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

GUDSTJENESTER
MAJ
Søndag den 19.: Ørum -9.00
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen

Søndag den 26.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

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

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

Pinsedag, søndag den 9.: Lodbjerg - 6.00 og 
Hvidbjerg V.Aa - 10.30 v. Bart. Efter guds-
tjenesten i Lodbjerg er der mulighed for skovtur og 
morgenkaffe hos Birgit og Per Kynde (Lodbjergvej 
39). Kirkekaffe i Hvidbjerg.

2. Pinsedag, mandag den 10.: Fælles provsti-
friluftsgudstjeneste på Ashøje - 10.30

Søndag den 16.: Ørum  - 10.30 v. Bart. 
Efterfølgende kirkekaffe.

Søndag den 23.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

Søndag den 30.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00 
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen

JULI
Søndag den 7.: Lodbjerg - 9.00
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen

Søndag den 14.: Ørum - 9.00
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen

Søndag den 21.: Lyngby - 10.30
Friluftsgudstjeneste v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe 
og sommersange (Lyngbyvej 32).

AUGUST
Søndag den 4.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende Kirkekaffe

Søndag den 11.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30 
v. Bart. Morgenkaffe i sognehuset kl. 9.15

Søndag den 18.: Ørum -10.30  
v. Bart. Efterfølgende Kirkekaffe

Søndag den 25.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30  
v. Bart. Efterfølgende Kirkekaffe.

SEPTEMBER
Søndag den 1.: Lodbjerg - 9.00   
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.
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DEN SANDE GLÆDE
Det fortælles om Frans af Assisi, stifteren af Fran-
ciskanerordenen, at han som gammel mand, midt 
om vinteren, engang var på vej til fods fra byen 
Perugia til klosteret i Assisi, sammen med sin ven, 
broder Leo. Pludseligt spurgte Frans: »Leo, ved du 
egentligt, hvornår man møder sand glæde?«. 
»Nej«, svarede denne. »Forestil dig, Leo«, sagde 
Frans, »at der kommer et budskab om, at alle pro-
fessorer fra universitetet i Paris har sluttet sig til 
franciskanerbevægelsen. Jeg siger dig: dette er ikke 
den sande glæde. Eller forestil dig, at alle biskop-
per fra Vesteuropa har sluttet sig til vores orden. 
Igen: dette er ikke den sande glæde. Eller, at en af 
franciskanerne er rejst til de van-
tro og har omvendt dem alle til 
troen; eller, at jeg har fået så me-
gen nåde fra Gud, at jeg helbreder 
syge eller måske er i stand til at 
vække de døde til live igen. Jeg si-
ger dig, sand glæde findes ikke i 
nogen af disse ting«.

»Hvad vil du så mene, den sande 
glæde er?«, spurgte broder Leo.

»Jeg mener, det er dette«, sagde Frans, »Forestil 
dig: vi i tager hjem fra Perugia tilbage til klostret i 
Assisi, og vi ankommer der midt om natten; og 
det er vinter, mudret og så koldt, at der har dannet 
sig istapper på kanten af min dragt, som bliver ved 
med at slå imod mine ben, så blodet flyder fra så-
rene. Jeg kommer til porten, og efter at jeg har 

banket på og kaldt efter 
portneren i et stykke tid, 
kommer en broder og 
spørger: »Hvem er det?«. Jeg svarer: »Broder 
Frans«. Og han siger: »Gå bort; det er ikke et tids-
punkt at vandre omkring på; du kommer ikke 
ind«. Og når jeg så insisterer, svarer han: »Gå bort, 
du er et enfoldigt og ulærd menneske; vi er så 
mange, og vi har ikke brug for dig. Du kommer 
bestemt ikke ind på denne tid af natten!«. Men jeg 
giver ikke op og råber: »Tag imod mig i nat for 
Guds kærligheds skyld«. Og han svarer: »Ikke tale 
om. Gå bare hen til asylet, hvor de spedalske bor, 

og spørg der«. Jeg siger dig, hvis 
jeg da har tålmodighed og ikke bli-
ver oprørt, så er dette den sande 
glæde og den sande dyd og sjælens 
frelse«.

UDSTØDT AF DEN ORDEN,  
HAN HAVDE STIFTET
Denne fortælling, som stammer 
fra Fiorettierne, en samling fortæl-

linger af og om Frans af Assisi, lyder umiddelbart 
som en mærkelig og lidt for from historie, hvor 
pointen må være, at man skal glæde sig over uret, 
og at frelsen nok kommer efter denne verdens tå-
redal. Sådan kunne man forstå fortællingen - og 
det har man også gjort i tidernes løb.

Når man ikke ejer 
noget, når man ikke 

forskanser sig bag ved 
det, man har og kan, 
kan man komme sin 

næste nær.
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Franciskanerklosteret i Assisi.
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Frans føler, at han kun 
kan komme sin 

nødstedte næste nær, 
når han tør anerkende 

sin egen sårbarhed.

Men det er ikke fortællingens pointe. Tværtimod. 
Når Frans drøfter den sande glæde med broder 
Leo - netop på vej fra Perugia til moderklostret i 
Assisi - er hans fortælling ikke blot frugten af et 
tilfældigt tankeeksperiment. Fortællingen afspej-
ler faktisk Frans egne erfaringer. I de sidste år af sit 
liv følte Frans sig nemlig uønsket, næsten forrådt, 
af den klosterorden, som han selv havde stiftet. 
Franciskanerne var blevet en klosterorden, på lige 
fod med mange andre ordner i middelalderen. 
Godt nok en meget succesrig klosterorden - med 
mere end tretusind brødre - men Frans havde op-
rindeligt aldrig haft et ønske om at oprette klostre. 
Han stiftede en bevægelse - et fællesskab af brødre 
og søstre, som netop ikke havde deres eget hjem 
eller kloster eller abbedi eller orden, men som be-
vidst valgte at slå sig ned der, hvor de fattige, de 
udstødte befandt sig.

I Frans’ første regel for Franciskanerbrødrene skri-
ver han: »Overalt hvor brødrene 
opholder sig, uanset hvorhenne, 
skal de passe på med aldrig at til-
egne sig et bestemt sted eller fra-
sige andre dette sted. Og enhver, 
som kommer til dem, ven eller 
fjende, tyv eller røver, enhver skal 
blive modtaget med venlighed og 
imødekommenhed«.

Frans, der selv var udstødt af sin familie - efter at 
hans far havde frataget ham efternavnet, arven og 
afbrudt enhver kontakt  oplevede, at netop dette 
ikke kun medførte en enorm skrøbelighed og sår-
barhed, men også en enorm frihed. Når man ikke 
ejer noget, når man ikke forskanser sig bag ved 
det, man har og kan, kan man komme sin næste 
nær.

AT ANERKENDE SIN EGEN SÅRBARHED
Frans’ fortælling kan læses som en refleksion over 
lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Lig-
nelsen handler, synes Frans, ikke så meget om det, 
samaritaneren gør, men først og fremmest om, at 
han vælger at komme den nødstedte nær. At man 
bliver sin næstes medmenneske - sin næstes lige.

En Langfredag, da Frans er til gudstjeneste, hører 
han i kirken, at der bliver sagt følgende om Jesus 

- den lidende tjener: »Vi så ham, men vi brød os 
ikke om synet. Foragtet og opgi-
vet af mennesker, en lidelsernes 
mand, en spedalsk, én, der var 
ramt, slået og plaget af Gud, sådan 
betragtede vi ham«. Ordene gør 
indtryk på Frans - og, selvom han 
er utrolig bange og gruer for det, 
så vælger han på disse ord at tage 
hen til de spedalske i landsbyen tæt 

på, for at vaske deres fødder. Han bliver en af dem 
- udstødt, for enhver kontakt med spedalske med-
fører isolation. Men Frans genkender sig i dem og 
føler, at han kun kan komme sin nødstedte næste 
nær, når han selv tør anerkende sin egen sårbar-
hed.

Klosterordenen, Franciskanerne, glemmer hurtigt 
Frans’ oprindelige erfaring. Brødrene vælger at 
bygge klostre, arbejde for socialt udsatte - ikke som 
ligemænd, men som hjælpere. De ønsker ikke at 
blive udstødte, tværtimod, de higer efter anerken-
delse, efter succes, efter målbare resultater. »Gå 
bare hen til asylet, hvor de spedalske bor«, siger 
munken til Frans i fortællingen, »måske kan du 
overnatte dér«.

