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

Søndag d. 5. 5. s. e. trinitatis  
Lodbjerg - 10.30 Knud Bunde Nielsen

Søndag d. 12. 6. s. e. trinitatis 
Ingen gudstjeneste

Søndag d. 19. 7. s. e. trinitatis 
Lyngby - 14.00 
Friluftsgudstjeneste v. Erik Bennetzen.  
Efterfølgende kirkekaffe (Lyngbyvej 32).

Søndag d. 26. 8. s. e. trinitatis 
Ørum - 9.00 

AUGUST

Søndag d. 2. 9. s. e. trinitatis  
Lodbjerg - 10.30 Erik Bennetzen

Søndag d. 9. 10. s. e. trinitatis 
Ørum - 10.30 

Søndag d. 16. 11. s. e. trinitatis 
Lodbjerg - 10.30 Erik Bennetzen

Søndag d. 23. 12. s. e. trinitatis 
Ørum - 9.00 

Søndag d. 30. 13. s. e. trinitatis 
Lodbjerg - 10.30 Gæsteprædikant.  

SEPTEMBER

Søndag d. 6. 14. s. e. trinitatis 
Ørum - 10.30  
Høstgudstjeneste og Konfirmandvelkomstgudstjeneste. 
Efterfølgende plantning af paradisæbletræ  
og kirkekaffe.

Søndag d. 13. 15. s. e. trinitatis 
Lodbjerg - 9.00

Søndag d. 20. 16. s. e. trinitatis 
Ørum - 10.30

Søndag d. 27. 17. s. e. trinitatis 
Lodbjerg - 9.00

JULI
AUG.
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CHRISTIAN
Kender du Christian? Mange kirkegængere og tu-
rister i vore sogne har mødt ham, men måske ikke 
lagt mærke til ham. Christian er omkring 125 år 
gammel. Christian er faktisk et skib, en tomastet 
brig og hænger i Lodbjerg kirke… Ikke at Chri-
stian skulle være noget særligt. Det er blot ét af de 
1450 modelskibe, der hænger i de danske kirker. I 
Ørum hænger der også ét, og der er to i Hvidbjerg 
Vesten Aa.

Skibet her hedder Christian – og symboliserer 
egentligt fint vort liv – kristenlivet under med-
vind eller storm. Et liv, som kan opleves som en 
ensom sejlads – men samtidig, så er Christian et 
symbol på hvert enkelt menneske og hver kirke-
gænger. Christian har kurs mod altret – ligesom 
også vi er på vandring mod den opstandne Kristus.

Christian er et lille skib, skrøbeligt i det store hav. 
Den har ikke kanoner som andre kirkeskibe. Ski-

bet er ligeså skrøbeligt 
som Noas ark – udsat for 
storm og modvind – men holdt oppe af Gud. Jo, 
Christian kan lide skibbrud – ligesom vi alle en-
gang skal dø – men det forlises aldrig helt…

SKIBBRUD
Stolt sejler den lille skonnertbrig over Lodbjergs 
kirkeskib. Et lille skib i en af Danmarks mindste 
kirker. Det virker smukt og skrøbeligt, næsten na-
ivt, for livets skyggesider, livets storme kan være 
voldsomme. 
Det vidner også Christians livshistorie om. Lille-
putskibet er opkaldt efter en lille dreng, Christian 
Christensen, som var søn af en af Lodbjerg Fyrs 
første fyrassistenter. Drengen døde, da han knapt 
var halvandet år gammel. Han blev begravet på 
kirkegården i Lodbjerg i 1885.
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Kirkeskibet  
i Lodbjerg



33

Jeg synes, det er dejligt, at vi i Lodbjerg Kirke har 
Christian til minde om denne lille dreng. Skibet 
symboliserer i al sin enkelthed på én gang det 
smertefulde i livet og samtidigt det smukkeste, vi 
mennesker kan gøre og betyde for hinanden. Ski-
bet er nemlig lavet som en venskabsgave. Det blev 
bygget af fyrassistent Andersen som et mindes-
mærke for kollega Christensens lille søn…

