S O G N E NY T
HVIDBJERG · ØRUM · LODBJERG

OKTOBER

Søndag den 6.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00
Børnegudstjeneste. Efterfølgende skattejagt og kaffe
i Sognehuset.
Søndag den 13.: Hvidbjerg V.Aa - 9.30
Jens Fahnøe Munksgaard.
Søndag den 20.: Lodbjerg - 10.30
Søndag den 27.: Ørum - 14.00
Claus Nybo.

NOVEMBER

Søndag den 3.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
Alle Helgens dag.
Søndag den 10.: Lodbjerg - 10.30
Torsdag den 21.: Ørum - 19.30
De ni læsninger.
Søndag den 24.: Lodbjerg - 11.00
Ruth Folmersen.

Søndag den 15.: Ørum - 10.30
Søndag den 22.: Lodbjerg - 11.00
Jens Fahnøe Munksgaard.
Tirsdag den 24. - Juleaften
Hvidbjerg V.Aa - 14.30
Ørum - 15.30
Lodbjerg - 16.30
Onsdag den 25. - Juledag
Hvidbjerg V.Aa - 10.30
Torsdag den 26. - 2. juledag
Provstigudstjeneste i Vestervig kirke - 10.30.
Søndag den 29.: Ørum - 14.00
Claus Nybo.

JANUAR

Søndag den 5.: Lodbjerg - 19.30
Helligtrekongersaften
(eft. samvær hos Per/Birgit Kynde).

Lørdag den 30.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00
Familiegudstjeneste (Julemarked i Sognehuset kl.
11.00-17.00).

Søndag den 12.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
Morgenkaffe i sognehuset fra kl. 9.15.

DECEMBER

Søndag den 26.: Lodbjerg - 10.30

Tirsdag den 10.: Hvidbjerg V.Aa - 17.00

Fredag den 31.: Hvidbjerg V.Aa 20.00-22.15 Natkirke.

Søndag den 1.: Ørum - 10.30

Søndag den 19.: Ørum - 14.00
Claus Nybo.

OKT.
NOV.
DEC.
JAN.
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GUDSTJENESTER

VÆR VELKOMMEN…
»Sig straks om jeg forstyrrer«,
sagde han i døråbningen,
»så går jeg med det samme«.
»Du ikke bare forstyrrer«,
svarede jeg,
»du ryster hele min tilværelse.
Velkommen«.
Dette lille digt, skrevet af Eeva Kilpi fra Finland,
beskriver meget smukt, hvad det kan betyde for
os mennesker at få besøg. At få besøg er en gave,
man får. Det, den besøgende giver os, er noget,
vi ikke selv kan skabe. Måske handler det bare
om et dagligt besøg, hvor naboen sparker træskoen af i døråbningen og råber: »det er mig!«,
og sætter sig og drikker den halve kop lunkne
kaffe, der er tilbage i termokanden - og så oven
i købet bedyrer, at det var lige, hvad han/hun
trængte til! Eller måske handler det om netop
det ene besøg, man har ventet på i månedsvis
eller årevis, fordi livet føltes ensomt uden denne
ene, man længtes efter.
At få besøg er en gave, man får. Om det nu er
landsbysladder, det delte abonnement på Thisted Dagblad eller den store kærlighedserklæring vores gæst kommer med, så bringer et besøg altid mulighed for overraskelser. Eller som
det siges et sted i Biblen: »Glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv
at vide det haft engle på besøg som gæster« (He.
13, 2). Et besøg »forstyrrer« altid vores dagsrytme og indelukkethed. Og heldigvis for det!

AT ELSKE DEN FREMMEDE …
Det græske ord, Biblen bruger for gæstfrihed,
er filoxenia. Bogstaveligt oversat betyder det »at
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elske den (eller det) fremmede«.
Det er stærke - på mange måder
grænseoverskridende - ord! At
»elske det/den fremmede« kræver en dyb tillid. Det kræver - som Peter Plys
siger - en tro på, at »ukrudt også er blomster, når
man først lærer dem at kende«.
Dengang min kone og jeg boede i Bruxelles,
skete det tit, at vi om søndagen tog til gudstjeneste i en af de mange kirker i nærområdet. En
søndag holdt præsten en prædiken over et stykke fra Lukasevangeliet, hvor Jesus siger: »Når
du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine
slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke
skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når
du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre,
lamme og blinde« (Luk. 14, 12-13). Da gudstjenesten var forbi, kom en 85-årig dame over til
os og spurgte os - to vildtfremmede mennesker
- om vi ikke havde lyst til at spise frokost hos
hende. Jeg blev aldrig helt klar over, hvorfor
hun netop betragtede os som fattige, vanføre
eller blinde, men det var fantastisk at se den tillid, kvinden havde til evangeliets budskab. Hun
hørte ikke bare Evangeliet. Jesu opfordring
skulle med det samme føres ud i livet!

DET KIMER FOR DEN HØJE GÆST
Biblen er fyldt med eksempler på gæstfrihed og
overraskende besøg. I juleevangelierne er netop
denne (manglende) gæstfrihed begivenhedernes
røde tråd. Fortællingen om Guds menneskevorden er samtidig beretningen om menneskenes
mangel på (med)menneskelighed. Når Maria får

besøg af englen, vælger hun at åbne sit hjerte
og sin krop for Gud. Josef vælger at tro på det
utrolige og tager imod Jesus som sit eget barn.
Befolkningen i Betlehem reagerer derimod ganske anderledes. Selvom Josef er »af Davids hus
og slægt« - og dermed i familie med Betlehems
indbyggere - betragter de Josef og Maria som
to ubudne gæster og fortælle dem, at der ikke
er plads til dem i herberget. Hyrderne derimod,
som er vant til at blive »lukket ude«, vælger at
tage imod englens invitation og aflægge en barselsvisit. Herodes befaler til sidst - af frygt for at
miste magten (dvs. at miste sin identitet) - barnemord, forbrydelsen par excellence, når det
handler om at lukke det nye, det, som er anderledes eller fremmed, ude.
mistede jeg også masser af småting, som man
ikke umiddelbart synes er så vigtige, men som
alligevel betød rigtigt meget. Jeg kunne f.eks.
Når jeg tænker på gæstfrihed, tænker jeg ofte på
ikke længere bruge opskrifterne i min belgiske
min mormor. Ikke fordi hun holdt store gilder
kogebog, fordi supermarkederne her havde et
- tværtimod. Det, hun gjorde, var på én gang
helt andet udvalg…
noget ganske enkelt og noget frygteligt svært:
hun havde en utrolig evne til at
Det mest vanskelige var dog - og
lytte. Om det nu handlede om
sådan er det stadig nogle gange
børnebørnenes fantasifortællinDe første par år i
- at flytningen også rykker ved
ger eller om de voksnes ve og
Danmark turde jeg
ens selvbillede. Når man flytter
vel, så fulgte mormor os med
f.eks. næsten ikke tage
til et andet land, bliver man lige
stor interesse. Hun lagde øre til
telefonen - af ren og
pludseligt »lille« igen. De første
vore glæder og sorger og kunne
skær angst for ikke at
par år i Danmark turde jeg f.eks.
spørge ind til én, uden at man
forstå stemmen i den
næsten ikke tage telefonen - af
mærkede nogen form for bedreanden ende.
ren og skær angst for ikke at forviden, fordømmelse eller bebrejstå stemmen i den anden ende.
delse i hendes stemme. Hun kom
Jeg var absolut ikke i stand til
sjældent med gode råd. Det eneste, hun gjorde,
at udfylde papirerne fra skat, kommunen eller
var at lytte, ganske intenst. Vi børnebørn følte,
pensionskassen. Utallige gange dummede jeg
vi kunne komme hjem til mormor - også selvom
mig, fordi jeg ikke kendte danskernes traditiovi aldrig nogensinde havde boet hos hende!
ner, humor eller uudtalte forventninger - eller
simpelthen fordi jeg ikke forstod sproget.
Det er ikke nemt at være åben for det/den fremmede. Det kræver en tillid, en tro på, at det
Det eneste jeg kunne gøre, var ganske hjælpefremmede ikke er en trussel, men en mulighed.
løst at stole på min (danske) kone, Louise. Jeg
Sådan et valg er ikke en selvfølge. Det har jeg
følte mig ofte som et reservejul, med en »opkunnet erfare på egen krop.
holdstilladelse«, men uden fastlagt rolle og uden
mennesker omkring mig, som jeg kunne betyde
For godt syv år siden kom jeg til Danmark.
noget for. Også i forhold til vores søn mærkede
Denne beslutning har ikke altid været lige nem.
jeg ofte, at jeg ikke altid kunne påtage mig rolAt flytte er på mange måder en sorgproces. Flytlen som far, fordi jeg følte mig for lille, for tøningen betød, at jeg mistede den jævnlige konvende, for hjælpeløs.
takt med min familie og mine venner. Samtidig

AT KOMME HJEM

3

Stadigvæk sker det, at jeg føler en voldsom
I evangelierne fortæller Jesus os, at vi har vort
hjemve. Det er lidt som det savn, man føler, når
hjem i himlene ( Joh. 14, 2-3). Betyder det, at
man har mistet én, man holder af. Man komdenne verden så er en tåredal? Absolut ikke!
mer aldrig over det, men lærer at leve med det.
Dag efter dag må jeg leve livet og nyde det. Må
Hjemve er en sorgproces, og det
jeg undre mig over alt det smuker nogle gange en livskunst ikke
ke, som jeg oplever. Men samat lade den styre mit liv eller fortidig må jeg finde trøst, håb og
Jeg behøver ikke at
hindre mig i at nyde hverdagen i
energi i dette løfte. Min fremtid
gå til i savn eller
mit nye hjemland.
ligger trygt i Guds hænder. Jeg
længsel, men må stole
behøver ikke at gå til i savn elpå, at Gud også vil gøre
Biblen giver mig trøst og inspiler længsel, men må stole på, at
dagen i dag og i morgen
ration, når jeg føler hjemve. Jeg
Gud også vil gøre dagen i dag
til en god dag.
læser om Abraham, som blev
og i morgen til en god dag. Til
kaldet væk fra sit hjemland og
en dag, hvor et andet menneske
sin slægt med løftet om en ny
eller efterårets pragtfulde farver
fremtid i det forjættede land. Elkan
komme
ind
ad mit sinds døre og overraske
ler om Moses, som gik gennem ørknen med sit
mig,
som
en
gæst,
der bringer noget nyt med
folk i tillid til, at Gud ville give dem et nyt fædsig.
Og
på
min
rejse
gennem livet, ja, der er mit
reland, en ny tilværelse. Jeg læser om, hvordan
hjem
at
være
i
Guds
varetægt.
I dag, og også den
Jesus og disciplene gik fra sted til sted og sov
dag,
jeg
må
komme
hjem
deroppe,
sparke træog spiste der, hvor folk gæstfrit åbnede hus og
skoen
af
og
råbe:
»det
er
mig!«.
hjem for dem.
Bart Vanden Auweele, sognepræst

