S O G N E NY T

H V I D B J E R G V.A A · Ø R U M · L O D B J E R G
GUDSTJENESTER
OKTOBER
Søndag den 4.: Ørum - 10.30 		
Familiegudstjeneste. Efterfølgende skattejagt
og fællesspisning i sognehuset.
Søndag den 11.: Lodbjerg - 9.00 		
Ruth Folmersen.

Lørdag den 28.: Hvidbjerg Vesten Aa - 14.00
Børnevenlig gudstjeneste med evt. Luciaoptog.
Julemarked i Sognehuset (kl. 12-17, org. 		
Beboerforeningen).
Søndag den 29.: Lodbjerg - 10.30.

Søndag den 18.: INGEN GUDSTJENESTE

DECEMBER

Søndag den 25.: Lodbjerg - 9.00 Bart

Søndag den 6.: Hvidbjerg Vesten Aa - 10.30
Efterfølgende julefrokost på Stenbjerg Kro.

NOVEMBER

Søndag den 13: Ørum - 			
Tidspunktet bekendtgøres senere.

Søndag den 1.: Ørum - 10.30 		
Alle Helgen gudstjeneste
Søndag den 8.: Hvidbjerg Vesten Aa - 10.30
Festgudstjeneste. Genåbning af Hvidbjerg kirke.
Biskop Henning Toft Bro prædiker. Efterfølgende
kirkefrokost på efterskolen (se side 13).
Søndag den 15.: Ørum - 9.00 Ivan Tabrizi
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Søndag den 22.: Hvidbjerg 		
Vesten Aa - 9.00 				
Ruth Folmersen

LYS
MIN FØRSTE FØDSELSDAGSGAVE
Lys! Lyset var min første fødselsdagsgave. Fødslen
var et hop fra mørket til lyset - fra trygheden i min
mors mave til den store, ukendte verden. Jeg skal
tilstå, at jeg ikke rigtig kan huske det mere, men
lur mig, om jeg ikke kom til at græde, da jeg blev
født. Af ren og skær forskrækkelse!
Lys! Med dagene (og nætterne) kom jeg heldigvis
til at sætte mere og mere pris på lyset. Jeg lærte
hurtigt, at lyset var et gode - en gave, som jeg nødig ville undvære. Det varede ikke længe, før jeg
som barn blev mørkeræd. Før jeg fandt på alle mulige påskud for at udsætte sengetiden.
Lys! Jeg elsker det. Både om foråret, når fuglene
synger og kalder solen frem. Eller ved Sankt Hans,
når lyset lokker et glædesblus frem på vore ansigter. Eller om efteråret, når solens sidste stråler oplyser skovens brunlige farver. Eller om vinteren,
når lysene på juletræet indbyder til, at vi holder
hinanden i hånden og går om træet… Lys er som
Lodbjerg Fyr - en velkomsthilsen til fiskerne. Eller

som lyset derhjemme,
som er tændt i køkkenet
eller i stuen, når jeg om
aftenen kommer sent
hjem.
Lys! Jeg glæder mig meget til genåbningen af
Hvidbjerg Vesten Aa Kirke, for lyset i kirken vil
aldrig mere være det samme. Sollyset kommer ind
i kirken - men bliver nyfortolket i en kristen tolkningsramme. Nu vil kirken blive fyldt med blå og
gyldne nuancer - med farverne af de glasmalerier,
som Peter Brandes har lavet. Den gamle kirke vil
stå i et nyt lys. Glasmaleriernes farvespil vil skinne
over menigheden, over vore dåbsbørn og konfirmander, over vore brudepar. Lyset vil lege med os
alle - det vil farve gulvet og bænkerækkerne, det
vil oplyse vore salmebøger og sangark, det vil lege
med kirkegængernes grå hår, det vil stråle på vore
blege ansigter og hænder… Lyset vil kalde himmelske farver - gyldent og blåt - frem over de
hvide kister, der kommer til at stå i midtergangen…

ET VINDUE PÅ EVIGHEDEN…
Kirkekunst skal forstås i en dialog med evangeliets
forkyndelse. Sådan bliver det også i Hvidbjerg V.
Aa Kirke. Glasmalerierne bliver vinduer ind til
evigheden. Det er måske vigtigt i en tid, hvor
evigheden, himlen og troen ikke længere er en
selvfølgelighed. Ofte ser det ud, som om det moderne menneske foretrækker spejle frem for vinduer.
Og alligevel - så forsøger glasmalerierne at vise det
usynlige. Motivet i de syv ruder bliver Jesu dåb.
Vores liv bliver belyst af en begivenhed, som fandt
sted i en tid og på et sted, som vi egentligt ikke
længere har adgang til. Vinduerne viser dog, at
Jesu dåb ikke blot er fortid. Det er nutid.
Vi må se os selv i dåbens lys. I Guds uophørligt
gentagne: »Du er mit elskede barn« (Lukasevangeliet 3, 22). Selv på vores livs mørkeste dage kommer dåbslyset ind til os som et håb, som en trosakt.
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Evangeliet er et glædeligt budskab. Det er en gave
at få lov til at se sit liv i et blåt og gyldent - et himmelsk - skær. Betyder det, at skyggerne i vores liv
ikke findes? Nej, selvfølgelig ikke. Men vi bliver
uophørligt opfordret og udfordret til at vende os
mod lyset - mod den, der siger: »Se, jeg gør alting
nyt!« (Johannes’ Åbenbaring 21, 5).
Gud er et mysterium. Vi kan ikke se direkte ind i
solen, og derfor vil glasmalerierne med rette selvom de er figurative - også være noget abstrakte. De er jo vinduer, åbninger ind til det uudsigelige, til det usynlige… Måske er det derfor også
mindre vigtigt at vide, hvad Peter Brandes selv har
ønsket at skildre, end det er at se, hvad billederne
fortæller os hver især. Sådan er det også med evangeliet. I kirken lyder det centrale spørgsmål ikke:
»Er det virkeligt sket?«. Gik Jesus virkelig på vandet? Bespiste han virkelig fem tusind mennesker? Spørgsmålet er
rettere: Bespiser han os? Viser han
Dåben er en befrielse:
os vej igennem døden?
Vi behøver ikke

ET NYT LYS 			
PÅ VORES LIV…
Glasmalerierne vil fortælle os om
dåben. Og det er ikke et tilfældigt
valg. For dåben kaster et nyt lys
ind over vores liv. Dåbsbarnet bliver umiddelbart ikke ændret. Og
dog bliver alt anderledes. Som »lysets børn« (Efeserbrevet 5,8) må barnet fremover se livet i et nyt lys som en Guds gave. Som en mulighed for at modtage og række kærlighed.

længere at være bange
for livet, for skæbnen.
Vores liv er mere end
slægtsskab, helbred og
sygdom, arbejde og
fritid. Vores liv er
dybest set en kærlighedshistorie. Mellem
Gud og mennesker - og
os menneskerne
imellem.

