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Sognenyt

Gudstjenester
OktOber
7. oktober: Hvidbjerg VAa - 14.00
Børnegudstjeneste

14. oktober: Lodbjerg - 14.00
Claus Nybo

21. oktober: Ørum - 9.00
Jens Fahnøe Munksgaard

28. oktober: Hvidbjerg VAa - 10.30
 
NOvember
4. november: Lodbjerg -10.30
Alle Helgens dag

11. november: Hvidbjerg VAa. - 10.30

tirsdag den 20. november: 
Ørum - 19.30 Christine Beck

25. november: Lodbjerg - 9.00
Ruth Folmersen
 
December
Lørdag den 1. december:
Hvidbjerg VAa - 14.00
Familiegudstjeneste

9. december: Ørum - 10.30 

tirsdag den 11. december: 
Hvidbjerg VAa - 17.00
Julegudstjeneste tirsdagsklub

16. december: Lodbjerg - 9.00
Ruth Folmersen

torsdag den 20. december: Ørum - 19.30
De ni læsninger - syng julen ind

Fredag den 21. december: 
Hvidbjerg VAa - 13.00
Juleafslutning for Svankjær efterskole 

mandag den 24. december - juleaften
Hvidbjerg VAa - 14.30
Ørum - 15.30
Lodbjerg - 16.30

tirsdag den 25. december - Juledag
Hvidbjerg VAa - 10.30

Onsdag den 26. december
Provstigudstjeneste i Vestervig kirke - 10.30

30. december: Lodbjerg - 14.00
Claus Nybo
 
JaNuar
6. januar: Lodbjerg - 19.30
Helligtrekongersaften

13. januar: Ørum - 10.30

20. januar: Lodbjerg - 14.00
Claus Nybo

27. januar: Hvidbjerg VAa - 10.30
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NOv.
dec.
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jeg viL pLante et træ! 

»Jeg ville plante et æbletræ!« Sådan skulle 
Martin Luther have sagt, da han blev spurgt 
om, hvad han ville gøre, hvis han vidste, at 
jorden ville gå under i morgen. »Jeg ville 
plante et æbletræ«. Det er svært at forestille 
sig noget mere livsbekræftende. I stedet for 
at spilde sin sidste livsdag med meningsløse 
grublerier, valgte Luther ifølge 
fortællingen i stedet at udrette 
noget, at leve ud fra et håb.

KØbenHavnersKoven 
At plante et træ er et vovestyk-
ke. Et arbejde, man måske ikke selv vil kunne 
høste frugten af. Sådan gik det for eksempel 
for Carl Christian Andresen. Som sands-
flugtskommissær forsøgte han i 1850’erne 
at plante træer i de forblæste klitter vest for 
Svankjær. 

C.C. Andresen blev født på Lolland, men 
drømmen om at blive forstkandidat fik ham 
til at studere på Københavns Universitet. En 
bedrift, for hverken økonomi eller helbred 
var særligt gode. Men Andresen var stædig. 
I sine næsten 20 år i Sydthy udførte han tal-
rige dæmpningsarbejder i klitterne. For at  
  bekæmpe sandflugten 

forbød Andresen bøn-
derne at bruge lyn-
gen som græsnings-
arealer og pålagde 
dem mange arbejds-
dage, hvor de skulle 
plante halm eller fyr. 
Dæmpningsarbejdet 
var pligtarbejde, som 
bønderne kun delvist 
fik betaling for. Det 
gjorde Andresen ikke 
ligefrem til den mest 

afholdte mand på egnen. 
Forholdet mellem C.C. An-
dresen og lokalbefolkningen blev ikke bedre 
af, at han indledte et kærlighedsforhold til en 
gift kone i Vestervig. Skilsmissen og deres gif-
termål vakte skandale. 

Andresen var overbevist om, 
at det måtte være muligt at 
forvandle klitterne til skov-
områder. Hvis dette lykkedes, 
ville ikke kun sandflugten blive 
stoppet. Skovbruget ville også 
skabe arbejdspladser og ind-
tægter for egnen. Andresen 

stod dog alene med sine ideer. Thyboerne 
anså skovanlæggelsesplanerne for at være nyt-
tesløse. Tidligere forsøg i Thy (f.eks. Tvorup 
klitplantage) havde været opgivet med kum-
merligt resultat. Heller ikke staten (rente-
kammeret) troede på hans planer. Efter flere 
forgæves ansøgninger besluttede C.C. And-
resen sig for at afholde nogle træplantnings-
forsøg for egen regning. For at skaffe sig lidt 
penge til dette formål begyndte han at skrive 
populære bøger om naturen, jordbrug, land-
måling, osv.

Der er bevaret en del breve, hvor Andresen 
klager over ensomheden. Gang på gang for-
søgte han at flytte fra egnen og blive overflyt-
tet til en anden stilling, men det lykkedes al-
drig. Helbredet skrantede, og Andresen søgte 
til sidst sin pension. I efteråret 1869 flyttede 
han tilbage til København, hvor han nogle 
måneder senere døde, kun 58 år gammel. 
Hans hustru, som kun fik en ringe enkepen-
sion, så sig nødsaget til at lade ham begrave i 
»fattigjord«.

Andresens livshistorie er beretningen om et 
liv, der var rigt på skuffelser og fejlslagne for-
håbninger, men også på et trofast arbejde og 

»Jeg ville plante et 
æbletræ«. Det er svært 
at forestille sig noget 

mere livsbekræftende. 