Hvis jeg da har tålmodighed og ikke bliver oprørt 
- ikke bliver vred og skuffet, ikke dømmer eller 
fordømmer, eller prøver at tro og overbevise al-
verden om, at jeg har ret, at jeg ved bedre, at jeg 
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Frans og Leo på vej til Assisi
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SOGNEUDFLUGT - MØNSTED OG ALHEDEN
Klitsognenes udflugt finder sted tirsdag d. 11. juni fra kl. 9 - ca. 17.30.

Som vi plejer, begynder vi med morgenkaffe i Sognehuset, og derefter kører vi (kl.9.45) direkte til 
Mønsted Kalkgruber, hvor et minitog kører os fra selve kalkværket og ind i gruben (og tilbage 
igen). Der bliver tid til at se mere af området på egen hånd.

Vi spiser middag på Den kgl. privilegerede Mønsted Kro. Turen går nu videre til Frederiks Kirke 
- bygget til kartoffeltyskerne. Sidste stop er Kongenshus Mindepark, og eftermiddagskaffen drik-
kes ved udsigtstårnet i parken. Der bliver også mulighed for en gåtur i Herredsdalen med minde-
sten for hedeopdyrkere bl.a. fra vores egn: Hassing-Refs Herred. 

Alle er velkomne og turen er også velegnet for gangbesværede.

Pris for hele dagen (incl. middag) er 200 kr.

Tilmelding til Vera Møller på tlf. 97 94 81 63 eller 50 95 27 13 senest d. 2. juni

skal banke portneren på plads, men tværtimod ta-
ger dérhen, hvor jeg får lov til at være - når dette 
sker, siger Frans, har jeg fundet den sande glæde. 
Den sande frihed.

MENNESKERNES VÆRDI
Lykkeligt det menneske, siger Frans, som ikke fø-
ler sig bedre eller mere værd, når andre roser ham, 
end når de betragter ham som værdiløs eller forag-
telig, for så meget et menneske er værd i Guds øj-
ne, så meget er dette menneske værd, ikke mere, 
ikke mindre. Lykkelig den Guds tjener, som elsker 
sin bror med samme kærlighed, når denne er syg 
og ikke kan gøre gengæld, som når denne er rask 
og kan gøre gengæld…

Forestil dig et menneskes ansigt, der lige har fået 
ret! Det er ikke nødvendigvis et særligt kønt syn. 
Forestil dig så et menneske, som føler sig elsket og 

værdsat - et menneske, hvis skyld er tilgivet og 
glemt. Et menneske, al blindhed og spedalskhed 
på trods, der ved sig beriget med et godt, presset, 
rystet, topfyldt mål af Guds kærlighed over sig. 
Sådanne mennesker er vi kaldet til at være!

 Sognepræst  
Bart Vanden Auweele

Frans af Assisi, efter et fresko af Cimabue
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KONFIRMAND-WEEKEND 
TIL AARHUS/HASLUND

Lørdag den 30. og søndag den 31. marts var vi på 
konfirmandweekend i Aarhus og Haslund. Efter 
en lang køretur mødtes vi med Bart og sønnen, 
Niels.

Bart havde arrangeret et fantastisk program, hvor 
vi først besøgte den Jødiske Kirkegård, som lig-
ger lige op af en meget trafikeret vej midt inde i 
Aarhus by. Kirkegården var efter 
jødisk tradition fredet for altid.

Bagefter var der Poverty walk på 
programmet. Det går ud på, at vi 
blev vist rundt på Sydhavnen og i 
den indre by af en tidligere hjem-
løs og stofmisbruger. Ali var 33 år. 
Havde været misbruger fra han var 
16. Siddet i fængsel i næsten 10 år 
tilsammen. Havde 3 betingede udvisninger fra 
Danmark. Han var født i Somalia, men havde boet 
i Danmark siden han var 2. Han viste os hjemløses 
og udsattes verden i Aarhus. Vi fik hele hans livs-
historie - kultursammenstød og svigt. Han var 
meget åben og ærlig - og gav os lov til at spørge 
om ALT, hvad vi havde på hjertet: der var ingen 
dumme spørgsmål - det var kun ham, der kunne 
svare dumt!

Vi så alle sammen Aarhus fra en helt anden side - 
og tankerne kørte på max-blus! Ali var taknem-
melig for, at han fik lov til at lave disse rundvisnin-

ger for alle, som kunne have lyst til at få indsigt i 
de hjemløses hverdag. For ham var det en slags 
terapi - og efter sådan en 2-timers rundvisning, 
som i øvrigt fløj afsted - havde han oftest brug for 
at gå en tur helt for sig selv i naturen for at få styr 
på sit tankemylder.

Han viste os mange af de forskellige væresteder. 
Steder, hvor man som hjemløs kan 
finde på at overnatte, hvor man 
køber stoffer, stjæler i butikkerne, 
for at få penge til det næste fix! 
Det, der nok gjorde mest indtryk, 
var »Nåle-parken« - ikke nåle fra 
nåletræer i Nationalparken - Nej! 
Her var der tale om et udendørs 
område - som i øvrigt var helligt 
for misbrugerne og pusherne, som 

kom med pinde til at lave bål i en tønde, som mis-
brugerne kunne varme sig på om vinteren - (og så 
lige spørge, hvilke stoffer de skulle tage med næste 
gang, de kom forbi!) Politiet måtte ikke komme i 
nåleparken. Der var 2 shelters/skure - det ene var 
til at ryge hash og tage milde stoffer i - det andet 
var til at indtage de hårde stoffer: heroin, kokain! 
Midt imellem var der en vandhane, hvor de kunne 
skylle blodet væk, såfremt de ramte forkert, når de 
stak sig med deres kanyler. De lå i øvrigt rundt 
omkring med blod i - føj! Det var et uværdigt og 
ynkeligt liv. Venskab og sammenhold blev sat over 

Det der nok gjorde 
mest indtryk var 

»Nåle-parken« - ikke 
nåle fra nåletræer i 

Nationalparken - Nej!

Foran den  
jødiske kirkegård.
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styr, når man havde brug for hurtige penge eller 
narko. Så stjal man gerne fra hinanden.

Da vi mødtes med Ali hilste vi med at give hånd - 
men da vi tog afsked, gav vi ham alle et kram - og 
ønskede det bedste for ham, så han kunne blive 
ved med at passe sit arbejde i køkkenet på VIA 
University og have disse rundvisninger, så han kun-
ne blive ved med at bo i sin lejlighed, som han blev 
indkvarteret i ved hjælp af den bedste præst i Aar-
hus - ham fra Frelsens Hær.

Snakken gik meget på, at vi hå-
bede, at han kunne klare det - så 
hans drøm kunne gå i opfyldelse: 
nemlig at blive psykoterapeut - 
det var en sådan, der havde hjul-
pet ham, da han efter 3 måneders 
mislykket forsøg på afvænning 
ikke ville fortsætte behandlingen. 
Han var da blevet mødt med: at 
de da heller ikke troede på, at han 
kunne klare det! Så trodsede han 
dem - tog kampen op og blev 
clean!

Efter afskeden med Ali var vi alle 
på Jensens Bøfhus, hvor vi fik 
rigtig lækker mad! Vi fik lidt fri-

tid i gågaden, hvor nogle af os 
valgte at tage på Salling Roo-
ftop, hvor man kunne se Aarhus 
højt fra oven.

Aros var næste stop - men på ve-
jen dertil gik vi på opdagelse i 
Den Katolske Kirke. Meget 
smukt - og vi skulle prøve at se 
efter forskelle sammenlignet 
med vore kirker.

På Aros så vi 10 kunstværker, 
som havde en eller anden sam-
menhæng med kristendommen 
- vi gik faktisk fra Helvede til 
Himlen. Bart underviste og 
hjalp os med at forstå værkerne.

Fra Aros tog vi videre til Basar 
Vest - en helt anden verden midt 

i Danmark. Meget farverigt, mange fremmede 
sprog, mange mennesker af anden etnisk her-
komst, eksotiske dufte, krydderier og utroligt me-
get frugt og grønt.

Vi mødtes med Barts kone, Louise, og deres søde 
datter, Silke, og sammen spiste vi alle på Al Sul-
tan i Basar Vest. Lækker, fremmed, anderledes 
mad.