HVAD ER DIN KURS?
Gudsriget oplever vi i glimt. Vi oplever det i den 
kærlighed, vi mennesker viser hinanden. I de delte 
smerter og delte glæder. Livet kræver, at vi vælger 
noget eller nogen at leve for. Det viser et af Agger 
Kirkes kirkeskibe (Caroline), hvor nogle kloge 
missionsfolk hat sat signalflag på med spørgsmålet 
»hvad er din kurs«? Skibet har altid moret mig lidt, 
for det har en evig tendens til at hænge lidt skævt 
og pege væk fra altret… Men sådan er også vort 
liv – en slingrekurs. Vi prøver at leve, så godt som 
vi nu kan. Dag efter dag…

Jeg elsker at se på Christian, når jeg kommer ind i 
Lodbjerg Kirke. Som jeg ser det, er skibet en slags 
bøn, en dialog mellem menneskelivets smerter og 
anfægtelser og evangeliets forkyndelse. Det er en 

trosbekendelse, idet det uophørligt peger hen 
mod prædikestol, døbefont og alter. Og grund-
læggende, så spørger lille Christian: Hvad er din 
kurs? – hvad er det, der gør dit liv værd at leve?

Bart Vanden Auweele

Lodbjerg Fyr

Skibet har navn 
efter drengen Christian,  
der døde som lille.
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Som præst gennem 45 år – for man bliver jo ved 
med at være det, selv om man er gået på pension! 
– har jeg vist næppe en eneste gang i en prædiken 
kunnet komme uden om på én eller anden måde at 
nævne glæden ved mødet med vor Herre i guds-
tjenesten, i dåben og nadveren. Det ville være ør-
kesløst at kontrollere, om jeg har gjort det, men 
det er så væsentlig en sag, at den ikke har været til 
at komme uden om.

Mange gange nøjes vi præster med at nævne dåb 
og nadver sådan lidt »en passant«, og det kan be-
virke, at det måske går hen over hovedet på man-
ge, hvor væsentlige disse sakramenter er, og hvad 
de egentlig betyder. – Og om det væsentlige ved 
dåben altid er helt bevidst, når forældre står og 
skal vælge dåb for deres barn, tvivler jeg på. At 
man selvfølgelig skal have barnedåb er lige så til-
strækkelig en motivation, som at man selvfølgelig 
skal i kirke på søndag. Ikke et ondt ord om den 
såkaldte vanekristendom. Den er en rigtig god 
vane!

Men det er lidt bekymrende, at flere og flere for-
ældre fravælger at få deres nyfødte børn døbt. 
Nogle gør det kategorisk, fordi de i hvert fald ikke 
ønsker at pådutte deres afkom sådan noget slud-
der, som de anser kristendom eller enhver form 
for religion at være. Andre gør det lidt halvhjer-

GLÆDEN VED AT FINDE  
AT MAN ER FUNDET

tet, idet de siger, at deres barn skal have lov til selv 
at tage stilling til troen, når de bliver ældre – i reg-
len på det tidspunkt, hvor mange af deres skole-
kammerater skal til at gå til præst og blive konfir-
meret. Det mener man er en måde at skænke sit 
barn større frihed på, mens dåb af barnet som spæd 
er at binde det til noget, det ikke selv har ønsket.

Men i virkeligheden rummer dét på forhånd at 
være bundet til Gud i dåben en større frihed i ens 
liv, på samme måde som kærlighedens bånd mel-
lem mennesker gør det.

Ja, kæden af kærminder
man sagtens prise tør:
jo stærkere den binder,
des friere den gør.

Sådan synger vi med Grundtvig (nr. 88 i Højsko-
lesangbogen). Det drejer sig om den tryghed det er 
at kunne stole på, at der er et kærligt udgangs-
punkt, der står urokkeligt fast på trods af alle livets 
storme.

Det er en svær beslutning at stille et ungt menne-
ske over for at skulle vælge, hvad man vil tro på og 
eventuelt døbes til, eller om man overhovedet vil 
tro på noget. – Hvordan bærer man sig ad med at 
finde Gud? Det kan medføre store overvejelser og 
kraftanstrengelser, og lige lidt hjælper det sand-
synligvis. Indtil man på den ene eller anden måde 
bliver oplyst om, at det forholder sig sådan, at det 
er Gud, der har fundet os og ikke os, der skal finde 
Gud. Gud har valgt livet til hver enkelt af os, før vi 
vidste af det. Og det er dét, som barnedåben ud-
trykker så tydeligt: at uden nogen som helst kraft-
anstrengelse fra os fik vi skænket livet og troen. 
Gud har, som det udtrykkes i konfirmationsvelsig-
nelsen, antaget os som sine børn i den hellige dåb.