Dåben er en befrielse: Vi behøver ikke længere at
være bange for livet, for skæbnen. Vores liv er
mere end slægtsskab, helbred og sygdom, arbejde
og fritid. Vores liv er dybest set en kærlighedshistorie. Mellem Gud og mennesker - og os menneskerne imellem.
Jeg glæder mig altid, når der er barnedåb i kirken.
Det er stort, hvad enten man nu er en nervøs forælder, en stolt fadder eller en sortklædt præst.
Man kan ikke andet end at undre sig over, at næsten ingenting er blevet til et levende barn. Mange
forældre oplever, hvordan det at få børn har foran-

Peter Brandes, Døbefont, Bronze.
Roskilde Domkirke 2011

dret deres liv for altid. Barnet gør,
at de fremover mere end nogensinde før lever for nogen. Forældre er til for at tjene. Til at glæde
sig over deres barns lykke. Og
Gud er sådan en forælder…

DET SIDSTE LYS…

Lys! Det bliver dejligt at kunne
fejre dåb i kirken, når morgenlyset
vælder ind. Kirken bliver således lidt som den
tomme grav, når stenen er væltet fra. Helt åben for
kærlighedens morgenlys! For det glædelige budskab om, at livet er større end det, vi kan se.
Lys! Det siges, at vi også vil se er et stærkt lys, når
vi dør. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg har jo
ikke rigtig haft mulighed for at kunne tjekke det
endnu, men jeg håber, det er sandt. For jeg vil nødig undvære lyset…
Bart Vanden Auweele
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»HER HAR KÆRLIGHED SIT STED«
OM DEN KUNSTNERISKE UDSMYKNING
AF HVIDBJERG VESTEN AA KIRKE

UBERØRT AF BYENS TRAVLHED
Lars Busk Sørensens kirkesalme »Uberørt af byens
travlhed« (Den danske Salmebog nr. 331) er med rette blevet elsket. I salmen synger vi om kirken, der
er »en helle midt i larmen«, som et sted, hvor »Helligånden holder åbent hus for høj og lav« og om, at
her har »kærlighed sit sted«. Her kan vi for en
stund føle, at »vi står på hellig grund«.
Den salme fortæller sandt og smukt om vore tre
landsbykirker. Det gælder også Hvidbjerg V. Aa
Kirke, som vi efter endt arbejde med kunstnerisk
udsmykning åbner igen ved en gudstjeneste søndag d. 8. november dette år.

TRADITION OG FORNYELSE
Vi synger med Grundtvig »Kirken den er et gammelt hus« (Den danske Salmebog nr. 323), men kirken er også et nyt hus. Kirken er menigheden,
bygget af levende stene, men den er også en bygning, et rum for gudstjeneste. Rummet er ikke
blot en ramme, men er en del af indholdet. Rummet ledsager forkyndelsen af evangeliet, rummet
er en lovprisning af Gud. Kirkerummet og dets
udsmykning vil altid præge gudstjenesten og de
kirkelige handlinger.
Menighedens gudstjenstlige lovprisning af Gud
sker også gennem billeder, der er malet til Guds
ære. Vi udsmykker vore kirker for menighedens
skyld, for gudstjenestens skyld, men også for Guds
skyld. Det sidste tænker vi måske ikke så meget
over. Det havde de gamle mere sans for. Kirkens
billeder, skabt af mennesker, tjente også til ophøjelse af Guds ære. Gudstjenesten er et mødested –
et møde mellem jord og himmel. Vi kommer til
Gud, og Gud kommer til os i Ordet og sakramenterne.
Jo, kirken er et gammelt hus, men den er også det
sted, hvor evangeliet forkyndes som et nyt og glæ-
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deligt budskab, hver gang vi samles. Med en lille
forandring af Astrid Lindgrens ord om foråret i
»Ronja Røverdatter« kan vi sige: »Gudstjenesten,
forkyndelsen er ny, men den ligner sig selv« og
»kirken, kirkerummet ligner sig selv, men er ny«.
Evangeliet er en gammel sandhed og en glædelig
nyhed. Rummet er ikke dødt, men lever.
I kirkerummet forenes tradition og fornyelse. De
gamle romanske vinduer i apsis og i korets nordside er fra slutningen af vikingetiden. Døbefonten
og de ældste granitblokke er fra samme tid. De
bringer vidnesbyrd om, at evangeliet for over
1000 år siden kom til et sogn i Nordvestjylland
vesten for åen.
Hvordan den ældste stenkirke så ud, kan vi slutte
os til ved det, som er tilbage fra den tid. Tænk altertavle, prædikestol og de store vinduer væk. Og
se for jer en kirke med små romanske vinduer,
man stod op til gudstjenesterne, men man døbte i
den samme døbefont, som man siden har døbt i.
»Slægt skal følge slægters gang«.

EN LEVENDE ORGANISME
Kirken og kirkerummet er en levende organisme,
der bestandigt har ændret sig gennem tiderne.
Vinduerne blev større, man ønskede en lysere kirke, der kom altertavle og prædikestol. Der kom
bænke, så man kunne sidde ned til gudstjenesterne. Der kom elektrisk lys, og der kom varme.
Også vor tid har sat sit præg på kirkerummet. I
»min tid« kom det store, smukke og velklingende
orgel, tegnet af en af Danmarks betydeligste arkitekter: Rolf Graae. Der kom teleslynge, der kom
en smuk bort på alterdugen, nyt varmeanlæg og
der blev malet nye navne på bispe- og altertavler.
Det er vigtigt at fastholde, at hver tid har sat sit
præg på kirken og kirkerummet. Evangeliet om
Guds kærlighed er altid det samme, men det skal i
hver ny tid lyde ind i tiden, så det kan forstås og

opleves som vedkommende og nyt. Kirkerummet
er ikke som et gammeldags museum, hvor man
gemmer gamle ting, men kirkerummet er et rum,
hvor tradition og nutid mødes (som det faktisk
også sker på nutidens museer). Trofasthed over for
traditionen betyder, at man tager vare på og drager
omsorg for det i rummet, der bærer værdier fra
tidligere tider med sig. Tradition og fornyelse skal
mødes på en frugtbar måde. Det gamle skal ikke
bevares for enhver pris. Der kan være inventar,
som ikke længere siger nogen noget. Det var så
tidsbestemt, at det ingen værdi har i nutiden. Men
der skal gås varsomt til værks. Ændringer må gerne tage tid.
Det afgørende er, at kirkerummet og dets udsmykning tjener evangeliets forkyndelse og lovprisningen af Gud. Kirkekunst skal ikke blot være
dekoration. Vor tids kirkekunst skal søge at spejle
evangeliets indhold og betydning. Tradition og
fornyelse skal indgå i en samtale i gensidig respekt.

LODBJERG KIRKE
Menighedsrådet har ønsket, at også vor tid skal
sætte præg på vore kirker og kirkerum. Det begyndte med udsmykningen af Lodbjerg Kirke.
Det daværende Ørum - Lodbjerg menighedsråd
havde i mange år ønsket nye billeder på prædikestolen. Efter at have set kirkekunst i andre kirker
og på udstillinger (i løbet af 10 år) faldt valget på

billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt, som påtog
sig opgaven. Det medførte et omfattende projekt,
der betød at kirken blev farvesat af Maja Lisa Engelhardt, gulvet blev afhøvlet og der kom nye fløje
på altertavlen og de smukkeste billeder på prædikestolen. Kirken blev genåbnet d. 9. november
2008 og fremstår nu som et enestående kunstværk, der besøges af tusindvis af mennesker hvert
år, og som glæder gudstjenestedeltagere ved hver
eneste gudstjeneste.

NY KUNST I GAMMEL KIRKE
Menighedsrådet for Hvidbjerg - Ørum - Lodbjerg
har også ønsket, at Hvidbjerg V. Aa Kirke skulle
forsynes med ny udsmykning, og man bad mig om
at forestå dette. Det sagde jeg »ja« til - også ud fra
de meget positive erfaringer med udsmykningen
af Lodbjerg Kirke og ud fra den opfattelse, at
Hvidbjerg V. Aa Kirke godt kunne trænge til en
fornyelse.
Hvidbjerg V. Aa Kirke er en meget smuk og stilren romansk kirke fra slutningen af 1100-tallet.
Den bærer stadig præg af det oprindelige med døbefont, granitalter, to romanske vinduer og rummets proportioner. Samtidig er rummet noget
»tungt« og mørkt. Farverne er noget triste - ikke
mindst loftets farve. Og bortset fra det smukke orgel har nutiden ikke sat meget præg på kirken.