Konfirmanderne i regnbuen på Aros.

Caroline, Freja, Amalie og Victor på Salling Rooftop.
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TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben deltager i sogneudflugten den 11. juni. I juli og august holder vi ferie, men vi er 
klar igen tirsdag d. 3. september.

Kirken var helt 
anderledes - og 

alligevel var der de 
samme ting, som 
i vore 3 kirker.

Herefter tog vi kurs mod Haslund, hvor vi blev 
indkvarteret i Sognehuset, den gamle præste-
gård. Da luftmadrasser var pustet op og dyner, 
puder og soveposer gjort klar - gik 
vi over i den nye bolig, hvor Bart, 
Louise, Niels og Silke bor. Der 
ventede hygge og brætspil.

Bagefter gik vi til ro med ømme 
fødder og hovederne fyldt med 
oplevelser og indtryk.

Søndag morgen spiste vi morgen-
mad. Gik en lille morgentur med 
Bart - og deres nuttede hund, Stina - og bagefter 
var vi til gudstjeneste i Haslund Kirke, hvor Lou-
ise er præst. Hun fortalte om at dele brød med hin-
anden, og ved at tænke på hinanden og dele med 
hinanden er der altid nok til alle.

I kirken mødte vi en imødekommende dame. Hun 
havde rødder i Thy, hvor hendes farmor havde 
boet.

Så stod den på McDonald´s til frokost - og næste 
punkt var Enghøj Kirke. Det var en top-moder-
ne, arkitekttegnet kirke, hvor lyset havde været 

meget vigtig for arkitekten. Kir-
ken var helt anderledes - og allige-
vel var der de samme tin, som i 
vore 3 kirker. Det var en præst, 
som viste rundt. Det sjove var, at 
hun kendte vore kirker meget 
godt, men det var, fordi hun også 
var fra Thy!

Efter at have mødt alle de thyboer, 
trængte vi til at komme hjem til 

Thy.

Tak til Bart for en spændende og lærerig tur - og 
for hans familie for deres gæstfrihed.

Julie, Nicklas, Caroline, Victor, Amalie og Freja

KIRKEVANDRING I SKYUM 
Tirsdag d. 28. maj kl. 19.00

Lektor, cand. mag. Else Bisgaard, 
Sundby, fortæller om Skyum Kir-
ke, og der bliver mulighed for at gå 
en tur på kirkegården. Herefter er 
der kaffebord i Kirkecentret i 
Koldby, Algade 18. Aftenen sluttes 
med en andagt. Det er en aften for 
alle. (Nærmere annoncering i ugeavi-
serne). Vel mødt!

Distriktsforeningen Sydthy
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KIRKEGÅRDSHJØRNET
Et kirkegårdsdige er ikke bare et dige. Det er en levende organisme, et hjemsted for 
sjældne planter og insekter. Kirkegårdsdiger rummer nogle gange planter fra 
svundne tider.

Men kirkegårdsdiger kræver også af og til en hjælpende hånd. Det har være en 
meget tør sommer og en våd vinter. Pludseligt brasede et stort stykke af diget ved 

Ørum Kirke sammen. Tak til graverne, kirkeværge og entreprenørfirma for at godt stykke genop-
bygningsarbejde. Jette Stüker
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Alle folk har en historie, som er værd at fortælle. 
Niels Andersen, som bor sammen med sin Ane 
Marie Foget ude i Lyngby, har jeg kendt i cirka 
fyrre år, men af en eller anden grund var det først 
torsdag den 28. marts 2019 om aftenen, han satte 
sig ned og fortalte mig sin livshistorie.

Ane Marie, som gør den i kunst, 
var til møde i Thisted. Niels bød 
på kaffe og en slant rødvin, alt 
imens han fortalte af karsken 
bælg.

Han blev født i Gl. Bedsted den 
22.03.1952, så I kan vel regne ud, 
at han lige har fejret sin 67 års fød-
selsdag og dermed godt og vel er 
nået til skelsår og alder. Forældrene hed Jenny og 
Peter Andersen. Peter var landsbyens smedeme-
ster, men hans pastorat rakte vidt omkring, og 
mange af I læsere kendte uden tvivl ”Peter Smed.” 
I alle tilfælde cirkulerer der stadigvæk på egnen 
gode historier om ham. Peter, som døde af en 
blodprop i 1978, blev kun 61 år. Han havde i man-
ge år forinden indtaget hjertemedicin, og han gik 
med pacemaker.

FRA »BETTE KLAAS« I HABÆK SKOLE 
TIL BEDSTED SKOLE
Niels, som var enebarn, begyndte sin skolegang i 
»bette klaas« i Habæk skole i 1959. Han husker 
endnu, hvor skræmmende de store otteårige fra 
»stuer klaas« så ud, da han første dag så dem, men 
det skal siges, at han kendte flere af dem i forvejen, 
og de var jo egentlig ikke så farlige. Han har glemt, 
hvad lærerinden hed, men han mener at huske, at 
hun så noget halvgammel ud. I Habæk skole skulle 
han kun møde tre dage om ugen.

Året efter var freden forbi. Habæk skole blev ned-
lagt, og Niels blev flyttet til den ny-indviede Bed-
sted Skole, hvor der var et sandt mylder af elever 
og masser af lærere. Her gik Niels i skole fem dage 

om ugen til og med 9. klasse. Han afsluttede sko-
legangen med Teknisk Forberedelseseksamen.

Nu lå verden åben for Niels, men han havde længe 
vidst, hvad han ville. Først ville han være smed, og 
derefter ville han ud at sejle på de syv have.

BESTOD MASKIN-
MESTEREKSAMEN
Han kom straks i smedelære hos 
far Peter, og da han efter fire års 
læretid havde aflagt svendeprøve, 
skulle han være soldat. Han var 
udtaget til forsyningstropperne 
og skulle ligge i Ålborg, men et 

lægetjek afslørede, at der var noget galt med hans 
ene nyre. En overlæge på Ålborg Sygehus anbefa-
lede, at Niels fik nyren fjernet, og under den efter-
følgende operation viste det sig, at Niels var født 
med en nyrefejl.

Egentlig havde Niels set frem til militærtjenesten, 
men nu blev han fritaget for denne, så han søgte 
straks optagelse på Ålborg Maskinmesterskole og 
kom ind.

MED TORM PÅ DE SYV HAVE
Efter som 24-årig at have bestået maskinmesterek-
samen kontaktede han rederiet Torm, som var 
Danmarks næststørste rederi. Han tilbød sin ar-
bejdskraft og blev straks ansat med påmønstring i 
december 1973. Skibet, som Niels skulle sejle 
med, var lastet med stykgods til Fjernøsten. Det 
var før containernes tid, så man stuvede godset i 
store trækasser. Niels husker, at lasten bl.a. bestod 
af varer som mælkepulver, gummigeder og kæm-
pestore caterpillarer.

I de tre år Niels sejlede, anløb skibet ikke blot hav-
ne i Østen, men også havne i Sydamerika, Mel-
lemamerika og Nordamerika. Den eneste euro-
pæiske havn, skibet anløb, var Lissabon i Portugal.

Meget vand løb i havet, 
de tre årtier Niels 

svang forhammeren 
som smedemester i 

Gl. Bedsted.

NIELS ANDERSEN, LYNGBY
MASKINMESTER PÅ DE SYV HAVE, SMEDEMESTER I GAMMEL BEDSTED, 

RYGSÆKREJSENDE I FJERNØSTEN
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Niels nød sejlerlivet i fulde drag. Arbejdet i ma-
skinrummet, fritiden ombord i selskab med de an-
dre søfolk, de fremmede havne, alt var spændende. 
Niels siger, at han altid har været et nysgerrigt 
menneske. Danmark savnede han ikke et øjeblik, 
men han var glad for sit Fædreland. Når han faldt 
i staver, tænkte han dog undertiden på at emigrere 
til USA, hvor hans morbror Kristian boede nord 
for Chicago. Jo, udlængsel og rejselyst har altid 
været en del af Niels’ DNA. Rederiet Torm har 
han kun lovord til overs for.

EN SKÆBNESVANGER HÆNDELSE
Men da Niels i 1978 var hjemme 
på ferie, skete der en dag noget, 
som blev skæbnesvangert for ham. 
Pludselig, uden forvarsel, faldt fa-
deren Peter omkuld og var død på 
stedet ramt af en blodprop.