GULDKONFIRMANDER

21. april samledes 16 »gamle« konfirmander i sognehusets konfirmandstue for at fejre deres gyldne konfirmationsjubilæum. Konfirmandholdet deltog også i søndagsgudstjenesten i
Ørum Kirke. Her er et billede fra dagen: Bagerste række: sognepræst Claus Nybo, Alex Henriksen, Karl Erik Høgholm, Jens Chr. Søndergård, Claus Christensen, Carl Ulrik Nielsen,
Flemming Lauritsen, Freddy Worm, John Nielsen og Knud-Ole Henriksen. Forreste række:
Betty Gregersen (Pedersen) Rita Pilgård (Stüker), Vera Jacobsen (Poulsen), Birgit Hedegård
(Frost Jensen) Krista Nissen (Iversen) Åse Mikkelsen (Kobberø) og Ingelise Ruby (Lodahl).
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- OM AT SYNGE I KOR
Jeg har i tidens løb overværet mange koncerter
med kor og orkester. Lad mig blot nævne de
berømte kor fra England: King´s College samt
Sct. John`s College fra Cambridge. Wienersingerknaben fra Østrig og Danmarks Radios Pigekor hører også med.
I Thy har jeg lyttet til Teutonerkoret, og jeg har
lyttet til Kirkemusikskolens to små børnekor,
som er fælleskor for sognene i Sydthy Provsti,
og det er netop de to kor, denne artikel handler
om. De har begge noget til fælles med de store
kor, men det vil jeg vende tilbage til senere.
Først lidt om tilblivelsen af de to børnekor.
Vi skal tilbage til 2008, da menighedsrådene i
Hurup, Helligsø-Gettrup, Vestervig-Agger,
Hvidbjerg v. Aa-Ørum-Lodbjerg sammen med
Vestervig Kirkemusikskole tog initiativ til sammen med organist Vibeke Aarkrogh at give børn
fra sognene mulighed for at synge i fælles kor.
Ivar Mæland, der er rektor for Vestervig Kirkemusikskole, har udtalt: »Vor fælles vision og ide
er, at alle børn i vort område fortjener et kortilbud af høj klasse, hvor sangglæde og fællesskab
står i centrum.
Til at lede arbejdet har vi engageret en af de dygtigste korledere i landsdelen, Vibeke Aarkrogh.
En helt nødvendig succesfaktor er samarbejdet
mellem menigheder og ikke mindst forældre,
der investerer engagement, tid og kørsel for
børnene. Til gengæld vil denne investering give
mangefold afkast i form af sangglæde, miljø og
endelig sangmæssig kompetence på det helt rigtige tidspunkt i børnenes udvikling.

Dagens børnekorarbejde er meget alsidigt
m.h.t. repertoire, alt fra klassiske perler til rytmisk korsang, et tilbud dine børn ikke bør gå
glip af«.
Ruth Folmersen, sognepræst i provstiet, udtaler: »I en tid, hvor der lægges stor vægt på individet, og hvor vore børn også derfor bliver meget optaget af deres egne behov og ønsker, kan
et korfællesskab blive en gave til børnene. Her
er det ikke den enkeltes præstation, der tæller,
men evnen til at yde sin del i fællesskabet. Alle
lærer at følges ad og lytte sig ind på den fælles
klang - den enkelte bliver en dygtig korsangerog belønningen bliver ros til fællesskabet«.

BØRNEKORET (1. - 4. KLASSE)
Vibeke Aarkrogh fortæller, at i Børnekoret synger vi børnesange og salmer, laver sanglege og
lærer noder, får rytmetræning og gode sangvaner gennem leg. Det er ikke nødvendigt at
kunne læse, da vi lærer sangene udenad. Der
lægges vægt på, at det er sjovt og hyggeligt at
komme til kor.
Børnekoret medvirker ved familie- og børnegudstjenester i provstiets kirker. Desuden skal
koret synge koncerter i kirkerne.
Før i tiden medbragte pigerne selv lidt mad,
men det skabte store problemer, hvis nogle havde glemt at tage med. I dag bliver der sørget for,
at der er noget til ganen for alle, men pigerne
betaler for det.
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Vibeke har et lille nødråb, der går på, om
UNGDOMSKORET (FRA 5. KLASSE)
der i sognene findes »bedsteforældre«, der
Vibeke siger om dette kor:
vil hjælpe lidt til med det praktiske en gang
»I Ungdomskoret lærer man at synge i kor og
om ugen, gerne på skift med at bage eller
videreudvikle sine gode sangvaner. Der blifrembringe andet spiseligt og være til stede
ver arbejdet med stemmetræning, så stemmen
og fordele det, så Vibeke kan koncentrere
udvikler sig på en sund og naturlig måde. Der
sig 100 % om undervisningen. Udgifterne
arbejdes med rytmetræning og nodelæsning,
vil selvfølgelig blive dækket.
så man bliver hurtigere og dygtigere til at lære
I år har koret fem års jubilæum, så jeg spørger
musikken.
Vibeke, hvad hun tænker om de
Vi synger både rytmisk og klasforgangne år. Hun svarer, at det
sisk, danske salmer og sange, enhar været fem givende år både
... det har været fem
gelske pophits, afrikanske sange
for hende og for de børn, der
givende år både for
m.m.«.
har været med fra start. Ti af
hende
og
for
de
børn,
Cirka en gang om måneden
dem kan nu læse noder, og det er
der har været med
kommer Ungdomskoret ud og
meget positivt. Vi stræber ikke
fra start.
medvirker ved gudstjenester og
bare efter kvantitet, men nok så
koncerter i en af provstiets kirmeget efter kvalitet. Kvalitet og
ker. Det skærper opmærksomfælles tilhørsforhold er kodeord.
heden omkring det kirkelige og styrker fælDet skal dog nævnes, at kravene til kvalitet ikke
lesskabet. Det er gratis at deltage og modtage
er højere, end at alle kan være med, og der er
undervisning.
ingen forudgående optagelsesprøve til Børnekoret.
Børnekoret er en forberedelse til Ungdomskoret, som igen er en forberedelse til Limfjordens
Korklang med ti piger er resultatet af sang, rytPigekor, som 4-5 af Vibekes tidligere elever er
meøvelser og leg. Vibeke siger også, at hun og
gået videre til.
pigerne har det sjovt sammen. Den onsdag, der
er kor, har Vibeke en lang dag fra morgen til
På mit spørgsmål, om der slet ikke er drenge i
aften, men de to kortimer med pigerne giver
Thy, som ønsker at synge i kor, svarer Vibeke,
hende fornyet energi til resten af dagen.
at der indtil nu ikke er nogen, der har meldt sig,
men de er velkomne.
Forældreopbakningen til de to kor er meget
stor, hvilket gavner pigerne i deres stræben efter
at blive gode korsangere. Der er også et samarINDTRYK FRA EN ALMINDELIG ØVEDAG
bejde med Kirkemusikskolen, idet pigerne anJeg havde aftalt med Vibeke, at jeg, den dag jeg
vendes som øvekor, hvilket de får lidt lommeskulle fotografere til artiklen, skulle komme så
penge for. Forældrene er velkomne til at være
tidligt, så jeg kunne overvære Børnekoret det
til stede i øvetiden.
sidste kvarter og følge Ungdomskoret, når de
kom umiddelbart efter.
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Straks jeg trådte ind i lokalet, mærkede jeg en
meget positiv stemning fra såvel elever som underviser.
Børnene var i gang med en rytmisk sang med
tramp i gulvet. Efter sangen fik jeg lejlighed til
at præsentere mig for børnene og fortælle om
anledningen til mit besøg. Først stillede pigerne
op til gruppebillede og sekunder senere indtog de atter deres pladser i koret, så de kunne
komme videre med næste sang. Under sangen
ænsede de tilsyneladende ikke, at jeg fotograferede videre.
Desværre var der flere afbud til Ungdomskoret den dag, så jeg fik ikke et komplet gruppebillede. Vibeke lod først pigerne lave et par
strækøvelser i stående stilling, så vejrtrækningen under sangen kunne foregå så uhindret som
muligt. Vibeke uddelte nodeark og satte sig bag
klaveret. På mig virkede hun dybt koncentreret,
og jeg tvivler stærkt på, at hun lagde mærke til,
at jeg stadigvæk stod med mit kamera i hånden.
Jeg siger jer! Det var en begejstring, elever og
lærer udstrålede. En stor fornøjelse at overvære.
Jeg glemmer det sent. Den indforståethed. Det
nærvær.
Jeg bemærkede, at jo længere ind i forløbet de
kom, jo dybere levede Vibeke sig ind i det, som
om hun slet ikke sansede, der var et kor til stede.
Men tro mig, hun var til stede, det kunne man
tydeligt se på hendes fagter til børnene med den
ene hånd ind imellem.
Den empati, hun viste overfor pigerne, ikke
kun samlet, men hurtigt skiftende til hver enkelt, er helt givet årsagen til de gode resultater,
der er kommet ud af korene. Havde jeg været

elev hos Vibeke, ja så havde jeg helt givet været
kongelig operasanger i dag.
Det var en unik oplæring, jeg var vidne til.
Her på falderebet vil jeg røbe, hvad det er, pigerne i de to små kor har til fælles med sangerne
i de førnævnte store kor. Kære læser! Måske har
du allerede gættet det. GLÆDEN! Det er den,
der er fælles.
Vi andre i menigheden har også glæden. Vi har
glæden ved at lytte til korene, når de skaber en
lidt anderledes gudstjeneste, end den vi er vant
til.
Mit håb er, at menighederne også fremover vil
støtte op om dette gode projekt, så vi får »klækket« endnu flere unge til sang og musik i vore
kirker.
Freddie Fenger
Hvis du gerne vil være med i børne- eller ungdomskoret, må du gerne kigge forbi onsdag eftermiddag kl. 14.00 på kirkemusiksolen eller kontakte Vibeke Aarkrogh på tlf. 51 60 85 89.

HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

DEN GLOBALE KIRKE 496 ÅR EFTER REFORMATIONEN
Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift inviterer alle interesserede
til årsmøde. Oplæg om temaet ved biskop Niels Henrik Arendt.
Tid: Onsdag den 20. november 2013 kl. 18.00 - 21.30
Sted: Bistrupkirken, Ringvejen 7, 9800 Hjørring
Deltagelse, incl. middag, er gratis. Der arrangeres bustransport fra Thisted, Frederikshavn og
Aalborg. Tilmelding senest 14.11. til udvalgets sekretær, Christen Staghøj Sinding: css@km.dk
Yderligere oplysninger på www.aalborgstift.dk/udvalg
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INTERVIEW

DYRLÆGE SUSANNE JENSEN OG
POLITIASSISTENT ANDERS AASTRUP, LODBJERG
GADELYS OG RUNDSTYKKER

THYS SMUKKESTE LANDEVEJ

Gudrun og Leo Jensen, som tidligere boede på
Lodbjergvej 25, solgte sidste sommer ejendommen »Højvang« i Lodbjerg, efter at de havde
restaureret og i øvrigt gennem flere år sirligt
havde plejet og passet det krumme sted derude
vestpå. Nu bor de i Svaneparken i Hurup, hvor
havgusen vel knapt kan nå dem. Gadelys har de
også fået og lur mig, om de ikke smutter ned til
bageren efter rundstykker hver søndag morgen,
nu da de bor i bymæssig bebyggelse.
Bolstedet i Lodbjerg er overtaget af dyrlæge Susanne Jensen og politiassistent Anders Aastrup,
og jeg skulle hilse og sige, at de ikke et øjeblik
har fortrudt, at de er landet her i klitsognene
mellem alle vi andre. Her tåler man gerne lidt
blæst, når der med i købet følger et eldorado
med vildgæs, ænder, traner, oddere, hejrer,
kantareller, ulve, blåbær, rådyr, og hvad naturen ellers har at byde på af småt og stort for nu
ikke at nævne de vaskeægte thyboere, som de er
indgået i skæbnefællesskab med.

Det er et privilegium at bo på Lodbjergvej,
Thys smukkeste landevej. Tro ikke det er en tilfældighed, at den 6500 kilometer lange cykelrute, Nordsøruten, følger Lodbjergvej. Man tør
kun gisne om, hvor mange hundrede vejrbidte,
uforknytte nordvesteuropæere, der denne sommer på deres tungtlæssede cykler tramper forbi
Anders og Susannes ejendom og i forbifarten
tænker: Det er da et hyggeligt sted. Og se, der
står en barnevogn. Det må være yngre mennesker, dem der ejer stedet.
Ja, Anders og Susanne er yngre mennesker, men
hvor gamle de er, drister jeg mig ikke til at spørge om under besøget her i højsommeren, 30 år
måske, plus/minus et år eller to.
(Tilføjelse: Anders og Susanne har i mellemtiden haft
min tekst til gennemlæsning, og de har overbevist mig
om, at man aldrig skal sjusse sig til folks alder - i alle
tilfælde ikke til damers. Lad mig derfor undlade at træde mere i spinaten, blot tillader jeg mig at konstatere, at
det unge par holder sig godt.)

BABYSITTER FOR EMMA

Anders, Susanne og lille Emma.
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For tiden har Anders 12 ugers barselsorlov fra
politiet. Den lille 10 måneder gamle Emma skal
passes og plejes til fingerspidserne, mens Susanne er ude på gårdene for at tage sig af afhorninger, børslyngninger, faringsbesvær, trommesyge og hvad en dyrlæge ellers må påtage sig af
opgaver. Susanne har haft hele sin barselsorlov,
så Emma skal i dagpleje i Bedsted, når Anders i
slutningen af september atter trækker i uniformen.
Emma er så mild, som dagen er lang, så det er en
let sag for Anders at passe hende. »Der er meget
rutinearbejde i det«, siger han. »Det går bedst,
hvis man lader den lille bestemme rytmen«. »Det der skal gøres, det skal bare gøres«. Anders
har i orlovsperioden lavet en god træterrasse i
en lækrog på vestsiden af stuehuset. Og så har
han tømret et par højbede sammen, men han

tror ikke rigtigt på årets avl i det ene af bedene,
da der er gået stankelbenslarver i de urter, han
har sået.

RØVERE OG BANDITTER

Røvere og banditter, dem forventer jeg, at Anders fanger og burer inde. Vi har lidt for mange af den slags folk rendende rundt mellem vi
»IN THE MIDDLE OF NOWHERE«
andre og lave unoder i Thy og på Mors. Man
hører nu og da om såvel tasketyve som gemene
Susanne og Anders er allerede faldet godt til
lommetyve i Thisted. Lad bare Anders fange
på egnen. »Tænk sig at blive budt velkommen
dem, så de kan blive sendt deraf både den ene og den anden«,
hen, hvor peberet gror. Jo! Det
siger Susanne med et smil, mens
er godt, politibetjent Anders
Anders nikker bekræftende.
Susanne og Anders er
Aastrup er kommet til Thy, for
Hvem kan ikke se et ungt nylanallerede faldet godt til
der klages over, at der er alt for
det par for sig, når de står der
på egnen. »Tænk sig
få betjente i gaderne, og over at
med ryggen mod blæsten »in the
at blive budt velkomman aldrig kan komme i kontakt
middle of nowhere?« - De bedste
men af både den ene
med ordensmagten, når man lige
ord, der kan lyde i deres ører, må
og den anden«, siger
står og savner en betjent. Tænk
være de simple: »Velkommen til
Susanne med et smil,
også på de gamle koner. Det bør
Thy!«.
mens Anders nikker
da være sådan, så de trygt og
Nu skal det siges, at vi her i Thy
bekræftende.
uden frygt kan færdes på gader
netop står og har brug for folk
og i stræder.
af Anders´ og Susannes kaliber.
De er veluddannede. De er unge. Alligevel er de
så tørre bag ørerne, at de har kunnet frigøre sig
MANDEROLLE OG KVINDEROLLE
fra det for mere umodne kandidater så dragende
Den gamle manderolle, som har overlevet fra
cafeliv i uddannelsesbyerne østpå.
arilds tid, står for fald, og den gamle kvinderolle
Niels Rønhede fra Lyngby har som dyrlæge i en
rives med i faldet. En moderne kvinde føler sig
menneskealder kørt asfalten tynd på bivejene i
ikke kaldet til at sidde hjemme ved bålet og yde
Sydthy for at assistere bønderne med såvel råd
yngelpleje, mens manden realiserer sig selv på
som dåd på det veterinære felt. Første juli i år
arbejdsmarkedet. Susanne og Anders er enige
stoppede han æraen som dyrlæge for som penom at dele orlovsperioden mellem sig, så de
sionist at hellige sig, hvad han finder for godt.
begge får lejlighed til at følge Emmas udvikling,
Susanne, som fremover træder i Niels’ fodspor,
mens hun er spæd.
har for længst købt nye gummistøvler, og bønAnders indrømmer dog, at det godt i længden
derne har taget hende god.
kan blive lidt enerverende for ham at være babysitter. Foreløbig kan Emma knapt kravle og
FARTSYNDERE
snakke kan hun slet ikke. Hvor lang tid går
der mon ikke, inden hun kan være med til at
Jeg spurgte lidt forsigtigt Anders Aastrup, om
spille lidt fodbold på græsplænen? Det skal blive
han som politiassistent i Thy og på Mors komskønt for Anders, den dag han atter sidder i pamer til at fotografere fartsyndere. Han berotruljevognen. Om morgenen ved en politibeligede mig ved at sige, at dette var udelukket.
tjent aldrig, hvad dagen vil byde på, inden han
Ordret sagde han: »Det kommer ikke på tale,
ind under aften sidder tilbage på politistationen
for jeg har ikke gennemgået det krævede kurog skriver rapport over dagens hændelser.
sus«. Jeg tror ham på hans ord. (I parentes vil
jeg lige bemærke, at jeg bestemt mener, at vi
alle skal overholde færdselsreglerne til punkt og
»HØJVANG« GENNEM TIDERNE
prikke, men selv om ånden er redebon, ved vi
Til »Højvang« hører der 5 hektar jord, men to
vel alle, at kødet er skrøbeligt. Mon der blandt
engskifter er frasolgt, hvilket Anders og Sukommunens bilister findes blot en, som aldrig
sanne sikkert begræder, for de er begge jægere.
er fartsynder?)
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Emma øver sig i at kravle.

I gamle dage udgjorde landbruget hovederhvervet for stedets ejere, men selv om der både blev
spinket og sparet, kan enhver tænke sig, at man
hverken har kunnet leve eller dø af sådan en
klitejendom. Der var munde at mætte, så man
havde bierhverv. En mand var landpostbud.
En anden kørte med brød for bageren i Morup
Mølle. Naboen har gennem årene høstet kornet
på »Højvang«. Til gengæld ydede højvangsbonden manuel hjælp, når samme nabo skulle
køre neg eller halmballer. Den slags gensidige
tjenesteydelser kostede ikke penge. Konen på
»Højvang« ydede konehjælp hos naboerne, når
der var behov for det. På den måde hang det
hele jo sammen, for som de sagde de gamle:
»Nød lærer nøgen kvinde at spinde«.

SUSANNES HJEMLIGE BAGGRUND
Susanne er opvokset udenfor Aarhus. Hendes
mor har arbejdet på bibliotek, mens faderen
som salgsingeniør inden for køleteknik og med
ansættelse i firmaerne Sabro og Danfoss har rejst
en del i såvel ind- som udland. Faderens rejseliv
har haft afsmittende virkning på Susanne, som
sammenlagt har boet fem år i udlandet. Sidst
havde hun ansættelse på en stor dyrlægeklinik
for smådyr i Helsingborg i Sverige. Her havde
hun 24 kolleger. De øvrige lande, hun har boet
i, er Tyskland, Frankrig, Island og Norge.
Susanne har tre storebrødre, som er 10, 11 og
16 år ældre end hende. Da jeg gik hende på klingen og spurgte, om hun da ikke blev forkælet
under opvæksten, lagde hun straks kortene på
bordet og indrømmede blankt, at jeg havde ret i
min formodning. Egen hest har Susanne aldrig
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haft, men under opvæksten havde hun sin gang
på en gård, hvor hun så ofte lånte en hest, så hun
næsten betragtede den som sin egen.
De fem hektar, der hører til »Højvang« er for
tiden lejet ud, men den dag, Emma måske gerne
vil have hest, da er det rart, at jorden ikke er
solgt fra ejendommen..
Efter at Susanne og Anders er flyttet til Thy, er
Susannes forældre flyttet til Hundborg, hvor de
har købt hus. Det er alle tilpas med. Jeg spurgte
Anders, om hans forældre også var på vej til at
bosætte sig i Thy, men det afviste han. De bor
for godt, hvor de bor, og så har de ødegård med
elgjagt i Sverige.

VETERINÆRSTUDIET
Da jeg spurgte Susanne, hvorfor hun i sin tid
valgte veterinærstudiet, blev hun mig svar skyldig, men hendes naturglæde og hendes glæde
over at arbejde med dyr rummer måske svaret. Jeg fortalte hende, at jeg i min barndom
tog det for givet, at en dyrlæge var en mand,
hvorpå hun replicerede, at der i hendes studietid
på Landbohøjskolen kun var 8-10 % mandlige
veterinærstuderende, men det skal tilføjes, at
antallet er vokset en smule i mellemtiden. Tekniske hjælpemidler og assistance på gårdene gør
da også, at kvindelige dyrlæger rent fysisk snildt
matcher mandlige dyrlæger, når de bliver kaldt
ud. Børslyngninger kræver dog gode muller, tilføjer hun.

