aftener.
Når jeg planlægger aftenerne, så prøver jeg at få fat
i folk til at stå for det, som jeg tænker, kan lave en
afslappet og humoristisk, varm og fornøjelig, folkelig aften (det var mange ting på én gang…). Jeg
tænker, det er dét, folk kommer for; at have en
hyggelig og lystelig, uhøjtidelig aften med oplevelsen af et godt fællesskab.
Noget må vi jo gøre rigtigt, for som sagt så kommer der mange til det.

STADIG TRE AFTENER TILBAGE
Der er stadig tre aftener tilbage, når kirkebladet
her udkommer.
Mandag den 2. marts får vi besøg af en trio, som
består Birthe Aarup, som er sanger, Hans Henrik
Larsen, som er organist, kender af fuglesang og
fotograf, og Elly Hansen, der er bidt af en gal fugl
(hvis man kan være det). Alle tre lokale folk her fra
Sydthy. De vil stå for en aften med ord og toner i
fugleperspektiv.
Fuglene har inspireret digtere gennem alle tider,
og der findes derfor et righoldigt materiale, som
de vil præsentere for os. Vi inviteres til at synge
med på sangene, ligesom fuglenes egen sang præsenteres. Dette krydres med lidt fuglefakta samt en
masse fuglebilleder, og det hele formidles musikalsk, professionelt og muntert.
Sikke en aften - næsten den første dag i marts - at
synge foråret ind med. Mon ikke det vil tø vores
vinterfrosne hjertes kvarts…
Den næste aften er mandag den 16. marts, og
der står den på »rejsefeber«. Johannes V. Jensen hø-
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rer til blandt vore store danske forfattere og var om nogen - en rejsende i verden. Han både rejste
og skrev om rejser på mange forskellige måder.
Denne aften vil vi drage ud på rejse. Vi vil se på,
hvordan rejsetemaet er belyst gennem sang, musik
og digtning, såvel hos Johannes V. Jensen som hos
mange andre.
Dem, der skal være turguider, lede igennem aftenen og »kurere« vores »rejsefeber«, er Karen Bak
Rolskov (fløjte og sang), Else Marie Spanggaard
Drost (klaver og sang) og Else Bisgaard (sang).
Kom og syng med om at rejse.
Sæsonens sidste aften er
mandag den 30. marts,
og det bliver med en anden rejsekammerat, nemlig St. St. Blicher. Vi skal
synge os gennem Blichers
guldalderdigtning og trække tråde til både den nationale, såvel som den lokale
historie samt datidens personer. Blicher var på et
tidspunkt på gennemrejse i Thy, hvor han bl.a.
skrev en sang til Agger kirkes indvielse. Og nu
kan vi altså gense eller genhøre ham i Thy den 30.
marts. Det er Jytte Nielsen, leder af MuseumThy,
som står for denne sidste sangaften i år. Hun er en
rigtig god formidler og vidende fortæller. Så det
bliver en god aften at slutte af med.
Alle aftener er mandage. De varer fra kl. 19.00 til
21.00. De koster 20 kroner, som går til kaffen. Og
ligesom altid, så er alle velkomne.
Vel mødt!
På menighedsrådets vegne,
Kristian Mogensen

MIT STED

Af Luna Grud Sørensen,
Konfirmand i Klitsognene.

Kære Villerupvej,
Jeg kom til dig, da du var smuk og stod i blomst.
Men tiden gik. Du blev kold og hård.
Vinden fra havet kunne mærkes helt inde hos dig.
Bladene var væk. Der var kun vind tilbage.
Den dansende vind førte regn med sig, og der kom sne.
Træerne blev dækket. Store snedriver lå under de bladløse frugttræer. Dine store, stedsegrønne nåletræer
bragte glæde til mig.
Jul. Den glade tid. Rundtomkring var der julelys. Hver gård hængte dem op. Nogle havde rensdyr, andre
blot en kæde, men lige meget hvad man gjorde, kunne man ikke ødelægge den glade julestemning.
Den første vintergæk blev fundet og båret ind i den varme stue.
Den fik plads på bordet. Snart efter var haven dækket med gækker. Krokus stod spredt mellem de snehvide vintergækker.
Kaninerne kom på græs efter en lang vinter i stalden.
Påsken kom med liljer, æg og kirkegang. Påsken bragte familien sammen. Roserne sprang ud. Det blev
sommer, og du var så smuk som aldrig før.
Det blev cykelvejr, så jeg kørte en tur. I kanten af marken så jeg de smukkeste blomster i alle regnbuens
farver. Sommeren var varm, og jeg var tryg.
De kærligste hilsner fra Luna
(Teksten blev nomineret i en elevkonkurrence »Hvem er Danmark«, organiseret af Dansk Forfatterforening)
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VIBER, TORNSKADER, VINDROSLER,
SKOVDUER, HAVØRN
Celeste, som læser litteraturvidenskab på Københavns Universitet, har skrevet nedenstående
novelle, på baggrund af udstillingen ved Lodbjerg Fyr, om fænomenet »Fyrfaldne fugle« og
baggrunden for at registrere dem. Celestes forældre, Ole og Charlotte Faurschou,
har sommerhus i Svankjær. (Red.)