Hvad nu? Hvilket chok for alle og 
ikke mindst for Niels! Hvad nu 
med drømmene? Hvad med mor 
Jenny? Hvad med smedeforret-
ningen?

Hvad skulle han? Skulle han følge sine drømme? 
Skulle han følge pligten?

Efter grundige overvejelser valgte han det sidste 
og ringede til rederiet Torm for at sige sin stilling 
op. Han fik at vide, at skulle han fortryde sit valg, 
kunne han bare ringe. Hos Torm ville der altid 
være en stilling ledig til ham. Niels skjuler ikke, at 
han havde en slant penge på kistebunden, da han i 
1978 overtog smedeværkstedet, som han drev 
indtil 2008.

»Havde du aldrig udlængsel?«, spurgte jeg ham. Hans 
svar var: »Det snakkede jeg ikke om til folk, men hvis 
det kan blive mellem os, så er svaret: Jo!!!«.

LANDBRUGSMASKINER, DCM, VVS
Meget vand løb i havet, de tre årtier Niels svang 
forhammeren som smedemester i Gl. Bedsted. I 
begyndelsen var det mest reparation af landbrugs-
maskiner, han og hans svende tog sig af, men se-
nere gik firmaet over til pladebearbejdning, og 
den nicheproduktion betød kunder over hele lan-
det.

På et vist tidspunkt oprettede han sammen med 
Knud Christensen firmaet DCM, Danish Candle 
Machinery. Her fabrikerede man maskiner til frem-
stilling af stearinlys. Efter megen slid og slæb blev 
DCM en succes med salg til Danmark, Tyskland 
og Norge. På et vist tidspunkt blev fabrikationen 
flyttet til Morup Mølle, hvor Niels og Knud havde 
opkøbt Holger Christensens smedeværksted. Ef-
ter nogle år afhændede Niels sin part i DCM til 
Knud. Firmaet eksisterer den dag i dag, men det er 
på fremmede hænder og er for længst flyttet fra 
egnen.

Niels oprettede også vvs-afdeling i lokalerne i Gl. 
Bedsted. Torben Flye blev ansat til at passe denne 

afdeling. Torben købte senere 
smedemester Brinks værksted i 
Bedsted, hvorefter han også købte 
vvs-afdelingen af Niels og flyttede 
den til Bedsted. I dag driver Tor-
ben Flye den under navnet: »Vest-
kysten VVS«.

ET VINK MED EN VOGN-
STANG

Niels Andersen lægger ikke skjul på, at hans ar-
bejdsdage var lange, de år forretningen kørte på de 
høje nagler. 60 - 65 timers arbejdsuger var mere 
reglen end undtagelsen, bedyrer han. En fredag i 
2017 gik det galt. Niels fik pludselig et blackout 
og vågnede op på Thisted Sygehus i en temmelig 
rundforvirret tilstand. Det var et vink med en 
vognstang for Niels, som sammen med Ane Marie 
besluttede, at smedeforretningen skulle sælges.

I forvejen havde de købt hus på Astavej i Lyngby. 
Dette har de i mellemtiden gennemgribende re-
staureret.

I skrivende stund er huset i Lyngby averteret til 
salg, idet Ane Marie og Niels har købt hus i Thi-
sted. At de allerede er i gang med at restaurere hu-
set i Thisted, fortæller bare, at de ikke hører til den 
slags, der stikker op for bollemælk.

NIELS ER LIVSNYDER
Det undrer nok nogen, når jeg fortæller, at den 
arbejdsomme Niels er livsnyder, men det er han 

Det, Niels værdsætter 
på sine rejser i 
Fjernøsten, er 

gæstfriheden og den 
afslappede holdning 
hos disse mennesker
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altså. Sammen med Ane Marie har han foretaget 
utallige rejser til USA. Mexico, Jamaica og Viet-
nam har de også besøgt. Ane Marie er dog ikke så 
vild med at rejse i Fjernøsten. Hun synes vist, det 
virker lidt smånusset her og der, mener Niels.

EJNAR OG NIELS SOM RYGSÆK-  
REJSENDE I FJERNØSTEN
Selv er han vild med Fjernøsten, og drager han 
dertil, er det sammen med Ejnar Christensen fra 
Gl. Bedsted. Ejnar og Niels har været venner, si-
den de begge gik i Habæk skole for seks årtier si-
den.

Som ung gjorde Ejnar karriere inden for militæ-
ret. Siden har han været ansat hos politiet. Han er 
gift med Nanda fra Sri Lanka, hvorfra parret da 
også har adopteret to børn, nemlig Samantha og 
Monica.

Ejnar og Niels har sammen rejst utallige gange. De 
har besøgt Laos, Myanmar, Vietnam, Cambodia, 
Sri Lanka og Thailand. De rejser på den primitive 
måde som rygsækrejsende, fordi de oplever, at det 

er den måde, de bedst kommer i kontakt med folk, 
ofte fattige, i de små landsbyer. Det, Niels værd-
sætter, er gæstfriheden og den afslappede hold-
ning hos disse mennesker. Han møder dem med 
ydmyghed og mener, de og han som mennesker i 
bund og grund er ligeværdige.

LYKKEN STÅR DEN KÆKKE BI
Ejnar og Niels er aldrig blevet bestjålet eller blevet 
slået til plukfisk. De ved godt, at der er banditter 
overalt, men de har en gang for alle givet hinanden 
livsvarigt håndslag på, at hvad der end sker, står de 
last og brast. De fortrækker, hvis de fornemmer, at 
der er optræk til ballade. Samtidig har de begge en 
blind tro på, at lykken står den kække bi.

Niels fik nyt pas i 2015, men nu er der ikke plads 
til flere stempler i det, så han skal have det fornyet, 
inden Ejnar og han atter spænder rygsækkene på 
”heading for the Far East.”

Som sagt: Alle folk har en historie, som er værd at 
fortælle.

Villiam Mortensen

FRA PASTORATETS FOTOALBUM

I begyndelsen af marts kom minikonfirmanderne fra Bedsted Skole på besøg i Hvidbjerg V. Aa 
Kirke. Dagens tema var nemlig dåb, og minierne brugte lejligheden til ikke blot at beundre kir-
kens glasmalerier, men også igennem leg at lære dåbsritualet bedre at kende.
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MIT STED
Siden jeg fik til opgave at skrive om »mit sted« i 
Sognenyt, har det ligget og ulmet, for hvad skal 
jeg dog skrive om! Kunne det være mit hjem? Mit 
hus? Min grund? - altså min base? Måske min seng, 
hvor jeg tilbringer mange timer af mit liv. Jo, jeg 
nyder min seng og min base, der fungerer som en 
slags batterioplader. Men hvem gider at se billeder 
af det!

Men på én af mine utallige morgen-gåture med 
vores hund, Smut, i skoven slog det mig! Jeg ville 
skrive om Per Madsens Kjær! Har ellers mange 
andre »steder« i området, men lige netop »Æ Pyt« 
eller »Lille See« - som vore mange tyske feriegæ-
ster kaldte det - er et sted, hvor jeg er kommet 
HELE mit liv - og hvor jeg håber at blive ved med 
at kunne være i stand til at komme mange år frem 
endnu.

Jeg har gået, løbet, cyklet og redet derud - og 
rundt om søen. Jeg er sågar blevet smidt af min 
dengang nyligt tilredne, sødeste fjordhest, som 
IKKE syntes, det var skønt at komme ned til van-
det. Så den panikkede, da vi skulle skridte ned til 
sandstranden og løb direkte ind i træerne, hvor jeg 
så havnede i moset - lettere chokeret! Ligesom min 
datter, der også red med - dog på en mere ridevant 
hest.

Det første, jeg husker om 
Per Madsens Kjær, er fra 
engang sidst i 70-erne: da 
gik jeg med min mor og 
bror og samlede glasskår 
og ølkapsler i det, der ple-
jede at være søen - for dengang var den helt udtør-
ret pga. af en varm og tør sommer! Vi skulle ud at 
bade, men der var ingen vand!

I starten af 80-erne var jeg med nogle berlinere 
derude engang i september, hvor vi byggede et 
mini-tårn med små grene - blot fordi vi fandt en 
snor, som vi så kunne bruge til at binde det hele 
lidt sammen med.

