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GUDSTJENESTER
JUNI
Pinsedag, den 4.: Lodbjerg - 6.00 og Hvid-
bjerg V.Aa -10.30 v. Bart. Efter gudstjenesten i 
Lodbjerg er der mulighed for skovtur og morgenmad 
hos klitplantøren. Kirkekaffe i Hvidbjerg V.Aa.

2. Pinsedag den 5.: Fælles provsti-friluftsgudstje-
neste på Ashøje - 10.30.

Søndag den 11.: Lodbjerg - 9.00 
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen. 
Efterfølgende kirkekaffe.

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

Søndag den 25.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Der er morgenkaffe i sognehuset fra kl. 9.15.

JULI
Søndag den 2.: Lodbjerg - 14.00
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.

Søndag den 9.: Ørum - 10.30 v. Bart.

Søndag den 16.: Lyngby - 10.30 
Friluftsgudstjeneste v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe 
(Lyngbyvej 32).

Søndag den 23.: Lodbjerg - 9.00
v. Ivan Tabrizi.

AUGUST
Søndag den 6.: Ørum - 9.00 
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.

Søndag den 13.: Lodbjerg - 10.30 
v. Bart.

Søndag den 20.: Hvidbjerg V.Aa- 10.30 
v. Bart. Der er morgenkaffe i sognehuset fra kl. 9.15.

Søndag den 27.: Ørum - 10.30
v. Bart. Konfirmandvelkomstgudstjeneste. 
Efterfølgende kirkekaffe.

SEPTEMBER
Søndag den 3.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.

JUNI
JULI

AUG.32
0
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FYLDT AT GLÆDE 
OVER LIVETS UNDER

Udgangspunkt for denne artikel om dåb er den 
norske salmedigter Svein Ellingsens dåbssalme 
Fyldt af glæde, som er blevet den mest elskede dåbs-
salme i Danmark.
Salmen er skrevet på en særlig baggrund. Svein El-
lingsen mistede sin 6 årige datter Margrethe, da 
hun løb over vejen og blev kørt ned og dræbt. 
Samtidig med denne forfærdelige ulykke var hans 
kone gravid med deres andet barn. Salmen er skre-
vet til barnedåben nogle måneder senere. På den 
baggrund får salmen og ordene »dåbens lys er tændt, 
når livet slukkes« en dybere og stærkere klang.

Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder, 

kommer vi til dig, som gav os livet.

Alle der bliver forældre fyldes af mange følelser, 
tanker og spørgsmål. Tanker om fremtiden, om 
ønsker, håb og drømme for barnet og for en selv.
At blive forældre er oftest forbundet med en dyb-
følt glæde og en stor og ubeskrivelig kærlighed og 
nænsomhed, som kan være vanskelig at udtrykke 

med ord. Følelser, som er så 
overvældende, at man indi-
mellem er lige ved at spræn-
ges.

Fyldt af bæven for en ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.

Det, som sker i dåben, gør os trygge.

Disse ord vækker genklang hos mange dåbsforæl-
dre. For selv om glæden er stor, så er det også en 
ukendt verden og en ukendt fremtid, som de begi-
ver sig ind i. Mange oplever en sårbarhed, som de 
ikke før har kendt til. Bekymringer og følelsen af 
ansvar, bliver pludselig mere virkelig og kan væk-
ke en form for utryghed eller usikkerhed. 
Det gælder for alle, børn såvel som voksne, at vi 
ikke kan bære os selv gennem livet. Vi er alle af-
hængige af andre, der bærer med på vores liv, både 
når vi er er glade, kede af det og utrygge. 
Derfor, når vi vælger at bære vores børn til dåb og 
bærer dem ind i kirken og op til døbefonten, er det 
fordi, at ingen kan bære sig selv. Vi har brug for, at 
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der er nogen, der bærer med på de bekymringer 
og den usikkerhed og sårbarhed, det skaber at have 
ansvar for et lille menneskebarn, ikke kun nu, men 
hele livet igennem, også når vi ikke er der her me-
re.
Når vi døber vores børn, er vi også med til at vide-
regive og bevare noget, vi synes er vigtigt, som 
forbinder slægterne, og som sætter os ind i en 
større sammenhæng. Vi fornemmer, at det, der 
sker i dåben, kan være med til at gøre os trygge, 
uden at vi nødvendigvis altid kan gøre rede for 
det.

Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,

venter på de små og tager imod os.

Som forældre og faddere fyldes vi gang på gang 
med undren over, at verden åbner sig på nye må-
der. Der kommer nye farver og et nyt lys på tilvæ-
relsen. At undre sig er en oplevelse af, at verden er 
større end os. Vi oplever gang på gang, at vi ikke 
har magt og kontrol over alting, og det kan både 
være udfordrende, forunderligt og skræmmende. 
I dåben får vi et løfte om, at vi ikke skal bære livet 
alene. 

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,

til et liv i tro og tillid.

I dåben lægger vi barnet i Guds hænder. Når kor-
set bliver tegnet for barnets ansigt og bryst, knyt-
tes det til Kristus, og med Kristus får det Helligån-
den. Derfor er dåben begyndelsen til et liv sam-
men med ham. Ritualet fortæller os, at vi bliver 
født på ny og sat ind i et fællesskab med Gud og 
også med den menighed, som er døbt til den sam-
me tro.
Selv om de spørgsmål, som stilles ved dåben, kan 
lyde som et forhør, en eksamen eller en test, så er 
de det ikke. Når vi svarer ja på spørgsmålene, er 
det et: Ja tak, det vil jeg gerne tro. Gud, hjælp mig til 
det! For vel kan der være noget i trosbekendelsen, 
vi ikke kan tro eller rumme lige nu, men vi svarer 
ja tak, fordi det er gået op for os, at dåben er en 
gave, Gud giver os. En gave givet i kærlighed. 
Kan vi svare ja på vegne af barnet? Alle forældre 
må tage stilling til mange ting i de år, hvor barnet 
vokser til, og forsøger af hele deres hjerte, at åbne 
gode døre for deres børn. 

Alligevel er der en del, der vælger ikke at lade de-
res børn døbe, fordi de ønsker, at børnene selv skal 
tage stilling til, om de vil døbes eller ej. Men hvor-
når er de egentlig klar til det?
Dåben er en gave til os mennesker, ligesom troen 
er det. En gave, som vi kan tage imod i tillid til 
Guds kærlighed til os. Tillid beror netop på noget 
andet end os selv, og derfor kan vi trygt døbe både 
børn og voksne.

Og ved tidens grænse lever fortsat 
dine løfteord ved døbefonten, 

dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

»Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende«. 
Sådan lyder ordene ved dåben. Kristus er der, også 
når livet gør ondt, når vi tvivler og når vi bliver 
bange. Han omslutter os med sin kærlighed hele 
livet, også i døden. Han kommer til os, når vi luk-
ker vore øjne, og det håb har vi brug for. Et håb, 
som rækker hele livet og længere end det. Håbet 
er det lys, som bliver tændt ved dåben, og det lys 
er stadig tændt for os, når livet slukkes. Det er der-
for, at de samme ord lyder både ved dåb og begra-

 Jesu dåb, glasmaleri af Peter Brandes (2015)
 i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke.
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velse: at vi er genfødt til et levende håb ved Jesu 
Kristi opstandelse.

Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.

Herre, skænk os troen fuld af glæde!

Selvom dåben er en ganske enkel handling, kan 
det være svært at rumme dens dybder. Derfor må 
vi bede om at få troen, der hviler i, at Gud bærer 
med, lige meget hvad der sker.

Af præstepraktikant Kirsten Haaber

KLITSOGNENES DIAMANTKONFIRMANDER

Fredag den 24. marts - nøjagtigt 60 år efter konfirmationen - mødtes diamantkonfirmanderne i 
Hvidbjerg Vesten Aa kirke. 
På billedet ses (fra venstre til højre): sognepræst Iben Bager Sjødahl Nielsen, Willy Ø. Nørgaard, 
Niels Chr. Tinggaard, Ebbe Leer Andersen, Inger Johanne Gramstrup, Anker Nielsen, Mogens 
Bertelsen, Børge Steffensen, Benny O. Andersen, Bjarne Nørbjerg, Inga Madsen (f. Mikkelsen), 
Maren Pedersen (f. Bach), Anna Hebsgaard (f. Henriksen) og Herdis Thomsen (f. Nielsen).