Om natten sværmer fuglene om fyrtårnet. Viber,
tornskader, vindrosler, skovduer, de samles på den
anden side af glasset og skriger. Fyrets kegle oplyser dem kort på sin runde, et glimt af næb og fjer
og blanke perleøjne, så er de fornemmelser igen.
En mand kigger ud på virvaret.
Om morgenen samler han de døde fugle sammen,
som har slået sig ihjel mod glasset. Han noterer
tabene i en lille tabel, så og så mange døde viber,
tornskader, vindrosler, skovduer. Han pudser
fyrets glaspartier rene, men allerede næste
dag har saltgusen sat sig som en fin hinde
over glasset. Havets åndedrag, klistret og
saltet, han skrubber det af med en stivhåret børste og varmt vand. Under tårnet

breder der sig bølgende næringsløse bakker. Bølgerne slår ind mod kysten med hule drøn. Havet
trækker vejret ind og hvirvler småsten ned i sine
vuggende arme, kun for at kaste dem tilbage på
stranden med et fnys. Tang og muslingeskaller
lægger sig i en bræmme, der flugter havets linje
som en broderet kravekant. Mod vest er horisonten en blå tankestreg, mod øst er den krumbøjede
graner. Om aftenen står han i tårnet og ser skyerne
trække sig sammen i spændte knuder. Himlen og
havet syes sammen af regnens tråde til et fortættet tæppe af gråt, der vandrer mod fyrtårnet
som en klippevæg. Regndråberne slår ned i
havet og arrer bølgernes overflade, kaster
skygge over strand og klit, inden uvejret
pludselig er over fyrtårnet og hamrer mod
glasset, fortrænger alle andre lyde.

Lodbjerg Fyr, pressefoto
af Torben Hedegaard
(Nationalpark Thy)
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Stære ved Lodbjerg Fyr, pressefoto
af Susanne Worm (Nationalpark Thy).