Med de bare næver og medbragte skovle har min 
bror og jeg også bygget mange sandslotte, - borge 
og broer - mest af alt for at lege med vand - og 
iagttage, når det sidste sand blev fjernet, så vandet 
kunne strømme ind i vore flotte bygningsværker!

Husker også en sommer, hvor min far badede i 
søen sammen med os. Han var helt hvid - på nær, 
hvor solen fik lov at brune hans hoved, arme og 
shortsben! Far elskede at bade, når det var varmt 
og når han havde vores hund, Pia, med.

Mor har altid haft vandskræk - efter hun efter si-
gende skulle have været 
ved at drukne som barn - så 
hun soppede altid kun med 
bukserne foldet lidt op.

Men JEG elskede vand - og 
at bade! Så jeg nød de som-
re, hvor Hartmut og Bri-
gitte (som i øvrigt fik bør-
nene Jette og Jesper - op-
kaldt efter min bror og 
mig) fra Flensborg efter 
deres årlige højskoleop-
hold et sted i Danmark 
kom til Thy. De parkerede 
deres VW-bus ved Istrup 
gl Skole og slog taget med 
teltet op - og så levede de 
ellers efter nutidens over-

Når jeg bli´r gammel, så vil jeg sidde på en bænk…
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bevisning miljøbevidst og bæredygtigt. De ferie-
rede ofte 2-3 uger - og deres bad var i havet eller 
Per Madsens Kjær! Brigitte gik 2 gange hver dag: 
både inden morgenmaden og efter aftensmaden til 
skovsøen - og de, der havde lyst, kunne gå med! - 
og det havde jeg!

Hun lærte mig af svømme, men gåturene derud, 
husker jeg også. Hun var socialrådgiver i Flens-
borg Kommune og berettede om sociale forskelle 
i samfundet, misbrugere og deres forhutlede liv - 
en helt ukendt verden for mig, men spændende! 
Jeg lyttede intenst og spurgte ind til hendes beret-
ninger. Beundrede hende for hendes engagement 
og varme hjerte samt brændende ønske for at gøre 
en forskel for mennesker, hvis liv 
var gået skævt.

Hun åbnede også mine øjne for alt 
det, som jeg var omgivet af - og 
gjorde mig bevidst om, hvor heldig 
jeg var: De vilde klokkeblomster, 
som voksede mange steder på stien 
derud, de var meget sjældne i Tysk-
land. Den luft, jeg bare indåndede, 
indtog hun sansende og med stor 
nydelse og sagde: skøn, ren, frisk 
luft! Det var ingen selvfølge for ty-
skere nede fra Ruhr-området, for-
klarede hun mig og lærte mig om 
syreregn.

Vi spiste med stor nydelse mosebøl-
lebær til morgenmad på vores mor-
genture. Smagte også på de knapt så 
lækre sortbær.

Det sidste stykke vej skulle vi altid 
gå helt ned i søkanten i noget ulæk-
kert, sump, mudder, som vi blev 
fortalt, nogle tyskere betalte meget 
for, når de var på kurophold. Så det 
ulækre blev til noget behageligt, 
rensende, som vi fik op mellem vore 
bare tæer.

Vandet i søen var dengang klart 
(hvilket desværre ikke har været til-
fældet i en del år efterhånden). Vi 
havde sten med fra havet, som vi så 
dykkede efter. Vi svømmede bryst-
svømning, rygsvømning og crawl - 

både frem- og rygliggende - legede skrubtusse-
hoppe-konkurrencer, lavede pjaske-ben-øvelser 
(nogle af disse øvelser mødte jeg senere som fysio-
terapeut på kursus i bassin-terapi!)

Jeg har været hoppet i vandet efter en løbetur den 
1. april engang, hvor der var is i kanten! Har fan-
get haletudser i det tidlige forår. Gået på vandet 
har jeg skam også engang - men det var om vinte-
ren, hvor der var is på! Engang stod jeg på skøjter 
- de var ALT for store, så jeg tog bare mange 
strømper på. Havde ønsket mig dem længe, men 
så en dag i skolebussen aftalte jeg med Ivan ude fra 
kiosken i Lyngby, at jeg ville købe et par, som han 
ikke kunne passe mere for 100 kr!

I modvind ta´r livet sin form…..

         De smukke, velduftende porseplanter….
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gør, hvis vi engang oplever at søen er bundfrossen, 
men indtil videre har det ikke været noget pro-
blem. Sidste jul var vi endda enige om, at det var 
helt lunt. Så vi var under hele 3 gange!

Da børnene var små, tog vi på varme sommerdage 
også altid til Per Madsens Kjær. Nu foretrækker de 
dog bugten i Vorupør.

Selv juleforberedelserne klarer vi heller ikke uden 
en tur til Per Madsens Kjær - nu er det for at pluk-
ke porse. En buket kommer i vase og bliver pyntet 
med engle og så breder der sig en skøn, krydret 
duft i hele huset. Resten bliver brugt til juledeko-
rationer. En dag vil jeg også prøve at lave min egen 
porsesnaps - så der venter mange flere ture til Per 
Madsens Kjær for mit vedkommende!

Jette Andersen Stüker

FRA PASTORATETS FOTOALBUM

Der er mange, der lægger vejen 
forbi vore kirker og kirkegårde. I 
skumringstimer kan man f.eks. tit 
møde hjortekalve blandt gæster-
ne. Selvom vi prøver at begrænse 
det, kan det ikke undgås, at det af 
og til går ud over beplantning og 
kirkegårdspynt…

Oversvømmet strand! Men vores »garderobe-træ«
klarer tilsyneladende at have våde rødder!

De sidste tre år har min nevø, niece, mine døtre, 
søn og jeg lavet en ny tradition: 2. Juledag skal vi 
vinterbade i Per Madsens Kjær! Ved ikke, hvad vi 
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I DANMARK ER JEG FØDT 
- GRUNDLOVSTANKER

Onsdag d. 5. juni er det grundlovsdag. Vi fejrer, at 
vi fik grundloven 5. juni i 1849. Vi kan på grund-
lovsdag tænke over, hvad der er det særligt danske, 
og hvad der kendetegner forholdet mellem det 
danske folk og kirke og kristendom.

I Danmark har vi to nationalsange. Begge blev 
skrevet lang tid før grundloven. Den ældste er 
»Kong Kristjan stod ved højen mast« (Højskole-
sangbogen nr. 481). Den er skrevet i 1779 af Jo-
hannes Ewald. Det er et digt fyldt med lyde. Det 
larmer fra stormens brag og hjelme og hjerner, der 
brister. Fjenderne skriger, mens de flygter. Det 
hele foregår på det sortladne hav, og digtet samler 
sig om de tre nationale helte: Kong Kristian IV, 
Niels Juel og Tordenskjold. Det er danskens vej til 
ros og magt. Det er Danmark set med en klap for 
øjet. Digtet er smukt i sin voldsomhed, men umu-
lig som fædrelandssang. Folket er ganske fravæ-
rende i den sang. Sangen er tydeligvis skrevet før 
grundloven og de folkelige bevægelser. Melodien 

er god og passer godt til Olsenbandens indbrud i 
Det kongelige Teater.

Den anden nationalsang er endnu værre, fordi den 
ikke engang er god poesi. Oehlenschlägers »Fæd-
relandssang« (1823) »Der er et yndigt land« (Høj-
skolesangbogen nr.347) er et blegt, lidt selvglad 
digt, der heldigvis er forkortet. Der er noget »pys-
senysset« over digtet. Landet er »yndigt«, de har-
niskklædte kæmper skal have en middagslur, in-
den de drager ud og besejrer fjenden. Landet er 
befolket med ædle kvinder og skønne møer, mænd 
og raske svende. Danskeren er en »danneborger«, 
som »virker, hvad han kan«.  Man mærker tyde-
ligt, at den unge romantiske digter Adam Oehlen-
schläger, der omkring 20 år tidligere havde skrevet 
det vidunderlige og storslåede digt »Guldhorne-
ne«, er blevet småborgerlig, hvad man da også kan 
se på billederne af ham. Alt imens han fik flere og 
flere ordener, fik han også mere plads at hænge 
dem på.