Et snart historisk billede.
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PETER BRANDES OG 			
MAJA LISA ENGELHARDT
Jeg foreslog menighedsrådet, at vi spurgte billedkunstneren Peter Brandes, om han ville udsmykke
kirken. Det blev vedtaget, og Peter Brandes sagde
ja til at komme med et forslag. Peter Brandes er en
af nutidens betydeligste danske kunstnere – også
med international anerkendelse. Han har udsmykket kirker i Danmark, Norge og USA. Han har
totaludsmykket flere kirker, som nu anses for betydelige kunstværker. Han er også kendt som
skulptør og keramiker og er repræsenteret på flere
museer. Det var menighedsrådets og min opfattelse, at skulle Hvidbjerg V. Aa Kirke udsmykkes,
skulle det være med noget af det bedste i tiden.
Dertil kommer, at Peter Brandes’ opfattelse af kirkekunst svarer til vores. For ham er kirkekunst
forkyndelse og lovprisning af Gud. Ud over at
være billedkunstner har Peter Brandes også stor
indsigt i teologi. Hans kunst er aldrig blot dekoration, men bærer af evangeliet. Han er rodfæstet i
traditionen og samtidigt helt sin egen i udformningen.

Peter Brandes fremkom så med forslag til udsmykning, og hans hustru Maja Lisa Engelhardt tilbød
os at farvesætte kirken. Maja Lisa Engelhardt er en
af de mest fremtrædende kirkekunstnere i Danmark. Også hendes kunst har internationalt format. Hun har udsmykket et stort antal kirker i
Danmark. Hun er en mester i farvesætning, og
med samarbejdet med Peter Brandes er der lagt op
til en totaludsmykning af kirken. Med Maja Lisa
Engelhardt som farvesætter er der også skabt en
sammenhæng mellem Lodbjerg Kirke og Hvidbjerg V. Aa Kirke.
Peter Brandes foreslog, at kirken blev forsynet
med glasmalerier i alle vinduer undtagen det lille
runde vindue i apsis’ østside. Han foreslog, at alle
vinduernes billeder var variationer af det samme
motiv: Jesu dåb. Han viste os syv udkast til vinduesmalerier. Endvidere foreslog Peter Brandes, at
der blev opstillet en bronzeskulptur foran den tilmurede kvindedør i skibets nordside. Menighedsrådet syntes godt om vinduesmalerierne og om
idéen med en skulptur. Peter Brandes foreslog, at
skulpturen skulle være »den gode hyrde«.

JESU DÅB
Motivet »Jesu dåb« er velvalgt. Det er en smuk og
sand evangelisk fortælling, der på lidt forskellig
måde er fortalt i alle fire evangelier. Jesus blev
døbt af Johannes Døber i Jordanfloden, og da han
steg op af vandet, åbnede himlene sig, og Guds
Hellige Ånd dalede ned over ham, og der lød en
røst fra himlene: »Du/ denne er min søn, den elskede i dig/ ham har jeg fundet velbehag«. Fortællingen om Jesu dåb er fortællingen om, hvordan
Jesus kaldes og udrustes til sin gerning som Guds
Messias. Det er en fortælling om treenigheden:
Jesus kaldes af Gud, og Helligånden indgydes i
ham. Jesu dåb og dåben i gudstjenesten i Hvidbjerg v. Aa bliver på den måde knyttet nøje sammen. Hver eneste gang der er dåb i kirken, kan
billederne i kirken forkynde dåbens betydning og
vise os, at den døbte for altid hører sammen med
Jesus. Vandet har sin egen symbolik og passer godt
til stedet her mellem hav og fjord.

Loftet, som det var i Hvidbjerg v. Aa kirke. Efter Maja
Lisa Engelhardts farvesætning bliver det lysere.
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De gamle bænkegavle og den tilmurede kvindedør, hvor skulpturen bliver opstillet.

DEN GODE HYRDE
Motivet med den gode hyrde foran den tilmurede
kvindedør forkynder, at Jesus drager omsorg for
hvert eneste menneske. Hans kærlighed er selvhengivende. Han er den gode hyrde, som af kærlighed sætter sit liv til for os (Johannesevangeliet 15,
13). Skulpturen vil ved hver eneste gudstjeneste
forkynde Guds kærlighed for os.
Jeg henviser her til Peter Brandes fortælling om de
tanker, der ligger til grund for billeder og skulptur.

KIRKENS NYE FARVER
Maja Lisa Engelhardts farver er i smuk harmoni
med Peter Brandes’ kunst og kirkens historiske inventar. De har gjort kirkerummet til et lyst rum.
Også lyset er forkyndelse. Det skinner i mørket,
og mørket får ikke bugt med det. Jeg henviser til
Maja Lisa Engelhardts artikel om hvilke tanker,
der ligger til grund for hendes valg af farver til
træværk og til de nye hynder, som kirken også er
blevet udstyret med.

Hvidbjerg V. Aa Kirke vil fremstå som et enestående kunstværk. Lyset gennem glasmalerierne vil
betyde, at de skiftende vejrlig, døgnets timer og
årets gang vil indgå i et samspil med billederne,
således at de aldrig helt vil være de samme.

PROJEKTETS GENNEMFØRELSE
Menighedsrådet har betroet mig at forestå arbejdet med projektet. Det har været en glæde og en
stor tillid, der er vist mig. Et sådant projekt vil aldrig kunne gennemføres uden fondsmidler. Den
Danske Forskningsfond har generøst bevilget et
meget stort beløb til udførelsen af Peter Brandes’
kunst. Beløbet dækker alle omkostninger ved
fremstilling og opsætning af glasmalerier og
skulptur.
Der er tre andre fonde, der har finansieret gennemførelsen af Maja Lisa Engelhardts farvesætning af kirken. Det drejer sig om:
• Augustinus-Fonden
• 15. juni-Fonden
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• Konsul George Jorck og 				
Hustru Emma Jorck’ Fond
Vi er disse fonde stor tak skyldig. Uden bevilling
fra fondene ville projektet ikke kunne gennemføres.
Vi har også under hele projektet mødt stor velvilje
fra provstiudvalget og provst Jens Munksgaard,
som har været til stor hjælp og støtte. Fra biskop
Henning Toft Bro og medarbejdere på bispekontoret har vi ligeledes fået en enestående opbakning.
Et så omfattende arbejde kan ikke lade sig gøre
uden en arkitekt til at forestå arbejdet med dispositionsbeskrivelse og opfølgning af arbejdet. Menighedsrådet bad arkitekt Knud Fuusgaard, Ringkøbing, om at varetage denne opgave. Knud Fuusgaard er en meget dygtig arkitekt med stor erfaring med kirkerestaureringer og andet arbejde i
kirkerne. Det har været en stor glæde og betryggelse, at han har forestået projektet på bedste måde. Jeg henviser til Knud Fuusgaards artikel her i
Sognenyt.
Arbejdet med projektet med undtagelse af indsætning af de nye vinduer foretages af lokale håndværkere. Det udføres på bedste måde, så kirken
kan fremstå smuk og med afhøvlede gule, kalkning og maling. Der er også nye hynder på alle
bænkene. Følgende lokale håndværkere har arbejdet med projektet:
• El: »Elkontakten« ved Erik Linnet.
• Gulv: »Vipovinduer« ved Ove Hansen.
• Maler: »Flügger« i Vestervig ved Peter Jensen.
• Tømrer: »Horsfeld Tømrerforretning« 		
ved Hans Stefansen.
• Murer: Preben Stüker.
• Vinduerne med glasmalerier indsættes af		
smed Henrik Petersen.
• Hynder: P.P. Kirkeinventar v. Poul Poulsen,
Skive.

