S O G N E NY T
HVIDBJERG · ØRUM · LODBJERG
GUDSTJENESTER
Søndag den 27.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

JUNI
Søndag den 3.: Ørum - 9.00 v. Ivan Tabrizi.
Søndag den 10.: Lodbjerg - 10.30 		
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.
Søndag den 17.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Der er morgenkaffe i sognehuset fra kl. 9.15.
Søndag den 24.: Lodbjerg - 9.00 		
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.

JULI
Søndag den 1.: Ørum - 10.30 		
v. Bart.
Søndag den 8.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.
Søndag den 15.: Lodbjerg -10.30		
v. Bart.

Søndag den 22.: Lyngby - 10.30 		
Friluftsgudstjeneste v. Kirsten Haaber. 		
Efterfølgende kirkekaffe og sommersange 		
(Lyngbyvej 32).

AUGUST
Søndag den 5.: Lodbjerg - 9.00 		
v. Iben Bager Sjødahl Nielsen.
Søndag den 12.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart.
Søndag den 19.: Ørum - 10.30 		
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.
Søndag den 26.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. Ivan Tabrizi.

SEPTEMBER
Søndag den 2.: Lodbjerg - 10.30 		
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.
Søndag den 9.: Ørum - 10.30 		
v. Bart. Konfirmandvelkomstgudstjeneste. 		
Efterfølgende kirkekaffe.
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EN BJERGBESTIGER
MED HØJDESKRÆK
Nordmanden Roger Pihl er en ivrig bjergbestiger.
Og det er ikke en smal sag, for Pihl har et alvorligt
handicap: han lider nemlig af højdeskræk. Efter
nogle traumatiserende oplevelser på familieudflugter i de norske fjelde, fandt han heldigvis på en
ny fritidsinteresse, som ikke udsætter ham for alt
for store udfordringer. Roger Pihls speciale er
nemlig Danmarks bjerge. »Teknisk set er der selvfølgelig kun tale om ganske beskedne bakker, men en udsigt
er en udsigt, og sandheden er jo, at udsigt, natur og kultur
ikke er forbeholdt de topografiske punkter på over 1000
meter«, siger han. Derfor giver det god mening at
gå på klatretur i det danske lavland.
At bestige danske bjerge er en idrætsgren, de allerfleste kan kaste sig ud i. Det er en risikosport for
tryghedssøgende. »Hvis du skal gå ture i det norske
fjeld, så skal du huske vandrestøvler, rygsæk, terrænkort
og en masse andet praktisk. Og fjeldturen skal død og pine
være en kraftanstrengelse. I Danmark derimod er det
nemt - du kan bare gå derudaf. Her kan man nyde livet,
højdeskræk eller ej«.
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Sådan mener Roger Pihl,
som i de forløbne 15 år
ikke blot har brugt næsten
alle sine ferier i vort kongerige, men også er blevet
initiativtager til en forening af »danske fjeld-aber«
og har skrevet en håndfuld bøger om emnet, bøger
som ikke blot er udgivet på norsk og dansk, men
også på flere andre europæiske sprog.

DET STORE I DET SMÅ…
Pihls bøger om Danmark er både underholdende
og interessant læsning. De formår at vise det store
i det små, og hans beskrivelser af Danmarks »bjerge« giver én lyst til at gå på opdagelse på steder,
som man aldrig havde hørt om før. Roger Pihl er i
stand til at skildre det beskedne landskabs uanede
og oversete skønhed og storslåethed. Bøgerne giver et forfriskende nyt og overraskende syn på de
danske toppe, tuer og tinder, på den verden, vi
færdes i, og som vi fejlagtigt troede, vi fuldt ud
kendte.
For enhver bakketop har sin egen - og ofte overraskende rig - historie. Tag nu for eksempel Ashøje. Hvis man vil, kan man knytte næsten hele
Danmarks historie til dette sted. I plantagen findes
der seks gravhøje fra bronzealderen og en stendynge, hvor to forbrydere efter sigende skal være
blevet henrettet, eller en heks ligger begravet.
Skoven omkring højen fortæller derimod om
1800-tallets kamp om indadtil at vinde, hvad man
udadtil havde tabt. Og den fortæller om andelsbevægelsen, for Ashøje ejes jo af et anpartsselskab
med mange lokale aktionærer. Stedet giver også et
indblik i Danmarks folkestyre. På bakken mødes
nemlig hjemmeværnet, og samles de konservative
til Grundlovsdag.
Igennem mange år var Ashøje samlingspunkt og
udflugtsmål for områdets ungdom. Her var der
engang dansepavillon og mødesal, friluftsforestillinger, koncerter og sankthansbål.
Jo, en lille bakke kan være et udmærket samlingspunkt for egnens beboere. Og fra udsigtstårnet på
Ashøje kan man efter sigende se hele 17 kirketår-