par skridt med den umedgørlige vinge, ser den
Næste morgen bærer havet endnu stormens efternæsten forvirret ud. Om dagen sidder han ved
dønninger i sig, små krappe bølger med toppe af
bordet og udarbejder tabeller, mens ørnen passer
skum. Han går ud for at samle døde fugle og finder
sit hjørne. Om natten, når han ligger i alkoven,
en havørn på klipperne. Den store fugl ser på ham
kan han skimte dens hvide hoved og halefjer i
over sit dolkenæb, kraniet lægger sig om øjenhuhalvmørket. Efter et par dage lægger fyrmesteren
lerne som sammentrukne øjenbryn, lyn og torden
en slynge om ørnens vinge, et skelet af sammenføi blikket. Pupillerne er vokset til kanonmundinger
jede træpinde holder vingen strakt og på plads.
midt i det gule. Den ene vinge er underligt strakt.
Han iagttager den. Om natten
Et langt øjeblik passerer, så kaster
drømmer han om havørne. Havhan sin jakke over fuglen og samHavørnen tager et par
ørne i luften, havørne i angreb, de
ler bylten op i favnen. Dyret skriusikre skridt i sandet.
brede vinger på himlen båret opger og basker med vingerne derHimlen over dem er
pe, dykket ned mod havoverflainde, men smerten gør den medlokkende blå…
den, opbremsningen lige før angørlig, han holder den stramt ind
grebet, vingernes brede kile kaster
mod hjertet på vej tilbage til tårskygge på overfladen. Nakken bønet. Han giver ørnen morgenens
jes mod vandet, vingerne justerer højden, kloen
høst af døde fugle at spise. En lille tornskade, ørslår ned i vandet og griber fisken. De stærke vinger
nen kigger først mistroisk på ådslet. Så spidder den
slår og vinder højde igen, op og op. Ørnene cirkkræet med en klo og hakker dolkenæbbet i den
ler i luften og stirrer gult mod jorden, frie og vildunede bug. Blodet siver stille fra det nydøde dyr,
de, hævet over krybet dernede.
mens ørnen river lunser af kroppen og gylper dem
ned i små krampeagtige synkebevægelser. Det
Han tager slyngen af ørnens vinge. Fuglen virrer
rykker i den kraftige nakke. Han sidder længe og
med hovedet og folder ikke vingen ind til kropser på fuglen, der æder langsomt og overlegent.
pen. Han iagttager dyrets vraltende gang rundt i
stuen og den sårede vinge, der slæber over gulvet
Ørnen tager bolig i et hjørne af stuen. Herfra følsom et brudeslør. Han mærker noget forlade sig.
ger den ham med spiddende blik. Når den pudser
sin fjer, ser den venligere ud, og når den vralter et
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ter sig op, fordamper fuglen og blodet trækker sig
baglæns ud af skjortestoffet og ind i huden igen.
Han lægger sig ned i sengen med vidtåbne øjne
Det pusler i det mørke værelse. Havørnen går omkring og basker til væggene med vingerne, men
han drejer ikke hovedet for at se
den. Næste nat flænger havørnen
forhænget til alkoven, et rent snit.
Gult blik, pupiller som
Han samler havørnen op i favnen
Der begynder at lugte af rådne
kanonmundinger,
og snitter halsen over på den.
fisk i stuen. Det er havørnen, der
dolkenæb, hvidt hoved,
Hurtigt, og ud af den krampende
slæber dem ind, og gemmer dem.
hvide halefjer.
krop vælder blodet og suges ned i
Lugten kommer ikke fra et særligt
sandet, det størkner til røde plasted, den siver ud af luften. Han
mager. Han efterlader den store
kan ikke længere sove i stuen, han
krop på sandet og går hjem gennem tungt sand
sidder i tårnet og blinker den gullige træthed ud af
ved vandkanten, gennem springende tanglopper
øjnene.
og knasende muslingeskaller.
En nat er alle småfuglene forsvundet fra himlen. I
Han sætter sig ved bordet i stuen. Så går han op i
stedet kommer havørnene. Han sidder bag glasset
tårnet. Han træder ud på balkonen, men stopper
og ser dem nærme sig. De kommer direkte ned fra
brat. En havørn sidder på kanten af rækværket.
himlen. Først et par stykker og så en sand sværm.
Gult blik, pupiller som kanonmundinger, dolkeKroppene støder mod hinanden i luften, skygger
næb, hvidt hoved, hvide halefjer. Den sidder helt
for månens lys. De kæmper om at komme tættest
stille. Så spreder den sine vinger som en syndflod
på glasset og hamre. Så mange nu, ikke længere
og kaster sig ud. Et skrig flænger luften, en kraftig
særskilte fugle men en fjeret masse af skrig og kløkulstreg på hvidt papir, og den er en solplet på
er. Han lader sit gevær. Hele natten falder døde
himlen.
fugle i en lind strøm mod jorden, men altid komHan vågner i sin alkove, fordi havørnen har sat sig
mer der nye til. De kommer direkte ned fra himpå hans bryst og boret kløerne i ham. Idet han sætlen.
Celeste Borchorst Faurschou
Han bærer fuglen ud, omslynget af sin jakke. Han
går i klitterne med bylten tæt ind til sig, marehalmen bølger som kvindehår. På et passende sted
stopper han op og befrier fuglen. Havørnen tager
et par usikre skridt i sandet. Himlen over dem er
lokkende blå, men dyret bliver
stående, tamt og afventende.
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JEG ER EN LÆSEHEST!
Da Bart for et par dage siden bad mig om at skrive
lidt om, hvad litteratur kan betyde for mennesker,
kom jeg med det samme til at tænke på denne meget positive advarsel:

ADVARSEL
Bøger indeholder bl.a. tanker, ideer, holdninger, kreativitet og æstetik, der kan have
langsigtet påvirkning på mennesker.
Læsning er stærkt vanedannende og kan
medføre ændringer i fx tankegang, livsanskuelse, intelligens og personlighed.