At blive antaget betyder, at der er nogen, der har 
brug for én – at ens liv har mening, og at der er én, 
der vil hjælpe os med at leve livet og glæde os over 
det og inspirere os til at virke i det. Det er ud-
gangspunktet, som gør os frie.

For os alle gælder det om, at vi benytter os af vores 
dåb, det vil sige, at vi ind imellem gør os tanker 

Det er lidt bekym-
rende, at flere og flere 
forældre fravælger at 
få deres nyfødte børn 
døbt. Nogle gør det 

kategorisk, fordi de i 
hvert fald ikke ønsker 
at pådutte deres afkom 

sådan noget sludder, 
som de anser kristen-
dom eller enhver form 
for religion at være.
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om dåbens betydning for os og hvad glæde der er 
at finde i det: at vi blev genfødt til et liv med 
Kristus, at nogen på vores vegne sagde ja tak til at 
vi måtte leve af dåbspagtens ord til os. Trosbeken-
delsen ved dåben er ikke et forhør, men jeg har 
altid betragtet trosbekendelsen som et tilbud, der 
rækkes til os: Værsgo! Det her må du have lov til 
at tro på, og alt, hvad det rummer, det finder du 
pø om pø gennem livet, når du passer din kirke-
gang. Tro er ikke noget vanskeligt noget, sådan 
som mange mennesker mener, men tro er

frygtløst at kaste
sig ind på den frelse,
som frit os har søgt

(DDS nr. 582 v.4).

Og så ellers stole på alt dét, vor Herre søger os med i 
sit ord søndag efter søndag, nemlig Ham selv, alt 
hvad han sagde, gjorde og var. Stole på og leve ud 
fra, at det er kilden til en indre glæde og tryghed i 
os alle vore dage, uanset hvad der måtte hænde os. 
En glæde og tryghed over, at fra Guds side er til-
værelsen indrettet ud af den dybeste indsigt og 
kærlighed, og vi mennesker har bare at holde os til 
dét under alle forhold, for det står fast.

Mange af tilværelsens vilkår er barske: sygdom og 
død, jordskælv, oversvømmelser, lyn, tyngdelo-
ven osv., men dét er vilkår, som vi må respektere 
og lære at omgås, for de skulle altså til, fandt den 
skabende og opretholdende Gud. – At der så er 

kommet til både dårligdom og had og misundelse 
og krig og ulykker og snyd og bedrag i verden, det 
kan vi ikke laste Gud for, men kun os mennesker 
selv, når vi ikke tilstrækkelig meget formår at for-
sage Djævelen og alle hans gerninger og alt hans 
væsen – den djævel, der desværre fandt indpas i os 
alle mere eller mindre og er grunden til, at vi ikke 
kan løbe fra at måtte kaldes syndere. – Men, men: I 
dåben blev også syndernes forladelse tilsagt os. Og 
det kan kun, når det bliver sagt til et nyfødt barn, 
forstås sagt som gældende på forhånd.

Alt hvad jeg synder mod hans bud,
han forud har forladt;
og hvor jeg ej ved vejen ud,
har han mig håbet sat.
Hver dag skal jeg oplives ved
hans faderkærlighed.

Ja, pris og ære over alt
for nåden, alt for stor:
»Mit barn« har han mig synder kaldt
og står ved sine ord.
Da må min sjæl vel bryde ud
i sang for lysets Gud.

(DDS nr. 756 v. 4-5)

Dén glæde er det svært at være alene med. Og 
hvad gør vi så? Vi går ud i dagligdagen og prøver 
at sprede vor glæde til vore omgivelser – så er der 
mening i livet.