Jo, hundene er opdragne. Se bare hvor pænt de sidder
til ære for fotografen.

ken prøves i løbe- og svømmeprøve, hvorunder kombinationsøvelser også indgår. Endelig
afprøves samarbejdsevnerne via en seksmands
holdopgave, som overvåges af observatører, der
skal bedømme de enkeltes evner og vilje til at
indgå i et samarbejde. Blandt aspiranterne er der
en del med håndværkeruddannelse samt en del,
som har en fortid ved landbrugsarbejde. UdANDERS´ HJEMLIGE BAGGRUND
dannelsen består af tre forløb, idet man først er
Susanne og Anders traf hinanden i Holte, hvor
på skole i ni måneder, hvorefter man er i praktik
de begge havde studielejlighed,
på en politistation i halvandet år,
mens de var under uddannelse.
inden man slutter af med yderliAnders røber for mig, at Susangere ni måneders skolegang.
Susanne har ikke haft
ne satser på at skifte efternavnet
jagtkort så længe, og
Jensen ud med Aastrup, og parhun
indrømmer gerne,
JAGT OG HUNDETRÆNING
ret har da også givet Emma efterat hun først og fremJagtinteressen er Susanne og Annavnet Aastrup.
mest
er
jæger,
fordi
ders fælles om. Anders fik jagtAnders Aastrup er født og opkort allerede som sekstenårig,
hun
interesserer
sig
for
vokset i hovedstadsområdet.
og han har både gevær og riffel.
hundetræning.
Hans mor er uddannet biblioSusanne har ikke haft jagtkort så
tekar og har i de senere år vælænge, og hun indrømmer gerret stadsbibliotekar i Rudersdal
ne,
at
hun
først
og fremmest er jæger, fordi hun
kommune, som opstod, da Birkerød og Sølleinteresserer
sig
for
hundetræning.
rød kommuner blev sammenlagt.
Familiens tre renracede jagthunde snorksov i
Anders´ far er pensioneret maskinmester fra
hver deres hundekurv under mit besøg. Den
Københavns Energi, hvor han har haft sit virkeene er en lille »Formel 1 labrador«. Og så er der
felt på Gasværket, som ligger på Amager. Også
den hollandske »drentehund«, som er velegnet
Anders er efternøler i sin familie, idet han har en
til agerhønsejagt. Endelig er der den ungarske
ni år ældre bror. Anders er godt nok københav»vizcla«, som også egner sig til jagt på hønsener, men ikke så meget, at det gør noget. Han
fugle.
har nemlig en reminiscens af jysk blod i årerne,
Susanne forklarede mig lidt om den måde, hun
idet faderen er opvokset på en gård nær Sindal.
praktiserer lydighedstræning på. Det var ganI hjemmet var der 13 børn med en aldersforskel
ske interessant, men jeg undlader at videregive
på 16 år mellem den ældste og den yngste.
denne del af historien i Sognenyt, da jeg formoSom dreng og ung dyrkede Anders en del sport.
der, at det kun er et fåtal af bladets læsere, som
Fra 5-6 års alderen til 14-15 års alderen spilinteresserer sig for dyrepsykologi.
lede han tennis, men han gik derefter over til at
I stedet slutter jeg min epistel med på Sognenyts
spille floor-ball. Hans hold vandt et år bronze
vegne at byde Emma, Susanne og Anders veli juniordivisionen. Som senior spillede han en
kommen til Thy.
årrække i 1. division.
Villiam Mortensen
Hun mindes med glæde studietiden og nævnte
perioden, da hun og hendes gruppe skulle dissekere en hund, som lå i formalin. Muskelbundter, muskelfæster, nervebaner, alt skulle kortlægges til mindste detalje. Dissektionen slugte
det meste af et år.

OPTAGELSESPRØVE PÅ POLITISKOLEN

Der stilles ikke krav om studentereksamen, når
folk skal ind på politiskolen i Brøndby. Anders
fortæller, at man i stedet vægter livserfaring og
modenhed. Ved en optagelsesprøve skal aspiranterne skrive diktat og referatstil, og de skal
under en prøve demonstrere, at de har god viden om almindelige samfundsforhold. Fysik-
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HØSTGUDSTJENESTE
For mig er høstgudstjenesten en god måde at få
sagt TAK til Gud på - for korn/brød, frugter,
bær, svampe, grøntsager, og blomster - alt det
som gror i køkkenhaver, på marker og i skove.
Især solsikken betyder meget for mig, når jeg
tænker på høstgudstjeneste. Det er næsten altid solsikker, vi har med for at lægge på alteret
i kirken. I år har vi også sået to lange rækker
af dem i vores køkkenhave herhjemme. Så der
skulle være nok til at tage et par stykker med i
kirken også i år.
For mig starter høsten på en måde allerede, når
vi putter frøene i jorden om foråret. For så går
man der og forestiller sig en frodig grøn have
fyldt med blomster og grøntsager. Men om høsten overhovedet bliver til noget - er jo op til
Gud. For det er jo ham, der bestemmer vind og
vejr! Skulle det blive en varm og tør sommer,
som i år, så kan jeg godt hjælpe lidt til med at
vande… men lettest er det, når der vandes og
varmes lidt på skift: når vejret selv klarer pasningen.

Når jeg husker tilbage til, da jeg
var mindre, husker jeg høstgudstjenesten, som den sjoveste og bedste gudstjeneste, der
blev holdt i Hvidbjerg v. Aa kirke - lige bortset
fra Julegudstjenesten.
Når jeg tænker på høstgudstjenesten, tænker jeg
også på engang, hvor vi efter høstgudstjenesten
gik med Kaj Mogensen ud bag kirken og plantede et paradisæbletræ og sang nogle sange ude
ved træet, mens Kaj spillede harmonika. Jeg er
sikker på, at det er noget, der vil blive husket i
mit hoved igennem mange år. Da fejrede vi høsten med at PLANTE for senere at HØSTE - så
det hænger sammen - i en ring!
Når jeg sidder inde på mors kontor denne kolde
regnvejrs-/første efterårsdag, glæder jeg mig
meget til høstgudstjenesten. Jeg er sikker på, at
det nok skal blive på en klar og solrig dag.
Vi ses…

Signe Nørgaard Stüker

FAMILIE-HØST-GUDSTJENESTE
Den første søndag i oktober holdes der om eftermiddagen
en børne- og familievenlig gudstjeneste i Hvidbjerg kirke.
Børnene må meget gerne tage frugter og blomster fra
egen have med for at pynte kirken.
Efter gudstjenesten organiserer
vi ligesom sidste år en skattejagt, der tager udgangspunkt i søndagens evangelium. Vi deler os op i forskellige hold, og alle, uanset
alder, vil kunne deltage i opgaverne. Bagefter byder menighedsrådet på kaffe.
Vær med til gudstjenesten i Hvidbjerg Vesten Aa kirke, skattejagten og samværet i konfirmandstuen den 6. oktober fra kl. 14.00.
Programmet er skræddersyet for børnefamilier, men alle barnlige sjæle er mere
end velkomne, uanset alder.
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KALENDEREN
FILMAFTNER I SOGNEHUSET
Tre tirsdage i efteråret indbydes der til filmaften i sognehuset.
Ideen er at vise kvalitetsfilm med udfordrende eksistentielle emner, der på hver sin måde er
interessante fra kristendommens vinkel. Alle film får en kort introduktion før visningen, og
bagefter er der mulighed for at deltage i en drøftelse af filmen.
Aftnernes program:
19.00 - 19.10: Filmen introduceres.
19.10 - 21.00: Fremvisning.
21.00 - 21.15: Strække ben og toiletpause.
21.15 - 21.45: Kaffe, og samtale omkring bordene.
21.45 - 22.00: Drøftelse in plenum, aftensang.
Aftnerne er gratis. Sodavand kan købes for 5 kr.
»Hævnen« - tirsdag den 8. oktober
Vi starter med en forholdsvis kendt dansk film fra 2010, som
mange måske allerede har set. I Hævnen tager instruktøren
Susanne Bier endnu en gang fat på de store etiske spørgsmål.
Hvordan reagerer man på uretfærdighed? Hvad stiller man op med sin
vrede? Og hvad sker der, hvis vi vender den anden kind til? Eller hvis
vi ikke gør det?
Filmen følger Anton (Mikael Persbrandt), der arbejder som
læge i en flygtningelejr i Sudan. Han er separeret og skal holde kontakt med sine børns mor (Trine Dyrholm) og sin ældste søn, Elias (Markus Rygaard), der
bliver mobbet i skolen, men stifter venskab med Christian, som starter i samme klasse efter sin
mors død.
Susanne Bier har med Hævnen lavet en på alle måder stor film om venskab, kærlighed og tab
og om konsekvenserne af de valg, vi træffer. Som tilskuer ser man en spændende og tankevækkende film. Det store spejles i det små. Det, der fanger, er hovedpersonernes etiske dilemmaer
og reaktionsmønstre. I »Hævnen« har personerne mere eller mindre svært ved at tilgive andre
og sig selv.
Filmen er instrueret af Susanne Bier (f. 1960), der slog igennem med »Den eneste ene« i 1999
og siden har instrueret bl.a. »Elsker dig for evigt« (2002), »Brødre« (2004), og »Efter brylluppet«
(2006). Hævnen vandt en Oscar for bedste udenlandske film.
Medierådets vurdering: tilladt for børn over 15 år. Filmen er på dansk og varer 119 min.
»De urørlige« - tirsdag den 29. oktober
Kan man lave en komedie om en mand, der er lam fra halsen og ned? Det lyder måske vanskeligt, men med den franske spillefilm »De urørlige« fra 2011, viser instruktørerne Éric Toledano
og Olivier Nakoche, at det sagtens kan lade sig gøre. Man er rigtig godt underholdt i samtlige
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FILMAFTNER I SOGNEHUSET (FORTSAT)
112 minutter, filmen varer. Instruktørens fortælling om det umage
venskab mellem en handicappet rigmand og en ghettoknægt, der bliver hans plejer, er fyldt med charme og overskud. De urørlige er baseret på en virkelig historie og finder sit spændingsfelt i mødet mellem
to personer med helt forskellige udgangspunkter, sociale miljøer samt
materiel og kulturel bagage. Den viser desuden fortrinligt, hvordan
humor kan bruges med en afvæbnende og velgørende virkning i forhold til tabubelagte emner.
Historien om de to modsætninger, der mødes i et ægte venskab, har
fået franskmændene til at valfarte i biografen. Også i Danmark er filmen set af over en halv million biografgængere og har dermed slået
alle rekorder for fransk film herhjemme. Filmen blev nomineret til publikumsprisen ved European Film Award og til en Golden Globe for bedste udenlandske film. Ved den årlige Césaruddeling - det franske svar på en Oscar - vandt Omar Sy prisen
for bedste mandlige skuespiller.
Filmen er tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år. Sprog: fransk
med danske undertekster. Tid: 112 min.
»Om guder og mænd« - tirsdag den 26. november
Otte cisterciensermunke bor i et kloster i Atlasbjergenes barske
landskab i Algeriet. Munkene er ydmyge, men fulde af integritet. De er milde, men ærlige. De er trofaste, men selvstændige.
De otte munke fra klostret »Vor Frue af Atlas« lever et fattigt og
nøjsomt liv, mens de forsøger at kombinere bønslivets indre andægtighed med diakoni og dialog med lokalbefolkningen. Mellem 100 og 150 muslimer fra landsbyen besøger dem dagligt, Ganske gratis driver Broder Luc et
lille »hospital« for lokalbefolkningen, mens Prior Christian fungerer som både menneskelig og
politisk rådgiver for en lang række af landsbyens beboere.
Men under overfladen ulmer 1990’ernes algierske borgerkrig, og pludselig står klostrets munke i et dilemma: Skal de blive og være tro mod byen og deres
kald, velvidende at det kan koste dem livet, eller skal
de flygte for at redde deres liv og være Guds disciple
andetsteds? Giver det mening at være et »fredens hus«
midt i en voldsspiral - og kan man leve med konsekvenserne af dette valg?
Filmen fra 2010 er en rigtig påskefilm, instrueret af Xavier Beauvois, og har blandt andet vundet filmjuryens prestigiøse Grand Prix ved Filmfestivallen i Cannes. »Om guder og mænd« er
baseret på en virkelig historie. Munkene i »Tibhirine« i Algeriet blev bortført og myrdet i 1996.
Omstændighederne ved deres død er aldrig blevet fuldt opklaret.
Hvis du har lyst til at se en poetisk, meget smuk og meditativ, men også dramatisk film uden
voldsom action, skal du se »Om guder og mænd«.
Filmen er tilladt for børn over 11 år. Sprog: fransk med danske undertekster. Tid: ca. 117 min.
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Jul kan fejres på mange måder. »Sognenyt« har bedt tre personer at fortælle
om deres måde at fejre jul på...