Advarslen har for et par år siden floreret på Facebook blandt bibliotekarer og andre bogmennesker. Jeg tror, at alle læseheste trækker på smilebåndet, når man læser den, for det er jo lige netop
sådan, det er. Vi kan genkende følelsen af det vanedannende i læsning og bestemt
også den langsigtede påvirkning.

af mig og snakke med mig. Jeg hører det ikke, når
jeg læser. Jeg er mester i at holde en samtale i gang
uden at høre efter. Jeg benytter mig af et langstrakt »jae«, »nåe« eller »hm« ind imellem. Det er
jeg ikke så stolt af, men hvis bogen fanger mig, så
er jeg fuldstændig »hooked«. Helt afhængig - måske er der et særligt ord for bogafhængighed. I så
fald er det det, jeg er. Jeg har nu aldrig tænkt, at
det skulle være nødvendigt med afvænning.
Jeg kan godt lide stor alsidighed i det jeg læser.
Klassisk litteratur, moderne danske og nordiske
romaner, krimier, fantasy, historiske romaner.
Det er afgørende:
• om de er godt skrevet,
• om emnet siger mig noget,
• om jeg oplever/ noget nyt ved at læse bogen,
• om sproget er flydende, og
• om bogen/forfatteren formår at fange mig, 		
så jeg har lyst til at læse videre.
Bjarne Reuter (ham med Busterbogen) sagde engang i et foredrag,
at han forsøgte at fange læseren i
løbet af den allerførste side. Hvis
man skal læse en tredjedel af en
bog, inden der rigtigt sker noget,
så fanger den ikke rigtigt. Jeg læser også nogen gange bøger, som
man »bør« læse. Bare for at blive
klogere*.

…måske er der er
Jeg er en læsehest, en litteraturelsærligt ord for
sker, en bogsluger eller bogorm.
bogafhængighed.
I så
Det er ligegyldigt, hvad du kalder
fald
er
det
det,
jeg
er.
mig, men det handler om bøger.
Jeg
har
nu
aldrig
Jeg er altid i gang med en eller
tænkt, at det skulle
flere bøger. Der ligger stakkevis af
være nødvendigt med
bøger ved mit gode læsehjørne i
stuen. Jeg har sågar Mofibo (en læafvænning.
seapp) på min mobil, så al ventetid
Jeg er bibliotekar, og i de første år
kan konverteres til læsetid, - hvad
af mit arbejdsliv har jeg været anenten det er, når Oddesundbroen
sat
i
et
børnebibliotek.
Jeg har en gang oplevet en
er oppe, og jeg derfor sidder fast i en lang kø, eller
dreng,
som
sad
i
et
roligt
hjørne af biblioteket i en
når jeg sidder i lufthavnen, før flyet letter, så har
sækkestol
og
rokkede
frem
og tilbage. Bogen blev
jeg nem adgang til en bog.
holdt i begge hænder, sådan lidt fremstrakt. Jeg
Jeg bliver fuldstændig opslugt, så jeg glemmer alt
blev en smule bekymret, indtil jeg så, at han sad og
omkring mig, og min familie kan stå lige ved siden
læste i Walther Farleys »Den sorte hingst«. Nå så-

