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

GUDSTJENESTER
JUNI
Søndag den 5.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
Bart, kirkekaffe.

Tirsdag den 7. kl. 8:30 -17.00:
Sogneudflugt (se side 7).

Søndag den 12.: Lodbjerg - 9.00
Iben Bager Sjødahl, kirkekaffe.

Søndag den 19.: Ørum - 10.30 
Bart, kirkekaffe.

Søndag den 26.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
Bart. Morgenkaffe i sognehuset inden   
gudstjenesten kl. 9.15.

JULI
Søndag den 3.: Lodbjerg - 14.00
Iben Bager Sjødahl.

Søndag den 10.: Ørum - 10.30
Bart.

Søndag den 17.: Lyngby - 10.30
Bart. Friluftsgudstjeneste. Svankjær Savværk med-
virker. Efterfølgende kirkekaffe (Lyngbyvej 32).

Søndag den 31.: Lodbjerg - 9.00
Ivan Tabrizi.

AUGUST
Søndag den 7.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00 
Iben Bager Sjødahl.

Søndag den 14.: Lodbjerg - 10.30
Bart

Søndag den 21.: Ørum - 10.30
Konfirmandvelkomstgudstjeneste. 
Efterfølgende kirkekaffe.

Søndag den 28.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
Ivan Tabrizi.

JUNI
JULI

AUG.

SOGNENYT
Sognenyt udkommer fremover fire gange årligt i stedet for tre gange. I alle pastorater i Sydthy Prov-
sti vil der derfor udkomme kirkeblad i begyndelsen af marts, juni, september og december. For at 
begrænse arbejdet og omkostningerne har Klitsognene dog valgt at sommernummeret vil tælle 
færre sider end et almindeligt nummer.

Kirkebladsudvalget og menighedsrådet
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KÆRLIGHEDENS KALDEN
KIRKEKLOKKE, ÆDLE MALME…
Hvis 3. Verdenskrig skulle bryde ud i morgen, el-
ler hvis Danmark skulle blive udsat for et atoman-
greb, så har Klitsognenes gravere en særlig opgave. 
Ifølge kirkeministeriets cirkulære af 15. december 
1978 skal Birgit og Marianne nemlig ringe med 
klokkerne, hvis dette sker. Hvordan de i så fald 
skal beskytte sig mod radioaktiv stråling under 
ringningen, siger cirkulæret des-
værre ikke særligt meget om…
Jeg ved dog ikke helt, om cirkulæ-
ret stadigvæk gælder. I 1994 ud-
kom der nemlig en ny forordning, 
som ophævede den gamle be-
kendtgørelse. Desværre er også 
dette afskaffelsescirkulære blevet 
ophævet i 2002, så måske burde 
Birgit og Marianne alligevel forberede sig til en 
heltedåd...
Spøg til side, cirkulæret vidner om en århundred-
lang tradition med at bruge kirkeklokker, når vig-
tige beskeder skal kommunikeres ud. Klokkerne 
er sognenes ældste kommunikationsmiddel. Klit-
sognenes kirkeklokker er faktisk ret gamle. Ørum 

Kirkes klokke blev f.eks. 
støbt allerede i 1478. 
Lodbjerg Kirkes klokke er 
et århundrede yngre, 
mens Hvidbjerg Vesten Aa’s kirkeklokke er fra 
slutningen af det 15. århundrede.
Vi er heldige, at vi har bevaret vore gamle kirke-
klokker i Klitsognene. Historien har nemlig ikke 

altid været skånsom. I krigstid 
blev mange gamle klokker om-
støbt til kanoner. I perioden 1528 
- 29 befalede kongen f.eks., at alle 
kirker, som havde mere end én 
kirkeklokke, skulle aflevere en af 
dem, så de kunne blive støbt om 
til kugler og kanonrør. En sådan 
forordning skete dog ikke kun i 

enevældens tid, men der findes faktisk også langt 
senere eksempler. Under 1. Verdenskrig omstøbte 
tyskerne f.eks. ikke færre end 65.000 klokker, og 
under 2. Verdenskrig blev omkring 90.000 klok-
ker beslaglagt og sendt til den store særligt anlagte 
»klokkekirkegård« i Hamborg havn for at blive 
omstøbt.
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Klokkeringningen 
vidner derfor om at 