MIN JUL
Sommerferien er nu lagt bag os. Ferien har væler stedsegrønne ting ind, som
ret dejlig på sin facon, lyse nætter, solskin, badvi alt sammen kan bruge til juning, fiskeri, cykling, rideture - med al den aktiledekorationer. Havekrukkerne bliver også vinvitet, liv og glæde, som sommeren nu indbyder
terdækket/pyntet op. Vi kører ned til familiens
til af udendørs aktiviteter…
lille grund ved Ove Sø, hvor vi klipper fyrtoppe
og gran. Så prøver jeg sammen med mor - og
Underligt er det, her i sommertiden, at skrive
som regel også nogle af børnene
noget om julen… men Sogne- at vinterdække familiens gravnyt har jo som alle andre blade
sted, så godt vi kan. Hvert år må
en »deadline«! I bund og grund
I bund og grund er det
vi erkende, at fagpersoner kan
er det nok det, der gør, at jeg
nok det, der gør, at jeg
deres kram, når vi går rundt og
holder af julen: en tid med ro og
holder af julen: en tid
beundrer Mariannes vinterdækfred - INGEN deadlines - og de
med ro og fred ke. Men for os er det hyggeligt
korte dage indbyder til ro, forINGEN deadlines...
at være sammen om det, og når
dybelse, tid og nærvær samt invi gør det sammen, »popper« der
dendørs hygge, krydret med en
tit minder frem, som vi så deler,
frisk tur i skoven eller ved havet.
mens
vi
pynter
så godt vi nu kan.
Men selvom jeg lige nu tænker, at der er længe
Før
vi
fik
børn
skrev
jeg julekort i stride strømtil jul, så er den der lige pludselig. Ligesom året
me
både
på
dansk
og
tysk: Ingen gammel fahar sin gang, så har vores lille familie også vore
ster
eller
tidligere
turist
i Istrup Gl. Skole blev
»ritualer/traditioner«, som helst skal overholglemt!
Det
er
gledet
langsomt
ud - der er komdes/udføres for, at vi kan få en dejlig JUL.
met
så
meget
andet
til,
men
nogle
få mails og
Julen sniger sig lige så stille ind hos os - og bliver
sms’er
kan
det
dog
blive
til…
men
så
heller ikke
til mere og mere JUL - og så den 24. om aftemere.
nen, så sænker freden og roen sig - og Juledag
Børnene og jeg nyder, når vi kan få bagt de
har vi tradition for, at vi IKKE må foretage os
første pebernødder i november måned! De bliandet end at fodre hestene, kaninen og hunden,
ver som regel hurtigt spist - og så bager vi ofte
som også må gås med. Vi skal dog helst blive i
igen! Men den sidste portion bliver oftest til
nattøjet hele dagen - skal vi udenfor, tager vi
hestene… fordi vi aldrig orker at få dem spist
flyverdragt udenpå. Måltiderne er lidt »ta-selvalligevel!
køleskabsagtige«, for vigtigst af alt er, at vi har
TID! Tid til børnene. Tid til at se, udforske
En tradition, som jeg har med hjemmefra - og
julegaverne eller tid til at spille et spil! At være
som jeg håber, at jeg altid må holde ved, så lænsammen! Vi ELSKER alle den dag!
ge jeg kan - er at binde vores egen adventskrans!
Så trænger julen sig ind i huset, duften af gran
Men inden vi når dertil, skal vi igennem alle de
breder sig - og når så det første lys bliver tændt,
indledende forberedelser! Når jeg kigger ud i
så melder juletravlheden sig! (Så er det, jeg tit
vores køkkenhave nu, så står mine pil med lange
længes efter Juledag!). Adventskransen og mit
grene - og masser af blade! Når den første hårde
lille »Betlehems-krybbespil-scene« sågar med
frost får bladene til at falde af, begynder min
et æsel fra legetøjsproducenten Schleich - og
første juletradition: Jeg laver pilekors til familimasser af små keramik-engle med de musikinens gravsteder! Da jeg var på barsel, fik jeg lavet
strumenter engle nu spiller på! De to ting og så
12! De sidste år er det kun blevet til bedstemors
kalenderlys godt pakket ind i ler, mos og gran af
og fars grav! Men jeg ville gerne lave flere, hvis
børnene - og måske godt med guld-, sølv- eller
jeg kunne nå det!
snespray - alt efter, hvad børnene nu syntes, der
Så kommer skovturene: vi samler mos, lav, kogler, porsegrene, gyvelgrene - går i haven og sam-
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skulle på! De ting er hos os startsignalerne til, at
sne«, men i mit barndomshjem i Istrup Gl. Skole
nu presser julen sig for alvor på!
i den Cecil-tilrøgede stue.
I skole og børnehave er der traditioner. Nu hvor
Nogle af de flettede stjerner er også fra dengang,
Signe og Freja synger i kor, synger de nogle
men der er kommet mange til siden - Signe er
smukke julekoncerter - især den, som finder
blevet skrap til at lave dem - og Freja kommer
sted i Agger Kirke, kan jeg varmt anbefale!
godt efter! Nissen, som de alle har lavet, da de
var i dagpleje! Nissens skæg er deres håndomDer er juleafslutning mig her og der! Børneharids i hvidt pap, som der så blev
ve, skole, svømning, volley, kor,
sat en rød nissehue på. Asbjørns
og de 25 ridehold, som jeg har
fodaftryk blev også på hvidt pap
i løbet af en uge, julehygger jeg
Juleaften starter for
lavet til englevinger! - men hold
selvfølgelig også for. På Flemmig, når vi tager til
da op, hvor hænder og fødder
mings arbejde er der julefrokost
kirken - og synger:
vokser år for år!
og juleafslutning. På rideskolen
»Det kimer nu…« da
slutter personalet af med hver
Juleaften starter for mig, når vi
tror jeg puls og blodtryk
især at medbringe noget juletager til kirken - og synger: »Det
falder...
mad, som vi spiser sammen den
kimer nu…« da tror jeg puls og
sidste dag inden ferien - og på
blodtryk falder, ligesom når vi
klinikken får vi utraditionel jukæler med et kæledyr! Da falder
lemad udefra - og når jeg kører hjem fra den
roen over os - og vejrtrækningen når helt ned
sidste arbejdsdag, hvor vi har spist sammen fra
dybt i maven! Fortællingen om det lille barn i
kl. 12, ja, så begynder julefreden at sænke sig i
Moders arm - fik dybere betydning for mig, da
mit sind!
jeg selv fik lagt sådant et vidunder i mine arme!
Næstefter er det jul i familiens skød - velvidenMin mor kommer altid til os - hvert andet år
de, at jeg har fået ønsket alle de dejlige menkommer mine svigerforældre også - og sidste
nesker, som jeg har med at gøre til dagligt, EN
år havde vi glæden at have besøg af min bror
RIGTIG GLÆDELIG JUL! (Har som regel
med familie. Selvom vi ikke har så meget plads,
også gulerødder med til hestene!) Nu holder
havde vi en vidunderlig juleaften sammen!
træningen pause for en stund - og først når det
Julemiddagen er højtidelig: bordet dækkes
nye år starter, tager vi fat på ny med friske kræfpænt og nydeligt - og vi synger til bords! Trater - og alle vore nytårsfortsætter!
ditionen tro steger mor altid ænderne - vi laver
Hvis ikke vi har nået at få bagt og lavet julekonflæskestegen og tilbehøret! OG…når det er forfekt, når vi det tit et par dage før julen - så bliver
tæret, kan og VIL vi ikke trække den længere!
det heller ikke spist inden ;-) Lille Juleaften får
Børnene er KLAR! - og deres maver fyldt med
vi risengrød (så vi har til ris á la mande dagen efsommerfugle - i hvert fald kan de slet ikke spise
ter). Flemming får sat juletræet på fod - og igen
så meget - og slet ikke så længe - som vi! NU
begynder minderne at vælte frem. Den store
skal der danses om juletræ - og helst ikke for
kasse med juletræspynt bliver pakket ud! Lysemange sange! Spændingen skal udløses: hvad er
holderne fik vi i bryllupsgave, ligesom stjernen,
der i alle de pakker?
som vi hang op til 1. søndag i advent - den skal
Men inden skal Juleevangeliet læses - en god
vi nu have sat på toppen af træet! Den lille glastradition, som Flemming har taget med fra sit
fugl, trommen fra 1954 og juleklokken arvede
barndomshjem.
vi fra Flemmings mor i 1994, hvor hun døde.
Tja - i bund og grund kan det være lige meget,
De hæklede små kurve i orange, guld og røde
hvad der er i de pakker! For dagen efter har vi farver lavede min bedstemor rundt om
lige meget hvad - den for os mest fredfyldte dag
medicin-målebægerne! De mange
hele året rundt, hvor vi er sammen!
forskellige flettede hjerter lavede
Rigtig glædelig og fredfyldt Jul til alle, når vi
Flemming og jeg sammen, da
engang - lige om lidt - når dertil!
vi var nyforelskede - ikke »i en
Jette Andersen Stüker
præstegård med rigtig jule-
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MIT KÆRESTE EJE
Et program på
TV Midt-Vest
hedder
dette.
Jeg tror, det ses af
mange. Folk kommer med mere eller
mindre spændende effekter fra deres gemmer - deres
hjem. For dem et kært eje, som ofte har fulgt
dem i mange år, ja ofte hele livet.
Det er historien, der knytter sig til genstanden,
som gør alt dette charmerende, synes jeg. Det
hører med, at effekten bliver vurderet af en
fagmand, altså der bliver sat pris på ens kæreste
eje. Da knækker filmen ofte. Der kan ikke sættes kroner og øre på »mit kæreste eje«. Der er
mildest talt aldrig en overensstemmelse mellem
den økonomiske værdi og affektionsværdien,
og det er, fordi det er med hjertet, man ser.
Hvor er det glædelig!
Jeg har også »mit kæreste eje«. Da jeg var 7 -8 år,
skrev min mor efter en julekrybbe. Hun havde
fundet et tysk firma, som ville sende hende et.
Nu her, kan man sagtens finde julekrybber i butikkerne, men dengang var det ikke så ligetil.
Jeg var i hvert fald klar over, at det var noget
ganske særligt, da posten kunne levere en stor
pakke hjemme hos os. Stor var forfærdelsen da
også, da der blev pakket op, og næsten alle figurerne var itu. Mor ville ikke returnere den. Nu
havde hun langt om længe fået fat i en julekrybbe, så nej, den slap hun ikke ud af huset igen.
Hun limede og satte sammen, som et stort puslespil, i flere dage - syntes jeg. Det var, som om
stumperne var ekstra lang tid om at ville samles,
men det blev de, og det blev godt. Efterfølgende blev dette stykke julepynt så altid et særlig
skattet skue hjemme hos os.
Da jeg, ca. 15 år senere flyttede hjemmefra, fik
jeg julekrybben af mor, og jeg er så glad for, at
hun havde tålmodigheden og fingerfærdighederne til at samle den dengang. Julekrybben er mit kæreste eje, for det er, som om
den altid har en særlig glød over sig.
Det siger sig selv, at jeg har haft den fremme
hver eneste jul, siden jeg fik den. Da en af vores