KIRKEVANDRING I HELTBORG
Tirsdag den 13. juni 2017 inviterer Sydthy Distriktsfor-
ening alle interesserede til kirkevandring ved Heltborg Kirke 
kl. 19.00. Der vil blive fortælling om kirken og kirkegården. 
Her er der for nyligt indrettet en afdeling med urnegravste-
der, og en anden afdeling er for de anonyme. Der er der rejst 
en sten med indskriften KENDT AF GUD. Efter en tur rundt 
både ude og inde bliver der serveret kaffe i Heltborg Forsam-
lingshus.
Efter kaffen vil Erik Linnet fra Elkontakten i Bedsted fortælle lidt om lys på kirke og kirkegård. 
Sidste efterår har han nemlig fornyet belysningen på kirkegården.
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ET JÆVNT OG MUNTERT, 
VIRKSOMT LIV PÅ JORD

Kristian Olsen bor nu Poppelvej 47 i Hurup, men boede 
tidligere på »Æ Pig« i Lodbjerg, hvor Vibeke Aarkrogh 
og Peter Ubbesen nu bor. Jeg har kendt Kristian en snes 
år. Forleden dag besøgte jeg ham, og vi fik en god snak om 
tilværelsen, som den har formet sig for Kristian. I det føl-
gende gengiver jeg hans historie.  

EJENDOM PÅ OTTE TØNDER LAND
Jeg blev født to kilometer fra Frøbjerg Bavnehøj 
på Fyn for 92 år siden. I forvejen havde mine for-
ældre to børn, men efterhånden fik de yderligere 
ni, så med de tolv børn, fem piger og syv drenge, 
hvis jeg husker rigtigt, kan vi nærmest tale om, at 
vi udgjorde en hel lille flok. Det år min yngste sø-
ster, Dorthe, så dagens lys, var jeg som 18 årig karl 
derhjemme. Jeg tog mig meget af det lille pus, så 
hun blev den af mine søskende, som kom til at stå 
mit hjerte nærmest.

Mine forældre havde en landejendom på otte tøn-
der land med fire til seks kreaturer og en hest, men 
vi lånte naboens hest, når der var brug for ekstra 

trækkraft. På ejendommen var der tre grisestier, 
og så havde vi 5-6 hønsehuse, som var fyldt op 
med 500 æglæggende høner. Vi havde egen ruge-
maskine, i hvilken vi årligt udrugede 1000 kyllin-
ger, hvoraf vi solgte en del hanekyllinger til folk 
på egnen. Det var min yndlingsbeskæftigelse at 
passe rugemaskinen, ja jeg blev nærmest en slags 
kyllingeudrugningsekspert, men det øvrige ar-
bejde med hønsene optog mig ikke så meget. Min 
far led voldsomt af astma, så han deltog ikke så 
meget i arbejdet.

TØRRE TÆSK OG VARME ØRETÆVER
Mine forældre var meget religiøse og knyttet til 
Indre Mission. Som barn var jeg grønspejder, og 
sammen med præstens tre børn samt et par andre 
knægte fra nabolaget udgjorde vi en patrulje. Min 
farmor boede i nærheden af mit barndomshjem og 
deltog derfor i opdragelsen af mig, hvilket var en 
krævende opgave, for jeg var vild og ustyrlig, og 
det lykkedes faktisk aldrig at få mig afrettet, selv 
om jeg fik en del tørre tæsk og varme øretæver. 
Min mor har senere udtalt, at hun var temmelig 
bekymret for, hvad der dog skulle blive af mig. 
Indre Mission, som jeg i barndommen kendte den, 
tog jeg som ungt menneske afstand fra, og den dag 
i dag skal ingen bilde mig ind, at jeg efter min død 
vil blive brændt i helvede.