TAK
Det har for mig været en spændende og udfordrende opgave, som menighedsrådet har betroet
mig. Der har været vanskeligheder undervejs, men
nu, hvor projektet er ved at afsluttes, kan det opfattes som småting. Jeg vil gerne takke alle, der har
sørget for projektets gennemførelse: de bevilgende fonde, stift og provsti, arkitekt og håndværkere. Jeg vil også gerne takke menighedsrådet for
den tillid, man har vist mig ved at opfordre mig til
at kordinere projektet. Jeg vil også takke Maja Lisa
Engelhardt og Peter Brandes for det gode og fortrolige samarbejde, for at de har påtaget sig opgaven og udført den så smukt.
Det afgørende er, at Hvidbjerg V. Aa kirkerum nu
også bliver præget af vor egen tids kunst, at tradition og fornyelse forenes så smukt, og at kirkerummet med dets kunst og farvesætning ledsager
forkyndelsen, beriger gudstjenestelivet og bliver
et unikt kunstværk til gavn for hele egnen. Men
først og fremmest er det afgørende, at Hvidbjerg
v. Aa Kirke som kunstværk og gudstjenesterum
klinger med, når menigheden lovpriser Gud for
»hans glædelige budskab«.
Kaj Mogensen

Sognenyt bringer ikke her billeder af Peter
Brandes’ vinduesmalerier og bronzeskulptur i Hvidbjerg V. Aa Kirke. Da lysindstrømningen gennem vinduesmalerier er en
væsentlig del af indtrykket, vil det ikke være muligt med en god gengivelse i Sognenyt.
Dertil kommer, at vi ønsker, at Peter Brandes’ udsmykning først skal opleves ved åbningsgudstjenesten d. 8. november. Men vi
bringer her på side 12 gengivelser af nogle af
Peter Brandes’ kunstneriske udfoldelser af
temaet »Jesu dåb« fra andre sammenhænge.

Onsdag den 11. november kl. 19.00 vil
Kaj Mogensen vise os rundt i Hvidbjerg V.
Aa Kirke og fortælle om udsmykningsprojektet. Efterfølgende er der kaffe i sognehuset.
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DE GAMLE KIRKER
Sognenyt har bedt arkitekt Knud Fuusgaard, der
er arkitekt på projektet med udsmykning og renovering af Hvidbjerg V. Aa kirke, om at skrive om,
hvilke overvejelser, man som arkitekt gør sig ved et
sådant betydningsfuldt og vigtigt arbejde.

Desværre forsvandt den
store viden om kalk og
mørtel sidst i 1800 tallet, da
cementen kom. Det fik stor
betydning for vedligeholdelsen af vore kirkebygninger. Nationalmuseet har forsøgt at analysere de
gamle mørtler ved hjælp af bl.a. kraftige mikroskoper. Men det er ikke lykkedes
helt endnu.

Gamle bygninger har lige siden min tidlige ungdom, hvor jeg var tømrerlærling, haft min helt
store interesse. Der er en masse
historie gemt i disse bygninger og
ikke mindst i vore gamle kirker.
Det er helt utroligt,
Kirken har gennem de mange år
været det sted, hvor man samles i
glæde og sorg og for at høre Guds
ordet forkyndt, - og på kirkegården ligger vore forfædre. Ikke
sært, at kirken gennem tiderne har
haft så stor betydning..

LIDT HISTORIE

at vore forfædre, for
8-900 år siden, kunne
bygge disse kirker,
og de har stort set
fungeret som kirker
siden. Vore forfædre
har været dygtige
håndværkere, med stor
viden om materialer,
deres egenskaber og
sammensætninger.

Det tog lang tid - over 800 år efter
Jesu fødsel - inden budskabet kom
her op til os i Norden. Man begyndte at bygge kirker, og mange
af disse blev bygget på eller tæt ved de gamle hedenske offersteder. I begyndelsen blev kirkerne
bygget af træ, - men træ har det med at rådne, vort klima egner sig ikke rigtig til træhuse. De
rådskadede trækirker blev erstattet af stenbygninger helt eller etapevis. Det helt store byggeboom
var i årene 1100 - 1250, hvor der blev bygget en
masse stenkirker, og de fleste ligger der endnu.

Det er helt utroligt, at vore forfædre, for 8-900 år
siden, kunne bygge disse kirker, og de har stort set
fungeret som kirker siden. Vore forfædre har været dygtige håndværkere, med stor viden om materialer, deres egenskaber og sammensætninger.
De gamle sten- og murermestre vidste, hvordan
murværket skulle sammensættes, og hvordan
mørtlen skulle blandes. Tænk, de kunne bygge sådanne mure, som har kunnet holde til diverse
storme og andet vejrlig i så mange hundrede år.

Træet til tagkonstruktionen blev
tilhugget/savet af egetræ. Egetræ er meget stærkt og holdbart.
Når det bliver beskyttet mod sol
og regn, kan det holde i tusinder
af år. Størsteparten af det egetræ, der er i kirkerne, er det oprindelige fra kirkens opførelse altså 8 - 900 år gammelt. Det vil
sige, at en del af det har stået i
skoven, da Ansgar kom til Hedeby.

Nogle steder er tømmermærkningerne udført med runer, andre steder har man mærket tømmeret med forskellige tegn, som sol, måne, stjerner, værktøj m.v., hvor vi i dag bruger romertal.
Som gammel »træmand« får man en fantastisk fornemmelse, når man ser på og rører ved sådant
gammelt træ, som stadig er i funktion.

VEDLIGEHOLD
Regelmæssig vedligehold, med de rigtige materialer, er alfa og omega, hvis kostbare reparationsarbejder skal undgås eller minimeres. Det burde
være »logik for perlehøns«. Hvis der er påkrævet
vedligeholdelses-/reparationsarbejde, som ikke
bliver udført, er jeg overbevist om, at det er, fordi
man ikke er klar over, at det skal udføres, eller
også er det, fordi man ikke har opdaget det. Er der
skader, som er under udvikling, og som nedbryder byggematerialerne, skal skadesudviklingen
straks standses. Ødelagte bygningsdele er ødelagte
for tid og evighed.
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Hvidbjerg v. Aa Kirke afdækket og beskyttet inden restaureringsarbejdet begyndes.
ødelægges, bare fordi fugningen ikke er i orden det vil være dybt uansvarligt!
Og tænk så lige på, at vore gamle kirker, som blev
bygget i 11-1200 tallet har fungeret og fungerer
stadig som kirker i alle disse år. Disse fantastiske
bygninger er gået i arv i 40-50 generationer. Vi
skal aflevere dem til vore efterkommere, og det
skal vi anstændigvis gøre ordentligt. Vore forfædre har kunnet magte at bygge kirkerne, så kan vi
vel også magte at holde dem ved lige!

DET NYE
Gennem alle tider er der blevet tilføjet nye ting til
kirken. Stort set alt er givet som gave, skænket af
personer, der på en eller anden måde har følt sig
stærkt tilknyttet kirken. Det er ikke usædvanlig,
at der også i vore dage gives forskellige former for
gaver til kirken.