* En sådan bog er »Dødevaskeren« af Sara Omar. Det er sådan set en forfærdelig bog, som giver mareridt, men det er
også en bog, som man bliver oplyst af. Sara Omar skriver med et ønske om at reformere Islam. Hun vil med sine debutromaner problematisere vold, undertrykkelse, stigmatisering og social kontrol af kvinder i Kurdistan, men også blandt
muslimer i Vesten.
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nogen og måske ændre noget med det trykte ord,
som blev forstærket med Preben Wølcks noget
voldsomme billeder.
Børn, der får læst højt, og som vokser op med muligheden for at læse og for at gå på opdagelse i en
spændende bogreol, bliver som regel også gode
læsere som voksne. Men i dag er der stor konkurrence om børns opmærksomhed. Næsten alle børn
har i dag en mobil, som bruges til alt andet end at
ringe eller sende sms med. Der er alle mulige spil
og portaler, hvor børn kan blive underholdt. DerEn læsehest
hjemme har børnene og deres forældre måske den
store TV pakke eller adgang til forskellige
streamingtjenester, og der er mange, der forklarer
dan, - drengen var da bare blevet så fanget af bobørns dalende læselyst med disse faktorer. Der er
gen, at han i sin fantasi var blevet til Alec Ramsey,
jo kun et vist antal timer i et døgn, og der skal tid
som red på ryggen af hingsten. Han holdt tømtil at lære at læse, og tid til at fordybe sig i en bog,
merne (bogen) langt nede på halder er så fantastisk, at der nærmest
sen af Sorte og var lige ved at vinkører en film på indersiden af øjde et væddeløb. Jeg smilede og lod
nene, mens man læser.
[Det er] blandt de 15
ham være. Det endte med, at han
- 34 årige, at der er
Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen så
læste, slugte eller absorberede hele
størst efterspørgsel
sætter Kulturministeriet fra efterserien. Det var næsten magisk.
efter den fysiske bog.
året 2019 fokus på børns læselyst
Det er det, gode bøger, god littemed en læseindsats. Indsatsen skal
ratur kan. Man bliver suget ind i
være med til at løfte udfordrinfortællingen og glemmer tid og sted. Man drømgerne med børns dalende læselyst ved at give børn
mer nogen gange om bogens virkelighed om natflere gode læseoplevelser i fællesskab i skolernes
ten, og man diskuterer glad og gerne den seneste
fritidstilbud.
bog man har læst med den nærmeste, der gider
Med læselystpuljen skal det lokale samarbejde
høre. Det kan være kollegaen, klassekammeraten,
mellem biblioteker og fritidsordninger/fritidsmedpassageren, naboen eller familien.
hjem sættes i spil for at styrke børns lyst til læsJeg har det helt rigtige arbejde. Der går jo ikke en
dag, uden jeg får mulighed for at anbefale eller diskutere en god bog.
Litteratur kan, ligesom billedkunst, musik, teater
og anden kunst påvirke et menneske. Jeg er opvokset i et bogtrykkeri (næsten), og der blev læst
meget og der var mange bøger i mit barndomshjem. Så jeg blev præget i en meget tidlig alder.
I min fars bogtrykkeri blev Knud Sørensens (forfatter fra Mors) første bøger trykt. Én af dem, som
jeg særligt kan huske, er »Eksplosion« fra 1961.
Den blev lavet i samarbejde med billedkunstneren
Preben Wølck, som lavede linoleumssnit til Knuds
tekst. Bogen var typisk for tiden, for dengang var
mange mennesker bange for oprustning og i sidste
ende atomkrig. Når jeg husker tilbage, så var det
første gang, jeg oplevede, at man kunne påvirke

18

Et blik på sofabordet i Bentes stue

Formand for Danmarks Biblioteksforening Steen
Bording Andersen sagde i den forbindelse: »Jeg
gentager gerne, også til alle dommedagsprofeterne: den
fysiske bog er ikke uddøende, heller ikke på bibliotekerne.
Undersøgelsen viser klart, at den fysiske bog stadig er i høj
kurs hos læserne. E-bogens ankomst er således ikke en
trussel mod den fysiske bog, men kan til gengæld få flere til
at være med på læsevognen, og det er jo egentlig ikke så
ringe! Det vigtige er jo ikke, om folk læser e-bøger eller
fysiske bøger, men at de læser bøger«.
De fysiske bøger og e-bøgerne lever altså side om
side i bedste velgående. Bogelskerne skelner ikke
mellem de fysiske bøger og e-bøgerne. De gør,
som jeg gør. Den tykke bog, som kræver fordybelse, er til lænestolen hjemme i stuen med the eller kakao ved siden af, og e-bøgerne på mobilappen, måske med en krimi eller lidt lettere læsning,
er til ferien på Kreta, eller når man holder i en kø
ved Oddesundbroen.
Bente Nyborg, Bibliotekar på Uddannelsescenter
Holstebro og bosat i Svankjær

Sande læseheste kan sagtens klare e-bøger
fra mobiltelefoner...
ning. Her skal konkrete læselystprojekter give
børnene gode oplevelser med læsning i fællesskab,
så de oplever, at læsning og lytning af litteratur er
en sjov, spændende og meningsfuld aktivitet på
linje med de øvrige tilbud i fritidsordningen.
Mange folkebiblioteker arbejder allerede med at
styrke læselysten hos børn. Bibliotekerne har en
nøgleposition i arbejdet med læselyst, fordi bibliotekernes ansatte har stor erfaring med at motivere
børn til læsning blandt andet med afsæt i det enkelte barns interesse.
For år tilbage, da e-bøgerne begyndte at vise sig på
markedet, var der mange dommedagsrøster, der
nærmest forudsagde den fysiske bogs død. Sådan
er det heldigvis ikke gået.
I en undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening fra 2018 siger 62 % af de forespurgte, at de
foretrækker den fysiske bog, og at det mod forventning er blandt de 15 - 34 årige, at der er størst
efterspørgsel efter den fysiske bog.