Pinsedag og grundlovsdag – to dage, hvor talefriheden fejres. 
Billedet er fra friluftsgudstjenesten 2.Pinsedag på Ashøje.
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SKULLE JEG VÆLGE…
Skulle jeg vælge en fædrelandssang som dansk na-
tionalsang ville valget stå mellem H.C. Andersens 
»I Danmark er jeg født« (Højskolesangbogen 
nr.356) og Helge Rodes: »Som en rejselysten flå-
de« (Højskolesangbogen nr. 371). Begge sange er 
skrevet efter grundloven. H.C. Andersens sang 
blev trykt i bladet »Fædrelandet« 3. maj 1850. Her 
er alt, hvad en smuk fædrelandssang skal indehol-
de. Den udstråler en kærlighed til Danmark, som 
kommer fra hjertet og går til hjertet. H.C. Ander-
sen skrev sangen til en velgørenhedsaften i Casi-
noteatret i København, hvor man samlede ind til 
et mindesmærke for de faldne i den første slesvig-
krig. Sangen blev sunget af et mandskor dirigeret 
af en af de bedste guldalderkomponister, Henrik 
Rung, der også havde skrevet melodien.

Danmark er det land, hvor digteren og hvor vi har 
hjemme. Men vi lukker os ikke inde i selvglæde. 
Når vi ved, hvor vi har hjemme, når vi kender vor 
rod, så kan vi åbne os mod verden, elske vort eget, 
men også møde det fremmede med nysgerrighed 
og forsøg på forståelse. Når man er rodfæstet i tra-
ditionen, kan man møde det nye, det anderledes 
med et åbent sind.

Der er en glæde over den danske natur: den friske 
strand, æblegård og humlehave, blomstersengen, 
fuldmånen over kløverengen, bøgens fædreland, 
de vilde svaners rede. 

Der er det danske sprog. Min moders stemme. Det 
hedder jo også »modersmålet«. Sproget er som sød 
musik, der når hjertet. Hvad har vi gjort ved det 
danske sprog?

Der er vor fælles fortid. Oldtidens kæmpegrave, 
guldhornene. Vi var herre i hele norden - engang. 
Nu er vi et lille land. Da H. C. Andersen skrev 
sangen, havde vi mistet Norge og var godt på vej 
til at miste Sønderjylland,

Der er kunsten, der løfter og bærer, og som giver 
dybde og perspektiv. Der er danskens sang, det vil 
sige den danske digtning: sange, viser og salmer. 
Danskens mejselslag er Thorvaldsens billedhug-
gerkunst, men kan samle al billedkunst. Hvor er 
kunsten vigtig. Al god kunst, al ægte poesi er et 
opgør med trivialiteten (K. E. Løgstrup).

H.C. Andersens smukke sang er også en sang, som 
giver udtryk for en enkel tro på den levende Gud. 

Det er Gud, som har skænket os dette skønne 
land. Der er også i digtet en bøn til Gud: »Gud giv 
den bedste sejr«. Den bedste sejr er freden. Midt 
under slesvigkrigen beder H.C. Andersen om fred 
og forsoning mellem det Danmark, som han el-
sker, og det Tyskland, hvor han havde nogle af si-
ne nære venner. 

Tænk, hvad der kunne være bedt om under Sles-
vigkrigen. I H.C. Andersens sang er der ingen 
fjender, hvis hjerner brister. Der er ingen tom 
krigsretorik. Der er en glæde over Danmark, som 
ikke er selvglæde, men rummer den erkendelse, at 
vi er et lille land. Der er heller ikke den mindre-
værdsfølelse, som skjules i selvhøjtideligt praleri, 
og som har kendetegnet megen nationalfølelse i 
Danmark. 

Der er en bøn til Gud om at give os en fremtid, 
som han har givet os en fortid med minder. Forti-
den er jo ikke ligegyldig. Den har præget os, og vi 
kan lære af historien, selvom vi alt for sjældent gør 
det. Traditionstab er en stor trussel i disse år. Selv 
hundredårige bøgetræer fældes i danske skove.

Digtet slutter med en kærlighedserklæring til 
Danmark. Danmark er vort fædreland, vort »hjer-
tets hjem hernede«. »Hernede« må indebære et 
»histoppe«. For H.C. Andersen var sammenhæn-
gen mellem Danmark og Himmeriget væsentlig. 
Det betyder, at menneskeliv og kristenliv er nøje 
forbundne.

H.C. Andersens digt er skrevet et års tid efter 
grundloven, og selv om grundloven ikke er nævnt, 
så spejler sangen alligevel det, som grundloven 
bragte og stadigvæk betyder: »Dig elsker jeg, 
Danmark mit fædreland«.

SOM EN REJSELYSTEN FLÅDE
Helge Rodes »Som en rejselysten flåde« er fra 
1920. Genforeningsåret. Digtet kan opfattes som 
en sand og poetisk smuk grundlovstale. Her er in-
gen abstrakt og uforpligtende snak om ytringsfri-
hed, men en opfordring til os:

Sig kun sandhed, jævnt og kort, gladest ved det milde… 

Danskens lov i strid og fred være ret og billighed. 

Udtrykket er fra kong Valdemars jyske lov. Vi har 
en lov, der skal følges. Vi ønsker ikke lovløshed, 
men den skal være forenet med »billighed«, det vil 
sige nænsomhed, skånsomhed og omtanke. 
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Grundloven er det danske folks frihedsbrev. Ene-
vælden havde overlevet sig selv.

Grundloven betyder, at de frihedsrettigheder, som 
i praksis allerede var på vej, nu blev nedfældet. Vi 
fik religionsfrihed, forsamlingsfrihed, forenings-
frihed, trykkefrihed og talefrihed. Her er religi-
onsfriheden vigtig, for den angår livssyn, tilværel-
sesforståelse og etik. 

Den danske Folkekirke er den evangelisk - luther-
ske folkekirke, der som sådan understøttes af sta-
ten. Det er et stort gode. Folkekirken skal netop 
på grund af sin særlige stilling være med til at 
værne om religionsfriheden. Folkekirkens særsta-
tus er også en forpligtelse til at virke for, at andre 
trossamfund og religioner har gode kår. En besin-
delse på, hvad vi selv står for, er det bedste ud-
gangspunkt for samtale.

De frihedsrettigheder, som Grundloven udtryk-
ker, får først får betydning, når de fyldes med ind-
hold. 

Tag nu talefrihed. Det er den naturlige forudsæt-
ning for, at enhver frit kan give udtryk for sine 
synspunkter. Men hvad nytter det, at man har ta-
lefrihed, hvis man intet har at sige? Hvis det dan-

ske sprog ikke er min »moders bløde stemme«, hvis 
vi ikke taler »sandhed jævnt og kort«.  Hvis alt går 
op i snak, overflade, gold polemik, pjank - eller 
værre: Hvis talen er ondskabsfuld eller løgnagtig.  

Hvor er det svært for nogle at forstå, at sproget 
også er en del af en samtale, hvor man i fællesskab 
søger sandheden, og hvor man opfatter alt i bedste 
mening. Det kunne politikerne på Christiansborg 
godt tænke over. Det er ikke altid opløftende at 
lytte til debatten i Folketinget.

Eller tag forsamlingsfriheden. Vi må samles om 
det, der glæder, giver gode oplevelser, forener og 
beriger. Hvor er det vigtigt, at vi er sammen på en 
god måde, så vi oplever fællesskab og samhørig-
hed. Jeg synes, at den måde, vi er sammen på her i 
de tre små sogne, er en virkeliggørelse af den san-
de forsamlingsfrihed, som mange vil kunne inspi-
reres af. Det gælder såmænd også Folketinget.

GRUNDLOVEN ER ET FRIHEDSBREV
Grundloven er et frihedsbrev, som vi glæder os 
over. Her kan Johannes Jørgensens grundlovssang 
»Nu lyser løv i lunde« (Højskolesangbogen nr.310) 

Nu lyser løv i lunde…
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inspirere os. Sangen blev skrevet til partiet Ven-
stres grundlovsfest i 1891. Det er den smukkeste 
og bedste grundlovssang, der nogensinde er skre-
vet. Der er ikke skygge af partipolitik i den. Den 
kan synges ved alle grundlovsmøder.

Det er en sang om den grundlæggende frihed. Ta-
lefrihed er som fugletunger, der løses af vinter-
stormens band, og som nu bryder ud som et sol-
skinskor i skovens frie land. Vi kaldes fra hver-
dagsburet, fjernt fra fangetremmerne ud til en 
dejlig grundlovsdag. Vi kommer ud i den lyse fri-
ske sommer, som er vor »friheds unge brud«.