leve livet og dagligda-
gen i bevidstheden om, 
at vi er i Guds hånd. 
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HVEM RINGER KLOKKERNE FOR?
»Når klokkerne ringer, bliver det 
søndag i hjertet«, skrev den tyske 
digter Peter Sirius engang. Klok-
kerne ringer nemlig heldigvis ikke 
kun, når der sker atomangreb. De 
ringer til gudstjenester og kirkeli-
ge handlinger, og de ringer om 
morgenen og om aftenen som en 
opfordring til at begynde og slutte 
arbejdsdagen med en bøn. Klok-
keringningen vidner derfor om at 
leve livet og dagligdagen i bevidst-
heden om, at vi er i Guds hånd. Det viser indskrif-
terne på Klitsognenes klokker med al tydelighed. På 
Lodbjerg Kirkes klokke står der f.eks.: »Alfa og 

Og alligevel bliver 
klokkerne ved at ringe. 
Ikke blot som et minde 
om fortiden, men som 
en uophørlig opfor-

dring til at lægge dag- 
ligdagen i Guds hånd.

Omega (dvs. begyndelsen og enden), Gud og 
menneske, kom med fred, o Ærens konge«.
Kirkeklokker. Det føles lidt som et levn fra gam-
mel tid. Arbejdsdagen begynder og slutter ikke 
længere på samme tid, og de fleste af sognenes ar-
bejdsaktive indbyggere arbejder betydeligt længe-
re væk, end klokkeringningen når ud til. Vores 
horisont er langt større end sognegrænsen, og vo-
res samfund betydeligt mere mangfoldigt end før.
Og alligevel bliver klokkerne ved at ringe. Ikke 
blot som et minde om fortiden, men som en uop-
hørlig opfordring til at lægge dagligdagen i Guds 
hånd. Som et kald til at lægge vejen forbi kirkerne. 

Som en kærlig invitation, en glæ-
delig påskemusik til hjertet.
Klokker er heldigvis ikke det ene-
ste kommunikationsmiddel, fol-
kekirken bruger. Det 21. århund-
rede har også nået Klitsognene - og 
derfor findes der både en hjemme-
side (Klitsogne.dk) og for nylig 
blev der endda oprettet en Face-
book-gruppe (facebook.com/klit-
sognene). Nye kommunikations-
former - men budskabet er det 

samme: Du er velkommen. Klokkerne ringer fak-
tisk netop for dig!

Sognepræst Bart Vanden Auweele

Under 1. Verdenskrig omstøbte tyskerne f.eks. ikke færre end 65.000 klokker, og under 2. Verdenskrig blev omkring 
90.000 klokker beslaglagt og sendt til den store særligt anlagte ”klokkekirkegård” i Hamborg havn for at blive omstøbt.
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MAJA LISA ENGELHARDT OG 
PETER BRANDES UDSTILLER

Den 25. juni åbnes to udstillinger med Maja Lisa 
Engelhardts og Peter Brandes’ kunst. Maja Lisa 
Engelhardt udstiller på Heltborg Museum og Pe-
ter Brandes i Pakhuset i Krik. For begge udstillin-
ger gælder det, at det er vore kirker - Lodbjerg og 
Hvidbjerg v. Aa Kirke, som er i fokus.

På Heltborg Museum udstiller Maja Lisa Engel-
hardt en række helt nye billeder (monotypier) med 
tema fra bronzereliefferne i Lodbjerg kirke, som 
blev udsmykket af kunstneren i 2008. 

Her har hun skildret den opstandne Kristus, som 
kommer ud fra den åbne grav. Titlen på udstillin-
gen i Heltborg er derfor »Påskemorgen i Lod-
bjerg«.

Bronzerelieffernes skitser i gips bemalet og for-
gyldt, som dannede basis for den endelige ud-
smykning i kirken, vises for første gang på udstil-
lingen. Der vises en række variationer i fuld stør-
relse.

Det er et udvalg af billederne fra udstillingen, der 
bringes sammen med Kaj Mogensens prædikener i 
den fælles bog »Solopgang - forkyndelse i ord og 
billeder«. Udstillingen kaster på den måde lys over 
udsmykningen i Lodbjerg.