Intet ansvarligt menighedsråd kan f.eks. stå model
til, at 8-900 år gammelt egetræ i tagkonstruktionen bliver ødelagt, bare fordi taget er utæt. Eller:
at murværkets 8-900 år gamle kalkmørtelkærn
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På forskellig vis er det via gaver og donationer
lykkedes at få ny udsmykning m.m. i Hvidbjerg
V. Aa Kirke - et rigtigt spændende tiltag, som er
omtalt andetsteds. Det er en stor glæde - og ære at få lov til at deltage i arbejdet med kirken - og jeg
glæder mig rigtig meget til at se og opleve dette
nye.
Med venlig hilsen
Knud Fuusgaard, arkitekt

LYSETS OG
REGNBUENS FARVER
Maja Lisa Engelhardt har i sammenhæng med Peter Brandes’ udsmykningen af Hvidbjerg V. Aa
Kirke farvesat kirken. Det vil sige, at hun har valgt
kirkens farver til træværk og hynder. Sognenyt har
bedt Maja Lisa Engelhardt om at fortælle, hvilke
overvejelser, der ligger til grund for hendes farvesætning.
En stor del af de 27 kirker, som jeg har udsmykket, har jeg kædet sammen med også at udføre farvesætningen i kirkerummet. Det har været loft,
stolerækker, knæfald, døre, nummertavler, orgelpulpitur og prædikestole. Det vil sige, at en udsmykning i et kirkerum er nært knyttet til farvesætningen i rummet.
I et par tilfælde har jeg på opfordring fra min
mand Peter Brandes udført farvesætningen i rum,
han har udsmykket.
Da han bad mig være behjælpelig med Hvidbjerg
V. Aa Kirke, sagde jeg ja til tilbuddet. Min retning
i farvesætningen har ofte været den, at jeg har ændret tidligere mørke farver til lysere farver.

Når man i et eksperiment afdækker farvelag helt
tilbage til 1500 - 1600 tallet, vil man se næsten en
regnbue af forskellige påmalinger gennem tiderne. Hvert århundrede og også inden for det kan
have flere forskellige farvenuancer. Fra 1930 og op
til en stor del af mine farvesætninger udført inden
for de sidste 20 år har tendensen ofte været i retning af de såkaldte almuefarver. Det vil sige en blå
er en dunkel gråblå, en rød er en brunrød, en gul
er en syrlig okkergul og en grøn er en mørk flaskegrøn og brune er mere mørke end brunt bør være.
Den levende poesi, man kunne finde i farveholdningen i baroktiden og op i begyndelsen af 1800
tallet, har mistet sit skær i de sidste 50 års »almue«
farver.
Jeg har med mine farvesætninger forsøgt at bringe
lyset og regnbuens farver tilbage til kirkerummet.
I Hvidbjerg V. Aa Kirke fyldes de 7 glasmosaikker
ud med dåbsmotiver og dåben er knyttet til vand
og vand er knyttet til himmelens blå farver.
Jeg har forsøgt og valgt et akkompagnement til de
7 dåbsruder, som på musikalsk vis følger en toneskala, der er anslået i ruderne.
Maja Lisa Engelhardt

Hvidbjerg v. Aa Kirke
er nu nymalet og forsynet med nye hynder
efter Maja Lisas farvesætning.
Den skal først opleves
ved åbningsgudstjenesten d. 8. november, så
»kom og se og oplev«.
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HIMLENS SPEJL
- JESU DÅB
Den blindfødte i Johannesevangeliet ( Johannesevangeliet kapitel 9) helbredes derved, at Jesus
berører hans øjne med fingeren, og derefter beder
Jesus ham gå hen til Siloa Dammen og vaske sig.
Den blinde har så stærk en tro, at den giver ham
synet tilbage, da han vasker sig i søen efter, at Jesus
har berørt hans øjne. Det er en dåbshandling, og
efter dåben bestyrkes hans tro, da lyset vender tilbage og han kan se.
I Hvidbjerg V. Aa Kirkes blå ruder døbes Jesus i
Jordanfloden. Johannes Døberen er til stede i den
ene rude nær alteret og ellers ses hans hånd over
Jesus, som enten bøjer sit ansigt og holder hæn-

derne op foran sig eller vender ansigtet bagover
for at modtage det livgivende vand.
Vand strømmer op som kilder og som de kilder,
der udsprang fra Paradiset, og som nu med Jesu
tilstedeværelse og offergave på ny kan åbne sine
mure og lade kilderne flyde til overflod.
Glasruder som alt glas er en flydende masse, og når
det engang er støbt og opsat starter en bevægelse i
glasset på vej nedad. Efter tusind år vil man konstatere, at glas er løbet uendeligt langsomt nedad i
en flydende bevægelse. Glasset har på den måde
gemt i sig ikke bare gennemskueligheden, men
også vandets flydende bevægelse.

Peter Brandes: Jesus døbes. Vandfarve og farvepencil på papir, 2010 - 14.
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En rude med dåbsmotivet er næsten fra fødslen beMen over det hele er en rigdom af blå farver.
stemt til at skildre dåben. Det gennemstrømmenHimmelhvælvingen viser blåt fra turkis til lavende lys i en »flydende« rude er i sig
delblå, fra blækblåt til ultramarin,
selv i en konstant bevægelse fra
fra koboltens grønblå til violette
Den blinde har så
morgen til aften og vil med lys afviolblå nuancer. Og havet og fjorstærk en tro, at den
sætte farvespor i kirkerummet,
den omkring Hvidbjerg, deres
giver ham synet
ophæve tyngdekraften. Derved
vande tror vi er blå. Men de er natilbage, da han vasker
sættes lighedstegn mellem genturens store spejle, hvori himmesig i søen efter, at Jesus
nemskuelighed og uendelighed.
len i genskær viser sin overflod af
har berørt hans øjne.
blåt. Denne gave og rigdom har
Det betyder, at lyset og glasset er
Det
er
en
dåbshandjeg ønsket at prøve at indsætte i
flydende, som vandet overhældt
ling,
og
efter
dåben
Hvidbjergkirkens vinduesåbninpå mennesket under dåben, og
ger. En vision af blåheden, havets,
bestyrkes
hans
tro,
da
symbolsk er det med til at bringe
vandenes, vandløbenes genspejlyset
vender
tilbage
og
os fra en tilstand til en ny verden
lende himmelfarver samlet i dåbshan
kan
se.
med troens præmisser som tynghandlingens vand.
delov. En del af disse overvejelser
gemmer sig i de blå ruder.

Jordens farver er knyttet til årstiderne. Den brune,
sorte, umbra og okkerfarvede muldjord kan, når
sneen dækker den, i sprækker og åbninger stå frem
som en overflade på bronzeskulpturen, mens jorden også kan vise en lang række grønne nuancer,
som forvandles ved sommer og høst i en eksplosion af gyldne stråler, solsikkernes farver, kornets
farver. Hvede, byg og rug har alle hver i sig deres
skala af gult.

Alle ruderne viser Jesus, som døbes med vand. Og skulpturen,
som jeg har skabt til kirken, den skulptur er en
hyrde. Jordfarvernes mand, som bærer det svage
nyfødte lam frem i rummet med himmelens blå
farver lysende frem gennem kirkens vægge i et
budskab om nyt liv givet ved dåben.
Peter Brandes

GENÅBNING AF HVIDBJERG V. AA KIRKE
Hvidbjerg V. Aa Kirke har været lukket siden 1. juni pga. arbejde med ny udsmykning og ny farvesætning af kirken. Udsmykningen er udført af Peter Brandes og farvesætningen af Maja Lisa Engelhardt. Vi vil gerne indbyde alle til at være med, når Hvidbjerg V. Aa Kirke genåbnes ved en gudstjeneste søndag d. 8. november kl. 10.30. Gudstjenesten vil være den første mulighed for at se kirken efter de nye arbejder.
Gudstjenesten vil blive afholdt af biskop Henning Toft Bro og sognepræst Bart Vanden Auweele.
Kunstnerne vil være til stede denne dag.
Umiddelbart efter gudstjenesten indbydes alle til kirkefrokost på Svankjær Efterskole, hvor Hvidbjerg V. Aa - Ørum - Lodbjerg Menighedsråd vil være vært. Af hensyn til serveringen skal der ske
tilmelding til kirkefrokosten til Ethel Markusen på tlf. 2382 3991 eller på mail: klitsogne@gmail.com
senest d. 2. november kl. 12.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med. Alle er hjertelig velkommen.
				

Hvidbjerg - Ørum - Lodbjerg Menighedsråd
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AT UDVIKLE OG AFVIKLE
1. december pensioneres provst Jens Fahnøe Munksgaard efter et mangeårigt virke som sognepræst i
Hurup og som provst i Sydthy provsti. Klitsognene
er meget taknemmelige for hans ufortrødne støtte til
sognenes liv og vækst og ikke mindst for de sidste års
støtte og samarbejde omkring ny-indretningen af
Hvidbjerg Vesten Aa Kirke.

Alt forandres altså - også
kirkeliv. Det eneste, vi ikke
har ændret ved, er antallet af
kirkehuse. De gamle kirker
står her endnu. Så er det vores opgave at udvikle
familieliv, arbejdsliv og kirkeliv, at alt forbliver til
glæde for hvert eneste menneske, som er her.

Sognenyt har bedt Jens om at gøre status: Hvordan
har Sydthy Provsti ændret sig i de sidste år? Og ikke mindst - hvordan forkynde evangeliet i vores
del af Danmark?

Vi må udvikle vort fællesskab i sognene på forandringens vilkår. Og det har vi gjort - ikke mindst i
Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg. Lodbjerg Kirke er
blevet en af perlerne blandt vore kirker. Hvidbjerg kirke får ny kunst. Præstegården er bygget
om. Tak for stort iværksætteri.

Det mest konstante i livet er forandring. Forandringen lever med på godt og ondt. Sådan er det,
når vi bliver ældre, og når den alder, hvor arbejdslivet langsomt eller lige på en gang holder op. Det
er en stor forandring for mange - og det bliver det
nok også for mig.

Så selvom meget afvikles, er der udviklet meget.
Og jeg ønsker alle fred og alt godt til at afvikle og
udvikle i fremtiden.

Der sker sandelig også forandringer i livets første
år. Spædbarnet bliver barn, siden ung og så voksen. Meget forandrer sig undervejs.
I samfundet er der hele tiden forandringer. En hel
landbokultur er ved at forsvinde. Langsomt, men
ubønhørligt forsvandt andelsmejerierne. Produktionen er lagt om til én- eller to-strengede produktionsformer. Familiestrukturerne forandrer
sig. I dag får danske kvinder mindre end to børn i
gennemsnit. Det var anderledes for de gamle, som
jeg har begravet.

FORANDRING OG FORANKRING
Selv om meget forandres, er vi dog forankret i vor
kristne tro. Vi tror, at Gud har skabt os til et liv i
tro, håb og kærlighed. Vi kender den Gud gennem
Jesus Kristus, som er Guds billede mellem os. Og
vi passer på, at al vor velstand ikke fører til magelighed, så at vi glemmer det åndelige liv. Derfor
skal vi slutte op om gudstjenesterne og være med i
kirkens diakonale arbejde, sådan som også mange i
Klitten er det.
Sæt dig ved min side at tale som ven med ven om
ham, som tog vor kvide og gav os liv igen. Vær
forankret i den stille tryghed, at vor Gud lever
med os i liv og i død.
Hermed TAK for al godt fællesskab i kirke og i
sognehuse i mine 21 år som provst for Sydthy
Provsti.
Provst Jens F. Munksgaard
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Ved høstgudstjenesten den
6. september plantede
pastoratets fem konfirmander
holdets paradisæbletræ.

FRA PASTORATETS FOTOALBUM
Murer Preben Stüker i gang
med Hvidbjerg Vesten Aa
kirkes vinduer.

Malermester Peter Jensen
i gang med Hvidbjerg
Vesten Aa kirkes loft.
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Arrangementer
ALADDINS HULE
Genbrugsbutikken Aladdins Hule, Grønnevej 8, i Hurup indbyder til aftensamvær:
Mandag d. 21. september kl. 19: Efterår v. salmedigteren Inge Aarestrup, Birthe Aarup og Kirsten
Sørensen
Torsdag d. 29. oktober kl. 19: Svankjær Savværk: Gammelt og nyt.
Torsdag d. 19. november kl. 19: »Traanter« synger og spiller.
»Aladdins Hule« modtager og afhenter gerne møbler og andet til butikken.
Hele overskuddet går til socialt arbejde i Sydthy.

KONCERT MED FANGEKORET
Koncert med Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel lørdag den 21. november kl. 20.00 til
21.30 på Svankjær Efterskole.
Billetpris: 50 kr. inkl.
kaffe efter koncerten
Se evt. mere om
Fangekoret på
deres hjemmeside
www.fangekoret.dk.
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Arrangementer
FILMAFTNER
I efteråret byder Klitsognene på to film - som begge tager udgangspunkt i et fælles tema. Det er to
rørende historier om forholdet mellem forældre og (voksne) børn. Hvor den første film tager udgangspunkt i en mors kærlighed til en søn, hun har mistet, følger den anden film en søns omsorg
for sin aldrende far. På trods af deres alvorlige emner er begge film dog fortalt med megen humor
og livsglæde. Det er film, man har lyst til at fortælle om og dele.
PHILOMENA
Når man mister sit barn, vil man så ikke prøve at sætte himmel og jord i bevægelse for at genfinde det? Det er udgangspunktet for den bevægende, humoristiske og dybsindige film »Philomena«. Filmen fortæller historien om
den irske kvinde Philomena, som ved hjælp af en journalist genfinder sin
mistede søn og er baseret på en virkelig historie. Dengang Philomena blev
gravid som teenager i 1952 slog familien hånden af hende. Hun fødte sin søn, Anthony, i et nonnekloster i Irland, hvor hun arbejdede i vaskeriet for at betale for sit ophold. Hun måtte kun se
sønnen én time om dagen, og da Anthony var tre, blev han imod hendes vilje bortadopteret til en
velhavende familie. Lige siden har Philomena forgæves ledt efter ham, og på hans halvtredsårs
fødselsdag fortæller hun for første gang sin datter Jane om dette barn født uden for ægteskabet. En
journalist hører om historien og foreslår at hjælpe med efterlysningsarbejdet. På ægte road-moviemanér får vi to skæbnefortællinger: mysteriet om Anthonys liv og mødet mellem Philomena og
journalisten Martin, et møde mellem to mennesker, der har hver sit hul i hjertet. Hvis du kniber
en tåre til Sporløs, vil du sandsynligvis have brug for en Kleenex eller to til »Philomena«. Det er en
rørende historie fra det virkelige liv fortalt med varme, humor og retfærdig harme. Filmen opnåede 4 oskar-nomineringer, ikke mindst på grund af Judy Dench’s vidunderlige præstation i den
kvindelige hovedrolle.
NEBRASKA – EN LANG REJSE
Hvad stiller man op med en far, som tror, at han har vundet
en million dollars, når man bare ved, at det er fup? Drømmeren, Woody Grant, en lidt fordrukken og forsømt gammel
mand, har fået et brev om, at han har vundet 1 million - forudsat at hans nummer bliver udtrukket, som der ganske vist står med meget småt. Verdens ældste
industrielle bondefangertrick, som hans sønner siger. Men Woody holder på sit: Han har vundet,
og han vil hente gevinsten hos den bladudgiver i Nebraska, som har sendt ham »beviset«. »Nebraska« er en road-movie. En film, hvor man ser en far og en søn køre 1200 km igennem udkantsAmerika for at hente en gevinst, som sandsynligvis ikke findes. Vejen er lang og byder på en masse
skønne - og skøre - scener og samtaler. For mens far og søn er på vej, lærer de hinanden at kende
på ny. Filmen åbner for en række temaer som det at forsone sig med sine vilkår, at blive agtet trods
mislykkethed, at leve sin drøm ud, at undgå at tage håbet fra et menneske. Fem mere end velfortjente oscar-nomineringer - bedste film, instruktør, manuskript, fotografering, mandlig hovedrolle samt kvindelig birolle - er måske det mest overfladiske af mange gode argumenter for at gå
ind og se »Nebraska«, en på utallige måder enestående film, som er rørende og oprørende.
Filmaftnerne finder sted den 20. oktober (Philomena) og den 9. december (Nebraska) og
starter kl. 19.00 i Sognehuset. Efter filmen er der mulighed for at samtale over en kop
kaffe. Det er gratis at deltage.
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TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben mødes én gang i måneden fra kl. 14.30 til kl. 16.30. Klubben er et mødested for alle, der har tid
og lyst, uanset alder eller adresse. Man møder blot op til de arrangementer, man ønsker. Kaffe og kage sørger menighedsrådet for. Det koster 20 kr. Kirkebilen må gerne bruges til arrangementerne. Tirsdagsklubben koordineres af
Anna Kathrine Eggertsen, Grethe Gramstrup, Vera Møller og Viola Nørgaard.