Inden vi forbander mørket og fremhæver os selv 
og vore synspunkter frem for de andre og deres 
synspunkter, så lad os tænde lys. Lad os glæde os 
over, at vi lever i et smukt land, hvor de allerfleste 
mennesker er dejlige at være sammen med. Lad os 
samle os om det fælles, det enkle, det grundlæg-
gende og det sande. Det som opløfter og opbyg-
ger. Hvor vi opfatter - også det, som vi er uenige i 
- som sagt i bedste mening. Hvor vi takker for, at 
vi har frihed og søger at bruge denne frihed til et 
liv i ansvar, i lovprisning af Gud og kærlighed til 
medmennesket.

ALDRIG ER ET MENNESKE SÅ FRIT, 
SOM NÅR DET FØLGER KÆRLIGHEDEN
Grundloven er et frihedsbrev. Frihed er at være 
bundet af kærligheden. Frihed er når nødvendig-

hed, muligheder og ansvar forenes. Aldrig er et 
menneske så frit, som når det følger kærligheden: 
frihedens fuldkomne lov.

Du har frihed til at sige, hvad du vil, men du er 
friest, når din tale er båret af og gennemstrømmet 
af kærlighed. Du kan slutte dig sammen med 
hvem, du vil, men du er friest, når du er med i et 
fællesskab, der er båret af ånd og sandhed. Du kan 
dyrke den gud, du vil - også den gud, der hedder 
ateisme eller materialisme-, men du er friest, når 
du lovpriser den treenige Gud og elsker ham og 
dit medmenneske.

Den sande frihed kan ikke formuleres i en lov, hel-
ler ikke i en grundlov, for så går den under i tvang. 
Grundloven skal fejres, fordi den både grunder sig 
på og er forudsætningen for den ægte og dybere 
frihed, som er givet en gang for alle og samtidig 
skal vindes hver eneste dag. På én gang selvfølge 
og gave.

Friheden er ikke vundet en gang for alle. Der skal 
værnes om den og kæmpes for den med åndelige 
våben. Kampen kunne i denne tid være mod tradi-
tionstab, materialisme, overfladiskhed, fremmed-
had og selvtilstrækkelighed. Der er nok at tage fat 
på. Men husk: det er bedre at tænde lys end at for-
bande mørket.

Kaj Mogensen

VIL DU OGSÅ MED TIL HIMMELSKE DAGE?
Da Danmarks største kirkelige folkefest holdes tæt på os denne gang, vil vi også være med. Hurup 
Kirke stiller en bus til rådighed, så vi kan være med til åbningsgudstjenesten på Torvet i Herning 
Kr. Himmelfartsdag, 30. maj. 
Vi kører fra Hurup Kirke kl. 11.00, spiser lidt frokost undervejs og får en kop kaffe. Ved ankomst 
til Herning er der frit slag. Gudstjenesten er kl. 14, og i Herning centrum kan man bl.a. opleve 
Mulighedernes Marked. Se hele programmet for dagen på www.himmelskedage.dk
Der er mulighed for at spise på byens restauranter, men der vil sikkert også være sjov mad at finde 
på mulighedernes marked. Ca. kl. 20 mødes vi ved bussen (der hvor vi blev sat af ), og så går turen 
direkte retur til Hurup.
Pris for bus og frokost: 100 kr., som betales i bussen på selve dagen (kontant eller Mobilepay).
Tilmelding senest 20. maj på tlf. 97 95 11 84 eller mail til trhu@km.dk
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EN HIMMELSK FOLKEFEST
Himmelske Dage på Heden i Herning bliver en folkefest, hvor kirken flytter ud på gaden, indtager bybilledet i 
centrum af byen og sætter Midt- og Vestjylland på landkortet i Kristi Himmelfartsferien.
»Det skal være et sted, hvor det kirkelige og det folkelige mødes. Derfor rykker vi ud på gaderne«, 
fortæller biskop Henrik Stubkjær.
Åbningsgudstjenesten bliver på Torvet, hvor Søren Birch vil dirigere et stort kirkekor med 500 
korsangere fra området, som sammen med Herning Kirkes Drengekor vil være med til at give 
nogle ekstra decibel til fællessangen akkompagneret af Prinsens Musikkorps. Efter åbningsguds-
tjenesten er deT tid til Danmarks største kirkekaffe på cirka 750 meter af Hernings gågade.

ET VIGTIGT SAMARBEJDE
Overskriften for De Himmelske Dage på Heden er »Gå med…«. Himmelske Dage arrangeres af 
Danske Kirkers Råd, og over 300 arrangementer venter de mange deltagere i Danmarks største 
fælleskirkelige event. Det er folk fra Folkekirken, frikirkerne og Den Katolske Kirke samt en lang 
række frivillige fra de kirkelige organisationer, som får det til at ske. Man vil kunne opleve alt fra 
Undergrundsgudstjeneste i en P-kælder, klimadebatter på Biblioteket, U2 gudstjeneste på Torvet 
og Bibellegeland for børnene. I dagene op til arrangementet organiseres der desuden adskillige 
pilgrimsvandringer.
På markedspladsen vil det summe af liv fra de over 50 telte, som vil udgøre Mulighedernes Mar-
ked, hvor kirkelige organisationer præsenterer det, de arbejder med, og der vil også være det 
største opbud af internationale gæster, som man nogensinde har haft til Himmelske Dage.

ET HIMMELSK SHOW
»Vi inddrager kunsten og museerne i Herning. Vi rykker ud på gaden med arrangementer for 
kirkelighed, folkelighed og værdier i Danmark. Det er den danske folkesjæl, der skal holdes fest 
for«, fortæller en begejstret biskop Henrik Stubkjær.
Der sker blandt andet, når værterne Peter Mygind og Dina Al-Erhayem åbner dørene til Jyske 
Bank Boxen lørdag aften for at tage vores tro under kærlig behandling i Det Himmelske Show. 
Lydtapetet leveres af et kæmpe gospelkor på over 1500 sangere under ledelse af Hans Christian 
Jochimsen og en række gæstesolister – blandt andet den amerikanske Grammy vindende artist 
Hezekiah Walker, der besøger Danmark for første gang. Derudover tilsættes piruetter fra Ver-
densballetten, magisk sandkunst, ord og indsigt fra spændende gæster, der spænder fra youtubere 
til forretningsfolk, tilsat toner fra symfoniorkester og drengekor.
De Himmelske Dage på Heden i Herning rundes af med en stor radio-transmitteret afslutnings-
gudstjeneste i Skulptur-parken i Birk.

Mere info og programmet findes på www.himmelskedage.dk

19



20

PÅ SPORET AF… TRE AFTENER MED HISTORIER FRA KLITSOGNENE
Klitsognene er sprængfyldt med natur, lokalhistorie, og spændende menneskeskæbner. Menighedsrå-
det indbyder til tre aftener, hvor vi skal på opdagelse i glimt af hhv. Ørums, Lodbjergs og Svankjærs 
lokalhistorie. Hver aften tager vi på en lille vandring (3-4 km) i lokalområdet. Vi kan ikke love, at 
turen fuldt ud vil være handicapvenlig, men den burde være mulig for de fleste.

PÅ SPORET AF NORDENS DRONNING
Tirsdag den 18. juni: Gl. Ørums storhedstid
I Ørum slår Kystvejen et stort sving forbi Gl. Ørum-
gård, og ude i engen nord for vejen ligger voldstedet 
efter Ørum Slot. Vi besøger voldstedet og hører om 
dets historie, ikke mindst de dramatiske begivenheder 
i 1370’erne, hvor striden mellem kong Valdemar At-
terdags tilhængere og modstandere foregik her. 
Ørum Slot var fra 1367 kongens ejendom og funge-
rede indtil 1661 som et vigtigt administrationscen-
trum i Thy. Men hvad ved vi egentlig om stedet?
Aftenen organiseres i et samarbejde med Museum Thy. Vi vil også høre mere om dette års fyrspil 
»Nordens dronning og den jyske høg«, som netop tager udgangspunkt i Ørum bys historie. Efterføl-
gende er der kaffe og samvær i haven ved Gl. Ørum.
Start: Ørum Kirke. Aftenens guide er museumsinspektør og arkæolog Charlotte Bøje H. Andersen.