Men også Ørum Kirke er der tænkt på. Maja Lisa 
Engelhardt har skabt et nyt legemestort bronze-
kors, som - takket være fondsmidler - vil blive op-
stillet ved Ørum Kirke. Maja Lisa Engelhardt vil 
også her i sommer udarbejde ny farvesætning af 
Ørum Kirke.

I pakhuset i Krik drejer udstillingen sig om Peter 
Brandes’ udsmykning af Hvidbjerg v. Aa kirke. 
Også her vises forarbejdet til den endelige ud-
smykning. Udstillingens tema er derfor »Dåben« 
og »Hyrden«. Udstillingen i Krik vil kaste lys over 
kunsten i Hvidbjerg v. Aa kirke, hvor glasmalerier 
viser Jesu dåb i Jordanfloden og hvor skulpturen 
»Jesus som den gode hyrde« er opstillet i den til-
murede kvindedør.

Der er således en nøje sammenhæng mellem som-
merens kunstudstillinger i Heltborg og Krik og 
vore tre kirker. Udstillingerne er en enestående 
mulighed for at vise vore tre kirker for mange 
mennesker. På forskellig måde vil vore kirker 
komme til at indgå i hele forløbet. Udstillingerne 
vil dokumentere, at vi har nogle af de smukkeste 
kirker i Danmark og at vi her kan opleve noget af 
det bedste af ny dansk kirkekunst.

Kaj Mogensen

4
»Påskemorgen«: Monotypi af Maja Lisa Engelhardt
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MAJA LISA ENGELHARDT OG PETER BRANDES
Ny Kirkekunst i Klitsognene

2 Sommerudstillinger - 25. juni - 21.august
 

Maja Lisa Engelhardt: »Påskemorgen i Lodbjerg«
Åbningstider og mere info: http://www.heltborgmuseum.dk/

 
Peter Brandes: »Hyrden og Dåben«

Åbningstider og mere info: http://www. pakhusetkrik.dk

 Bronzekors i legemstørrelse, udført af Maja Lisa Engelhardt. 
Korset er tænkt opstillet på Ørum kirkegård.

Peter Brandes: Jesu dåb. 
Vandfarve og farvepencil på papir.
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SOLOPGANG
- FORKYNDELSE I ORD OG BILLEDER

Samtidig med åbningen af udstillingen med Maja 
Lisa Engelhardts kunst på Heltborg Museum ud-
kommer en bog som er et samarbejde mellem Maja 
Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen. Fra de 40 ud-
stillede billeder på Heltborg Museum er der foreta-
get et udvalg til bogen, der udgives på ferniserings-
dagen. Bogen indeholder også 15 prædikener af Kaj 
Mogensen. Bogen udgives på forlaget »Wunder-
buch« i Skive, som har specialiseret sig i at frem-
stille smukke bøger. Bogen tjener også som et kata-
log til udstillingen og vil blive signeret både af 
kunstner og forfatter. 
Som præsentation af bogen bringer vi her Maja Lisa 
Engelhardts forord til bogen.

Det Gamle Testamentes og Det Nye Testamentes 
tekster indeholder tanker, som kan ændre et men-
neskes liv. Det enkelte menneske vil ved ordene 

have mulighed for at åbne sig over for Bibelens 
budskaber. I kirkens rum kan den enkelte modta-
ge evangeliets glædelige budskab, når Bibelens 
tekster fortolkes fra prædikestolen.
Forkyndelsen sker ikke blot ved tekstlæsning, 
prædiken og salmesang. Også kirkerummets ind-
hold, dets arkitektur og udsmykning er forkyn-
delse.
Da Kaj Mogensen og jeg blev enige om, på hver 
sin måde at fortolke kirkeårets tekster i denne fæl-
les bog, er det en fortsættelse af et samarbejde, 
som begyndte med udsmykningen af Lodbjerg 
Kirke.
Her lærte vi hinanden at kende på et af Danmarks 
smukkeste steder. Her ligger en kirke, Danmarks 
mindste middelalderlige kirke i det smukkeste 
landskab med klitter og fjord. Her fik jeg lov til at 
skabe en udsmykning.