EJGIL BOYE MORTENSEN

Ejgil Boye fortæller bl.a.
om Ebola-epidemien

Tirsdag den 6. oktober kommer Ejgil Boye, Thisted (sommerhus i
Svankjær), og fortæller om sine udsendelser til verdens katastrofeområder.
Sidst har han været i Sierra Leone - udsendt af Beredskabsstyrelsen - som
chef for en lejr, som sørgede for sundhedspersonalets indkvartering og andet nødvendigt i forbindelse med Ebola-epidemien.

Nikolaus fra
Myra og sin
assistent.

FRA MORTEN TIL MELCHIOR

Tirsdag den 3. november fortæller Bart om belgiske juletraditioner. Vi vil høre mere om Morten Bisp, Nikolaus
fra Myra og hans sorte hjælper, de uskyldige børn fra Betlehem og Hellig Trekonger.

JULEFEST
Søndag den 6. december starter vi kl. 10.30 med gudstjeneste i Hvidbjerg v. Aa Kirke.
Derefter kører vi til Stenbjerg Kro til julemiddag, som vil
forløbe helt som traditionen byder: Menuen er kroens
flæskesteg med brun sovs og rødkål og ris a la mande til
dessert.
Der bliver sørget for underholdning.
Pris 165,00 kr. og tilmelding til Vera Møller- tlf. 9794 8163
eller mobil 5095 2713 - senest den 3. december.
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SIDEN SIDST

På Lodbjerg Kirkegård, syd for våbenhuset, har graver Birgit Kynde skabt en smuk gravplads.
Gravstedet er reserveret til anonyme begravelser. Menighedsrådet har nemlig besluttet, at der er
reserveret plads på alle tre kirkegårde i pastoratet til urnegravsteder i fællesgrav.
Den 30. august blev Ivan Tabrizi indsat som ny præst i Nørhå-Sønderhå-Hørsted-Stenbjerg Pastorat. Ivan vil være afløserpræst i Klitsognene. Vi glæder os til samarbejdet!
Ved høstgudstjenesten den 6. september plantede pastoratets fem konfirmander holdets paradisæbletræ. De fem konfirmander er Jesper A. Møller, Julius Gulmann, Kamilla T.
Sønder-gaard, Mathilde Henriksen og Signe N. Stüker (se mere
s. 15).
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SYDTHY PROVSTIS KIRKEHØJSKOLE
Velkommen til et klassisk efterår i højskolen. Klassisk i den forstand at vi tager fat på solide og velkendte værker, som nogen
kender meget godt, men hvis dybder vi aldrig kan blive færdige med.
Sydthy Provstis Kirkehøjskole er et tilbud til hele provstiet. Man kan deltage i hele programmet, men man kan også vælge
aftnerne enkeltvis. Kirkehøjskoleaftnerne finder sted i Hurup Kirkecenter, Kirkevej 42A, 7760 Hurup.
Tilmelding til Sydthy Provsti, Kirkevej 40, 7760 Hurup, tlf. 97 95 11 84, lei@km.dk senest 2 dage før arrangementet.
Da der er begrænset plads i Kirkecentret optages deltagerne i den rækkefølge, de tilmelder sig.

CARL NIELSEN I ORD, TONER OG BILLEDER
Foredrag, fællesspisning og koncert med
Dorthe Zielke og Søren Johannsen
Torsdag d. 8. oktober kl. 17.30 - 20.45
Pris: 75 kr.
I 2015 er det 150 år siden Carl Nielsen blev født. I
anledning af komponistens jubilæum har trompe-

tist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen
skabt en musikalsk fortælling, hvor Carl Nielsens
musik kombineres med billeder, tekst og film på
storskærm. Alt sammen for at komme tættere på
både komponisten og mennesket Carl Nielsen.
Carl Nielsen begyndte livet som bondedreng på
Fyn i 1865. Da han døde i København i 1931, var
han en toneangivende international kunstner.
Hans største værker er i dag standardrepertoire for
symfoniorkestre i hele verden. Samtidig komponerede han et utal af folkelige danske sange og salmer, som er kendt af alle og har defineret ‘den
danske tone’. Hvem kan ikke nynne med på ‘Jens
Vejmand’ eller ‘Jeg ved en lærkerede’?
Det musikalske program til denne koncert er sammensat af hans store orkester- og kammermusikværker såvel som hans folkelige salmer og sange –
alt sammen arrangeret for trompet og orgel af
Søren Johannsen. Samtidig skildres Carl Nielsens
liv i ord og billeder på storskærm. Hvem var han?
Hvordan så han ud? Og hvad skrev han selv om sit
liv og sin musik?
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EN MESTER I RYTMISK MUSIK

MARTIN A. HANSEN – LØGNEREN

Foredrag, fællesspisning og koncert
med Willy Egmose

Foredrag, fællesspisning med David Bugge

Tirsdag d. 3. november kl. 17.30 - 20.45,
Pris: 75 kr.
Willy Egmose er mester inden for rytmisk kirkemusik og har flere pladeudgivelser bag sig. Han
har været med til at indføre den rytmiske musik i
kirkerne og er den komponist, der har haft størst
indflydelse på de nye salmer. Han har komponeret
et stort antal salmemelodier, hvoraf flere er kommet med i den nye salmebog.
Willy Egmose benytter elementer fra jazz og anden rytmisk musik, men forsøger samtidig at bevare kontakten med de kirkemusikalske rødder.
Første del af aftenen foregår i Kirkecentret, hvor
han vil bringe forsamlingen ind i sit kirkemusikalske univers og præsentere et udvalg af nye salmer
og kirkemusik. Der vil blive mulighed for at lære
nye salmer og synge med på nogle af de mere velkendte.
Anden del af aftenen former sig som en koncert i
kirken kl. 19.30, hvor Willy Egmose spiller jazzinspireret musik på orgel og klaver, og der synges
nye fællessalmer.