piger var lille og ville hjælpe
mig med at stille julekrybben
op, fik den en ny anekdote som
følgesvend med sig.
Vi pakkede sammen figurerne ud, og jeg fortalte hende navnene og viste hende Jomfru Maria. Josef fik jeg pakket ud, men hun kom først
med navnet. »Det er Hother«, sagde hun. Marie
og Hother Haagaard var vores elskelige naboer
dengang. De boede på Hellebjerg lige over for
os. Så efter den udpakning er det også Marie og
Hother, vi mindes, når julekrybben er fremme.
Hun var også af den overbevisning, at der
manglede en engel. Derfor lavede hun en lille
papirs engel, som sidder i krybbens tag. For et
par år siden, tænkte jeg, at den ville hun vistnok
ikke længere have på. Jeg tog gruelig fejl. Hun
efterlyste den, og jeg, som gemmer alt, kunne
jo sætte den op på sin, for altid, faste plads igen.
En anden ting, som også har fået sin plads i julekrybben, er et julekort, som jeg har sat ind i
julekrybben som baggrund.
Det er det sidste julekort, som mor har skrevet
til os. Motivet er jordkloden og en dejlig due
med olivenkvist. Den hører også til nu. Der er
mange skønne minder knyttet til julekrybben mit kæreste eje, men jeg ved også godt, at skulle
den vurderes på sin pengeværdi, ville den blive
fuldstændig fejlvurderet i mine øjne.
For det er nemlig 				
med hjertet, 				
man ser!
Ethel Markusen
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»JULEBUDET TIL DEM, DER BYGGE HER
I MØRKET OG DØDENS SKYGGE…«
LIDT OM VOR GLADE OG DEJLIGE JUL PÅ »FRISTEDET« I HURUP
Jul kan fejres på mange måder. Sognenyt har bedt
Alice Nørgaard om at fortælle lidt om sine juletraditioner som frivillig på »Fristedet« i Hurup.
Første søndag i advent er der åbent på »Fristedet«, hvor vi tænder det første lys i den smukke
adventskrans, indledningen til decembers forskellige juletraditioner. Der bages, laves juledekorationer, synges og holdes julefrokost. Til
denne kommer der så mange, at huset næsten
sprænger alle rammer.
En anden stor begivenhed er før-julemiddagen
i Sognehuset i Hurup, hvor menighedsrådet er
vært. Tre lange smukke borde står dækket og
pyntet. Vi får en traditionel julemiddag. Der er
mandelgave til hvert bord. Så er der pakkespil
med stor jubel og morskab. Derpå følger kaffe
og godter, og aftenen sluttes i kirken med julesang og andagt. Bethlehemsflammen bæres op
til alteret, hvor lysene tændes. Højtideligheden
her har jeg ikke ord for. Provst Jens Munksgaard står for det alt sammen, og det er vi meget
taknemmelige for. TAK!
Så kommer vi til selveste juleaften. Formiddagen er gået for de frivillige med at forberede
julemiddagen. Omkring kl. 16 kommer vi og
vore første gæster. Der er kaffe, kringle og andet godt. Damerne har atter travlt i køkkenet.
Vi andre hygger os. Bordene er fint dækkede.
Juletræet går til loftet og er smukt pyntet. Ga-
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verne kommer under
træet, og de fylder
en god del.
Vi er mange. Sidste
år var vi mere end 20
og forrige år over 30.
Når klokken nærmer
sig 18, falder der en
forventningsfuld ro
over feltet. Når alle
har fået plads, synges
der et bordvers: »I
Jesu navn går vi til bords«. Juleanden er lækker
med herligt tilbehør. Der er altid rigeligt. Risalamanden udløser spænding. »Hvem får mandelgaven?«. Når gaverne er fordelt til de heldige,
synges atter et bordvers.
Derefter samles vi ved det tændte træ, hvor juleevangeliet læses. Ikke alle har været i kirke og desuden: Juleevangeliet kan ikke høres for
tit. Derpå danser vi, der vil og kan, om træet.
Nogle sidder i gode stole og nøjes med at kigge
på. Så lyder: »Det kimer nu«, »Glade Jul«, »Julen
har bragt«, »Et barn er født«, osv. indtil alle ønsker er opfyldt.
Nu nydes kaffen med pebernødder, julegodter,
figner, dadler og konfekt. Intet mangler. Imens
deles de gode gaver ud af hvem, der nu har lyst,
under spænding og munterhed. Og så byttes
der, så enhver får den allerbedste gave.
Igen danses der og synges: »Den yndigste rose«,
»Dejlig er den himmel blå« og altid, til sidst
»Dejlig er jorden«. Et år løb vi i kæde rundt i
huset og sang »Nu er det jul igen«, til vi alle blev
helt forpustede. Sjovt var det! Det må vi huske
i år igen.
Endelig har jeg en julehistorie eller en julelegende af Selma Lagerløf med, hvis der skulle
blive tid og lejlighed samt interesse for en stille
stund til sidst. Dette er vist kun sket en enkelt
gang. Vi snakker og hygger, tiden iler og der

bliver opbrud. Kl. 22 ca. er gæsterne taget hjem
efter en skøn juleaften. Aftenen er forløbet med
glæde og munterhed. Vi har det godt. Alle hjælper hinanden efter bedste evne og god vilje.
Den anden juledag er vi atter inviteret til juletræsfest om eftermiddagen, hvor vi synger:
»Børn og voksne i kærlig krans«, mens vi danser
omkring træet. Derefter får vi kaffe med lækre
sager og igen er der underholdning. Sidste år
blev »Peters jul« samt et nydigtet eventyr om
»Ulven i Thy« læst op. En spændende og fin lille
ting. Godt gjort! Sang, musik og overraskelser
som hører juletiden til. ( Julenissen er også på
spil). At julen så varer til Helligtrekonger er en
anden historie. Dette fejres, som I ved på skønneste vis i Lodbjerg kirke Helligtrekongers aften.

Herhjemme før jeg tager af sted til »Fristedet«
beder jeg Vorherre om, at vi alle må få en velsignet juleaften i »Fristedet«, og at julesorgen
må blive borte. Jeg takker ved hjemkomsten
for, at sådan blev det. »Thi knuste hjerter føler
bedst / Hvad denne store julefest for glæde har
at bringe«.
Vi små mennesker har vore kors at bære. Måtte vi formå at hjælpe med at bære hverandres
byrder med indlevelsesevne, tålmodighed, ydmyghed, almindelig venlighed, respekt og hensynsfuldhed. Ja, så går det med Guds hjælp alt
sammen.
Sådan synes jeg, at livet på godt og ondt leves på
»Fristedet«. Det er en velsignelse for mig og for
mange. Glædelig Jul ønskes I alle!
Alice Nørgaard Jensen
(samt solstrålen Mrs. Mis Jæger-Jensen,
min vilde kat, som er blevet tam)