Ashøj i 1928. På billedet ses pavillonen Sommerlyst, som oprindeligt stod i Thisted, men som i 1926
blev flyttet til Ashøj. Pavillonen brændte i 1931.
ne. »Efter sigende«, skriver Roger Pihl, for han lider
jo af højdeskræk, og jeg glemte at tælle efter, sidst
jeg var der!

signelse og næstekærlighed, om syndsforladelse,
om lovsang, forsagelse og bekendelse. Store ord,
langt større end de ord, vi ellers plejer at bruge.
Vaskeægte »bjerge« i forhold til dagligdagssproget.
Der er heller ikke megen jysk beskedenhed over
HELLIGEDE OG ELSKEDE…
ved et bryllup at afgive et løfte om »at elske og
Egentligt er det pudsigt, at så mange bakker og loære, indtil døden skiller os ad«. Og det lyder bekaliteter i Danmark kaldes for »bjerge«. Sådan er
stemt ikke særlig nøjeregnende, når præsten under
det også i Klitsognene, hvor navne som Hvidbjerg
dåben tilsiger den døbte Guds nærvær og nåde »fra
eller Lodbjerg vidner om himnu af og til evig tid«.
melstræbende ambitioner.
I gudstjenesten bruges der store
Kirken er stedet, hvor
Der er noget kærligt over at kalde
ord. Det er stedet, hvor vi får
vi får dækket vores
en lille tue, en kystskrant eller en
dækket vores længsler efter uenvandreklit for »et bjerg«. Det er,
længsler efter uendedelige perspektiver. I kirken får
som om sproget hjælper til at få de
lige perspektiver.
jeg lov til at se mit eget liv - mine
små niveauforskelle i landskabet
små ups and downs - i et større pertil at vokse. I Lodbjerg Sogn er det
spektiv, nemlig i lyset af Guds
f.eks. umiddelbart mere indbykærlighed. Her får jeg lov til at
dende at gå på opdagelse i området omkring Lille
ane den store skønhed, den store værdi, der ligger
Bodbjerg i stedet for kalde samme udflugtsmål
gemt i den hverdag, jeg lever.
Lortpøt!
Kirken svigter sin opgave, når der tales ned til
Måske er det en slags arbejdsskade, jeg har, men
mennesker, for kirken er stedet, vi kommer til, når
læsningen af Roger Pihls danmarksbeskrivelser fik
vi skal tales op. Det er et fristed, hvor vi får lov til
mig til at tænke på de ord, man hører ved gudstjeat drømme, at håbe, at tro på noget større end det,
nesterne. Her tales der om nåde og frelse, om velvi umiddelbart kan se eller magte…
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UDSIGTEN FRA BØRNEHØJDE
Jeg valgte at læse Roger Pihls underholdende og
spændende guidebog til Danmarks bjerge under
min forældreorlov (fra januar til april). Det var
ikke et dårligt valg. For dagligdagen med en baby
med Downs Syndrom kan nemt blive præget af
kedsomme rutiner og frustrerende få fremskridt.
Da fysioterapeuten kom forbi for første gang under min orlov, sagde hun, at jeg ganske snart måtte
forvente at se Silke kravle. Nu, mens jeg skriver
disse linjer, tre måneder senere, venter jeg stadigvæk på at se miraklet ske. Og det skyldes bestemt
ikke, at Silke og jeg i mellemtiden ikke har øvet os!
I denne sammenhæng kan det være befriende at
læse, at Danmarks mindste bjerg, Urnebjerg på
Sydvestlolland, blot er fem meter højt. Eller at udsigten fra Harrehøj, Saltholms højeste punkt (2

meter højt) faktisk er helt overvældende. Det er
åbenbart ikke det antal meter, vi når, der er altafgørende. Det er ikke kun resultaterne, vi skal måle
vores verden på. Selv det fladeste landskab kan
rumme »bjerge«. Hvert eneste landskab, hver eneste hverdag, kan have sine højdepunkter. Og et
lille, næsten uanseeligt højdeforskel, kan være
omvejen værd. Man skal blot gøre sig den umage
at stoppe op, se sig omkring og nyde udsigten!
P.S. Hvis man ønsker at bestige Klitsognenes højeste punkt, skal man en tur forbi Lille Tyvbak, som
ligger i Københavnerskoven (vest for Svankjær
by). Med sine godt 39 meter er den nemlig en
hårsbred højere end… Store Tyvbak, som kun måler 38,5 meter. Den jyske humor svigter os aldrig!
Sognepræst
Bart Vanden Auweele

Anden pinsedag holdes friluftsgudstjeneste på Ashøje (billedet er taget af Trine Ubbesen).
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TAK