C.C. Andresen
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Håb får folk til at 
samles i kirker, på 

fodboldboldbaner eller 
i politiske partier. 
Håb får livet til at 
være værd at leve!

en sjælden stædighed. Heldigvis. For i klit-
terne ved Svankjær voksede Andresens træer. 
Københavnerskoven, som lokalbefolkningen 
kaldte Andresens livsværk, blev fundamentet 
for Hvidbjerg klitplantage. Andresens små, 
håbefulde forsøg blev til en skov, der nu ud-
gør ca. 1400 ha.

Håbets anKergrund
På Hvidbjerg kirkes prædikestol findes nogle 
små figurer, som symboliserer de syv kristne 
dyder. En af dyderne er håbet. Det er det, vi 
mennesker lever af. »Hvornår 
er det min fødselsdag igen?«, 
spurgte min søn, dagen efter 
sin fødselsdag…

Figuren på prædikestolen, der 
symboliserer håbet, bærer et 
anker. Når man tænker over 
det, så er det egentligt et mær-
keligt symbolvalg. Ankeret er 
alt andet lige snarere et billede på stædighed 
og standhaftighed end et symbol på tillid til 
fremtiden, store visioner eller handlekraft.

Og dog. C.C. Andresens eksempel viser, 
hvordan stædighed og håb kan gå hånd i hånd. 
Håb som dyd er ikke enslydende med en naiv 
tillid. Håb viser sig igennem handling. I stæ-
dighed, på trods af modstand og modgang. 
Håb får folk til at bygge korthuse, igen og 
igen, selvom vinden blæser dem omkuld. 
Håb får mennesker til at tro på kærligheden, 
på trods af skilsmisser og skænderier. Syge 
håber på helbredelse og finder deri styrken til 
at kæmpe mod sygdommen. Håb får folk til 
at samles i kirker, på fodboldboldbaner eller i 
politiske partier. Håb får livet til at være værd 
at leve!

Vi mennesker kender alle til håb og længsler, 
fordi det netop er det, vi lever af. I en af sal-
mebogens nyeste salmer udtrykker Jens Ro-
sendal det således:
De dybeste lag i mit hjerte
er længsel, umålelig stor.

Jeg rækker mod vigende himle
og følger umulige spor.
Et sted må det findes, det lærred,
som spænder sit billede op,
et sted må dét være i verden,
som fylder mit sind og min krop…

Det, vi længes efter - lykken - er ikke nem at 
sætte ord på. På en måde forbliver det altid 
et mysterium. Hver gang, vi nærmer os lyk-
ken, så undslipper den os. Vi oplever det kun 
i glimt.

Kristne har i løbet af historien prøvet at sætte 
ord på denne gåde ved at kalde 
det for »himmel«. Hver gang vi 
bærer et barn til døbefonten, 
eller vi tager afsked med en 
af vore kære, siger vi i kirken 
tak til Gud, fordi han har »gen-
født os til et levende håb«. Det 
modsatte af kristendommen 
er fatalisme, for den kristne 
tro er netop bekendelsen af, at 

vort håb om lykken - hvad den end er - har 
en grund. Det kan selvfølgelig ikke bevises. 
Men det får mennesker til at satse på kærlig-
heden, på livet!

Augustin, en biskop fra det tredje århundrede 
skrev, at bønnen er »en øvelse 
i længsel«. For igennem bøn-
nen åbner mennesket sit hjerte 
for længslen efter det ukendte 
- lykken - livet som det burde 
være. I bønnen kaster vi et an-
ker ud. Om og hvor det kan 
sætte sig fast på sikker grund, 
ved vi ikke, for ankeret ligger 
skjult dybt nede på havbun-
den. Men det giver os styrken 
til at modstå stormene, til at 
holde kursen, til at blive ved 
med at engagere os. Håbets 
anker kan hjælpe os til at 
kæmpe for alt, hvad vi har 
kært. Og til at dø, om så 
det gælder...                           

3
Bart
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gLimt fra KirKeLivet… 

Netop i ugen, hvor I får dette kirkeblad i hæn-
de, vil Stine Mardal fra Morup Mølle være 
praktikant i vore sogne. Som 9. klasse-praktik 
har hun valgt at lære »præstegerningen« lidt at 
kende. Hun vil deltage i både Louises (Barts 
kone) og Barts arbejdsuge. På programmet står 
blandt andet konfirmand- og minikonfirmand-
undervisning, babysalmesang, samtaler, prædi-
kenforberedelse, kor og søndagsgudstjenesten.

Sognenes kor har indledt sin 25. sæson. Koret 
øver nu om tirsdagen, fra kl. 16.15 til 18.15 i 
den nye konfirmandstue. Vi hygger os samtidig 
med at vi får sunget en masse. Alle er velkomne.

Også konfirmanderne er lige så stille begyndt 
at mødes hver torsdag i præstegården. Da kon-
firmandundervisningen i Danmark begyndte i 
1736, må det vist være det 276. hold! I år er der 
7 konfirmander: Anne Sophie, Christian, Chri-
stian, Laura, Mai, Sara og Tobias. Fredag og lør-
dag den 9.-10. november skal konfirmanderne 
på udflugt til Aarhus. I slutningen af januar 
deltager de i en rockgudstjeneste, organiseret af 
Brorsons ungdomskirke (København).

Fyraftenssang afholdes forstsat den første tors-
dag i måneden i Lodbjerg kirke. En person fra 
lokalområdet udvælger og fortæller om en ræk-
ke salmer og sange, som har en særlig betydning 
for netop ham/hende. Vi har besluttet ikke at 
holde fyraftenssang den 3. januar, blandt andet 
fordi vi har vores traditionsrige Helligtrekon-
gersaften nogle få dage senere. Tøv ikke med at 
tage kontakt til Bart, hvis du kunne tænke dig at 
stå for valget af sangene.

4

Menighedsrådet tog på 
studietur til bl.a. Anne 

Justs have i Hune.

I juni tog godt 30 mennesker på sogne-
udflugt til Fur, Salling og Mors. 

Et billede fra forårets konfirmationer. På billedet: Bart; Betinna 

Elleman Nielsen, Istrup; Maiken Hviid Henriksen, Lodbjerg; 

Linea Bach Olesen, Morup Mølle; Theis Lyhne Pedersen, 

Lodbjerg; Joachim Foget Aagaard, Bedsted; Crispin Ngeruka, 

Svankjær; og Christoffer Daniel Sandholt, Morup Mølle.

I sommermånederne var der udstilling af re-
ligiøs kunst i Svankjær kirke. Især altertav-
len og skulpturerne betog mange.
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Kfum’s sociaLe arbejde 
Kirkebladet har spurgt Helle Sommer om at skrive lidt 
om KFUM’s Sociale Arbejde.

KFUM’s Sociale Arbejde tog sin begyndelse i 
1918 i tørvemoser og brunkulslejre omkring 
Vorbasse. Under 1. Verdenskrig var der et stort 
behov for tørv til de danske komfurer og kak-
kelovne og der var derfor arbejde at få i de min-
dre byer ude på heden i Jylland, heriblandt byen 
Vorbasse. Arbejdere fra hele landet strømmede 
til, og blev beskæftiget med anlæg af veje og 
jernbaner og med tørvegravningen. Daglønnen 
for at grave tørv var høj, og det lokkede både de 
som havde arbejde og de som var arbejdsløse til. 
Tørvegravning var sæsonarbejde, det foregik fra 
april til august. Vorbasse og andre små byer fik i 
denne periode en voldsom befolkningstilvækst, 
alle mulige og umulige indkvarteringsformer 
blev anvendt. Det betød at man ofte levede un-
der vilkår, som selv efter datidens standarder var 
helt urimelige. Desuden var der ingen steder til 
privatliv, og for mange var den eneste fritids-
beskæftigelse at drikke og spille kort på kroen. 
Resultatet var en voksende usselhed, og at der 
ikke blev mange penge til overs til arbejdernes 
familier derhjemme.

Den lokale sognepræst i Vorbasse, Johannes 
With, så hvad der skete, og tog affære. Jeg ken-
der ikke hans bevæggrunde, men tænker umid-
delbart, at han har haft et håb om at kunne skabe 
en bedre hverdag for de arbejdere som sled i det 
fra morgen til aften og for dem som ventede 
derhjemme.

Johannes With blev på den 
måde ophavsmand til KFUM’s 
Sociale Arbejde. With be-
gyndte i det lokale og siden 
udbredtes hans arbejde. Det allerførste han 
gjorde var at få det lokale missionshus i Vor-
basse åbnet om aftenen, så arbejderne kunne 
komme her og læse aviser, få hjælp til at skrive 
breve og sende penge hjem, samt få en kop kaffe 
og en snak om hvad der nu rørte sig. Med solda-
terhjemmene som forbillede gik Johannes With 
i gang med at skaffe penge til en barak, og d. 
12. dec. 1918 kunne KFUM’s Sociale Arbejde 
åbne sit første fritidshjem for arbejdere i brun-
kulslejet ved Troldhede.  Fritidshjemmet bestod 
af en dagligstue, en læsestue og skrivestue i et 
stort rum. Der var et værelse til bestyreren og et 
køkken. Mange tørvearbejdere fik her et hjem, 
nogle at tale med, og hjælp til hvad der kunne 
være behov for.

With tog rundt til andre steder i Jylland og for-
talte om initiativet og sagde: »I ethvert sogn, hvor 
der graves tørv i større stil, og hvor der er en KFUM, 
bør der tages fat. Enten i salen, i en centralt belig-
gende gård, i missionshuset eller forsamlingshuset bør 
der indrettes et hjem for tørvegravere, hvor der findes 
gode bøger og blade, damspil og skakspil, hyggelige 
passiarkroge, og hvor Guds folk er vært og Guds ånd 
har magt«.

5

(fortsættes næste side)

Fristedet i Hurup: en del af 
KFUMs sociale arbejde.



6

Præsten Johannes With blev landsorganisatio-
nen KFUM’s Sociale Arbejdes formand gennem 
36 år og som sognepræst og landsformand ar-
bejdede han altid ud fra den overbevisning, at 
det enkelte menneske skal accepteres som det 
menneske, det er, uanset hvilken økonomisk el-
ler social situation, det menneske befinder sig i. 

I begyndelsen hed organisationen KFUM’s Mis-
sion blandt Arbejdere - i daglig tale »Arbejdermis-
sionen«. Den udviklede sig, og i 1928 tog man 
navneforandring til KFUM’s Sociale Arbejde. 
Det, der var begyndt som et fritidshjem i tør-
vemoser og brunkulslejre blev senere til fritids-
hjem i de større byer, beskyttede pensionater, 
fritidsklubber for børn og ungdomskollegier. 

I dag består KFUM’s Sociale Arbejde af 68 for-
skellige institutioner og projekter fordelt over 
hele landet. Arbejdet omfatter behandlings-
steder for misbrugere, boformer for hjemløse, 
børnehaver, fritidshjem, fritids- og ungdoms-
klubber, caféer og væresteder for udsatte, gen-
brugsbutikker, en retro og to socialøkonomiske 
virksomheder.

 Alle steder arbejdes der for at skabe værdige kår 
for socialt udsatte. Mange frivillige og ansatte 
yder et stort stykke arbejde på disse institutio-
ner. I vort lokalområde her i Thy har vi Nør-

bygård i Hanstholm, Værestedet Kilden og Café 
Fristedet begge i Hurup. 

Hvis man skulle sige noget mere overordnet 
om KFUM’s Sociale Arbejde, så kunne det 
være det, at man ikke har tradition for at lægge 
langtidsplaner. I stedet organiserer og udvik-
ler KFUM’s Sociale Arbejde sig efter de behov 
der opstår. Man tager opgaverne lokalt, som de 
kommer i den hverdag, der viser sig i samfun-
det. 

Et godt eksempel på dette, er de seneste tiltag 
indenfor organisationen, nemlig opstart af so-
cialøkonomiske arbejdspladser i forbindelse 
med opstart af socialøkonomiske virksomhe-
der. Det har sit udspring i det behov vi ser i det 
danske samfund i dag for at skabe arbejdsplad-
ser, som måske har en lidt anderledes vinkel end 
mere traditionelle. Socialøkonomiske arbejds-
pladser arbejder ikke for profit i gængs forstand, 
men mere på at fastholde arbejdspladsen, og det 
er i orden at man kun arbejder et vist antal timer 
om ugen, og ikke nødvendigvis de normale 37. 
Desuden tages der højde for det enkelte men-
neskes evner og behov, et hensyn, der falder i 
god tråd med det som er et kendetegn for orga-
nisationen. 

(fortsættes næste side)

Fristedet i Hurup: en del af 
KFUMs sociale arbejde.



7

KFUM’s Sociale Arbejdes formålsparagraf ly-
der: »KFUM’s Sociale Arbejdes formål er på den 
danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social 
indsats og bidrage til at skabe værdige kår for menne-
sker«. Det er hele tiden udgangspunktet for de 
steder, som er tilknyttet KFUM’s Sociale Arbej-
de, hvad enten det drejer sig om en social café, et 
behandlingssted eller en socialøkonomisk virk-
somhed. - Det tænker jeg, at det er der meget 
håb og liv i, både for dem som er frivillige eller 
ansatte, og for brugerne af stederne. Et håb om 
at man kan bidrage til at skabe værdige kår for 
mennesker. Hvad det så vil sige for det enkelte 
sted, for det enkelte menneske; ja, det afgøres 
lokalt, det afgøres ud fra det enkelte menne-
skes egen livsfortælling. Den kan jo ikke sættes 
på nogen formel, og der gives ikke en bestemt 
opskrift.  Løsninger og muligheder afgøres ud 
fra mødet med det enkelte menneske - mødet 
menneske til menneske. Som en ansat fra ét af 
vores steder fortæller: »En dag kom en gæst ind og 
sad bare og græd og græd. Jeg forsøgte at få kontakt til 
ham. Satte mig ved ham med et glas vand og lod ham 
snakke. For mig er det vigtigt, at han ved, at han kan 
komme her, ligegyldigt hvordan han har det. Der er 
plads til alle, om de har mange eller få ressourcer, om de 
er i godt eller i dårligt humør. Da han havde fået grædt 
og snakket, gik han hjem«.

Helle Sommer, Lyngby

Hvis man ønsker at støtte kFum’s Sociale 
arbejde, kan dette overføres på regnr. 3420 
konto 0010 322 928, gerne med teksten 
»støtte til socialt arbejde«.

7

årets nye KonfirmandHoLd 
pLanter et paradisæbLetræ 
som optaKt tiL deres 
KonfirmandforLØb

Årets konfirmandhold: Mai Sander Nissen, Chri-
stian Kongensgaard Jensen, Tobias Bredahl Leed, 
Christian Agergaard Møller, Anne Sophie Ifversen, 
Laura Langballe Jensen, Sara Daniel Sandholt.
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»i begyndeLsen Havde jeg det, 
som om jeg mangLede Huden«

Hanne Svensmark var gift med Per, som i 2003, 45 år 
gammel, begik selvmord. Hanne er i dag kunstterapeut 
og formand for foreningen for efterladte efter selvmord 
(www.efterladte.dk). Da Per døde var hun sognepræst 
i Vendsyssel.

Teksten er en forkortet udgave af 
en tekst, som udkom i bogen »De 
der blev tilbage«. En portrætbog 
om efterladte efter selvmord, skre-
vet af Birgitte Andersen med bil-
leder af Torben Åndahl og forord 
af Poul Nyrup Rasmussen. Bo-
gen blev udgivet hos Frydenlund i 
2011 og kan bestilles på www.frydenlund.dk.

Min mand, Per, tog sit eget liv. Jeg mødte ham 
i november 2001, og vi blev kærester i begyn-
delsen af januar året efter. Allerede efter en uge 
friede han til mig, og vi blev gift 18. maj, 2002. 
Det er sådan set en fantastisk historie. Meget 
overvældende. Per var et af de der mennesker, 
der fylder et helt rum, når de træder ind, og jeg 
overgav mig hurtigt til ham.

Han havde en utrolig karisma og en meget 
stærk personlighed. Men han var maniodepres-
siv. Han valgte, at jeg ikke skulle vide det, og 
han troede selv på, at det ikke behøvede at være 
min bekymring! Det sagde han i hvert fald se-
nere, for jeg fandt selvfølgelig ud af det.  

Det har både været helt fantastisk og fuldstæn-
dig rædselsfuldt. For på en måde havde han to 
personligheder. Han var en mand, jeg elsker, 
men han var også noget, jeg i dag overhovedet 
ikke savner. I en eller anden forstand var der en 
magtkamp imellem os, for jeg ville ikke bøje 
mig for hans syge sider. Jeg tror faktisk, at det 
er dét, han forelskede sig i. Han satsede på, at 
jeg havde styrken til at stå imod. Det har nok 
været ekstremt ambivalent. Han har elsket og 
hadet mig på samme tid, og han har følt sig 
svigtet over, at jeg ikke kunne frelse ham. For 
han havde en tillid til, at jeg kunne. Men jeg var 
ude af stand til at hamle op med det, og han gik 
fuldstændig ned.

Per døde efter en lang og voldsom nat. Jeg blev 
vækket ved, at telefonen ringede om morgenen 

ved 7.30-tiden. Det var politiet, 
som fortalte, at det brændte i Tårs, 
hvor Per havde et lille forlag. Han 
havde drukket og taget piller hele 
natten, og til sidst låste han døren 
indefra og tændte ild til huset. Det 
er en meget voldsom måde at for-
lade denne verden på.

Alligevel var det en kolossal lettelse. For i en el-
ler anden forstand var det uafvendeligt, og jeg 
blev selv mere og mere dårlig. Jeg husker en 
morgen, hvor jeg havde en idé om, at hvis jeg 
rørte på mig eller stod ud af sengen, ville det 
hele briste inden i mig - gå i stykker. Jeg hængte 
i med neglene…

Det allermest sørgelige er, at Per ikke turde tro 
på, at han var værd at elske. Det har jeg været 
vred på ham over, men det er også det, jeg sør-
ger mest over. Han sagde selv, at hans selvmord 
var en kærlighedsgave til mig. At han tog livet 
af sig selv, så han på den måde kunne passe på 
mig. Det er jo ikke en kærlighedsgave, man øn-

Hanne Svensmark. 
Foto: Torben 
Åhndahl

 Men jeg var ude af
 stand til at hamle op
 med det, og han gik

 fuldstændig ned.

(fortsættes næste side)
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sker at modtage, men der er den sandhed i det, 
at selvmordet i en eller anden forstand har gjort 
det muligt for mig at bevare ham hos mig. Så-
dan nogle følelser er ikke rationelle.

Jeg oplevede en utrolig stor om-
sorg og kærlighed fra de menne-
sker, jeg har med at gøre. Både 
fra dem, som besøgte mig, og fra 
dem, som skrev breve, som var 
så rørende, at det var helt utro-
ligt. Det var nok også, fordi jeg 
valgte at melde det åbent ud med 
en begravelsesannonce, der ikke var til at tage 
fejl af. Jeg kunne have fået 25 gange så meget 
hjælp - også praktisk - som jeg havde brug for.

Jeg følte mig også så ufatteligt sårbar, og i be-
gyndelsen havde jeg det, som om jeg manglede 
huden. Jeg følte mig påtrængende med min 
sorg, hvis man kan sige det sådan. Jeg kunne 
næsten ikke komme ud af mit hus, og jeg kunne 
finde på at køre til Ålborg for at handle, fordi 
jeg ikke kunne bære at gå op i Brugsen. Jeg 
tænkte, at jeg påduttede alle andre min sorg. 
Pludselig kom jeg der med min sorg, og så var 
de nødt til at tage stilling til den… tage stilling 
til mig. Derfor har jeg også 
følt mig udstillet - som stod 
jeg nøgen i en glasmontre. I 
den forbindelse kunne det 
have været rart, hvis jeg 
havde været en lidt mere 
anonym person.

I en kærlig mening har mi-
ne omgivelser været me-
get optaget af, at jeg ikke 
skulle føle skyld. Men det 
betød, at skyldspørgsmå-
let forfulgte mig meget 
længe. Man skal ikke tage 
de svære følelser fra folk, 
for så bliver de ved med 
at spøge. Hvis man selv 
har en idé om noget, så 
er man nødt til at få det 
undersøgt til bunds.

Med vreden er det modsat, for der var også 
mange, der mente, at det ville være godt for 
mig at blive vred på Per. Når det skete, var jeg 
nødt til at være på Pers side - nødt til at forsvare 

ham. Per har fået meget skældud 
af mig, efter han døde, men det 
kom først senere, for det med 
at folk partout ville have, at jeg 
skulle være vred, det kunne jeg 
slet ikke have.

Skylden fylder ikke hos alle, det 
gør vreden heller ikke. Men sor-

gen er en følgesvend, man har med - det er en 
rejsekammerat resten af livet. En gang imellem 
vil den røre på sig, og så må man vel finde ud af, 
hvad der er på færde.

Mit livsprincip er, at man skal op på hesten igen. 
Da Per døde, blev jeg sygemeldt, for jeg var 
nødt til at afklare mig med mig selv - også for at 
kunne tage vare på andre.

Det religiøse spiller en stor rolle for mig, og det 
gjorde det også for Per. Han plejede at sige, at 
det var godt at sidde under min prædikestol, for 

 Man skal ikke tage de 
svære følelser fra folk,

 for så bliver de ved
 med at spøge.

Bogomslaget til
 Hannes bog.

(fortsættes næste side)
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der var der ikke nogen fordømmelse. Det hjalp 
rigtig meget, at jeg vidste, at Per selv troede på, 
at han kunne finde fred hos Gud. Det er godt at 
vide. Jeg tror også selv, at han er i den fred nu. 
Jeg har været vred på Vor Herre i mange anled-
ninger, men ikke over det her. Det var ikke i 
hans magt at forhindre det eller gøre historien 
anderledes.

Per havde de der helt store ideer. Det var ikke 
sikkert, at han vidste, hvordan de skulle reddes 
hjem, men de blev til noget. Det med at sætte 
nogle skibe i søen, selvom man ikke ved, hvor 
de sejler hen, har han været med til at bibringe 
mig. Per havde drivet til at springe ud i det, og 
jeg var rigtig god til at sejle skibene hjem. Vi 
supplerede hinanden fantastisk, og han har lært 
mig at turde lidt mere.

Per døde 23. august 2003, og jeg stoppede som 
præst i 2007. Før jeg mødte ham, var jeg be-
gyndt at lege med tanken om at finde ud af, 
hvad jeg ville med mit arbejdsliv. Efter Per 
døde, besluttede jeg mig for at tage en terapeu-
tisk efteruddannelse. Da jeg havde været af sted 
første gang, vidste jeg, at det var det jeg skulle.

På mange måder gjorde Per mig til et mere 
modigt menneske. Både fordi han var med til 
at gøre det muligt for mig økonomisk, og især 
fordi jeg turde opsige min sikre stilling med fast 
løn og bopælspligt og i stedet gå efter det, jeg 
drømte om.

Hanne Svensmark vil holde foredrag hos os i be-
gyndelsen af 2013. Mere info om foredraget fin-
des i vores næste nummer af Sognenyt.

10

Kirkekaffe ved konfir-
mandgudstjenesten.
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arrangementer

famiLiegudstjeneste og sKattejagt
Søndag den 7. oktober kl. 14.00.
Vi har inviteret skuespiller Jens Jødal til at fremføre »Den barmhjertige samaritaner« 
i en særdeles underholdende og vedkommende udgave. Gennem en forestilling med 
masser af skør humor, hvor flere børn blandt tilskuerne kommer på scenen undervejs, 
fører Jødal publikum ind til kernen i den gamle fortælling. Jens Jødal spiller 9 roller og 
midt i al hans finurlige humor får alle samtidig noget at tænke over. Jødal fastholder 

børn (og voksne) fra først til sidst, og forestillingen er blevet rost i høje toner for sin sjove, 
skæve og alligevel meget loyale formidling af historien.
Efter gudstjenesten organiserer Jødal en skattejagt med tre poster, 

der tager udgangspunkt i fortællingen. Der bliver sørget for en 
lille præmie til vinderholdet/trøstpræmier til øvrige deltagere. 
Bagefter byder menighedsrådet på kaffe og kage. 

Vær med til gudstjenesten i Hvidbjerg Vesten Aa kirke, skat-
tejagten og samværet i konfirmandstuen. Programmet er 
skræddersyet for børnefamilier, men alle barnlige sjæle er 
mere end velkomne, uanset alder.

juLe- & bØrnegudstjeneste
Lørdag den 1. december kl. 14.00
Denne dag holdes der børnegudstjeneste med masser af julesang og musik, julefortælling og meget 
mere. Efter gudstjenesten tager vi til torvet i Svankjær, hvor vi tænder juletræet, og hvor Kaj Mo-
gensen vil akkompagnere, når vi synger julesange. Vi slutter dagen med julemarked i Sognehuset, 
hvor du kan købe gløgg, varm kakao og æbleskiver. Arrangementet organiseres i et samarbejde mel-
lem menighedsrådet og Svankjær- og Omegns Beboerforening.

for bØrn og famiLier…

KirKebiL
Kirkebilen til alle gudstje-
nester og kirkelige arrange-
menter kan bestilles hos:
Dantaxi Thisted på tlf.
97 92 04 22.

11
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Tirsdagsklubben mødes hver første tirsdag i 
måneden fra kl. 14.30 til kl. 16.30. Oprindelig 
var tirsdagsklubben ment som en klub for en-
lige og ældre i vore sogne, men klubben er ble-
vet til et mødested for alle, der har tid og lyst, 
uanset alder eller adresse. Det er nogle hygge-
lige eftermiddage, som alle kan have glæde af at 
være med til. Man møder blot op til de arrange-
menter, man ønsker. Kaffe og kage sørger menig-
hedsrådet for og koster 20 kr.

2. oKtober: spiLLedag.
Der bliver mulighed for at spille mange forskel-
lige spil. Tag evt. selv spil med.

6. november: anita og manfred mÜLLer
I 1999 flyttede Anita og Manfred fra Ruhr-om-
rådet til Ørum, hvor de har udviklet Svankjærs 

tirsdagsKLub

KaLenderen
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lille savværk, Hedegårdslys og Bonbonmuseet. 
Manfred og Anita vil fortælle om deres vej til 
Danmark. 

11. december: tirsdagsKLubbens juLefest 
Vi starter arrangementet med en gudstjeneste 
i Hvidbjerg v. Aa kirke kl. 17. Derefter følger 
den traditionsrige julemiddag på Stenbjerg Kro 
med indslag ved en lokal duo. Julemiddagen koster 
kr. 150,00 og tilmelding sker ved at kontakte Bart, tlf. 
9794 8128, senest den 7. december. 

8. januar: nieLs rØnHede
Niels Rønhede fortæller om sit liv som dyrlæ-
ge. Niels begyndte allerede i 1971 som praktise-
rende dyrlæge i Sydthy. 

dansKe KirKedage 2013

Kristi Himmelfartsferien 2013 kommer til at 
summe af ekstra meget liv i det nordjyske. Aal-
borg er nemlig vært for kirkedagene, et af de 
største fælleskirkelige arrangementer her til 
lands. Derfor inviteres alle til at komme til den 

nordjyske »hovedstad« for at opleve den helt 
specielle stemning, når Danske Kirkedage af-
holdes i byen. 

temaet for Danske kirkedage 2013 er: 
»menneske, hvor er du?«. 

Blandt hovednavnene vil være den norske 
»Utøya-præst«, stortingspræst, sjælesørger og 
forfatter Per Arne Dahl. Også den palæstinen-
siske biskop og præsident for Det lutherske 
Verdensforbund Munib Younan kan høres på 
kirkedagene. 

Følg med på Danske Kirkedages hjemmeside: 
www.kirkedage.dk.