Torsdag d. 12. november, kl. 17.30 - 20.30
Pris: 150 kr.
Martin A. Hansens roman Løgneren er ikke blot
en af de bedst solgte danske romaner nogensinde.
Bogen er tillige en nøgle til forståelsen af forfatterens syn på kærlighed, digt og løgn. Med afsæt i
beretningen om degnen Johannes Vig, hvis navn
man ikke skal sige for hurtigt, vil foredraget vise
løgnens forskellige livsødelæggende former, men
også løfte sløret for, hvordan løgnen for Martin A.
Hansen undertiden kan indtage en positiv rolle,
når den stilles i kærlighedens tjeneste.
Foredraget vil bliver holdt i en let tilgængelig
form og forudsætter ikke, at man har læst Martin
A. Hansen.
David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet
mellem litteratur og teologi.

LIGE FØR ADVENTS-FEST
Gudstjeneste i Hurup Kirke, festmåltid og
koncert med Odby Koret.
Torsdag d. 26. november kl. 17.30 - 20.30
Pris: 150 kr.
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SANGAFTNERNE I SOGNEHUSET
For fjerde år i træk vil sognehuset fyldes med sang! Fra den 11. januar til den 4. april 2016 holder vi
hver anden mandag sangaftner, hvor vi sammen forsøger at lovsynge glæden, betvinge sorgen og
skabe varme midt i vinterkulden. Organist Kristian Mogensen er tovholder til denne udgave af
Klitsognenes sangaftner. Foredrags-, sang- og musikaftnerne begynder kl. 19.30 og kirkebilen kan
selvfølgelig benyttes. Et udførligt program udkommer i slutningen af året – og vil kunne findes i
næste kirkeblad. Her kommer allerede, som appetitvækker, et lille udpluk af navne, man vil komme
til at møde: Kristine Frøkjær - Jørgen Kjærgaard - Helle Dissing, Lone og Kristian Olsen - Kaj Mogensen Knud Bunde Nielsen…

MINDESTEN I HVIDBJERG – ØRUM – LODBJERG SOGNE
SVANKJÆR OG OMEGNS BEBOERFORENING
På »HJØRNET« - ved det tidligere Frysehus i
Svankjær - blev denne sten afsløret den 10. juni 1995.
Det skete i anledning af Svankjær og Omegns Beboerforenings 10-års jubilæum. MF Svend Heiselberg
sagde i sin tale, at den skulle være et symbol på det
fællesskab, som er så vigtigt for landsbysamfundet. Og
fællesskabet og opbakningen omkring begivenheden
var stor, idet over 200 mennesker deltog i afsløringen og den efterfølgende fest i teltet, som var rejst i
dagens anledning. Foreningen fik ved denne lejlighed
en fane af Danmarkssamfundet. Stenen vejer 2,5 tons,
og stenhuggerarbejdet er udført af Gunnar Madsen,
Glyngøre.
I året 1990 blev der landet over plantet mange egetræer i anledning af Dronning Margrethes 50-års fødselsdag. Svankjær fik også sin Dronninge-eg, som sammen med mindestenen i lang tid fremover vil minde os
om lokale ildsjæles virke.

KIRKEBIL

Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne bruges af pastoratets indbyggere 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. 97 95 12 73.
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Præstens ferie
Bart har ferie fra den 9. til
den 19. oktober.

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

Hvidbjerg v. Aa Kirke under restaureringen.

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

OKTOBER
Torsdag den 1. kl. 16.30 - 17.15:
Søndag den 4. kl. 10.30:
					
Tirsdag den 6. kl. 14.30 - 16.30:
Onsdag den 7. kl. 19.00:
Torsdag den 8. kl. 17.30 - 20.45:
					
Søndag den 11. kl. 13.00:
Tirsdag den 20. kl. 19.00 - 21.30:
Torsdag den 29. kl. 19.00:
					

Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke)
Børnevenlig gudstjeneste (Ørum Kirke) med 			
efterfølgende skattejagt og fællesspisning i Sognehuset.
Tirsdagsklub (v. Ejgil Boye).
Menighedsrådsmøde.
Kirkehøjskole: Carl Nielsen i ord, toner og billeder 		
(Hurup Kirkecenter, 75kr., tilmelding til 9795 1184).
Fiskeauktion (Lyngby Strand, org. beboerforeningen).
Filmaften (Philomena).
»Huleaften«: Svankjær Savværk: Gammelt og nyt 		
(Aladdins Hule, Hurup).

NOVEMBER
Tirsdag den 3. kl. 14.30:
Tirsdag den 3. kl. 17.30 - 20.45:
					
Torsdag den 5. kl. 16.30:
Fredag den 6. kl. 18.00:
					
Søndag den 8. kl. 10.30 - 15.00:
					
Onsdag den 11. kl. 19.00:
					
					
Torsdag den 12. kl. 17.30- 20.30:
					
Onsdag den 18. kl. 19.00:
Torsdag den 19. kl. 19.00:
					
Lørdag den 21. kl. 20.00 - 21.30:
					
Søndag den 22. kl. 13.30:
					
Torsdag den 26. kl. 17.30 - 20.30:
					
					
Lørdag den 28. kl. 12.00 - 17.00:
					
					

Tirsdagsklub (v. Bart).
Kirkehøjskole: Foredrag og koncert m. Willy Egemose
(Hurup Kirkecenter, 75 kr., tilmelding til tlf. 9795 1184).
Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke)
Fællesspisning (org. Beboerforeningen, tilmelding på tlf.		
9794 8140 eller 3025 1031 senest den 2. nov. - 50 kr.)
Festgudstjeneste i anledning af kirkens genåbning. 		
Efterfølgende kirkefrokost på efterskolen (se side 13).
Sogneaften: Kaj Mogensen viser rundt i Hvidbjerg V. 		
Aa. Kirke (Hvidbjerg V.Aa Kirke, efterfølgende kaffe i
sognehuset)
Kirkehøjskole: Foredrag om Martin A. Hansen
(Hurup Kirkecenter, 150 kr., tilmelding til tlf. 9795 1184).
Menighedsrådsmøde.
»Huleaften«: »Traanter« synger og spiller 			
(Alladins Hule, Hurup).
Koncert med Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel
(Svankjær Efterskole, pris: 50 kr. inkl. kaffe).
Opsætning af juletræet og julemarked på Morup 		
Mølle Kro (org. Morup Mølle Beboerlaug).
Kirkehøjskole: Lige før advents-fest og koncert med 		
Odby Koret (Hurup Kirkecenter, 150 kr., tilmelding til 		
tlf. 9795 1184).
Julemarked (org. Beboerforeningen). 			
Kl. 14.00 Børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg V.Aa 		
kirke (tilmelding til Luciaoptog på 9794 8140).

Torsdag den 3. kl. 16.30:
Søndag den 6. kl. 10.30:
					
					
Onsdag den 9. kl. 19.00 - 21.30:

Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Gudstjeneste i Hvidbjerg V.Aa kirke og efterfølgende 		
julefrokost på Stenbjerg Kro (tilmelding til Vera Møller
tlf. 9794 8163, pris: 165 kr.).
Filmaften (Nebraska).

VIDEBÆK BOGTRYKKER A·S

DECEMBER