MINDESTEN I HVIDBJERG - ØRUM - LODBJERG
I vore tre sogne findes der mange mindesten. Først og fremmest på kirkegårdene, hvor vi bliver mindet om de
mennesker, der har haft deres liv og virke på egnen. Især tidligere var gravmindernes størrelse og udstyr et udtryk
for afdødes økonomiske og sociale status. De fortæller historie om erhverv, fødsels- og dødsdato. Der er alt fra
»et gammelt frønnet kors« til store og dyre monumenter. I dag er de sociale forskelle ikke på samme måde så let
aflæselige på gravminderne, selv om der igen er en tendens til at skabe mere individuelle mindesmærker. Det er
tanken fremover i SOGNENYT at præsentere nogle af de mindesten, som står rundt i sognene, og som er rejst
for at mindes specielle begivenheder og personer.
1. Mindesten for C. C. Andresen
Omkring 1930 blev denne sten rejst til minde om én af klitplantningens pionerer, Carl Christian
Andresen. Initiativtageren var den daværende plantør, V. R. Madsen, og skovarbejder Chr. Brandborg udførte arbejdet med stenen. C. C. Andresens far var skovrider på Lolland, men han døde,
inden sønnen blev konfirmeret. Trods dårligt helbred og dårlig økonomi kæmpede han sig frem til
en uddannelse som forstkandidat. Senere blev han sendt til Agger for at undersøge mulighederne
for at lave kystsikring efter havets gennembrud af Aggertangen. Kongen udnævnte C. C. Andresen
til at forestå sikringsarbejderne omkring kanalen. Dette indebar bl.a. dæmpningsarbejder i klitten,
og han blev udnævnt til sandflugtskommissær. I de år, C. C. Andresen virkede i Sydthy, udførte han med stor energi og entusiasme talrige arbejder, der skulle dæmme op mod sandflugten. Han var desuden meget optaget af træplantning
og gennemførte for egen regning mange plantningsforsøg - blandt andet i
det område, som benævnes Københavnerskoven, og hvor hans mindesten
står. Det var helt nyt på de egne - og de fleste anså det, han gjorde, for galmandsværk. Da mindestenen blev rejst, var plantagen i god vækst og et
bevis på, at C. C Andresens visioner var bæredygtige, så vi alle sammen
i dag kan glæde os over HVIDBJERG KLITPLANTAGE. E.H.J.
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KALENDEREN
TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben mødes én gang i måneden fra
kl. 14.30 til kl. 16.30. Klubben er et mødested
for alle, der har tid og lyst, uanset alder eller
adresse. Man møder blot op til de arrangementer, man ønsker. Kaffe og kage sørger menighedsrådet for. Det koster 20 kr. Kirkebilen må
gerne bruges til arrangementerne. Tirsdagsklubben koordineres af Bodil Hvam Jessen,
Vera Møller og Freddie Fenger.
Anne Balsby:
Tirsdag den 8. oktober
(bemærk datoen!!) kommer Anne Balsby, som er
leder af friplejehjemmet i
Bedsted. Hun vil fortælle
om »hjemmet« fra tanke
til handling, om hvordan det er gået indtil nu,
og der må selvfølgelig gerne stilles spørgsmål.
Jørgen Tolstrup:
Tirsdag den 5. november kommer Jørgen Tolstrup og holder en litteratureftermiddag, Helle
og Jørgen Tolstrup var det første forstanderpar
på Svankær efterskole. Mange husker dem nok
fra deres tid her, så det bliver et dejligt gensyn.
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Julefest:
Tirsdag den 10. december starter vi kl. 17.00
med gudstjeneste i Hvidbjerg v. Aa Kirke. Derefter kører vi til Stenbjerg
Kro til julemiddag, som
vil forløbe helt som traditionen byder: Menuen
er kroens flæskesteg med
brun sovs og rødkål og risalamande til dessert. Finn
Munkholm og Ejvind Hove har lovet at stå for underholdningen.
Pris 150,00 kr. og tilmelding til Bart, tlf. 97 94 81
28 - senest den 6. december.
Peter Skriver:
Tirsdag den 7. januar
Peter Skriver fra Hurup er byrådsmedlem i Thisted kommune, og han er kendt for at engagere
sig i udviklingen af vores område. Den 7. januar
vil han komme og fortælle om, »hvad Thisted
kommune gør for at skabe udvikling overalt i
kommunen«.

HØJSKOLESANGAFTNER
Efter et ophold på Jeppe Aakjærs Jenle sidste år
i februar måned, hvor jeg med stor glæde opholdt mig for at lave foredrag, sidder jeg på færgen på vej fra Mors til Thy. Min søster Lilly er
med og spørger forsigtigt: »Er du nervøs, Kirsten?«. »Om jeg er nervøs? Det er ikke ordet:
Jeg er rædselsslagen«, svarer jeg. »Tænk! hvis
der ikke kommer nogen. Tænk! hvis jeg går i
stå«, etc. Sådanne tanker sidder søster også med.
Hun siger det ikke højt, men jeg ved det: én
gang storesøster altid storesøster.
Sagen er den, at jeg skal holde foredrag i
Svankjær Sognehus samme aften.
Men der VAR ingen grund til nervøsitet. Der
kom 50 tilhørere! Og det fortæller noget om
den helt enestående vilje fra menighedens side
til at bakke op. »Så mange tilhørere kan mit
store Ansgar Sogn i Odense ikke mønstre til en
sangaften«, påstod søster.
Jeg har sagt det før. Og jeg vil gentage det her:
at være så heldig at have sit virke i et sådant sogn
er for mig en Guds gave.
Men naturligvis kommer man ikke kun for at
bakke op, men også for at synge. For glæden
ved at synge er også noget af det, jeg hurtigt registrerede, var kendetegnende for vores menighed. Og mit lønlige håb er da også, at man møder op for at blive klogere på det, man synger.
For egen regning vil jeg påstå, at langt de fleste
af os, der mødtes mandag aftner sidste vinter er
vokset op i hjem og skoler, hvor sange og salmer var en daglig foreteelse. Det begyndte som
melodier, senere kom rim og remser til, og så
var der billederne. Det hele blev »piblet« ind i
barnesindet og blev til en skat, som vi hele tiden
kan øse af og blive klogere på, »thi den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej
havde kær«, siger Grundtvig.

Og det er da et godt udgangspunkt for kommende vinters mandagaftner: vi mødes med
fortællere, som med deres store viden kan gøre
os klogere på de sange, som vi har kær, og vi
lærer måske nogle nye, som vi endnu ikke ved,
at vi holder af.
Kirsten Madsen

PROGRAMMET FOR 2014…
I år lægges der op til ikke mindre end 11 sangaftner - hver eneste mandag aften fra midt januar til og med slutningen af marts måned:
Sangaftenerne indledes den 20. januar, hvor
Kirsten Madsen er rejseleder på en tur rundt i
Danmark med en afstikker til Færøerne i selskab med højskolesangbogen. »Vi ser på Danmarks kort, hvor hver plet har fået stemme,
og det fædreland er vort«. Hvornår, hvorfor, i
hvilken anledning blev et sådant digt til? Kan
vi stadig i ramme alvor synge sådanne nationale
sange i 2013? Det forsøger vi ved fælles hjælp at
finde svar på. Og så skal der synges!!
Mandag den 27. januar vil Kaj Mogensen fortælle om B.S. Ingemanns og H. C. Andersens
sange i højskolesangbogen - især de kendte, men
også nogle mindre kendte. Ingemann og H.C.
Andersen havde et livslangt venskab. Begge digtere hører til den romantiske guldalder og begge er fremragede lyrikere. Deres sange er på én
gang enkle og dybsindige. Digtene er sat i musik af nogle af guldalderens bedste komponister
(Weyse, Hartmann, Heise, Rung). Vi vil synge
et bredt udsnit af begge digteres sange. Teksterne vil blive fortolket i sammenhæng med samtidens og digternes livssyn. Enkelte tekster, som
kunne have været med i Højskolesangbogen vil
også blive inddraget og gennemgået.
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KALENDEREN
Mandag den 3. februar holdes en menighedens aften, hvor et eller to »highlights« fra hver
enkelt af de fine fyraftensangseftermiddage vil
blive gentaget. Sangene bindes sammen som
blomster i en buket. Kirsten er aftenens tovholder og tager gerne imod sangforslag senest den
1. februar.
Den 10. februar vil Jens
Grøn, som har været forstander på Vestbirk Højskole og medredaktør af
højskolesangbogen, fortælle om tradition og fornyelse i højskolesangbogen. Almindeligvis mener
vi vist, at noget enten er
gammeldags ELLER moderne. Ét af højskolesangbogens særkender er,
at den har til opgave at være begge dele! Sangaftenen vil derfor forme sig som en veksling
mellem gammelt og nyt, kædet sammen af Jens
Grøns fortælling om højskolesangens historie,
sangene, digterne og komponisterne. Til slut
kan forsamlingen vælge sine favoritter, som Jens
har lovet at akkompagnere på violin. Syng i den
blå med Jens Grøn!
Den 17. februar får vi besøg af Søren Lodberg Hvas, som vil invitere os på en rejse til sit
liv i kærlighed til egne i vort land, til det danske
sprog, til folkeliv og kirkeliv i Danmark. Søren
Lodbjerg Hvas vil fortælle om de tre bøger, som
har en særlig plads i hans liv: Bibelen, Salmebogen og Højskolesangbogen, under overskriften:
»Hjertesproget er vers og sang«.
Den 24. februar inviterer stiftskonsulent, lektor på kirkemusikskolen
og adjungeret professor
ved Aarhus universitet, Jørgen Kjærgaard,
os på en opdagelsesrejse gennem højskolesangbøgerne. Er der en
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særlig salmetone i højskolesangbogen? Fra begyndelsen var salmer en væsentlig del af højskolesangbogen. Sådan er det stadig; men hvorfor
egentligt? Salmer er jo til kirkebrug - eller er
de? Foredraget bliver en opdagelsesrejse gennem højskolesangbøgerne fra de første tilløb i
midten af 1800-tallet til i dag - med salmerne
som ledetråd.
Den 3. marts inviterer Vibeke Aarkrogh i
korsangens værksted. Vibeke underviser på
kirkemusikskolen og dirigerer bl.a. Vestervig
kammerkor og sognenes børnekor. Vi linder
på døren og synger 1- og 2-stemmige sange fra
højskolesangbogen og alle - absolut alle - kan
være med.
Den 10. marts causerer Erling Lindgren over
»den gode melodi«. Hvad er det, der gør, at den
er god, og hvordan bliver den til? Og så skal vi
synge en masse eksempler på dette - herunder
også nogle af Lindgrens egne melodier. Erling
Lindgren, som er organist ved Lemvig kirke og
underviser på både universitet, højskole, seminarium og kirkemusikskolen, er repræsenteret
med 12 melodier i den nye Højskolesangbog.
Mandag den 17. marts
inviterer kirkemusikskolens forstander, normand
Ivar Mæland, os på en
guidet tur til det nordiske
landskab. Hvert land har
sin egen tone - og kontrasterne kan være store.
Dette belyses ved sange
fra højskolesangbogen, garneret med små klaverstykker.
Den 24. marts organiserer Kirsten Madsen
en vaskeægte højskolesangbogsquizaften! Alle
er velkomne - også ikke quizlystne, for selvfølgelig vil fokus også denne aften ligge på fællessangen.
Sangaftnernes afslutning den 31. marts bliver en aften i selskab med bratschisten, Naja

Helmer, som bliver akkompagneret af sin mor,
Kirsten Madsen. Aftenen byder på musik fra
det klassiske repertoire
garneret med fortællinger om både musikken og om, hvordan og
hvorfor man begynder
at spille som 8-årig, øver
sig flittigt for til sidst at konkurrere sig ind i et
af Europas bedste orkestre: Gøteborgs symfoniorkester: »En lang, spændende og udfordrende
rejse. Men det var hver en anstrengelse værd«,
udtaler Naja.
Sangaftnerne begynder kl. 19.00 i sognehuset. I
løbet af efteråret vil der udkomme et program
med mere information, som bl.a.vil kunne findes i kirkernes våbenhuse.