Sæt aLLereDe Nu kryDS i kaLeN-
DereN 9. - 12. maJ!
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foredrag og andre arrangementer 
i sogneHuset…
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fredag den 5. oKtober  KL. 19.00: 
fiLmaften - Hvidstensgruppen
Beboerforeningen byder på en filmaften i kon-
firmandstuen. Vi ser filmen om Hvidstensgrup-
pen, som er baseret på virkelige hændelser, men 
byder samtidig på universelle dilemmaer, der 
fortjener at blive løftet ud af deres historiske 
samtid og ind i vores tid. Mere info om denne 
aften kan findes i Svankjær & Omegns nyt. 
Pris 20 kr.

torsdag den 18. oKtober KL. 19.30: 
cabaret fiKsstjernen
Kulturekspressen og Cabaret Fiksstjernen invi-
terer til »En dag er ikke levet uden kærlighed«.
Kom og nyd de gamle revy- og filmviser, der 
handler om kærlighed og hvad mennesker gør 
ved den. Du må gerne synge med.
Instruktion: Allan Holm Hansen.
Medvirkende: Leo Bjørnskov, Lissie Bundgaard, Hel-
le Dissing, Ejgil Enevoldsen, Allan Holm Hansen. 
Karina Krogh, og Christian Olesen. 
Pianist: Lone Olesen. El-bas: Salmon Fink. Lyd & 
lys: Ib Kærgaard. 
Entre: 100 kr. inkl. et mindre traktement. Øl og vin 
til rimelige priser.
Billetter kan bestilles i Skulpturhaven tlf. 97 94 81 
00. Restbilletter sælges ved indgangen; men sidste år 
gik adskillige forgæves. 

onsdag den 14. november KL. 19.00: 
vinbonde Karsten fritzner (boddum)
Prins Henrik har en kollega i Thy… i hvert fald, 
når det handler om vin. Karsten Fritzner be-
gyndte at eksperimentere med vinavl i 1991. I 
dag findes der på hans frugtplantage på Graven-

høj i Boddum flere end 100 forskellige druesor-
ter… Her langt nord for Sydeuropas vinmarker 
skal der hårdt slid og en masse entusiasme til for 
at være vinbonde. Karsten Fritzner fortæller på 
sin levende og humoristiske facon om den dan-
ske vinbondes hverdag…
Foredraget organiseres af Svankjær og omegns beboer-
forening. Kaffe/Te og brød kan købes for 20 kr.

tirsdag den 22. januar KL. 19.30: 
bjarne Lenau HenriKsen
I næsten et kvart århundrede, fra 1987 til 2011, 
var Bjarne Lenau Henriksen chef for Kirkens 
Korshær. I al den tid har han kæmpet for bedre 
vilkår for alkoholikere, hjemløse og prostitu-
erede. Som præst, foredragsholder og debattør 
har han påvirket holdninger om samfundets 
forhold til de svageste.
»Du kan møde mennesker, der ved første øje-
kast byder dig så meget imod, både hvad angår 
udseende og personlighed, at du kan blive helt 
elendig. Men så må du se på dem en gang til, 
for mennesker er andet end fejl, mangler og ne-
derlag. Du skal se bag ved al elendigheden. Det 
handler om respekt«.

Bjarne Lenau
 Henriksen
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Hverdagsaftengudstjeneste
tirsdag den 20. november KL. 19.30
i Ørum KirKe

I år har Christine Beck 
lovet at holde vores tra-
ditionelle hverdagsaf-
tengudstjeneste i Ørum 
kirke. Christine behøver 
vi vist ikke at præsentere. 
Siden 2003 har hun været 
Hørdum-Skyums sogne-
præst. Mindre kendt er 

det sandsynligvis, at ikke så få danske præster 
flittigt læser Christines prædikener og bruger 
dem som inspiration. Efter gudstjenesten er 
alle indbudt til kirkekaffe hos Ingrid og Børge 
Kaastrup Hansen, Kystvejen 76. Også det er li-
gesom i »de gode gamle dage«. Alle er hjertelig 
velkomne - både til gudstjeneste og til kirke-
kaffe.

de ni Læsninger - syng juLen ind
torsdag den 20. december KL. 19.30
i Ørum KirKe
Ligesom i 2009 vil vi også i år holde »de ni læs-
ninger«. »De ni læsninger« er en engelsk guds-

særgudstjenester

KaLenderen

tjenesteform, der mange steder er blevet en del 
af den danske juletradition. Navnet dækker 
over, at der i løbet af aftenen læses ni bibeltek-
ster. Teksterne spænder fra skabelsen over syn-
defaldet til profeternes løfter om frelseren, der 
skal komme, og slutter med juleevangeliets be-
retning om frelserens fødsel.

Bibelteksterne læses af lægfolk fra sognene. Ko-
ret vil også medvirke denne aften. 

Velkommen til en god begyndelse på julen!

HeLLigtreKonger-gudstjeneste
sØndag den 6. januar KL. 19.30
i Lodbjerg KirKe
Også denne gudstjeneste er en mangeårig tra-
dition. Vi vil synge fællessalmer, høre fortæl-
linger og hører hele Grundtvigs »Dejlig er den 
himmel blå« på Weyses smukke melodi. Kirken 
og kirkegården vil være oplyst med levende lys. 

Efter gudstjenesten er alle indbudt til samvær i 
plantørboligen hos Birgit og Per Kynde. 

Vær med til en smuk og højtidelig helligtrekongers af-
ten i Lodbjerg kirke!
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KontaKt
Præst: 
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28  
Mail: baau@km.dk
I uge 41 (8. -12. okt.) er Bart
 på efteruddannelse i Slagelse. 
Bart har fri fra den 13. til og 
med den 22. okt., den 24.-25. 
nov., den 15.-16. dec., fra 
den 1. til og med den 5. jan.
og den 19.-20. jan.

menighedsrådsformand: 
Ulla Gehlert Hilligsøe
Lodbjergvej 50,
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 80 59 / 26 36 80 59
Mail: hilligsoee@mail.dk

Graver ved Ørum 
og Lodberg kirker:
Birgit Kynde
Lodbjergvej 39, Lodbjerg, 
7770 Vestervig
Tlf.  97 94 80 25 / 20 97 09 48
Mail: pky@nst.dk  

Graver ved Hvidbjerg 
vesten aa kirke:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 62 07 / 28 44 63 31
Mail: marianne.fyhring@
hotmail.com

mere info?
Alle kontaktadresser, aktiviteter 
og gudstjenestetider for hele 
2012 kan findes på: 
www.klitsogne.dk
Hjemmesiden bliver løbende 
opdateret.

kirkebladsudvalg: 
Jens Møller, Kirsten Nielsen, 
Vera Møller, Ulla Hilligsøe og 
Bart Vanden Auweele 
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fra præstegård 
tiL sogneHus

Menighedsrådet modtog i foråret en bevilling fra provstiet, der var øre-
mærket til renovering af sognenes præstegård. Renoveringen af præste-
gården i Svankjær er nu - på nær nogle få mangler - gennemført. Præ-
stegården har ændret status til Sognehus.
Et sognehus, som vi er rigtig stolte af. 
Vi synes at renoveringen har resulteret i 
nogle dejlige lokaler. Især kan fremhæ-
ves sognesalen / konfirmandstuen, som 
ikke har ændret størrelse, men er blevet 
utrolig smuk med bl.a. dejlige nye lys-
indfald fra tag og gavl.
Det er menighedsrådets ønske, at sogne-
huset bruges til kirkelige og folkelige aktiviteter og dermed styrker det 
kulturelle liv i sognene. Sognehuset skal danne rammen om de mange 
aktiviteter vi har i forbindelse med vores arrangementer i kirken, kon-
firmander, sangkor, foredragsaftner, tirsdagsklub, møder etc. Ud over 
dette, er det vores ønske, at sognehuset også kan være til glæde for bebo-
ere i Svankjær og omegn til øvrige arrangementer.
Sognenes beboere og sognebåndsløsere kan bl.a. gøre brug af sognehuset 
til mindesamvær efter bisættelse/begravelse fra en af pastoratets 3 kirker, 
ved dåbs- og bryllupsreceptioner, konfirmandjubilæum, morgenkaffe i 
forbindelse med sølv- og guldbryllup og forskellige møder og kulturelle 
arrangementer.
Hvis man ønsker at gøre brug af sognehuset, skal graver Marianne Fyhring kon-
taktes. Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger (www.klitsogne.dk) 

Ulla
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Det er vores ønske, at 
sognehuset kan være 
til glæde for beboere i 
Svankjær og omegn.
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 oKtober
tirsdag den 2. kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub.
torsdag den 4. kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke)
Fredag den 5. kl. 19.00 - 21.30:  Filmaften (i samarbejde med beboerforeningen).
Søndag den 7. kl. 14.00 - 16.30:  Børnegudstjeneste, skattejagt og kagebord 
   (Hvidbjerg kirke og konfirmandstuen)
tirsdag den 9. kl. 16.15 - 18.15:  Kor.
torsdag den 18. kl. 19.30:  Cabaret Fiksstjernen (organiseret af Kulturexpressen)
tirsdag den 23. kl. 16.15 - 18.15:  Kor.
tirsdag den 30. kl. 16.15 - 18.15:  Kor.

 november
torsdag den 1. kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
tirsdag den 6. kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub.
Fredag den 9. - lørdag den 10.:  Konfirmandudflugt
tirsdag den 13. kl. 9.00-20.00: Evt. menighedsrådsvalg.
tirsdag den 13. kl. 16.15 - 18.15:  Kor.
Onsdag den 14. kl. 19.00:  Foredrag: Vinbonde Karsten Fritzner 
   (organiseret af Svankjær beboerforening).
mandag den 19. kl. 19.00 - 22.00:  Menighedsrådsmøde.
tirsdag den 20. kl. 16.15 - 18.15:  Kor.
tirsdag den 20. kl. 19.30:  Gudstjeneste v/ Christine Beck, bagefter samvær 
   hos Børge og Ingrid Kaastrup Hansen
   (Ørum kirke / Kystvejen 76)
mandag den 26. kl. 19.00 - 22.00:  Menighedsrådsmøde.
tirsdag den 27. kl. 16.15 - 18.15:  Kor.
 
 december
Lørdag den 1. kl. 14.00:  Familiegudstjeneste, luciaoptog, juletræstænding og
   julebazar (Hvidbjerg kirke/konfirmandstuen).
torsdag den 6., kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
tirsdag den 11. kl. 17.00 - 21.00:  Tirsdagsklubbens julehygge 
   (Hvidbjerg kirke / Stenbjerg kro)
tirsdag den 18. kl. 16.15 - 18.15:  Kor.
torsdag den 20. kl. 19.30 - 20.45:  De ni læsninger - Syng julen ind (Ørum kirke)
 
 januar
Søndag den 6. januar kl. 19.30:  Helligtrekongersaften og efterfølgende samvær hos 
   Birgit og Per Kynde (Lodbjerg kirke/Lodbjergvej 39.
tirsdag den 8. kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub.
tirsdag den 15. kl. 16.15 - 18.15:  Kor.
Onsdag den 16. kl. 19.00 - 22.00: Menighedsrådsmøde.
tirsdag den 22. kl. 16.15 - 18.15:  Kor.
tirsdag den 22. kl. 19.30 - 21.30:  Foredrag Bjarne Lenau Henriksen.
tirsdag den 29. kl. 16.15 - 18.15:  Kor.

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