PÅ RIGSHOSPITALET
Efter et langt liv kan jeg nu konstatere, at jeg hele 
livet har været tilsmilet af heldet. Første gang var, 
da jeg som 15-årig blev kørt ned af en bil og fik 
knust den ene albue. Dette medførte, at jeg den 
fjerde april 1940 blev indlagt på Rigshospitalet i 
København, fem dage før tyskerne besatte Dan-
mark. Her blev jeg et halvt år, og her lærte jeg 
sygeplejersker at kende. De var og er nogle dejlige 
mennesker, som jeg let bliver småforelsket i.

Under det halve års indlæggelse fik jeg aldrig be-
søg af mine forældre eller andre hjemmefra, hvil-
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ket jeg da heller ikke savnede. Min arm blev gan-
ske vist stiv i albueleddet, men jeg lærte at begå 
mig, og jeg havde i mine velmagtsdage ingen pro-
blemer med at lægge 100 kilogram korn på nak-
ken.

VEJEN TIL LODBJERG
Som ung drømte jeg om at blive lærer, men det 
blev ved drømmen, for der var ikke penge til den 
slags. Det var nok mit held, for jeg 
var alt for temperamentsfuld til at 
begå mig i et klasseværelse. At jeg 
er betænkelig ved moderne børne-
opdragelse er en anden sag. Bør-
nene bliver gjort til curlingbørn, 
når man hele tiden fejer selv de 
mindste forhindringer bort foran 
dem. Det skal da gå galt!

Den eneste af mine søskende, som 
fik realeksamen, var min ældste 
bror. Det var min ugifte faster, som betalte for 
dette, men det fik hun nu ikke så meget ud af, for 
han drev det ikke til mere end vi andre. Min far fik 
mig sat i bagerlære på et rugbrødsbageri, men det 
kunne min arm ikke holde til, så jeg stoppede, da 
kontrakten udløb, hvorefter jeg fik plads på lan-
det.

Grundlovsdag 1949 blev jeg gift med Karen, 
Kræn Møllers datter fra Lodbjerg. Vi bosatte os på 
»Æ Pig«, som er Danmarks smukkeste sted.

DYREHOLD PÅ »Æ PIG«
Som fynbo mente jeg, at røde køer var de bedste, 
og jeg købte min første røde ko hos Vendelbo på 
Bubbel. Den var så dyr, så min svigerfar, som skul-
le tage imod koen, da den blev leveret, ikke turde 
gøre det, uden at jeg var til stede. Senere købte jeg 
yderligere to røde køer, men da tre røde køer var 
for få til, at der var basis for at have malkemaskine, 
byttede jeg dem senere ud med seks små jerseykø-
er. Ud over kreaturerne havde vi en høne og en 
hund. Hønen havde vi ikke meget ud af, for når 
den lagde sig for at lægge æg, lagde hunden sig bag 
ved den, og når ægget smuttede ud, åd hunden det 
øjeblikkeligt.

LODBJERGS FØRSTE    
FREMMEDARBEJDER
Agerjorden på »Æ Pig« er meget frodig, men jord-
tilliggendet er så lille, så en familie hverken kan 
leve eller dø af at drive ejendommen. Derfor blev 
jeg altmuligmand i Lodbjerg og omegn: Jeg blev 
greenkeeper på Java Bachs golfbane i Rodden-
bjerg. Endvidere blev jeg ferieafløser ved Lodbjerg 
Fyr, hvor jeg tændte petromaxen oppe i tårnet om 

aftenen og slukkede den om mor-
genen. Når jeg havde nattevagt, 
overnattede jeg deroppe. Jeg måt-
te jo ikke sove på vagten, men jeg 
havde det godt og lunede mig ved 
varmen fra kakkelovnen. Lodbjer-
gbønderne fandt hurtigt ud af, at 
jeg havde gode armmuskler. De 
sendte derfor bud efter mig, når 
der skulle læsses møg. Jeg arbej-
dede til tider i skoven, og når po-
sten skulle afløses på sin rute, 

svang jeg mig i sadlen. Man kan således med no-
gen ret sige, at jeg var Lodbjergs første fremmed-
arbejder.

Jo, vi havde gode tider, de 12 år vi boede på »Æ 
Pig«, og familiemæssigt gik det også rigtig godt, 
for det var der, Karen fødte vore to døtre, Ina og 
Dorthe.

1961 solgte vi »Æ Pig« som feriebolig til fru Stam-
pe. Hun var præstekone fra Christianshavn, men 
ellers opvokset på Boddum Bisgård. Vi købte i ste-
det en gård på 16 hektar i Grurup, og her boede vi 
de næste 30 år.

MARKDRIFT OG KVÆGAVL I GRURUP
I Grurup dyrkede jeg en del af jorden med byg til 
fremavl, hvilket gjorde, at jeg kunne få lidt mere 
for den, end jeg ellers ville have kunnet få. Proble-
met var bare, at der førte højspændingsledninger 
hen over mine marker. Fuglene satte sig på lednin-
gerne, og deres efterladenskaber kunne indeholde 
flyvehavre. Fremavlskorn må absolut ikke inde-
holde flyvehavre, så jeg skulle af og til ud med 
sækken for at luge.

Som ung drømte jeg om 
at blive lærer, men det 
blev ved drømmen, for 
der var ikke penge til 
den slags. Det var nok 
mit held, for jeg var alt 

for temperamentsfuld…
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På gården havde jeg 10-12 køer. Dem drev jeg en 
årrække avl på, så jeg kunne sælge avlsdyr f.eks. til 
Ægypten. Det krævede hyppige besøg af såvel 
kvægavlskonsulent som kontrolassistent, så jeg 
kunne følge de enkelte køers ydelse. Endvidere 
byggede jeg svinehus, men smågrisene fik tryne-
syge, så økonomien skrantede.  

MÆLKEKØRSEL TIL BEDSTED  
ANDELSMEJERI
Jeg tog på et vist tidspunkt konsekvensen af be-
sværlighederne og droslede landbruget ned. I ste-
det begyndte jeg at køre mælk til Bedsted Andels-
mejeri. De første år kørte jeg med traktor og gum-
mivogn. Af de to ruter, jeg havde, var morgenru-
ten ud til Tandrup og Søvang den letteste, for på 
Tandrup skubbede vi bare en stor mælketank ind 
på vognen, så slap jeg for at løfte de tunge firser-
spande. Da tankbilen gjorde sit indtog, måtte jeg 
tage kørekort til lastbil. Det var den rene svir at 
køre tankbil, men der var flere penge i det, da jeg 
kørte med mejerispande.

MASKE UNDERVISTE MIG I TYSK
I Grurup havde vi seks uger hver sommer feriebe-
søg af et tysk ægtepar med efternavnet Maske. Hr 
Maske vil jeg betegne som den bedste mandlige 
ven, jeg nogensinde har haft. Han lærte mig at 
snakke tysk. Det gik i almindelighed nogenlunde 
godt, men kneb det, bød han på en cognac eller to, 
hvorefter der ikke var flere problemer.

EFTER KARENS DØD KOM   
ELSE IND I BILLEDET
I 1991 afhændede vi ejendommen i Grurup og 
købte i stedet et 185 kvadratmeter stort hus på 
Fuglebakken i Hurup. Karen og jeg fejrede guld-
bryllup i 2000, men kort efter var Karen så uhel-
dig at styrte på sin cykel, da hun en stormfuld dag 
var cyklet op på Ashøje. På nedturen fik hun så 
meget fart på, så hun slog en kolbøtte hen over 
styret. Herved blev hun så ilde tilredt, så hun et 
par dage senere døde på Ålborg Sygehus, 73 år 
gammel. To dage efter Karens død læssede jeg bå-
de hendes cykel og min egen på bilen og kørte 
dem ud på lossepladsen.
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Karen havde en søster, Else Pæregaard, som var 
enke, efter at hendes mand var død nogle år forin-
den. Hun kom fra Vendsyssel, men havde bosat sig 
i Hurup. Efter Karens død begyndte Else og jeg at 
komme rigtig meget sammen. Vi fulgtes ad, når vi 
skulle i byen. Vi spiste ofte sammen, og vi snak-
kede dagligt i telefon med hinanden.

Desværre fik Else cancer og døde efter en hård 
sygdomsperiode. Både Karen og Else ligger begra-
vet på Lodbjerg kirkegård, så der kører jeg ud og 
besøger deres grave en gang om ugen.

NYDER TILVÆRELSEN I FULDE DRAG
Jeg har fået konstateret Parkinsons syge, men jeg 
har det godt og nyder tilværelsen uden ansvar og 
pligter. Mine børn, svigerbørn, 
børnebørn og oldebørn har jeg 
utrolig meget fornøjelse af. Hver 
morgen kommer der en hjemme-
hjælper og hjælper mig i tøjet. Jo, 
det er luksus, at der er en, som 
knapper min skjorte, når nu fing-
rene ikke rigtigt vil længere. Ina, 
som bor i Hurup, ordner min øko-
nomi og alt det med IT. En gang imellem kommer 
Dorthe hjem fra Fyn. Hun fylder min fryser op 
med bagværk og lækre middagsretter.

Om formiddagen læser jeg avis og løser sudoku. 
Efter middag får jeg en bitte blund, hvorefter jeg 
køber ind, og om aftenen ser jeg tv. Det kan godt 
knibe at få tiden til at slå til. Jeg keder mig aldrig. 
Får jeg tid til overs, sætter jeg mig på en bestemt 
stol. Når jeg sidder der, filosoferer jeg over tilvæ-
relsen. Som attenårig troede jeg, at jeg vidste alt. 
Nu er jeg i tvivl om det meste.

»KRISTIAN, DU TÆNKER   
ALTSÅ FOR MEGET!«
Evigheden opfatter jeg som en ring uden begyn-
delse og ende. Vi er som mennesker fanget af tid 
og sted. Videnskabens teori om, at det hele star-
tede med »Big Bang«, tror jeg ikke en døjt på. Jeg 
udelukker også, at Vorherre sidder et eller andet 

sted og dirigerer det hele, men 
ateist er jeg heller ikke. Der kom-
mer mange tanker op hos mig, når 
jeg sidder på stolen, og jeg har den 
faste overbevisning, at ingen tan-
ker er forbudt. Når der har været 
en tanke oppe hos mig, ender det 
med, at jeg smider den i brokkas-
sen. Min brokkasse er ofte over-

fyldt, men når det sker, stamper jeg den med den 
ene fod, hvorefter der er plads til noget mere. En 
gang sagde min svoger til mig: »Kristian, du tæn-
ker altså for meget«.

»TIL LYKKE, KRISTIAN!«
Døden har jeg et afslappet forhold til, og jeg er 
ikke bange for den. Ude i Lodbjerg har Birgit 
Kynde sørget for, at der er blevet sat en bænk op 
på den øverste klittop. På mine ugentlige besøg 
derude, går jeg de 100 trin op ad trappen. Når jeg 
sidder på bænken, længes jeg efter min grav.

Hvis jeg vågner en morgen og finder ud af, at jeg 
ikke lever længere, bliver jeg glad. Jeg har bedt 
min hjemmehjælper om at sige »Til lykke, Kri-
stian!« den dag jeg ikke svarer hende«.

Villiam Mortensen

Hvis jeg vågner en 
morgen og finder ud af, 

at jeg ikke lever 
længere, bliver jeg glad.
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MIT STED
Jeg går tit ture i Hvidbjerg Plantage. Det er dej-
ligt. Man går der næsten altid alene. Tit sætter jeg 
bilen ved vandværket lidt før Lyngby og går så ad 
vandværksvej til Holme Sø. Der har skovfolket 
nemlig sat en bænk op. Det passer fint at sidde der 
og se ud over søen. Udsigten er et rigtigt sofastyk-
ke med træer og vand og sommetider også kron-
dyr. Det er bare endnu bedre end et billede, for det 
er levende. Udsynet forandrer sig alt efter vejr og 
vind og lys og skygge. Det er blot et af stederne, 
jeg holder rigtig meget af. Der er mange andre. 
Hvis man er til åbne vidder, er der f.eks. en helt 
fantastisk udsigt fra Store Tyvbak, hvor man kan 
se fra Lyngby til Lodbjerg.

Ina Mogensen

SOGNEUDFLUGT TIL HANHERRED 
OG JAMMERBUGTEN

Klitsognene byder på en sand »udsigtstur«. Turen 
finder sted tirsdag den 6. juni fra kl. 9.00 til ca. 
17.00. Sogneudflugten er tilrettelagt med hensyn til 
gangbesværede.

Traditionen tro begynder vi vores sogneudflugt med 
at nyde morgenkaffe kl. 9.00 i sognehuset.

Derefter køres via Vejlerne til Øsløs Kirke, som vi 
besøger. 

Derefter spiser vi på »Sanden Bjerggård«. 

Videre går turen forbi Fosdalen, hvor der er 
mulighed for en lille gåtur. Med udsigten fra 
Thorup Strand nydes eftermiddagskaffen.

Alle er velkomne. Pris for hele dagen (inkl. mid-
dag) er 200 kr. 

Tilmelding sker ved at ringe til Vera Møller på tlf. 
97 94 81 63 eller mobil 50 95 27 13 senest onsdag 
den 31. maj.
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FRA PASTORATETS FOTOALBUM
Organist Kristian Mogensen og 
Kirsten Håber var tovholdere på 
en række sangaftner, som mange 
satte stor pris på. 
Billederne er fra foredragsræk-
kens sidste aften, hvor vi fik 
besøg af salmedigteren Holger 
Lissner.

Søndag den 23. april var der familieguds-
tjeneste i Klitsognene med efterfølgende 
påskeægsjagt i præstegårdshaven. Også 
her deltog mange barnlige sjæle af alle 
aldre.
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KONTAKT
Præster: 
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28  
baau@km.dk

Bart har ferie fra den 17. juli til 
og med den 7. august. Iben Bager 
Sjødahl Nielsen afløser i denne 
periode.

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

Graver 
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Mobil: 23 37 98 32
graver@klitsogne.dk

Kirkebladsudvalg: 
Kirsten Christensen, 
Ina Mogensen, 
Villiam Mortensen,
 Jette Stüker og 
Bart Vanden Auweele (ansv.)

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

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. 

Påskegudstjene-
sten i Lodbjerg 
var velbesøgt. 
Tusind tak til 
vores nye graver 
Rie for den 
flotte pyntning 
af kirken.FR
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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

JUNI
Torsdag  den 1.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Pinsedag  den 4.  kl. 6.00 - 9.30:  Gudstjeneste, skovtur og morgenmad hos   
    klitplantøren (Lodbjerg kirke og Lodbjergvej 39).  
Tirsdag  den 6.  kl. 9.00 - 17.00:  Sogneudflugt til Jammerbugt.    
    (200 kr. Tilmelding hos Vera Møller tlf. 5095 2713,  
    senest den 31. maj).
Onsdag  den 21.  kl. 19.00 - 21.30:  Menighedsrådsmøde.
Søndag  den 25.  kl. 9.15 - 10.15:  Morgenkaffe inden gudstjenesten.

JULI
Fredag  den 7. - Søndag den 9.:  Svankjær Marked (Sportspladsen).
Søndag  den 16.  kl. 10.30 - 11.30:  Friluftsgudstjeneste i Lyngby    
    (Lyngbyvej 32, efterfølgende kirkekaffe).

AUGUST
Onsdag  den 16.  kl. 19.00 - 21.30:  Menighedsrådsmøde.
Søndag  den 20.  kl. 9.15 - 10.15:  Morgenkaffe inden gudstjenesten.
Søndag  den 27. kl. 10.30 - 12.15:  Konfirmandvelkomstgudstjeneste.    
    Efterfølgende kirkekaffe og plantning   
    af konfirmandholdets paradisæbletræ   
    (Hvidbjerg V.Aa kirke).

SEPTEMBER
Tirsdag  den 5.  kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub.
Torsdag  den 7.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
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Fastelavn blev fejret med familiegudstjeneste og 
tøndeslagning på den gamle efterskole. Vi håber ik-
ke, Klitsognene bliver anmeldt for børnearbejde…