PÅ SPORET AF LYKKE-PER
Torsdag den 22. august: Lodbjerg i litteraturen
»Jeg er for tiden på Fodvandring. Hav mig derfor fore-
løbigt undskyldt«. Sådan skrev forfatteren Hen-
rik Pontoppidan i et kort brev til en bekendt i 
august 1893. Han »fodvandrede« bl.a. i området 
omkring Lodbjerg. Han må have hentet en del 
inspiration i det særlige landskab her, for senere 
skrev han Lodbjerg ind i et af dansk litteratur-
histories største værker, nemlig »Lykke-Per«.
De sidste ord i den store roman lyder således: 

»Lampe og lys blev slukket, og de to Mænd trådte ud af det tomme Hus og lukkede det omhyggeligt efter sig«.
Men hvor lå det hus, som romanens Per boede og døde i? Lad os denne aften - på stedet - lytte til den 
store forfatters beskrivelse af landskabet og høre nogle bud på, hvordan og hvorfor hans berømte ho-
vedperson levede den sidste del af sit liv og døde sin død herude. 
Start: Lodbjergvej 35. Aftenens guide er Else Bisgaard. Efterfølgende kaffe i madpakkehuset ved 
Lodbjerg Fyr.
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PÅ SPORET AF… TRE AFTENER MED HISTORIER FRA KLITSOGNENE
PÅ SPORET AF C. C. ANDRESEN
OG ANDRE AF PLANTAGENS PIONERER
Tirsdag den 10. september
»Hvidbjerg Sogns marker er meget fordærvede af sandflugt«. 
Sådan lyder det allerede i en præsteindberetning fra 
1555. Sandflugten drev folk fra hus og hjem og lagde 
hele sogne øde. I slutningen af 1800-tallet begyndte så 
de store anlæg af klitplantagerne, som dels skulle tjene 
til at hindre sandflugten, dels yde en produktion af 
brænde og tømmer og give beskæftigelse til egnens 
beboere.
Denne aften fortæller fhv. klitplantør Eigil T. Ander-
sen historien om de første generationer af »skov-
mænd«. Der er meget at fortælle om disse modige, 
men også ofte tragiske skikkelser. Vi vil høre om Carl 
Christian Andresen, som på egen regning startede 

nogle træplantnings-
forsøg midt i 1800 - tal-
let. Om Hans Peter 
Eskesen, egnens første 
klitplantør. Men også 
Hans Marius Jensen, 
Nicolaj Hurup og an-
dre vil vi i løbet af afte-
nen stifte bekendtskab 
med.

Start og kaffested: Sognehuset, Hedegårdsvej 40, 
Svankjær. Aftenens guide er fhv. klitplantør Eigil T. 
Andersen.

AFTENERNES PROGRAM:
Kl. 19.00  Vi mødes på aftalt startsted   
 (se herover) og tager på udflugt. 
Kl. 20.15  er vi tilbage på startstedet og   
 kører evt. videre til vort kaffested.
Kl. 20.30 står menighedsrådet klar med kaffe,  
 kage og fællessang. 
 Vi slutter senest kl. 21.15.

Det er gratis at deltage. 
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SORGGRUPPE I SYDTHY PROVSTI  
HVAD ER SORG? 

• En byrde man skal slippe af med? 
• Noget man skal komme igennem? 
• Eller noget man bærer med sig   
 resten af sit liv? 

Forfatteren Pearl S. Buck, som selv havde en stor 
sorg, sagde, der findes 2 slags mennesker i verden; 
dem der kender den her smerte, og dem der ikke 
gør. 

Derfor er sorggrupper en god ide. En sorggruppe 
mødes i en fastlagt periode, lærer hinanden at ken-
de og får mulighed for at dele, det som er svært. 

Deltagerne får mulighed for både at fortælle og 
lytte, få luft ved at sætte ord på tanker og følelser. 

Sammen kan vi rumme noget af det, som det er 
svært at bære alene, eller som man synes familien 
ikke skal belemres med - mere. 

Vi forestiller os en gruppe på 8-16 personer der 
følges ad i et forløb på 7 gange i løbet af efteråret. 
Derefter kan man stoppe eller følge med i et nyt 
forløb.

Sorggruppen ledes af 2 af provstiets præster. 

Hvis du gerne vil være med, eller kender en som gerne vil 
kontaktes af os for at høre mere, så kontakt Ruth Folmer-
sen Hurup eller Else K. Bjerg Bedsted (tlf. 31452440, 
ELKB@km.dk)
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KONTAKT
Præst: 
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy 
Tlf. 97 94 81 28 / 
Mail: baau@km.dk

Når Bart har ferie, henvises der 
til sognepræst Ivan Tabrizi (IT, 
Nørhå, tlf. 9793 4221) og Iben 
Bager Sjødahl Nielsen (IBS, 
Snedsted, 9793 4091). Bart har 
følgende ferier: fra den 30. maj 
til og med 3. juni (IT), fra den 
28. juni til den 14. juli (IBS), 
fra den 22. til den 28. juli (IT), 
og fra den 26. august til den 8. 
september (IBS). 

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.
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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.

KIRKETEKSTILER 
PÅ HELTBORG MUSEUM

Sommerens særudstilling på Heltborg Museum vil stå i kirketekstiler-
nes tegn. Messehagler, dåbsklude og alterklæder fra Thy og Mors vil 
blive udstillet fra den 16. juni til den 1. september. 

Morsø,Sydthy og Nordthy Distriktsforeninger og Morsø, Sydthy og 
Thisted provstier har sammen med Heltborg Museum v. Liv Stange 
og Jytte Nielsen gennem længere tid arbejdet på at skabe en udstilling 
med mange forskellige messehagler fra Mors og Thy. Rundt omkring 
i vore sognekirker findes de smukkeste tekstilarbejder fra mange aner-
kendte kunstnere. Messehaglen er jo først og fremmest et klædnings-
stykke til brug ved gudstjenesten, men kan også være et sandt kunst-
værk, som formilder kristne symboler og tegn. Til udstillingen er der 
således lånt tekstiler fra mange kirker.

I udstillingsperioden vil der være arbejdende værksteder og foredrag, 
så alle kan lære at strikke dåbsklude eller blive klogere på tekstilernes 
historie.

Heltborg Museum er også kendt for sin store samling af Jens Sønder-
gaards malerier mm. Der er nu en god anledning til et besøg på mu-
seet med den smukkeste udsigt over Limfjorden.

Udstillingen åbnes den 16. juni kl. 14.00 af tidligere biskop Søren 
Lodberg Hvas. Alle er velkommen.

Jytte Nielsen, Museumsleder Museum Thy.
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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

JUNI
 Pinsedag den 9.   kl. 6.00  Gudstjeneste, skovtur og morgenmad hos   
    klitplantøren (Lodbjerg kirke og Lodbjergvej 39).
 Tirsdag den 11.   kl. 9.00 - 17.30  Sogneudflugt til Mønsted kalkgruber og   
    Kongenshus Mindepark (200 kr. - tilmelding hos  
    Vera Møller tlf 5095 2713, senest den 2. juni).
 Onsdag den 12.   kl. 19.00 - 21.30  Menighedsrådsmøde.
 Tirsdag den 18.   kl. 19.00 - 21.15  Aftenvandring omkring Gl. Ørum    
    (start: Ørum Kirke).

JULI
 Fredag den 5. - søndag den 7.  Svankjær Marked (Sportspladsen).
 Søndag den 21.   kl. 10.30 - 11.30  Friluftsgudstjeneste i Lyngby    
    (Lyngbyvej 32, efterfølgende kirkekaffe og sommersange)

AUGUST
 Søndag den 11.   kl. 9.15 - 10.15  Morgenkaffe inden gudstjenesten.
 Onsdag den 13.   kl. 19.00 - 21.30  Menighedsrådsmøde.
 Søndag den 18.   kl. 10.30 - 12.15  Konfirmandvelkomstgudstjeneste.    
    Efterfølgende kirkekaffe og plantning af   
    konfirmandholdets paradisæbletræ (Ørum kirke).
 Torsdag den 22.   kl. 19.00 - 21.15 Aftentur i Lodbjerg (start: Lodbjergvej 35).

SEPTEMBER
 Tirsdag den 3.   kl. 14.30 - 16.30  Tirsdagsklub.
 Torsdag den 7.   kl. 16.30 - 17.15  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
 Torsdag den 10.  kl. 19.00 - 21.15 Aftentur i Svankjær (start: Sognehuset).