En læsehest
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THY-ORD
Af Else Bisgaard

Der findes rigtig mange digte, som handler om vores lokalområde. I dette Sognenyt har vi valgt et digt af
Hans Bakgaard.
Hans Bakgaard blev født i Ydby i 1891 og arbejdede ved landbruget, inden han gik i gang med en uddannelse som sanger og senere operasanger. Han blev dog aldrig færdiguddannet indenfor operaen selvom han
havde både talent og en smuk stemme. Han rejste til Amerika for at realisere en drøm om verdensberømmelse, men efter 9 år vendte han hjem, helt hjem, til barndomsegnen, hvor han boede resten af sit liv i
huset »Røverreden«.
Han huskes endnu af mange lokale for sin særlige personlighed, sin kærlighed til Thy, sine digte og foredrag, som han ofte afviklede iført kjole og hvidt - og gummistøvler! Han fik udgivet flere digtsamlinger
og lavede i 1950 filmen »Ræven fra Boddum Bæk«, baseret på romanen af samme navn.
Digtet »Jeg venter« udtrykker på en fin måde glæden ved naturen: jægeren der i sin venten på byttet oplever den umiddelbare glæde ved naturen og ved blot at være til.
Hans Bakgaard døde i 1972 og ligger begravet på Ydby Kirkegård.

JEG VENTER
Jeg venter spændt på skovens buk
mens kvældens milde, svale dug
forkynder dagens sidste suk.
Min bøsse ligger hos mig ladt;
kom skovens buk, jeg er parat;
men se, hvor smukt det går mod nat.
En stjerne glimter, svagt og mat,
mens gøgekuk i skov og krat
velsigner blidt den lyse nat.
Igennem løvet går et sus
lig salmesang og orgelbrus
en søndagsstund i kirkehus.
Kom buk, kom ikke; som du vil,
i denne aftens drømmespil
er lykken blot at være til.
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KVINDERNES INTERNATIONALE
BEDEDAG 2020
Fredag den 6. marts kl. 19.00 afholdes
»Kvindernes Internationale Bededag« i Hurup Kirkecenter, Kirkevej 42A i Hurup.
»Kvindernes Internationale Bededag« er en
verdensomspændende bevægelse 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: »Rejs dig! Tag din båre og gå!«.
Forskellige kvinder fortæller i gudstjenesten om deres egen baggrund i Zimbabwe
og om de præcise udfordringer, 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.
Kaffen er gratis. Vi synger efter Den danske Salmebog. Der er indsamling til projekter i udlandet.
Kontakt: 26 21 12 84 el. 97 95 11 33 - Alle kvinder uanset alder er hjertelig velkomne.
Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm
www.kvindebededag.dk

PINSEMORGEN
Pinsemorgen i Klitsognene behøver næsten ikke at forklares. Mange fra nær og fjern kommer
trofast til Lodbjerg Kirke kl. 6.00 for at starte dagen med Pinsegudstjenesten. Derefter indbyder
klitplantør Per Kynde os til en rundvisning i skoven, hvorefter vi er velkommen i plantørboligen
til morgenkaffe og fællessang. Hvis man synes kl. 6.00 er lidt for tidligt, vil der også være mulighed for at komme til gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa kl. 10.30.
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FRA PASTORATETS FOTOALBUM