Jannik Bojsen-Møller

Gud har valgt livet  
til hver enkelt af os,  
før vi vidste af det.  
Og det er dét, som 

barnedåben udtrykker 
så tydeligt:  

at uden nogen som 
helst kraftanstrengelse 

fra os fik vi skænket 
livet og troen. 
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Maleren og forfatteren Leo Estvad har beskrevet 
Lodbjergs natur og mennesker i sin bog med 
ovenstående titel (udgivet 1943), og han havde et 
ordforråd, som jeg ikke skal eller kan konkurrere 
med. Han boede her kun i sommerhalvåret, og 
hans betragtninger er måske ikke 100% fyldestgø-
rende, men jeg genkender mange af dem fra min 
barndom i 40’erne. Jeg bruger dem som inspirati-
on til småhistorier fra min opvækst i Lodbjerg i et 
almindeligt landbohjem på den tid og den egn, 
hvor potteskår, pilespidser og flinteøkser fortæl-
ler, at der allerede for flere tusinde år siden var 
folk, der også kunne se, det var et godt sted. Jeg 
håber mine »billeder« fra mit erindringsforråd kan 
have lidt værdi.

I begyndelsen af 40’erne manglede bønderne fo-
der til deres dyr efter dårlig høst og hårde vintre. 
Den oplevelse satte sig dybe spor hos far, og der-

DET YDERSTE DANMARK
for havde vi altid en lang stak enghø sydvest for 
laden. Den var en sikkerhed, og når høet blev 
ubrugeligt som foder, blev det brugt til dækning 
af roekulen og selvfølgelig erstattet af nyt, som vi 
hentede halvvejs i Agger på nordsiden af Flade Sø, 
hvor far havde tilkøbt to jordlodder. Stakken stod 
næsten som en skulptur.

Arbejdet på landet er meget afhængigt af vejret, 
og vores radio var vist altid indstillet på radioavis 
med vejrudsigten, og når den blev læst op, var der 
»stille i stuen«. Vi lyttede andægtigt til ordene: 
Vest for Azorerne, Utsira og Den Helder osv. uden at 
forstå, hvad det betød for vejr og vind, men mark-
arbejdet blev planlagt for den kommende dag. 
Hvis det var en udsendelse i en hård isvinter, var 
det isbryderne Elbjørn, Thorbjørn og et par andre 
bjørne, vi fik sendt til hjælp for skibe i »de indre 
danske farvande«. Vintrene havde meget godt med 

Hølæs i Lollesgaards  
streg 1949
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sig. Mange aftener blev brugt til at studere stjer-
nerne. Vi lærte om de historier, der knytter sig til 
stjernebillederne. Man følte sig så dejligt lille un-
der en uendelig stjernevrimmel – bare ordet uen-
delig var godt at smage på.

Jeg tror, at glæden ved arbejde blev grundlagt tid-
ligt – ikke bare resultatet, men selve processen, og 
sådan er det stadigvæk for mig. Vi blev betroet 
små opgaver og fik også lov til at udfolde os mere 
kreativt. Jeg husker tydeligt mit selvlavede fugle-
foderbræt, som blev sat fast i det store gamle træ få 
meter fra køkkenvinduet. Det var skævt og klod-
set, men blev ikke kritiseret og nedvurderet af de 
voksne. Fuglene var i hvert fald ligeglade, for de 
kom og åd og blev studeret fra køkkenet.

At værne om natur og liv var en selvfølge. Et digt, 
der bl.a. indeholder linjen »træd ej på orm eller bille« 
fortæller, hvad grundindstillingen var. De dyr, vi 
kunne pusle om, fodre og forkæle, var i højsædet 
– altså dyrevelfærd. Den gang føltes det naturligt, 
at alt kvæg skulle slutte af med kløverhø juleaften, 
men at det gav besvær juledag med at overhøre kø-
ernes utilfredshed med den sædvanlige servering 
af halm ændrede ikke ritualet.

Det er helt sikkert ikke vort læs med enghø, der er 
tegnet her. Det er tegnet ud fra, hvad Hans Lol-
lesgaard (1923-1993), der havde lejet Toften i 
1949, kunne se ud ad det vindue, jeg sidder ved 
nu. Mit barndomshjem anes i baggrunden. Lolles-
gaard og hans kone, Eugenie, var farverige folk, 
festlige og gæstfri. Vi besøgte gensidigt hinanden 

på trods af den kulturforskel, der var. Til fødsels-
dage gav han gerne tegninger af dyr og arbejdssi-
tuationer, ligesom han også portrætterede os en-
keltvis. Lollesgaard blev en berømt teater- og 
bladtegner. Jeg husker ham bedst fra »Dansk land-
brug« og »Landsbladet«.