SOGNEREJSE
TIL BELGIEN
Omkring 20 mennesker har foreløbigt
vist interesse for sognerejsen til Belgien
fra den 26. maj til den 1. juni. I september måned holdtes der et informations- og
tilmeldingsmøde, og der holdes yderligere
en eller to aftener i foråret som optakt til
sognerejsen. Eventuelle interesserede kan
selvfølgelig stadigvæk tage kontakt til
Bart.
En folder med rejsens program og praktiske informationer ligger i våbenhusene og kan findes på
vores hjemmeside.

SOGNEUDFLUGT
I juni tog sognene på udflugt til bl.a. Ørslevkloster og Aars Nutidsmuseum.
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KALENDEREN
DE NI LÆSNINGER
21. november kl. 19.30
i Ørum kirke
Selvom der stadig er lang tid til jul, vil vi
allerede i slutningen af november holde
»De ni læsninger« som en optakt til adventstiden.
»De ni læsninger« er en engelsk gudstjenesteform, der mange steder også er blevet en
del af den danske juletradition.
Navnet dækker over, at der i løbet af aftenen læses ni bibeltekster, som spænder over
hele frelseshistorien, fra skabelsen over syndefaldet til profeternes løfte om frelseren,
der skal komme. Læsningerne slutter med
juleevangeliets beretning om frelserens
fødsel.
Bibelteksterne læses af lægfolk fra sognene.
Velkommen til en god optakt til adventstiden!

FYRAFTENSSANG
De fleste af os har nogle yndlingssange eller salmer. Og mange har et særligt forhold
til nogle bestemte salmer og sange. Måske
fordi de minder om dengang, man var barn.
Eller fordi man sang dem ved en af sine kæres begravelse. Eller måske gav en bestemt
salme lidt fodfæste i en vanskelig periode
af livet…
Fyraftenssang er en rolig stund taget ud af
den travle hverdag.
Fyraftenssang finder sted hver første
torsdag i måneden (undtagen januar)
kl. 16.30 og varer omkring tre kvarter.
Hver gang inviteres en person til at udvælge og fortælle om en række salmer og sange, som har en særlig betydning for netop
ham/hende. Formålet er dog først og fremmest at synge så meget som muligt.

BØRNEGUDSTJENESTE & JULEMARKED
30. november kl. 14.00 i Hvidbjerg V.Aa kirke: Traditionen tro holdes der en kort, børnevenlig gudstjeneste lørdagen før første søndag i advent. Efter gudstjenesten tager vi til torvet
i Svankjær, hvor vi tænder juletræet.
Samtidigt holdes der julemarked i Sognehuset (fra kl. 11 til kl. 17), hvor du kan købe gløgg,
varm kakao og æbleskiver. Desuden er der små salgsboder.
Arrangementet holdes i samarbejde mellem menighedsrådet og Svankjær og Omegns Beboerforening.

HELLIG TRE KONGER
5. januar kl. 19.30 Aftengudstjeneste i Lodbjerg
Også denne gudstjeneste er efterhånden en mangeårig tradition. Vi vil synge fællessalmer, høre
fortællinger og lytte til 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.
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NATKIRKE
31. januar kl. 20.00
i Hvidbjerg Vesten Aa
Natkirke betyder ikke kun en aftenåben kirke, hvor kirken bliver oplyst af levende lys.
Det er også en anderledes måde at være i kirken på. I løbet af aftenen kan man gå på opdagelse i kirkerummet, skrive bønner, bede,
fordybe sig i musik såvel som i stilhed, få en
snak med præsten eller frivillige.
Kirken vil være åben fra kl. 20.00 til kl.
22.15. I våbenhuset vil det være muligt at få
en snak over en kop kaffe eller en sodavand.
I kirken vil der hver halve time være et lille
indslag, som man kan vælge at deltage i, men aftenens program skal, kan man sige, ses som en
»à la carte-menu«, hvor man vælger fra og til. Man kan komme og gå, som man vil. Desuden
står de forskellige tiltag ikke alene. Mindst ligeså vigtigt er øjeblikkene af stilhed før og efter
de forskellige indslag, som typisk varer 10-15 minutter.

KONFIRMANDJUBILÆUM

Den 24. august fejrede 16 »gamle« konfirmander fra klitsognene deres 56-års konfirmandjubilæum. På billedet, fra venstre til højre: Willy Olesen Nørgaard (nu bosat i Sverige), Ebbe Leer
(Viborg), Mogens Nørbjerg Bertelsen (Hurup), Benny Over Andersen (Snedsted), Bjarne Nørbjerg (Farsø), Niels Sigvard Christensen (Lyngby), Niels Christian Thinggaard (Ørbæk), Børge
Stefensen (Gudum), Keld Ove Kjærgaard (Vestervig), Anker Moselund Nielsen (Bedsted), Inga
Madsen (f. Mikkelsen, Hanstholm), Jens Ryltoft Christensen (Thyborøn), Maren Kristiane Pedersen (f. Bach, Hillerød), Gurli Jensen (f. Sørensen, Ikast), Anna Krestine Hebsgaard (f. Henriksen, Bedsted), Herdis Eline Thomsen (f. Nielsen, Thyborøn).
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SIDEN SIDST

KRÆMMERGUDSTJENESTE
Fredag den 5. juli var der i
forbindelse med Svankjær
Markeds 25 års jubilæum en
kræmmergudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Under gudstjenesten blev aggerbo Hans
Erik Nørgaard interviewet af Eskil Hvam Jessen, og morsingboerne Søren Mønsted og Linda
Larsen sang om livet på havet.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Søndag den 21. juli blev der holdt friluftsgudstjeneste i Lyngby. Kaj
Mogensen stod for prædikenen, og Svankjær Savværk medvirkede
ved denne smukke og velbesøgte gudstjeneste.
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KONTAKT

KONFIRMANDERNE
Hvad ville en menighed være uden konfirmander? Det er en berigelse for os, at der også i år er nogle unge mennesker, som følger med i kirkens liv. Jeg håber, at vore konfirmander føler, at vi
er rigtig glade for, at de er med. På billederne ses konfirmanderne
plante holdets paradisæbletræ, en årlig tradition ved konfirmandvelkomstgudstjenesten i slutningen af august.

Præst:
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28
Mail: baau@km.dk
Ferie:
Bart har ferie 28. december 2. januar. Under hans fravær
kan Claus Nybo kontaktes på tlf.
97 94 11 12.
Menighedsrådsformand:
Ulla Hilligsøe
Lodbjergvej 50,
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 80 59 / 26 36 80 59
Mail: hilligsoee@mail.dk

Årets konfirmander er (fra venstre til højre): Helle Thorsø Søndergaard, Johanne Bjerg Dam, Mads Møller Lousdal, Malthe Overbeck
Kjerrumgaard Mogensen, Lasse Bonde Svankjær Kjærhus Christensen og Hjalte Vodstrup Bredahl.

Graver ved Ørum
og Lodbjerg kirker:
Birgit Kynde
Lodbjergvej 39, Lodbjerg,
7770 Vestervig
Tlf. 20 97 09 48
Mail: pky@nst.dk
Graver ved Hvidbjerg
Vesten Aa kirke:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 28 44 63 31
Mail: marianne.fyhring@
hotmail.com
Mere info?
Se vores hjemmeside:
www.klitsogne.dk

KIRKEBIL
Kirkebilen til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer kan bestilles hos:
Dantaxi Thisted på tlf.
97 92 04 22.

Kirkebladsudvalg:
Freddie Fenger,
Ethel Markusen,
Villiam Mortensen,
Jette Stüker og
Bart Vanden Auweele (ansv.)
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AKTIVITETER

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

OKTOBER
Torsdag den 3. kl. 16.30 - 17.15:
Søndag den 6. kl. 14.00 - 16.00:
			
Tirsdag den 8. kl. 14.30 - 16.30:
		
kl. 19.00 - 22.00:
Tirsdag den 29. kl. 19.00 - 22.00:

Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Familiegudstjeneste, efterfølgende skattejagt og 			
kaffe (Hvidbjerg V.Aa kirke og Sognehuset).
Tirsdagsklub (bemærk datoen!).
Filmaften (Hævnen).
Filmaften (De urørlige).

NOVEMBER
Tirsdag den 5. kl. 14.30 - 16.30:
Onsdag den 6. kl. 19.00 - 21.30:
Torsdag den 7. kl. 16.30 - 17.15:
Tirsdag den 12. kl. 19.30 - kl. 21.30:
			
Torsdag den 21. kl. 19.30 - 21.00:
Fredag den 22. kl. 18.00 - 21.00:
Tirsdag den 26. kl. 19.00 - 22.00:
Lørdag den 30. kl. 11.00 - 17.00:
		
kl. 14.00 - 14.45:

Tirsdagsklub.
Menighedsrådsmøde.
Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Foredrag: på motorcykel gennem Indien, Nepal og 			
Himalaya (arr. Beboerforeningen, 20 kr.).
De ni læsninger (Ørum kirke).
Fællesspisning (arr. Beboerforeningen).
Filmaften (Om guder og mænd).
Julemarked (arr. Beboerforeningen).
Børnegudstjeneste (Hvidbjerg V.Aa kirke).

DECEMBER
Torsdag den 5. kl. 16.30 - 17.15:
Tirsdag den 10. kl. 17.00 - 21.00:
			
Fredag den 20.		
			

Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Tirsdagsklubbens Julehygge
(Hvidbjerg V.Aa kirke / Stenbjerg kro).
Juleafslutningsgudstjeneste efterskolen 				
(Hvidbjerg V.Aa kirke, tidspunkt fastlægges senere).

JANUAR
Helligtrekonger aftengudstjeneste og efterfølgende			
samvær hos Birgit og Per Kynde (Lodbjerg kirke / 			
Lodbjergvej 39).
Tirsdagsklub.
Morgenkaffe inden gudstjenesten.
Menighedsrådsmøde.
Sangaften.
Sangaften.
Natkirke (Hvidbjerg V.Aa kirke).

VIDEBÆK BOGTRYKKER A·S

Søndag den 5. kl. 19.30 - 21.30:
			
			
Tirsdag den 7. kl. 14.30 - 16.30:
Søndag den 12. Kl. 9.15 - 10.15:
Onsdag den 15. Kl. 19.00 - 21.30:
Mandag den 20. Kl. 19.00 - 21.00:
Mandag den 27. Kl. 19.00 - 21.00:
Fredag den 31. Kl. 20.00 - 22.15:

