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SOGNENYT

SEPTEMBER
Søndag den 4.: Lodbjerg - 10.30  
Knud Bunde Nielsen, kirkekaffe.

Søndag den 11.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30 
Knud Bunde Nielsen - Høstgudstjeneste.   
Morgenkaffe kl. 9.15 i sognehuset.

Søndag den 18.: Ørum - 9.00   
Iben Bager Sjødahl Nielsen, kirkekaffe.

Søndag den 25.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00 
Knud Bunde Nielsen. Familiegudstjeneste.  
Efterfølgende skattejagt i præstegårdshaven.

OKTOBER
Søndag den 2.: Lodbjerg - 9.00  
Iben Bager Sjødahl, kirkekaffe.

Søndag den 9.: Ørum - 10.30  
Knud Bunde Nielsen, kirkekaffe.

Søndag den 16.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30 
Knud Bunde Nielsen.    
Morgenkaffe kl. 9.15 i sognehuset.

Søndag den 23.: Lodbjerg - 9.00  
Iben Bager Sjødahl, kirkekaffe.

Søndag den 30.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30 
Knud Bunde Nielsen.    
Morgenkaffe kl. 9.15 i sognehuset.

NOVEMBER
Søndag den 6.: Ørum - 10.30   
Bart, Alle Helgen Gudstjeneste, kirkekaffe.

Søndag den 13.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00 
Ivan Tabrizi, kirkekaffe.

Søndag den 20.: Lodbjerg - 19.00  
Aftenkirke, efterfølgende suppe og sangarrangement  
i graverhuset.

Lørdag den 26.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00  
Børnevenlig gudstjeneste med evt. Luciaoptog.  
Julemarked i Sognehuset (kl. 12-17, org.   
Beboerforeningen).

Søndag den 27.: Lodbjerg - 10.30  
Bart, kirkekaffe.
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HVAD BAMSEN LÆRTE MIG
I september og oktober har Bart to måneders ulønnet or-
lov. Knud Bunde Nielsen, som for nyligt blev pensioneret 
som præst i Snedsted, har lovet at vikariere i denne perio-
de. Derfor har Sognenyt bedt Knud om at stå for denne 
udgaves »Præstens klumme«.

Lovet være Gud, vor Herre Jesu 
Kristi Fader, barmhjertighe-
dens Fader og al trøsts Gud, 
som trøster os i al vor trængsel, 
så vi kan trøste alle dem, der er 
i trængsel, med den trøst, vi 
selv trøstes med af Gud (2. Kor. 
2,3)
Da jeg var barn havde jeg en slidt 
og nusset teddybjørn, hvis vat-
hjerne blev holdt inde med plaster. Den trøstede 
jeg mig med, når det blev mørkt i værelset og helt 
sikkert uhyggelige skikkelser gemte sig bag gardi-
net. 
Senere lærte jeg, at et sovedyr er det rene placebo 
- et barnligt foretagende. Så nu sætter jeg som an-
dre pris på, at der er psykologer, præster, coaches 
- en hel hærskare af terapeuter, der med indsigt og 
trøst kan hjælpe os i vort liv. 

Men sundhedssystemet  
vakler. Der bruges uhyre 
summer, så det er vigtigt, 
at vi ikke ved siden af te-
rapeutbehandlingen og medicin glemmer, at en 
helbredelse eller lindring af smerter ikke behøver 

at være dyr. Den billigste medicin 
er nemlig den trøst, som et men-
neske skænker et andet menneske.
Ethvert barn, når det græder af 
smerte, råber som det første efter 
mor. Og næppe har hun lagt hån-
den på barnets sår, før smerten vir-
kelig aftager. Som om en medfø-
lende sjæl kan have helbredende 
kræfter. I krigens skyttegrave råb-

te soldaterne i deres smerte efter »mor«, efter et 
menneskes trøst og nærhed, der hjælper, hvor in-
tet mere hjælper.
Trøst er den mest omfattende medicin vi kender. 
Trøst er det bedste middel mod ikke at blive for-
rykt af sin sygdom.
Trøst kan man lære. Ja, man kan så at sige frem-
stille den kunstigt, som jeg gjorde i barndommens 
soveværelse.
Når de små ingen har, der kan trøste dem, fordi 
mor eller far ikke lige er der, tager de deres bamse, 
kysser den og taler så kært og inderligt, at også den 
lille bamsemors- eller fars angst og smerte forsvin-
der.
Altså efterlign dette, hvis du er muttersalene og i 
nød. Søg og se om der ikke i din nærhed findes én, 
som behøver din omsorg og trøst. 
Det virker som et ekko og kaster din trøst tilbage i 
din egen sjæl.
Præcis det, Gud har forstået, for han blev menne-
ske og kom til os.

Vikarpræst Knud Bunde Nielsen
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ØRUMKORSET
JA, JEG TROR PÅ KORSETS GÅDE…

Korset er kristendommens vigtigste symbol. Det 
symboliserer Jesus Kristus som frelser og forsoner.  
I Johannesevangeliet fortæller Jesus os, at »ingen 
har større kærlighed end den at sætte sit liv til for 
sine venner«. Og han  siger til os: »I er mine ven-
ner«. Korset forkynder, at Gud elsker os ved Jesus 
Kristus.
Jesu selvhengivende kærlighed er Guds kærlige 
nærvær i vores menneskeliv. Det budskab kan for-
kyndes på flere måder, som det sker i de fire evan-
gelier. Derfor er korsene også så forskellige.
I Danmark har vi de romanske kors, der forkyn-
der, at den korsfæstede er den opstandne Herre. 
Jesus er her fremstillet som konge. Hans magt er 
hans kærlighed. De gotiske kors betoner Jesu li-
delse. Det er kærligheden, der hengiver sig for os. 
Det er den kærlighed, som udfoldes så smukt i sal-
men »Hil dig, Frelser og Forsoner«.
Korsene forkynder i billeder, hvad salmer, bibel-
læsning og prædiken forkynder i ord og hvad då-
ben og nadveren forkynder i handlinger, som vi 
inddrages i.

TRE TYPER AF KRUCIFIKSER
Der er tre typer af krucifikser. Der er for det før-
ste det enkle, nøgne krucifiks. Den vandrette linje 
viser, at Jesus er gået ind i vor verden, ind i vort 
menneskeliv og viser os betydningen af, at vi lever 
på den jord, som Gud har skabt. Den lodrette linje 
fortæller os, at Jesus kommer fra Gud og at der går 
en vej fra jord til himmel.
Jesus hænger ikke længere på korset, han er taget 
ned, er opstanden og opfaret i himmelen. Han er 
nærværende i Helligånden hos os.
Der er for det andet korset, hvor Jesus hænger som 
den sejrende og den lidende. Og der er for det 
tredje Jesus, der er afbildet i korsform. Kors og Je-
susskikkelse smelter her sammen. Det sidste er til-
fældet i det krucifiks på den nordøstlige væg i ski-
bet i Ørum. Dette kors er skabt af Skagenkunstne-
ren Niels Helledie. Det er et meget smukt kors, 
præget af den romanske tradition. Jesus er den 

sejrende, korstræet er livstræet. Jesu kors betyder, 
at døden - også for os - er overvundet. Jeg erindrer 
med glæde den gudstjeneste, hvor korset blev 
hængt op og hvor Niels Helledie var til stede.

BRONZEKORSET PÅ ØRUM KIRKEGÅRD
Nu er der så opstillet et næsten to meter højt bron-
zekors i den sydvestlige ende af Ørum kirkegård. 
Korset er skabt af billedkunstneren Maja Lisa En-
gelhardt. Det er fremstillet på et værksted i Italien. 
Når man kommer ud fra gudstjenesten i Ørum 
kirke, har man korset i synsfeltet. Det forkynder 
for os, at Jesus er med os alle dage. Og kører man 
forbi kirken på Lodbjergvej, kan man se korset 
som et vejkors. Det vil forkynde på sin måde for 
alle, der kører forbi, at Jesu korsfæstelse har betyd-
ning for alle menneskers liv.
I det korte øjeblik, det tager at køre forbi, forkyn-
der korset Guds kærlighed. Korset skaber gudstje-
neste, skænker os øjeblikke med evighed. Det for-
tæller også, at her er der en kirke.
Fra vejen viser korset hen til kirken, og fra kirken 
viser korset hen til hverdagslivet og til naturen 
med søerne bag korset. Således er der skabt en 

Niels Helledies krucifiks i Ørum Kirke.
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sammenhæng mellem kristendom, kunst og na-
tur, mellem Gud som skaber og Jesus Kristus som 
frelser og forsoner.
Korset er stillet op på en meget smuk granitsten, 
som har været en sten på en grav på Ørum kirke-
gård. Der fortæller om en smuk sammenhæng 
mellem død og liv, mellem fortid og nutid. 
Det smukke bronzekors kan ses fra vejen med 
Ørum kirke som baggrund. Kommer man tæt på 
korset på kirkegården viser korset sig at være en 
meget smuk skulptur med folder og prægninger i 
bronzen - et vidunderligt landskab, mildt og 
stærkt på en gang. Korset korresponderer også 
smukt med Maja Lisa Engelhardts fløje på altertav-
len i Lodbjerg kirke.

Det var en dejlig dag, da Ole Wensien og hans folk 
stillede korset op. Det var onsdag d. 15. juni 2016, 
hvor kunstneren Maja Lisa Engelhardt også var til 
stede. Korset er anskaffet for fondsmidler, der ge-
nerøst er skænket os af Aage og Johanne Louis-
Hansens Fond.

KUNSTEN BRINGER    
KIRKERNE SAMMEN
Således forkynder Ørum kirke og Ørum kirke-
gård Jesu korsfæstelse med alterbilledet, der er en 
korsfæstelsesscene, Niels Helledies kors i kirken 
og Maja Lisa Engelhardts kors på kirkegården.
Der er også skabt endnu en stærk sammenhæng 
mellem pastoratets tre kirker. Lodbjerg kirke er 
udsmykket af Maja Lisa Engelhardt, Peter Brandes 
har udsmykket Hvidbjerg v. Aa kirke, som Maja 
Lisa Engelhardt har farvesat.  
Kunsten bringer kirkerne endnu tættere sammen. 
I Hvidbjerg v. Aa kirke er betoningen Jesu dåb og 
dermed vor dåb og Jesus som den gode hyrde, der 
sætter livet til for sine elskede får.  Også Hvidbjerg 
v. Aa kirke har fået et smukt lille forgyldt kors op-
hængt ved prædikestolen. Korset er skænket af 
Peter Brandes. Ørum kirke forkynder »korsets, 
kærlighedens gåde«. Lodbjerg kirke forkynder Je-
su opstandelse påskemorgen og dermed vor op-
standelse.
Således forkynder de tre kirker tilsammen evange-
liet om den korsfæstede og opstandne Herre og 
Frelser og dåbens betydning. De tre kirkers kunst 
spejler det kristne evangelium: Gud elsker men-
nesker. Guds kærlighed er selvhengivende og liv-
givende.
Midt i den smukkeste natur, nær fjord og hav, 
marker og klitter har vi tre kirker, der hver på de-
res måde vidner om det kristne evangelium. Vi 
kan stadigvæk mødes til gudstjeneste søn- og hel-
ligdage. Det er ingen selvfølge, men Guds gave til 
os, der bor her og til alle, hvis vej falder forbi.

Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis

Kaj Mogensen

 Maja Lisa Engelhardts kors på Ørum Kirkegård
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DER ER INGEN SMALLE STEDER
Naturen i vores lokalområde svarer i den grad til overskriften, for der er ikke mange steder i Dan-
mark, hvor der er så store uforstyrrede naturarealer. Et af mine yndlingssteder er området vest for 
Marklit mellem Hvidbjerg og Stenbjerg klitplantager. Søen lige syd for Marklit hedder i øvrigt 
helt officielt Jens Butiks Hul. Historien vil vide, at Jens var købmand i Nørhå og yndede at dyrke 
andejagt i denne sø. Problemet var blot, at han ikke havde lejet jagten, så en dag tog et par af skovens 
folk ham på fersk gerning for krybskytteri. Jens måtte derfor stoppe med at jagte her, men fik til 
gengæld opkaldt søen efter sig! 

Smukkest er her på en klar dag lige efter solopgang, hvor det kilometervide hede-, sø- og klitland-
skab med havklitterne længst mod vest ligger skarpt badet i morgensolen. Store dele af året er om-
rådet præget af oversvømmelser - heldigvis - for derfor er der stort set aldrig menneskelig færdsel 
i området. Og netop roen betyder, at der næsten altid, uanset årstid, er liv at se. Her i efteråret er 
det et godt sted at opleve kronhjortenes brunst, da man dækket af træerne med lidt forsigtighed 
kan komme helt frem til det åbne landskab uden at skabe forstyrrelse. Efteråret byder også på store 
træk af gæs, der morgen og aften trækker til og fra Lillehav og Ødelvand. Rådyr ses året rundt, og 
navnlig i de senere år lader havørnen sig ofte spotte, enten kredsende højt oppe eller siddende på 
en klittop. Tranerne er her fra tidligt forår til sent efterår sammen med mange andre fuglearter. At 
være her en morgenstund og opleve sceneriet i smuk natur, langt fra menneskeskabt støj og uro, er 
for mig utrolig givende.

John Foxby

Uberørt landskab nord for Hvidbjerg Plantage. 

AFTENKIRKE
Aftenkirke begyndte Helligtrekongers aften i Lodbjerg og har siden været afholdt tre gange, hvoraf 
to gange i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Aftenkirke beskrives bedst som et flerstemmigt møde om-
kring evangeliet. Andagterne er anderledes i deres udformning end søndagens gudstjenester. Poesi, 
litteratur, musik og meget mere skaber en flerstemmighed, som kommentar til søndagens tekst. En 
arbejdsgruppe bestående af Inge Aarestrup, Vibeke Aarkrogh, Kirsten Haaber og Bart forbereder 
andagterne. Næste Aftenkirke er søndag den 20. november kl. 19.00 i Lodbjerg Kirke, sidste 
søndag i kirkeåret. Aftenens tema er: »Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg 
vil give jer hvile«. Den handler om afmagt, håb og mod til at leve på trods af alt som smerter. 
Efter aftenkirke vil der være fællessang og servering af varm suppe.
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

KÆRE KOLLEGAER   
I MENIGHEDSRÅDET
Tak for godt samarbejde i 
den snart udløbne valgperio-
de. Det har været en fornø-
jelse at lære jer alle lidt bedre 
at kende. Det har været inte-
ressant at få indblik i hvilken 
indsats, der skal til for at have tre vedligeholdte 
kirker, et flittigt benyttet Sognehus, et meget læst 
sogneblad, en engageret halvtidspræst, to utroligt 
arbejdsomme og dygtige gravere, en velspillende 
organist og smukt syngende kirkesangere.
Fantastisk med alle de arrangementer og aktivite-
ter, der er i Klitsognene. Vi skal jo huske på, at vi 
bor i et tyndt befolket område, men sikke en op-
bakning, der er til gudstjenester, foredrag, sang-
aftner - endda koncerter har vi haft. Købte The 
Danish String Quartets CD, Wood Works, som 
jeg stadigt af og til tager frem – og tænker med 
stolthed, at DE har spillet i Hvidbjerg v. Aa Kirke! 
Når jeg ser tilbage på de snart 4 år, så er det netop 
med stolthed!
Flot istandsættelse af Hvidbjerg v. Aa kirke med 
dejlige farver, glasmalerier, bronzeskulptur og nu 
et stort bronzekors til Ørum Kirkegård – alt ud-
ført af meget anerkendte kirkekunstnere!
Spændende og velbesøgte sangaftener, som vores 
tidligere organist Kirsten Madsen startede op. Et 

tomrum opstod, da hun stoppede, men blev hur-
tigt fyldt helt enestående ud igen, da Kristian Mo-
gensen tog over - ingen grund til bekymring! … 
og allerede NU ved vi, at vi kan glæde os til en ny 
sæson med interessante aftener i starten af 2017!
Arbejdet har været bygget på en positiv og imøde-
kommende atmosfære, med forankring i det eksi-
sterende, men med velvilje og nysgerrighed til 
også at prøve noget nyt. Jeg har nogle gange følt 
mig »konservativ« mht. meninger og holdninger - 
selvom jeg er en af de yngste! Nogle gange har jeg 
holdt ved - andre gange flyttet mig. Synes vi er 
gode til at give plads til hinanden.
Alt sammen godt ledet og styret af vores dygtige 
formand, Ulla Hilligsøe. Bakket godt op - især når 
det kommer til det praktiske - af vores næstfor-
mand Jørn Kjærgaard Pedersen. Monika Hviid 
Henriksen har som sekretær siddet flittigt ved 
computertasterne til vore møder. Vore kirkevær-
ger Jens Sand Møller og Jan D. Olesen har haft 
nok at se til med at koordinere med arkitekter, 
gravere, håndværkere - tænk sig der findes sågar en 
»klokkenist«! Jans idé og udførelse med at gruse 
parkeringspladsen ved Hvidbjerg v. Aa Kirke er 
vel nok den mest simple og mest effektive løsning, 
vi har set længe! Det virker! Ethel Markusen har 
holdt styr på, at der altid var en organist til de kir-
kelige handlinger. Poul Christensen har holdt nøje 
øje med samtlige bilag og attesteret dem, inden de 
blev videregivet til bogføring til Knud Ole Hen-

I efteråret vil der være menighedsrådsvalg i Danmark. Menighedsrådsvalgdatoen er den 8. november, men det er 
kun få sogne, der har et egentligt valg. I stedet foregår ‘valget’ ofte i forbindelse med et orienterings- og opstillings-
møde.
På orienteringsmødet informerer de siddende menighedsrådsmedlemmer om menighedsrådets arbejde i de forløbne 4 
år, og på opstillingsmødet umiddelbart derefter søger man at lave en liste over kandidater til menighedsrådet. Denne 
liste udgør de valgte kandidater, med mindre der i løbet af perioden tirsdag den 20. september 2016 kl. 19.00 til 
tirsdag den 27. september 2016 kl. 19.00 indleveres andre kandidatlister til medlemmer af menighedsrådets valg-
bestyrelse.

Orienterings- og opstillingsmødet afholdes i sognehuset tirsdag den 13. september kl. 19.00.
Jette Stüker, der sidder i udvalget bag kirkebladet Sognenyt, har bedt menighedsrådsmedlemmerne om at skrive 
nogle ord om deres aktiviteter i den snart udløbne valgperiode. Her følger deres mailkorrespondance.
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riksen, som igen tålmodigt har inddraget os i bud-
getter, regnskaber og formålskonti.
Freddy Fenger var med alt for kort tid, men han 
havde fine ideer og er blandt andet ophavsmanden 
til vores smukke klitsogne-logo. Suppleanten 
Grethe Gramstrup tog over og bidrager med sin 
sprudlende energi og altid velvillige indsats, når 
der skal sørges for kaffe mm. til arrangementerne.
Jeg fortsætter gerne med at være en del af dette - 
selvom jeg ikke synes, at jeg har kunnet bidrage 
med så meget. Men netop det, at vi har kunnet 
byde ind med det, vi nu hver især brænder for og 
har tid til - har netop også været en kæmpe styrke. 
Ingen har set skævt til én, hvis ikke man har kun-
net hjælpe med en opgave eller for den sags skyld, 
hvis man i længere tid ikke har været i kirke eller 
misser et menighedsrådsmøde! Der er forståelse 
og overbærenhed.
Det eneste trælse, synes jeg, er, at man om som-
meren skal planlægge juleaktiviteter, og om vinte-
ren skal tænke i påske- og pinsearrangementer - 
der er ikke plads til spontane og pludselige indsky-
delser. Alt skal planlægges i hvert fald 3-4 måne-
der frem. Men kirkeåret - ligesom kalenderåret - 
drejer jo rundt og rundt … så man må jo blot hu-
ske ideerne i god tid det efterfølgende år!
Ovenstående beskrivelse af menighedsrådsarbej-
det er MIN opfattelse. Men jeg er novice i denne 
sammenhæng. Hvordan ser I på det? Hvad er 
godt? Hvad er dårligt? Hvad har stor betydning 
for dig? Hvad er ligegyldigt? Har du nogle gode 
råd til kommende kandidater? Måske visioner for 
arbejdet i de næste 4 år? Bliver vi - som desværre 
meget andet herude - lukket ned, eller er det net-
op den sidste bastion, vi kan stå sammen om?

Venlig hilsen Jette

KÆRE JETTE, OG I  
ANDRE »RØDDER«
Allerførst tak for et flot og 
fyldestgørende indlæg. Jeg 
kan helt og fuldt tilslutte mig 
dine betragtninger og synes 
ligesom du, at det er et spæn-
dende og vigtigt arbejde, der 
gøres i et menighedsråd, og at alle kan være med, 
også vi som ikke har ydet så meget af den ene eller 
anden grund. Der er aldrig blevet lagt pres på, hvis 

jeg f.eks. har meldt fra, pga. helbredet eller andet 
til at hjælpe med opgaver af den ene eller anden 
art. Altid har der været vist stor forståelse. Det er 
aldrig rart at skulle melde fra til at hjælpe, for jeg 
ved jo godt, at så må en eller anden tage den op-
gave også, men tak for forståelsen. Da jeg ved, at 
jeg skal flytte engang i den nye valgperiode, har 
jeg valgt ikke at genopstille og give en ny kandidat 
mulighed for at starte fra begyndelsen af perioden. 
Det er med vemod, at jeg har taget denne beslut-
ning, for jeg har været utrolig glad for og stolt af 
at have været med til at holde liv i vore Klitsogne 
og vil gerne benytte denne anledning til at takke 
alle i og omkring menighedsrådet for det gode 
samarbejde og kammeratskab.

Mvh. Poul

KÆRE ALLE! 
Efter 21 år i menighedsrådet 
havde jeg egentlig tænkt, at 
nu var min værnepligt i me-
nighedsrådet udtjent, men 
jeg synes, at vi har opnået så 
mange gode ting både i kir-
ken og aktiviteter uden for 
kirken, at jeg overvejer at fortsætte for sammen 
med det  øvrige menighedsråd at kunne være med 
til at sikre et fortsat aktivt kirkeliv i vores 3 små 
sogne. Selv om det er et meget lille pastorat, vi 
har, er der godt nok meget liv her. Der er rigtig 
mange ting, vi har skullet forholde os til, og det er 
der fortsat. Som Jette nævner, har vi bl.a. fået ud-
smykket Hvidbjerg v. Aa Kirke, fået ny klokkesta-
bel ved Lodbjerg Kirke og i løbet af året kommer 
der også en ny klokkestabel ved Hvidbjerg v. Aa 
Kirke. Der kan være rigtig mange ting, man skal 
forholde sig til - men det er jo også spændende, at 
der sker noget i pastoratet, at der er udvikling 
frem for afvikling.
Vi har været et menighedsråd, som har bidraget 
med netop det, den enkelte var god til eller havde 
lyst til. Det er jo frit, hvad og hvor meget man vil 
engagere sig i. Menighedsrådsmøderne har altid 
været berammet til at vare 2 timer, men det er vist 
aldrig lykkedes at overholde det. Uanset om vi var 
færdige med mødet til tiden, er vi blevet hængen-
de til sent - fordi vi har hygget os og nydt hinan-
dens selskab. 

Hilsen Ulla
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KÆRE ALLE GODE VENNER!
Da jeg, efter Freddies triste 
bortgang, kom med i menig-
hedsrådet for to år siden, var 
det med blandede følelser. 
Jeg synes ikke, jeg har kun-
net byde ind med ret meget. 
Men jeg har følt mig rigtig 
godt tilpas mellem alle jer 
unge mennesker og fået et 
indblik i, hvad det vil sige at drive sognearbejde. 
Det har været meget spændende, og alle I andre 
har gjort et stort stykke arbejde. Jeg vil gerne an-
befale min plads i menighedsrådet til en yngre per-
son og herefter fortsætte med at hjælpe til i tirs-
dagsklub, til sangaftner og andet forefaldende 
praktisk arbejde.

STOR TAK TIL JER ALLE FRA GRETHE
 

KÆRE ALLE!
At være medlem i menig-
hedsrådet i 4 år, har klart gi-
vet et indblik i, hvor rigt et 
sogn vi har. Hvor er der sket 
meget og hvor har der været 
mange, som har ydet mangt 
og meget. Det er ikke kun 
medlemmer i rådet, som er aktive her ude hos os. I 
rådet er holdningen heldigvis også sådan, at vi 
med kyshånd tager imod ekspertise og hjælp ude-
fra. Uden den holdning ville meget falde på gulvet 
og aldrig blive til noget. Det er nemlig ikke helt 
nok med masser af gode ideer, og her synes jeg det 
er så tydeligt, at sognet har et fantastisk sammen-
hold og stærke bånd sognebørn imellem. Her 

hjælpes vi ad. Dette har gennem de 4 år i rådet gi-
vet en masse at se tilbage på. Et super godt og 
smukt sammenhold i hele sognet. Det er værd at 
arbejde for. 
Jeg stiller ikke op til næste periode. 

Mvh. Ethel

KÆRE MENIGHEDSRÅD 
Hermed mit bidrag til tilba-
geblikket over vores periode 
sammen i menighedsrådet. 
Jeg er stolt af vore klitsogne, 
det arbejde der bliver gjort 
og de mange aktiviteter. Ar-
bejdet i menighedsrådet har 
givet mig et stort indblik i, 
hvor omfattende og kræven-
de det er at drive et sogn - men også spændende og 
interessant. Personligt må jeg erkende, at jeg har 
haft svært ved at finde tiden til det og også ofte har 
følt, at jeg ikke helt slog til. Jeg er derfor fast be-
sluttet på ikke at genopstille til næste periode. Jeg 
håber andre vil opstille og vil gerne anbefale arbej-
det, samarbejdet og samværet.

Med venlig hilsen Jan

KÆRE ALLE!
Egentlig havde jeg for lang 
tid siden besluttet ikke at 
genopstille. Grunden til det, 
var, at jeg ikke har det videre 
godt med det stive system, 
som kirken kører i. Her tæn-

Menighedsrådet inspicerer præsteembedets klitgrunde.
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ker jeg rent strukturmæssigt: provstier, stiftet og 
Kirkeministeriet.
Men jeg har alligevel sagt »JA« til at genopstille - 
igen. Det, som fik mig til at ombestemme mig, er, 
at jeg kan se, at kæmper vi ikke videre for at be-
holde vores præst, så vil det hele smuldre. Så står 
vi tilbage med nogle flotte kirker og et smukt Sog-
nehus - dog uden liv. Disse skønne rammer skal 
tværtimod fyldes ud.
Det er for mig at se det nye menighedsråds største 
opgave - og det vil jeg gerne støtte op omkring - 
ikke blot ved at være et aktivt sognebarn, være 
med til at planlægge aktiviteter - men også ved at 
være med dér, hvor jeg kan have - trods alt - lidt 
indflydelse og blive hørt længere oppe i systemet.
Jeg kan også hermed kun opfordre alle til at støtte 
op omkring gudstjenester og andre af sognenes 
arrangementer. Der føres statistik på antal frem-
mødte - og det er et af vore stærkeste argumenter 
længere oppe i systemet - netop at vore smukke 
rammer bliver aktivt benyttet - så det kan bevises, 
at vi har brug for, at vi har vores egen præst til at 
være omdrejningspunktet i vore lidt tyndt befol-
kede klitsogne.

Mvh. Jens

Menighedsrådet inspicerer præsteembedets klitgrunde.

KÆRE ALLE!
Jeg har siddet i menighedsrå-
det siden 2002, og tager ger-
ne 4 år mere.
»Kirken er et gammelt hus«, 
hvor der værnes om traditio-
ner, men jeg synes dog, at 
der er sket utrolig mange 
ting i de 14 år, jeg har været i menighedsrådet. 
Ikke alle af den positive slags, men langt hen ad 
vejen har tingene løst sig og er faldet på plads til 
alles tilfredshed.
Vi har nogle rigtig dygtige ansatte omkring vore 
kirker. De sørger for, at kirkerne og kirkegården 
altid fremstår i fin stand, og de sørger for hyggeli-
ge og nærværende gudstjenester.
Trods de nedskæringer vi har været igennem, sy-
nes jeg, at vi skal være glade for det, vi har tilbage. 
Kampen er endnu ikke forbi. Hvert år bliver der 
kigget på aktivitetsniveau og antal kirkegængere i 
de forskellige kirker med henblik på besparelser. 
Vi har heldigvis fine besøgstal til vore gudstjene-
ster, som bevidner, at kirkerne i Hvidbjerg v. Aa, 
Ørum og Lodbjerg Sogne stadig har deres beret-
tigelse.