Selv om jeg også havde lejlighed til at kigge tegne-
ren Ellen Rådal (1910-1991) fra Krik over skulde-
ren, når hun stod med sit staffeli, hvor hun havde 
fundet et godt naturmotiv, faldt der slet ingen teg-
negaver af til mig. Da jeg i en tegnetime i Vester-
vig Centralskole fik opgaven at tegne »min skole-
vej«, tegnede jeg broen mellem Ørum Sø og Flade 
Sø. Læreren spurgte om det var en lastbil!

Jeg er vokset op med aftenbøn, bordbøn, kirkegang 
og søndagsskole – eller børnemøde, som vi kaldte 
det – og det føltes trygt og godt. Der var 3 hjem, der 
på skift lukkede os 8-10 unger ind til en hyggelig ti-
mes tid søndag formiddag med fortælling, oplæs-
ning og sang – og der blev sunget igennem, husker 
jeg. Glæden ved at synge sammen er nok grundlagt 
der, og den holder endnu. Det var virkelig flot af 
familierne, og det gav søndagen en speciel kulør.

Det skrevne er naturligvis kun »pluk«, men et for-
råd, en ballast, som jeg stadig sætter pris på at have 
i min rygsæk. Nogle mennesker kalder gode ople-
velser for stjernestunder – et fint, positivt ord, og 
heldigvis kan man samle stjernestunder hele livet i 
taknemmelighed over hver ny dag.   

 Viola Nørgaard

Min far på markarbejde med Skimmel  
og Bob  – (Lollesgaard)
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FRILUFTSGUDSTJENESTE
Traditionen tro er der friluftsgudstjeneste en sommerdag i Lyngby. Gudstjenesten holdes 
søndag den 19. juli kl. 14.00. Som i de seneste år vil gudstjenesten foregå i Henny Kruses 
have midt i Lyngby by. I tilfælde af regnvejr flyttes gudstjenesten dog til teltet ved byens 
gamle købmandsgård.
At fejre gudstjeneste under åben himmel er noget særligt. Der er »højt til loftet«, og kirke-
rummet fortsætter på en måde udover »den hele vide verden«. 
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og mulighed for at synge sommersange.

FYRAFTENSANGE
Mange har været med til forårets sangstunder ved fyraften i Lodbjerg kirke. Derfor vil vi fortsætte 
fyraftenssange efter sommerferien. Hver første torsdag i måneden inviteres en person fra lokalom-
rådet til at udvælge en række salmer og sange, som har en særlig betydning for netop ham/hende.
Kirkebilen kan naturligvis benyttes. Tøv ikke med at tage kontakt til Birgit Kynde eller Bart, hvis 
du kunne tænke dig at stå for valget af salmerne/sangene.

GUDSTJENESTE MED GÆSTEPRÆDIKANT
Søndag den 30. august får vi besøg af Thorsted Frimenighed. Menigheden er på sogneudflugt og 
har bedt om at deltage i vores gudstjeneste. Det bliver en mulighed til at lære hinanden at kende. 
Prædiken denne dag holdes af frimenighedens præst Peter Haandsbæk Jensen.

HØSTGUDSTJENESTE
I år vil høstgudstjenesten finde sted i Ørum Kir-
ke søndag den 6. september kl. 10.30.
Høstgudstjenesten er en lejlighed til at takke 
Gud for »vort daglige brød«, alt det, som ikke 
er en selvfølge, men en underfuld gave. Samti-
digt er det ved netop denne gudstjeneste tradi-
tion også at huske dem, som har brug for vores 
hjælp. 
Efter gudstjenesten planter konfirmanderne 
kon firmandholdets paradisæbletræ og der er 
kirkekaffe.
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KONCERT I LODBJERG KIRKE  

Koncert i Lodbjerg Kirke onsdag d. 5. august kl 19.30 med Elaine og Anders Kappel Øvre fra 
Trinidad, med sang og guitarspil.

For fire år siden var der familiekoncert i Lodbjerg kirke med bl.a. Anders Kappel Øvre og hans 
kone Elaine. 

De er bosat i Trinidad sammen med deres to drenge, men holder oftest deres sommerferie i Dan-
mark for at være sammen med familien og for at nyde den danske sommer med lyse nætter.   

Her inden de lyse nætter slutter i år, kommer de igen til Lodbjerg og giver koncert.

Anders er opvokset på Mors og har fået sin guitaruddannelse dels på Det kgl. Danske Musikkon-
servatorium, dels i Sverige og dels i Venezuela.

Elaine er født i Ghana og siden flyttet til Trinidad. Elaine er medlem af det fine kor The Lydian 
Singers og har sunget med i store korværker.

Deres baggrund med forskellige musikalske universer vil 
ses tydeligt i aftenens program, der vil veksle mellem gui-
tarsolo og sang. Der vil være lidt fællessang, og vi skal 
høre musik af f.eks. J.S. Bach og J. Dowland, spansk og 
sydamerikansk guitarmusik, traditionelle spirituals, dan-
ske sange – bl.a. af Carl Nielsen i 150-året for hans fødsel 
– og folkeviser fra Caribien, så kom og nyd en aften i den 
smukke Lodbjerg Kirke.

Ægteparret Elaine og  
Anders Kappel Øvre optræder  

i Lodberg Kirke 5. august.



1010

FRA PASTORATETS FOTOALBUM
Kingokoret sang ved  
Langfredags- 
gudstjenesten

Påskeægsjagt 
i præstegårds-
haven

Færøsk dans med Kingokoret
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FRA PASTORATETS FOTOALBUM
Konfirmation  
i Ørum Kirke

Konfirmation  
i Lodbjerg Kirke

Konfirmation i Hvidbjerg V. Aa Kirke
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TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben mødes hver første tirsdag i måneden fra kl. 14.30 til kl. 16.30 i Sognehuset. Oprindelig var tirs-
dagsklubben ment som en klub for enlige og ældre i vore sogne, men klubben er blevet til et mødested for alle, der har 
tid og lyst, uanset alder eller adresse. Det er nogle hyggelige eftermiddage, som alle kan have glæde af at være med til. 
Man møder blot op til de arrangementer, man ønsker. Kaffe og kage sørger menighedsrådet for, og det koster 20 kr.

1. september: Ejgil Boye, Thisted (sommer-
hus i Svankjær) kommer og fortæller om sine 
udsendelser til verdens katastrofeområder. 
Sidst har han været i Sierre Leone – udsendt af 
Beredskabsstyrelsen – som chef for en lejr, som 
sørgede for sundhedspersonalets indkvartering 
og andet nødvendigt i forbindelse med Ebola-
epidemien.

6. oktober: En eftermiddag med MAF, 
som er en organisation, der driver mission 
og yder nødhjælp i verdens allerfattigste 
områder. 
Det specielle ved MAF er, at man bruger 
små, lette fly for at bringe hjælp ud til util-
gængelige områder, som ikke har andre 
muligheder for kontakt til omverdenen. 
For mange mennesker i den 3. verden er 
MAF helt bogstavelig talt deres eneste liv-
line!

Ejgil Boye fortæller bl.a.  
om Ebola-epidemien

MAF



Duo Danica

KIRKEBIL
Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne bruges af pastoratets indbyggere til 
alle gudstjenester og kirkelige arrangementer (fyraftenssang, foredrag, sangaftner, tirsdagsklub, kir-
kefrokost...). Kirkebil til søndagsgudstjenesterne bestilles senest lørdag kl. 21.00 eller søndag mel-
lem kl. 08.00 og 08.30. Kirkebilen bestilles på tlf. 97 95 12 73. 13

MINDESTEN I HVIDBJERG – ØRUM – LODBJERG SOGNE
100-ÅRET FOR JUNIGRUNDLOVEN
I anledning af 100-året for grundlovens indførelse blev den-
ne sten rejst i Svankjær, hvor vejen dengang gik østpå mod 
Lyngholm – lige op mod Missionshusets nordvæg.  Jorden 
tilhørte – og gør det stadig – købmandsbutikken, som 
tidligere havde haft en benzintank på stedet. Nu blev der 
lavet et lille anlæg med stakit omkring, hvor mindeste-
nen blev anbragt, og man forsøgte flere gange at plante 
et egetræ, men det ville ikke trives, så derfor er der ikke, 
som det ellers er almindeligt sådanne steder, noget træ. 
»Det er fordi, det får for meget gødning«, mente én af na-
boerne til stedet. (Det var i de tider, hvor man ikke snakke-
de så meget om eventuel forurening fra benzinanlæg). Nu er 
vejforløbet ændret, men stenen står stadig, hvor den blev rejst. 

NYE KONFIRMANDER
I forbindelse med kommende års konfirmandforløb vil jeg gerne invitere konfirmanderne og deres for-
ældre til at notere i kalenderen, at der holdes en konfirmandvelkomstgudstjeneste i Ørum kirke søndag 
den 6. september kl. 10.30. På denne dag, hvor vi også holder høstgudstjeneste, vil konfirmanderne 
plante holdets paradisæble-
træ på kirkegården.
På nuværende tidspunkt er 
det stadig lidt uklart, hvor-
dan undervisningsforløbet 
nøjagtigt vil komme til at 
se ud. Jeg regner med at 
kunne sende et brev med 
mere information ved sko-
leårets begyndelse. 

Bart Vanden Auweele

Konfirmanderne planter  
et paradisæbletræ efter  

høstgudstjenesten.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

NY ORGANIST
Vi har fået ny organist i Hvid-
bjerg-Ørum-Lodbjerg pastorat: 
Kristian Mogensen.

HVIDBJERG V. AA
KIRKE LUKKET
Hvidbjerg Vesten Aa Kirke er 
lukket fra 1. juni til 8. november.

Vi forventer, at kirken skal males 
og udsmykkes i denne periode. 
Men da projektet ikke er endeligt 
godkendt af Stiftet endnu – er 
det endnu lidt uvist om projektet 
gennemføres. Se dagspressen, når/ 
hvis udsmykning af kirken gen-
nemføres. 

Sæt allerede nu et X i kalenderen 
til indvielse af kirken efter reno-
vering og udsmykning. Vi håber 
på, at kirken kan indvies igen d. 
8. november.

ALTERSØLV FUNDET
Altersølvet fra Hvidbjerg Vesten Aa Kirke blev stjålet i okto-
ber sidste år. Her i april blev altersølvet fundet af to fra Agger, 
som var ude og gå tur i området. Her fandt de altersølvet i en 
papkasse. Altersølvet var bulet og ridset, men kan renoveres. 
Dejligt at vi nu har vores altersølv hjemme igen.

Kristian  
Mogensen ved  

tangenterne

Altersølvet  
er hjemme 
igen!
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KONTAKT
Præst: 
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28  
baau@km.dk

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

Graver v. Ørum og 
Lodbjerg Kirker: 
Birgit Kynde
Lodbjergvej 39, Lodbjerg, 
7770 Vestervig
Mobil: 23 37 98 41
birgitkynde1954@gmail.com

Graver ved 
Hvidbjerg V. Aa Kirke: 
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Mobil: 23 37 98 32
marianne.fyhring@hotmail.com

Kirkebladsudvalg: 
Ethel Markusen, Villiam 
Mortensen, Jette Stüker, 
Poul Christensen og Bart
Vanden Auweele (ansv.)

Mere info?
Se vores hjemmeside:
www.klitsogne.dk

Præstens ferie
Bart har ferie fra den 29. juni  

til og med den 20. juli.
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Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

  JULI
Søndag d. 19. kl. 14.00:   Friluftsgudstjeneste i Lyngby (Lyngbyvej 32)  

med efterfølgende kirkekaffe

  AUGUST
Onsdag d. 5. kl. 19.30:  Koncert med Elaine og Anders Kappel Øvre (Lodbjerg kirke)
Onsdag d. 19. kl. 19.00:  Menighedsrådsmøde.

  SEPTEMBER
Tirsdag d. 1. kl. 14.30 -16.30:  Tirsdagsklub 
Torsdag d. 3. kl. 16.30-17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke)
Søndag d. 6. kl. 10.30-12.15:   Konfirmandvelkomstgudstjeneste med efterfølgende  

plantning af konfirmandholdets paradisæbletræ (Ørum Kirke)