»Hvor skal vi hen, Plys?« spurgte Grisling.
»Det ved jeg ikke«, svarede Plys.
Og så tog de hinanden i hånden og gik derhen.
Når Peter Plys og Grisling tager hinanden i hånden og frimodigt og med en tro på, og et håb om,
at der er noget godt i vente, selv om de ikke kender målet for deres vandring, så er det fordi de har
noget værdifuldt med sig, som de kan leve af og
på.
Jeg tager nu Plys og Grisling i hånden og følges
med dem »derhen«. Hvor vejen går hen efter mit
vikariat her i Klitsognene, ved jeg ikke. Men jeg er
fortrøstningsfuld og fuld af håb og med en tro på,
at der nok skal vise sig noget godt.
Egentlig kan man kun gå ud i verden som Plys og
Grisling, hvis man har noget godt med i sin rygsæk - og det har jeg.
Rygsækken er fyldt op af glæde og taknemmelighed over 4½ måned, som præst i Klitsognene.

Tusind tak for alt hvad jeg
har fået med mig. Tak, at I
kunne bruge mig som jeres
præst. Tak for smil og lattermilde stunder, tak for
samvær og alvorlige samtaler. Tak for håndtryk og knus. Alle har I været
med til at gøre det godt at være her.
Tak for godt samarbejde til Marianne og Rie, Ejgil
og Kristian. Alle har I, på hver jeres måde, været
med til, at jeg altid vil huske min tid som præst her
som noget særligt.
Tak til konfirmanderne, Jonas, Stine, Jakob, Jens
og Søren. Tak for fine oplevelsesrige og gode stunder sammen med jer. Jeg vil gerne ønske jer alt
godt fremover.
Tak til menighedsrådet, fordi I spurgte mig, om
jeg ville vikariere for Bart, og tak fordi I troede på,
at jeg kunne udfylde en plads som præst i Klitsognene. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
det var med bævende hjerte, at jeg takkede ja til
vikariatet, ikke fordi jeg var nervøs, men fordi I
har noget særligt at tage vare på i Klitsognene.
En særlig tak til Bart. Tak for alt det, du har givet
mig. Du har på en helt særlig måde været med til
at fylde min rygsæk, både fagligt og personligt.
Rygsækken er nu fyldt op med glæde og taknemmelighed, sådan at jeg kan vandre videre ud i verden.
Tak - Kristen Haaber

FRILUFTSGUDSTJENESTE I LYNGBY
Traditionen tro er der friluftgudstjeneste en sommerdag i Lyngby. Gudstjenesten holdes søndag
den 22. juli kl. 10.30. Også i år vil gudstjenesten foregå i Henny Kruses have midt i Lyngby by. I
tilfælde af regn flyttes gudstjenesten dog til teltet ved den gamle købmandsgård.
At fejre gudstjeneste under åben himmel er noget særligt. Der er »højt til loftet« og kirkerummet
fortsætter på en måde udover »den hele vide verden«.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og mulighed for at synge sommersange akkompagneret af
gode og fornøjelige musikere.
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4. POSTKORT FRA SYD!
Peter Ubbesen og Vibeke Aarkrog fra Lodbjerg har valgt at tage et års orlov og bruge tiden på en rejse gennem Europa. Tirsdag den 27. juni tog de
af sted på deres sejlbåd Zenobia og satte kursen mod syd. Peter og Vibeke
har lovet at sende postkort til Klitsognene (Red.)

HVORFOR ORLOV?
Siden sidste rejsebrev har vi tilbragt februar måned på Det danske Institut i Athen. Vi var storforbrugere af byens mangfoldige kulturtilbud og opholdet var et kærkomment afbræk til bådlivet i det
kølige regnfulde vintervejr i det vestlige Grækenland.
1. marts rejste vi hjem til Zenobia hjemme i Lefkas, - som vi efter 4 måneder begyndte at kalde
det. Den 18. marts brød vi op fra Lefkas og tog fat
på sidste del af turen og sejlede gennem Korintherkanalen. Kort fortalt har vi tænkt os at besøge nogle øer i Ægæerhavet, derefter sejle op
gennem Adriaterhavet til Slovenien, hvorfra
Zenobia den 22. juni bliver kørt på en lastbil til

Kappeln i Tyskland. Derfra er der kun få ugers sejlads til Doverodde. På denne måde kan vi nyde
forsommeren i Grækenland - som vi allerhelst vil.
Højdepunkter på denne del af turen er besøg af
familie og venner hjemmefra.
Ellers er vi jo tre afsted på turen: Vibe, Peter og
Zenobia og samarbejdet skal fungere til alle tider.
Når vi ligger i havn i blæst og regn er det os der
skal beskytte Zenobia mod løse fortøjninger,
utætte luger, knubs og skrab, mens det når vi sejler
på det store vand er omvendt. Dét er Zenobias element og her er vi to mennesker meget små og totalt afhængige af at Zenobia beskytter os ved at
følge havets bevægelser. Vi skal selvfølgelig have
lagt en forsvarlig sejlplan, tjekket vejrudsigter - at
det ikke bliver for voldsomt – og vide at der er en
sikker havn eller ankerplads når vi kommer frem.
Efter vores første tur i år opdagede vi at motoren
lækker diesel fra højtrykspumpen. En reparation
vi ikke lige selv har mod på at foretage, men som
heller ikke er kritisk for driftsikkerheden. Vi accepterer foreløbig at Zenobia som mange andre
ældre damer lider en smule af inkontinens, og vi
har købt en pakke bleer, som vi lægger under motoren, mens den kører.
Efter planen er vi hjemme igen om nogle måneder
og turen er slut, og man kan stille sig selv spørgsmålet:

HVORFOR BRUGE ET ÅR 		
PÅ DENNE MÅDE?
Zenobia under sejl igen.
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Vi har mødt mange sejlere, der ligesom os er på
langfart og lige så mange begrundelser er der for at
have truffet dette valg. En del efterlønnere og pen-

sionister nyder det søde sejlerliv i sommermånederne og rejser hjem i vintermånederne, men vi
har også mødt flere, der sejler i et eller flere år og
bor ombord hele året. Nogle har triste historier
bag sig om forliste ægteskaber, brud med familien
eller stress og udbrændthed på arbejdsmarkedet,
mens andre har indstillet sig på et liv, hvor de arbejder og rejser på skift. Som f.eks. det danske par
først i 30’erne, ingeniør og designer, som efter at
have kørt igennem USA i en skolebus, de havde
bygget om til et rullende vandrerhjem og på denne måde finansierede turen, nu har købt en båd her
i Grækenland som de vil sejle hjem til Danmark,
inden de starter på arbejdet igen til oktober.
For vores vedkommende har det været velgørende
og sundt at holde pause fra et arbejdsliv, der som
de flestes kører i et rimelig højt gear, at koble ud
og sætte krop og sjæl i frigear. At bytte hverdagens
forudsigelighed ud med en uforudsigelig rejsetilværelse, hvor vi udfordres på en helt anden måde
end vi er vant til. At lade os overraske og optage af
helt andre ting og projekter end de hjemlige. Det
er ikke fordi vi ønsker at dette skal være vores blivende tilværelse. Vi ser frem til at komme hjem og
har ingen planer om at skifte hverken arbejde eller
bopæl, men vi har holdt begge dele ud i strakt arm
og ser nu på vores hverdag fra et andet perspektiv.

Korintherkanalen.

Vi føler os privilegerede ved at kunne tage af sted,
men mener faktisk at det må være en realistisk
mulighed for langt de fleste danskere. Vi har samlet mod og midler gennem flere år for at kunne
realisere turen. Når ikke flere gør noget lignende
er sagen måske at de fleste trives bedst med en tryg
hverdag i kendte rammer.
Inden vi tog afsted blev vi stillet spørgsmålet:
Hvorfor orlov? Nu vil vi sige: Det er fantastisk, så
hvorfor ikke?
Mange hilsner og på gensyn - Vibe og Peter

Udsigten over byen Lefkas.
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MIT STED
Da jeg kom lidt halvsent hjem fra arbejde, sad
Hanne og Villiam og snakkede over et glas rødvin
- rigtig hyggeligt. Villiam ville høre om vi ville
skrive et lille indlæg til kirkebladet omkring »mit
sted«. Min første tanke var at det kunne Hanne da
nemt gøre. Hun er så suverænt den af os to, som er
bedst til at formulere sig skriftligt. Nu endte det så
med at jeg skriver lidt om mit sted.

rik og Anne. Da jeg er en »klatibag«, har Henrik
og Anne altid været gode til at tage vare på mig. Vi
nåede heldigvis at besøge Anne, lige før hun blev
indlagt, noget jeg her bagefter er rigtig taknemlig
for. I en travl hverdag udsættes meget, som burde
være gjort til fordel for arbejdet, en skidt udvikling som vi kun selv kan ændre på - på nudansk
hedder det vist prioritering - en kunstart som ikke
er så enkel, da jeg så gerne vil det hele.

Det at skulle skrive om mit sted, betød at tankerne
blev sat i spil. Hvad ville jeg
kalde mit sted og hvorfor lige
På mit sted er der bare 100% ro,
dette sted - jeg har jo mange
ingen biler, ingen mennesker,
herlige steder, men et sted
bare helt ro og fred. Jeg sætter
skal jo vælges.

Efter at have tænkt over den
triste oplevelse med Anne, så
kommer jeg til at tænke endnu mere over hvor privilegeret jeg er. Sund og rask med
en herlig kone og to fantastimig
og
ser
ud
over
den
lille
sø.
Efter denne indledning vil
ske børn, gode venner og
Solen
skinner
på
isen
og
det
er
jeg begynde.
mange dejlige steder, herunhelt vindstille. Så hører jeg
Det er lørdag, solen skinner
der mit sted. Jeg tænker over,
pludseligt tranerne trompetere,
og frosten bider i næsen. Jeg
hvad fremtiden skal bringe
det er bare herligt at kunne gå fra
siger til Hanne, at jeg går en
for vore 2 børn. Jeg tænker
en travl hverdag til pludseligt at
tur med hunden ud til mit
over om vi har givet dem indvære i ét med naturen.
sted. Efter en lang arbejdsuge
hold nok i livets rygsæk, og
med mange spekulationer,
om hvordan jeg håber, de vil
har jeg brug for at være alene.
nyde naturen som den største
gratis glæde i livet. Jeg tænker over, hvor meget
Jeg kommer ud til mit sted på en vejrmæssigt fanarbejde har fyldt i mit liv, og om det har kostet for
tastisk dag. På mit sted er der bare 100% ro, ingen
meget i forhold til vore børn. Jeg er så naiv at tro,
biler, ingen mennesker, bare helt ro og fred. Jeg
at det nok er ok, da Hanne har taget sig flot af børsætter mig og ser ud over den lille sø. Solen skinnene, når jeg passede jobbet.
ner på isen og det er helt vindstille. Så hører jeg
pludseligt tranerne trompetere. Det er bare herligt
Mit sted har betydet meget for mig hele mit liv.
at kunne gå fra en travl hverdag til pludseligt at
Jeg mindes, hvordan jeg som helt lille legede i
være i ét med naturen. Naturen har altid betydet
vandkanten, mens min mor og far hyggede sig
meget i mit liv, og når jeg sidder her på mit sted,
med gode venner og familie. Mit sted var også det
nyder jeg hvert et øjeblik. Anne Mathilde min svisted, som jeg i mine ungdomsår tog hen med gode
gerinde er lige gået bort dagen før, og tankerne går
kammerater for at fiske og overnatte i det fri. Det
tilbage på de dejlige stunder, jeg har haft hos Henvar også på mit sted, at jeg skød min første and
som 9 årig. Det var også på mit sted at min far
sammen med en god ven udsatte de første krondyr
i Thy - noget som de fleste i dag nyder synet af.
Mit sted var helt sikkert også mine forældres sted
- de nød stedet og min far og mor blev ved med at
besøge stedet lige indtil det sidste. I dag er mit sted
også et sted, hvor vi hygger os med gode venner
som nyder natur i sin uberørte form.
Billeder fra da Troels var barn på Lyngholm.
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forbi mit sted, og pludseligt dukker Anne Sophie
og en god veninde op på hesteryg. Vi sidder og
hygger os lidt, solen er væk, og det er blevet koldt,
så vi går hjem. På vejen hjem møder jeg lige Ubbe,
vi får en lille hyggelig snak. Dejligt at bo i et område, hvor man stadig møder folk som har/tager
sig tid til en snak.
Jeg vil sige tak til alle, de som yder en frivillig indsats i vort nærområde, og i dette tilfælde tak til
Villiam for hans indsats omkring serien »mit sted«.
Billeder fra da Troels var barn på Lyngholm.
Pludseligt ser jeg et egern, som kravler op i en fyr,
et skønt syn.
Jeg afbrydes i min fordybelse og store tanker.
Hanne og Christian er gået en tur og kigger lige

Sluttelig vil jeg håbe, at vi i Thy vil bevare vor
skønne natur og skabe jobmuligheder til fremtidige generationer, som så kan få lov til at være lige
så privilegerede som en indfødt som mig.
Troels Ifversen (Trolle)

NYT FRA
LODBJERG
KIRKE
Kirkegårdens ansatte er netop blevet færdige med 6 nye urnegravsteder på Lodbjerg
kirkegård.

MORGENKAFFE
Søndag den 17. juni byder menighedsrådet på
morgenkaffe i Sognehuset. Arrangementet begynder kl. 9.15. Vi spiser sammen og øver en
mindre kendt salme før gudstjenesten, som finder
sted kl. 10.30 i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Alle er velkomne.

9

EN HISTORIE I BLADETS ARTIKELSERIE OM HJEMMELAVEDE EGNSPRODUKTER

SONJA OG POULS
SELVBETJENINGSBUTIK
I Klitsognene er der ikke længere skole eller børnehave, og der findes heller ingen købmand eller fabrik. De allerfleste kører udensogns til deres arbejdspladser. Men der findes undtagelser! Sognenyt kører en serie, hvor vi ønsker
at sætte fokus på lokalproducerede varer. Bolsjer, honning, kartofter, kunsthåndværk, mælk, møbler, uld, får og
mange flere produkter bliver skabt i sognene, enten af professionelle eller af glade amatører. Den fjerde artikel handler om alt fra hjemmestrikkede strømper til pejsebrænde (Red.).
Sammenlignet med metropoler som New York,
hvor Donald Trump bor, Rom hvor Silvio Berlusconi bor og Moskva hvor Vladimir Putin bor
for nu ikke at snakke om Pyongyang, hvor Kim
Jong-un bor, ja sammenlignet med disse storbyer
er Svankjær bare en bette by, men folk i vores by
snakker i almindelighed pænt til hinanden, og jeg
ved ikke af, at der bor psykopater inden for bygrænsen.

SKOVSNEPPER
I dag er der for første gang i de sidste 12 år lidt
snestorm i Svankjær. Sneflokke kommer vrimlende hen over diger trimlende. Det knyger ud af
himlene, men midt på formiddagen stilner det dog
noget af. Ude på græsplænen går et par skovsnepper rundt. De stikker deres lange næb dybt ned i
den løse sne og gør sig de hæderligste anstrengelser for at finde noget spiseligt. I går og i forgårs var
de der også, skovsnepperne.
I de 19 år vi har boet her i byen, har vi aldrig tidligere set skovsnepper på græsplænen, men vi har
set mange nede på vores skovparcel. Skovsneppen
er en vadefugl ligesom viben og hejren, og nu vader et par af dem altså rundt i sneen udenfor vore
vinduer.
Nå, jeg har ikke tid til at snakke om skovsnepper,
for jeg har en aftale om, at jeg skal besøge mine
venner, Sonja og Poul.

HAN SLOG SIG I TØJRET
I sidste uge måtte jeg ikke komme, for de skulle til
Aalborg, hvor Poul skulle scannes på sygehuset
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om fredagen. Poul er ikke rask, men han er en sej
mand. De skulle tidligt op om morgenen, og
klokken otte var de på sygehuset til den aftalte tid.
Sidst på eftermiddagen landede de atter på Hedegårdsvej 28. Poul kørte både ud og hjem. Han er
79 år. Der er ikke noget piveri ved den mand.
Sonja var med på, at jeg skulle skrive om ægteparret i Sognenyt, men Poul, som er en meget beskeden mand, slog sig slemt i tøjret. Ham var der ikke noget at skrive om. Der skulle ikke prales af
hans bedrifter. Han ville bare have lov til at passe
sin dont i og omkring hønsehuset. Jeg kunne skrive om nogen andre, som gerne ville frem i medierne. På et vist tidspunkt begyndte jeg at tvivle på
mine overtalelsesevner, men via kvindelist fra
Sonjas side lykkedes det.
»Ja«, til at være med, sagde Poul egentlig ikke på
noget tidspunkt, men efterhånden mildnedes hans
stemme en smule, og han sagde »nå, men så«. Dermed var det aftalt, at vi skulle lave en lille historie
sammen, og Poul er en mand der står ved sine ord.
Nu er jeg så kommet til Sonja og Pouls hus, hvor
hunden, seksårige Kvik, tager imod med en højlydt bjæffen. Sonja byder mig straks et hundebolche, som jeg på opfordring giver Kvik, hvorefter
der bliver ro i huset.

POUL FORTÆLLER
Vi sidder nu ved Sonjas formiddagskaffebord i
køkkenet, hvor vi får hjemmebagte boller med
hjemmelavet syltetøj af forskellig slags efterfulgt
af bagerbrød.

Sonja siger, at vi skal ind i stuen og snakke videre,
når vi har hygget os ved kaffebordet.
Jeg ved i forvejen lidt om Svankjærs historie, men
Poul er en ren lokalhistoriker, og som han kan fortælle om husene, om menneskene og om hændelserne. Det er en ren fornøjelse at høre på, men jeg
har mit hyr med at følge med, for hullerne i min
viden er jo så omfattende.
I det gule hus med den høje rejsning, som ligger
ved siden af Ruths hus, boede Kaj præsts mor
åbenbart på sine gamle dage, men efter hendes
død ville Kaj godt sælge det.

TO MÆND MED HANDELSBLOD 		
I ÅRERNE HANDLER HUS
Så var det, at byens førende byggematador for en
del år siden havde inviteret folk til at komme og
fejre hans halvrunde fødselsdag. Poul og Sonja var
med. Ina og Kaj var med, og mange andre af byens
prominente personer var med.
Snakken gik. Poul og Kaj kom i godt lag. Der er
handelsblod i årerne på dem begge, og pludselig
var der handlet. Der blev selvfølgelig klasket i
hænder på gammeldags studeprangervis. På den
måde blev det beseglet, at hønseavler Poul Nielsen
af daværende sognepræst Kaj Mogensen havde
købt dennes gule hus beliggende i Svankjær midte
for siger og skriver 140.000 kroner. I lidkøb skulle
Poul Nielsen yderligere levere fire høner. Hønerne
havde Kaj tiltænkt Ina, og huset havde Poul tiltænkt sønnen Aksel, som ikke kunne få det tilskødet, før han 14 dage senere fyldte 18 år. Kaj lovede
derfor, at han på Aksels 18 års fødselsdag ville
komme og køre denne til sagføreren i Hurup, så de
kunne få handelen berigtiget. Efterfølgende levede alle parter til fulde op til deres forpligtigelser.
At det gule hus siden er solgt videre til anden side,
skal blot nævnes for en ordens skyld.

FRA STRIKKEDE STRØMPER 		
TIL PEJSEBRÆNDE
Vi sidder nu i stuen, hvor jeg hiver notesblokken
frem, for nu ligger det i luften, at vi skal i gang
med emnet for denne historie. Vi skal snakke om
byens største supermarked, som også er byens eneste butik, når vi et øjeblik ser bort fra Jens Mogen-

Supermarkedet i Svankjær.
sens honninghandel. Sonjas selvbetjeningssupermarked er meget velassorteret, idet der sælges såvel strikkede nisser og strikkede strømper som
frilandspersille, kartofler, solbær, ribs, jordbær,
gulerødder, salat, og hvad man nu ellers kan forestille sig af den skuffe. Nej, løg må ikke glemmes.
Dem går der faktisk en del af, bedyrer Poul. Desuden skal nævnes vindruer og tomater fra de tre
drivhuse samt æg fra hønsehuset. Poul klager
over, at hønsene næsten ingen æg lægger for tiden,
fordi det er så hundekoldt. Måren har også aflagt
besøg i hønsehuset, så alt i alt er der ikke noget at
prale af. Om det kan komme så vidt, så hønseriet
indstilles, vil hverken Sonja eller Poul sige noget
definitivt om, men sker det, vil mangen en
Svankjærborger være ilde stedt.
Butikkens æggeafdeling er isoleret med et godt lag
gulvtæppe, så æggene ikke fryser, men er temperaturen under frysepunktet, må kunderne ringe på
i privatboligen hos Sonja og Poul.
Pouls æg er altid med flotte røde blommer. Det
ved enhver Svankjærborger, men det ved turisterne også. De er selvfølgelig velkomne i supermarkedet, men da der engang kom en københavnerdame og ville bestille et par bakker æg, som hun
ville tage med hjem til videresalg i Hovedstaden,
sagde Sonja nej, for hvad skulle hun ellers efterfølgende stille op med de lokale stamkunder?
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I vintertiden er pejsebrænde en vigtig artikel. Turister kan godt være lidt kuldskære, men det kan
der rådes bod på med en pose pejsebrænde fra Sonja og Pouls butik.

mere om supermarkedet, som stort set kun handler med hjemmefremstillede produkter.

BUTIKKENS HISTORIE

Poul og Sonja har sønnerne Flemming (født 1968),
Mikael (født 1969), Aksel (født 1970), Poul Erik
(født 1971) og Klaus (født 1973) »Jo, vore fem
drenge er født indenfor fem år og halvanden måned«, siger Poul.

Sonja og Poul fortæller, at det hele tog sin begyndelse i 1998, da Poul gik på efterløn fra sit job som
medarbejder ved Bachs glasfiberfabrik i Hurup.
Først blev varerne solgt fra trillebør, men i år 2000
byggede sønnen Klaus det nye flotte supermarked.
Klaus havde gode forudsætninger for den slags arbejde, for han er uddannet tømrer og har efterfølgende uddannet sig til bygningskonstruktør. Bygningen er i to etager, men da Poul vil, at der ikke
skal prales i denne artikel, undlader jeg at skrive

EN SMO TREDVE STØKER

Sonja tilføjer: »Nu er de for længst fløjet fra reden
alle sammen, og de har alle stiftet familie, men de
er flinke til at besøge os, og når de er her alle sammen, æ vi en smo tredve støker«.
Ved afskeden med Poul og Sonja, giver Kvik hals,
så det vil noget, men Sonja rækker mig skyndsomt
hundebolchedåsen, og roen sænker sig.
Villiam Mortensen

SOGNEUDFLUGT - MORS RUNDT (NÆSTEN)
Klitsognenes udflugt finder sted tirsdag d. 12. juni fra kl. 9.00 - ca. 17.00, og turen går til Mors.
Den er også velegnet for gangbesværede.
Som vi plejer, begynder vi med morgenkaffe i sognehuset, og derefter kører vi ad små veje med fin
udsigt til Agerø kirke, som vi besøger.
Videre går turen gennem det smukke landskab på Sydmors, og vi spiser middag i Nykøbing.
Herfra går turen til Salgjerhøj - det højeste punkt på Mors. Her er der mulighed for en lille gåtur
og udsigt til Thy. Videre kører vi hjemad og standser ved graver Marianne Fyhrings spændende
have, som vi får mulighed for at se, og vi drikker eftermiddagskaffen der.
Alle er velkomne. Pris for hele dagen (incl. middag) er 200 kr.
Tilmelding til Vera Møller på tlf. 97 94 81 63 eller 50 95 27 13 senest torsdag d. 7. juni.
Tirsdagsklubben holder ferie i juli og august, men er klar igen tirsdag d. 4. september.