Maja Lisa Engelhardt i Lodbjerg Kirke.
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Præstens forkyndelse i den lille kirke, og det var i 
en lang årrække Kaj Mogensens, blev gjort og gø-
res med ord. Mit sprog er billedets sprog. Til kir-
ken arbejdede jeg videre med den trefløjede alter-
tavle, som allerede havde nadvermåltidet i midter-
feltet, malet af en lokal maler i 1700-tallet.
Sidefløjene udførte jeg i bronze. Når de er lukkede 
før Påske fremstiller de stenen, der var væltet fra 
foran Jesu grav.
Ved gudstjenesten Påskemorgen fjernes stenen 
symbolsk, når tavlen nu åbnes, og i hver sidefløj 
ses Kristus i aftrykte billeder.
I nordsiden vises den døde Kristus og i sydsiden 
går den opstandne Kristus lysende frem. Så enkelt 
er det, og så uforståeligt er det. Alt, hvad kun tro-
en kan give, gives hermed.
For mig er det hele kristendommens hovedhjør-
nesten og budskab. Derfor har jeg valgt til mine 
billeder i denne bog at udføre en lang række varia-
tioner med den opstandne Kristus, som han er vist 
i Lodbjerg Kirkes altertavle.
Jeg har ikke ønsket i billeder illustrativt at fortolke 
bogens 15 prædikener. Jeg forsøger i billeder pa-
rallelt med Kaj Mogensens forkyndelse at vise: 
»Kristus er opstanden«.

Maja Lisa Engelhardt

SOGNEUDFLUGT
Tirsdag den 7. juni arrangeres en sogneudflugt for 
alle interesserede. Vi begynder i Sognehuset med 
morgenkaffe kl. 9.00. Derefter kører vi i bus til Odby 
Kirke (Thyholm) og derefter videre til Borbjerg Møl-
le Kro (i nærheden af Holstebro), hvor vi spiser mid-
dagsmad. Der kan vi opleve ejerens samling af ele-
fanter (2300 stk.). Kroens område kaldes »Det jyske 
Afrika«, hvor man bl.a. kan se dyrefolde med lamaer, 
emuer, æsler mm. Stedet er smukt beliggende, og der 
er afsat tid til en lille rundtur forbi Møllesøen osv. På 
hjemturen drikker vi eftermiddagskaffe ved Grethe 
Gramstrups sommerhus ved Oddesund.
Pris 200 kr. pr. person. Tilmelding til Vera Møller - tlf. 9794 8163 / 50952713 - senest torsdag d.2. juni

»Påskemorgen«: 
Monotypi af Maja Lisa Engelhardt
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DER ER INGEN SMALLE STEDER…
I denne serie beder redaktionen en af Klitsognenes 
beboere om at vælge et sted, som betyder noget sær-
ligt for ham eller hende. Eneste betingelse er, at ste-
det ligger i Klitsognene. Det kan være et storslået 
landskab, men lige så godt bryggerset derhjemme. 
Der vises et billede, og vi beder personen om at skri-
ve en lille tekst om yndlingsstedet…

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Jeg har 
Thys smukkeste udsigt fra min udestue, som er 
mit fristed. Her kan jeg sidde og nyde den helt 
fantastiske udsigt over Ove Sø. Her har jeg fred og 
ro til at tænke små og store tanker om livet og na-
turen. Jeg har blot 200 meter til søen og 300 meter 
til skoven. Der er et helt fantastisk dyreliv om-
kring huset året rundt, og billederne fra udestuen 
skifter hele tiden fra solopgang over Sønderhå 
Plantage til fuldmånen som på billedet. Hundred-
vis af gæs og ænder flyver over og sidder på søen. 
Jeg ser de store rovfugle, fiskeørne, kongeørnen, 
musvåger mm., ligesom traner og svaner, som spi-
ser lystigt af afgrøderne, men som min kære nabo 
engang sagde: »De var her først«.
Jeg nyder også udsigten over markerne, som hele 
tiden skifter farve. Man bliver gang på gang over-
mandet af Guds skaberværk. Det sker jo, mens vi 
sover!

Også om vinteren, hvor søen er dækket af is, ses 
odderen lege på isen, og ræven kikker efter et let 
måltid. Nej, min udestue, den kommer jeg til at 
savne, når jeg engang skal flytte herfra.

Poul Christensen
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FRA PASTORATETS FOTOALBUM
Vintersæsonen bød på en perlerække af opløftende og interessante 
sangaftner. Billedet giver et »indblik« i den afsluttende sangaften.
(Se foto til højre).

Også i år har pastoratet kunnet krone kattekonger og 
kattedronninger. 

Hvidbjerg Vesten Aa havde endda fornøjelsen af at kunne 
præsentere en ny graver til lejligheden.
(Se fotos nedenfor).
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VELKOMMEN!
Noa blev fuld,
Abraham var for gammel,
Isak var dagdrømmer,
Jakob var en løgner,
og Josef blev mishandlet.
Moses var en morder - 
og det samme var Paulus.
Samson var langhåret,
og Rahab var prostitueret.
Jeremias var for ung,
og det samme var Timoteus.
David lod som om, han var skør, 
havde en affære og flygtede fra sin egen søn. 
Elias havde selvmordstanker,
Esajas prædikede nøgen,
og Jonas flygtede fra Gud.
Noomi var enke, og Job mistede alt.
Johannes Døber spiste græshopper,
Peter havde temperament,
Johannes var selvretfærdig,
og alle disciplene faldt i søvn, mens de bad.
Martha var bekymret,
Maria var doven 
og Maria Magdalene dæmonbesat.
Drengen med de 5 brød og 2 fisk
var for ukendt (og er det stadigvæk),
og den samaritanske kvinde
gik i seng med mange mænd.
Zakæus var for lille,
Peter var for impulsiv,
og Markus gav op.
Timoteus havde mavesår,
og Lazarus - han var død…
Mon ikke, der også er plads til dig i kirken?

Inspireret af: 
Katolsk Orientering nr. 11, 

12. juni 2002

FRA PASTORATETS 
FOTOALBUM
Den 3. april var der familievenlig påske-
gudstjeneste med efterfølgende arrange-
ment i Sognehuset. 
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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: 
Poul Christensen, Ethel  
Markusen, Villiam Mortensen, 
Jette Stüker og Bart Vanden 
Auweele (ansv.)

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

Præstens ferie
Bart har ferie fra den 12. til 
den 18. juni, fra den 18. juli 
til den 8. august og fra den 
27. august til og med den 31. 
august.

KIRKEBIL 
Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne 
bruges til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer (fyr-
aftenssang, foredrag, sangaftner, tirsdagsklub, kirkefrokost...). 
Kirkebil til søndagsgudstjenesterne bestilles senest lørdag kl. 
21.00 eller søndag mellem kl. 08.00 og 08.30. Kirkebilen bestil-
les på tlf. 97 95 12 73. 
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Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag den 22. juni kl. 19.00 - 21.00: Menighedsrådsmøde (sognehuset).

Onsdag den 24. august kl. 19.00 - 21.00: Menighedsrådsmøde (sognehuset).

KOMMENDE KONFIRMANDER
I 2017 vil konfirmationen finde sted den 21. maj kl. 10.30 i Hvidbjerg Vesten Aa kirke. Jeg vil 
gerne invitere alle familier, som har en ung, der ønsker at følge konfirmandundervisning i 2016/17, 
til at tage kontakt til mig. Konfirmandundervisningen starter søndag den 21. august kl. 10.30. På 
denne dag holdes der gudstjeneste i Ørum kirke, hvorefter konfirmanderne vil plante holdets para-
disæbletræ på kirkegården. 
I august måned vil jeg gerne kigge forbi hos konfirmandfamilierne for at vi kan lære hinanden at 
kende og for at fortælle lidt om undervisningsforløbet.

Bart

AFTENER I GENBRUGSBUTIKKEN ALADDINS HULE
Onsdag d. 22. juni kl. 19: Sommersang ved Villy Petersen og Lone Olesen på klaveret.

Onsdag d. 13. juli kl. 19: Svankjær Savværk underholder med sang og musik.

Torsdag d. 18. august kl. 19: Lone og Christian Olesen underholder.

TIRSDAGSKLUB
»Fra Agger og tilbage igen« - foredrag ved Poul Erik Thyland.   
»Polle« forlod Agger i 1964.       
50 år senere flyttede han tilbage til sin hjemby. 
Foredraget tirsdag den 6. september vil netop handle om Agger før og nu. 
Samtidigt hører vi mere om Poul Eriks mange år som orlogskaptajn.