Mange deltagere til sæsonens første sangaften

Stor koncentration blandt deltagerne i
pastoratets spille- og hyggeaftenerne

FASTELAVN
Søndag den 23. februar holdes der fastelavnsfest i Svankjær.
Festen begynder kl. 14.00 med en børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa
Kirke.
Derefter tager vi til Sognehuset, hvor børnene vil slå katten af tønden. Der vil være
kaffe, kage og sodavand.
Arrangementet arrangeres i et samarbejde
med Beboerforeningen.
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KONTAKT
Præst:
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28 /
Mail: baau@km.dk
Fra den 13. til og med den 16.
marts og fra den 27. til og med
den 30. april har Bart ferie.
I marts henvises til Kirsten
Haaber (konstitueret præst
i Snedsted, tlf. 97934091),
mens der i april henvises til Ivan
Tabrizi (præst i Nørhå,
tlf. 9793 4221).
Menighedsrådsformand:
Ulla Hilligsøe,
Lodbjergvej 50,
7770 Vestervig
Tlf. 26 36 80 59
Mail: uhilligsoee@gmail.com
Graver:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Mobil: 23 37 98 32
Mail: graver@klitsogne.dk
Kirkebladsudvalg:
Kirsten Christensen,
Ina Mogensen,
Jette Stüker og
Bart Vanden Auweele (ansv.)
Mere info?
Se vores hjemmeside
www.klitsogne.dk
Vi er også på Facebook.
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AKTIVITETER

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

FEBRUAR

Søndag den 23. kl. 14.00 - 16.30
				
Tirsdag den 25. kl. 19.00 - 22.00
Torsdag den 27. kl. 19.00 - 21.00

MARTS

Mandag den 2. kl. 19.00 - 21.00
Tirsdag den 3. kl. 14.30 - 16.30
Torsdag den 5. kl. 16.30 - 17.15
			 kl. 19.00 - 21.00
Tirsdag den 10. kl. 19.00 - 22.00
Torsdag den 12. kl. 19.00 - 21.00
Mandag den 16. kl. 19.00 - 21.00
Tirsdag den 17. kl. 19.00 - 21.00
Torsdag den 19. kl. 19.00 - 21.00
Søndag den 22. kl. 19.30 - 20.30
				
Tirsdag den 24. kl. 19.00 - 22.00
Onsdag den 25. kl. 19.00 - 21.00
Mandag den 30. kl. 19.00 - 21.00

APRIL

Torsdag den 2. kl. 16.30 - 17.15
			 kl. 19.00 - 21.00
Tirsdag den 7. kl. 14.30 - 16.30
			 kl. 19.00 - 22.00
Tirsdag den 14. kl. 19.00 - 21.00
Tirsdag den 21. kl. 19.00 - 22.00
Torsdag den 23. kl. 19.00 - 21.00
Lørdag og søndag den 25.-26.
Torsdag den 30. kl. 19.00 - 21.00

MAJ

Søndag den 3. kl. 9.15 - 10.15
Mandag den 4. kl. 19.00 - 21.00
Tirsdag den 5. kl. 14.30 - 16.30
Torsdag den 7. kl. 16.30 - 17.15
			 kl. 19.30 - 21.00
Tirsdag den 12. kl. 19.00 - 20.00
Onsdag den 13. kl. 17.00 - 21.00
				
Pinsedag den 31. kl. 6.00
				
			 kl. 10.30

Fastelavnsgudstjeneste (Hvidbjerg V.Aa Kirke) 		
og tøndeslagning (i sognehuset).
Hyggeaften.
Familiekor.
Sangaften (Ord og toner i fugleperspektiv).
Tirsdagsklub (v. Charlotte Katholm).
Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Familiekor.
Hyggeaften.
Familiekor.
Sangaften (om Johannes V. Jensen).
Menighedsrådsmøde.
Familiekor.
Musikgudstjeneste (Hvidbjerg V.Aa Kirke,			
familiekoret medvirker).
Hyggeaften.
Familiekor.
Sangaften (Steen Steensen Blicher).

Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Familiekor.
Tirsdagsklub (v. Karsten Fritzner).
Hyggeaften.
Familiekor.
Hyggeaften.
Familiekor.
Konfirmandudflugt til Aarhus og Randers.
Familiekor.

Morgenkaffe inden gudstjenesten.
Alsang-aften ifm. befrielsesjubilæet.
Tirsdagsklub (v. Poul Erik Skov Sørensen).
Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Familiekorets forårskoncert (Hvidbjerg V.Aa Kirke).
Orienteringsmøde ifm. Menighedsrådsvalget.
Menighedsrådsmøde og kirkesyn 			
(Vi starter i Lodbjerg Kirke).
Gudstjeneste, skovtur og morgenmad hos klitplantøren
(Lodbjerg kirke og Lodbjergvej 39).
Gudstjeneste (Hvidbjerg V.Aa Kirke).