Agerø Kirke.
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Salgerhøj Mors.

Toppen af Salgerhøj.

KIRKEKONCERT MED ANDERS ROLAND
- GUITARIST, SANGER OG SANGSKRIVER

Anders Roland (67 år) er en garvet
veteran på vise- og folkemusikscenen. Lige fra Hvalsøspillemændene
i 70erne har han vandet og gødet
rødderne indenfor mange grene af
musiklivet - som sanger, sangskriver og komponist - og han er en
alsidig akustisk musiker på guitar,
violin og flere andre strengeinstrumenter.
Kort efter sangskriverdebuten i
1981 begyndte han sit mangeårige,
folkekære samarbejde med Erik
Grip, hvis makker og modstykke
han var i lange perioder i 80erne og
90erne.
I 1984 begyndte han samarbejdet
med guitaristen Finn Olafsson.
Med deres tilbagelænede lyriske og
instrumentale overskud blev de
hurtigt landets førende guitarduo,
med utallige koncerter og masser
af kompositioner for TV, film og
radio, og det sidste af deres foreløbig 5 albums »Blues« blev nomineret til DMA Folk i 2007.
Anders Roland har i dag et fornyet fokus på folkemusikken, der sammen med viserne var hans
udgangspunkt, da han for mere end 50 år siden begyndte at optræde. Han vil derfor spille nogle af
sine smukke guitarnumre inspireret af nordisk folketone, og han vil give smagsprøver på sine nye
melodier til Ida Jessens nyoversættelse af Salmernes bog fra det Gamle Testamente - og i øvrigt
blande alle nuancerne fra sin store palet med tekster af Aakjær, Halfdan, Nordbrandt m.fl. - serveret med stort musikalsk overskud.
Anders Roland er en jævnlig gæst i Thy da han også ofte spiller med den lune visesanger Anders
Mikkelsen, Hurup. Mikkelsen vil også være til stede ved koncerten - ikke som musiker men som
videofotograf. De to har nemlig valgt at bruge denne koncert i Danmarks mindste sognekirke til
at lave en live-video med Anders Roland.
Koncerten finder sted i Lodbjerg Kirke tirsdag den 7. august kl. 19.00.
Der er gratis adgang.
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FRA PASTORATETS FOTOALBUM

Marianne som klovn til familiegudstjeneste.

Kattekonger og kattedronninger 2018.
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Konfirmanderne 2018.

KONTAKT
Præst:
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28 /
Mail: baau@km.dk
Bart holder sommerferie fra den
16. juli til den 5. august. I uge
29 og 30 henvises der til Ivan
Tabrizi (tlf. 97 93 42 21), mens
Iben B.S. Nielsen (tlf. 97 93 40
91) har vagt i uge 31.
Menighedsrådsformand:
Ulla Hilligsøe,
Lodbjergvej 50,
7770 Vestervig
Tlf. 26 36 80 59
hilligsoee@mail.dk

KIRKEBIL

Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne
bruges af kirkegængere bosat i den gamle Sydthy Kommune
til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer (fyraftenssang,
foredrag, sangaftner, tirsdagsklub, kirkefrokost….).
Kirkebil til søndagsgudstjenesterne bestilles senest lørdag kl.
21.00 eller søndag mellem kl. 08.00 og 08.30.
Kirkebilen bestilles på tlf. 97951273.

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
Kirsten Haaber (ansv.)
Mere info?
Se vores hjemmeside
www.klitsogne.dk
Vi kan også findes på
Facebook.
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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

JUNI
Tirsdag den 12.		
Søndag den 17. 		

kl. 9.00 - 17.00:
kl. 9.15:

Sogneudflugt - Mors rundt (næsten).
Morgenkaffe i sognehuset.

JULI
Søndag den 22.		
kl. 10.30:
				
				

Friluftsgudstjeneste v. Kirsten Haaber. 		
Efterfølgende kirkekaffe og sommersange		
(Lyngbyvej 32).

AUGUST
Tirsdag den 7. 		

kl. 19.00:

Koncert med Anders Roland i Lodbjerg Kirke.

SEPTEMBER
Torsdag den 6. 		
kl. 16.30:
Søndag den 9.		
kl. 10.30:
				

Fyraftenssang i Lodbjerg Kirke.
Konfirmandvelkomstgudstjeneste i Ørum 		
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

BESØGSTJENESTEN
Hvis du gerne vil have en besøgsven,
en, der kommer en gang i ugen,
en, der taler med dig, læser for dig,
en, der drikker en kop kaffe med dig
eller måske spiller et spil sammen med dig?
Så kontakt: Else Boje tlf. 9795 1636
eller Bodil Hilligsøe tlf. 9795 1736.

VIDEBÆK BOGTRYKKER A·S

Ved menighedsrådene i Sydthy og Sydthy Røde Kors