De bedste hilsner fra Monika
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KÆRE MEDLEMMER  
I MENIGHEDSRÅDET 
Jeg har været medlem af me-
nighedsrådet ved Klitsogne-
ne i 8 år. I disse år har arbej-
det i første omgang været 
meget koncentreret om at 
bevare vores ret til at have en 
præst. Det er heldigvis lykkedes på bedste vis, og 
dermed at kunne bevare det store aktivitetsniveau, 
vi har i Klitsognene.
Min interesse har især koncentreret sig om de for-
skellige vedligeholdelsesopgaver. Det er altid 
spændende at få indsigt i andres fagområder. Vi 
har således fået lavet bedre parkeringsforhold og 

adgangsforhold i alle tre kirker, klokketårn i Lod-
bjerg og klokkestabel i Hvidbjerg v. Aa og selvføl-
gelig et flot sognehus.
Jeg synes også, det har været spændende at få ind-
sigt i folkekirken indefra. Man kommer i kontakt 
med mange forskellige mennesker og arbejdsom-
råder. Man er også nødt til at lave sit forarbejde 
ordentligt, og det lærer man efterhånden. Vi har 
heldigvis en meget dygtig forkvinde, som bruger 
meget tid på at korrespondere med de forskellige 
instanser. 
Jeg vil gerne stille mig til rådighed for næste peri-
ode i menighedsrådet. 

Med håb om et fortsat godt samarbejde 
Jørn K. Pedersen

FILMAFTEN – MARIES HISTORIE
»Maries Historie« er den vidunderlige (og sande) fortælling om Marie Heurtin, en fransk pige, som 
levede i slutningen af 1800 tallet. I filmen er hun er tretten år gammel og døvblind. Hun kan hver-
ken se, høre eller tale, og hun er kun rolig, når hun befinder sig i favnen hos sin far, sidder oppe i 
et træ eller gemmer sig under familiens spisebord med sit allerkæreste eje, en lommekniv, som hun 
næsten bruger som en sutteklud.
»Maries Historie« handler om Maries vanskeligheder, hendes angst og isolation. Filmen handler om 
at være fanget i en mørk og tavs verden. Den handler om en dyb ensomhed, om en vrede mod en 
verden, man ikke forstår, og som man ikke er en del af. Men frem for alt er filmen en kærlighedshi-

storie. En fortælling om, hvordan tro, håb og en tålmodig, 
ubøjelig kærlighed, kan åbne et menneske op. Det er kun 
nonnen Soeur Marguerite, som formår at nå ind til Marie. 
Når et døvblindt menneske skal lære én at kende, skal den 
døvblinde røre ved én og lugte til én. Hvor tæt tør du lade 
andre mennesker komme på dig? For det er kun i nærkon-
takten, helbredelsen sker!

Filmen er tilladt fra 15 år og kan ses i sognehuset man-
dag den 14. november kl. 19.00. Gratis adgang.

ALADDINS HULE
Genbrugsbutikken Aladdins Hule, Grønnevej 8, i Hurup indbyder til aftensamvær. 
Torsdag d. 8. september kl. 19.00: »Medvind« en aften med munter sang og musik.
Torsdag d. 13. oktober kl. 19.00: Sang og musik - en glad efterårsaften.
Torsdag d. 10. november kl. 19.00: Jakob Mogensen har samlet et hold, der spiller og synger.

»Aladdins Hule« modtager og afhenter gerne møbler og andet til butikken. Hele overskuddet går til socialt arbejde 
i Sydthy.

10
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PRAKTIKANT I KLITSOGNENE
Det næste halve år vil Kirsten Haaber være i prak-
tik hos Bart i Klitsognene og hos Louise Raahede på 
Mors. Det betyder, at man vil opleve, at Kirsten føl-
ger med Bart rundt i dele af arbejdet. 

Sognenyts redaktion har i denne anledning bedt 
Kirsten om at give en præsentation af sig selv her i 
bladet.

Jeg hedder Kirsten Haaber, og er 58 år gammel. 
Jeg er uddannet musikterapeut og psykoterapeut 
og så har jeg en diplomuddannelse og en master i 
Clinical Palliation (MCP). Jeg er opvokset i Thy 
og har boet her det meste af mit liv, med undta-
gelse af de år hvor jeg var under uddannelse.

Efter studentereksamen var jeg på Løgumkloster 
højskole. En tid med musik, litteratur, og et møde 
med Sønderjylland, som på det tidspunkt var 
ukendt land for mig.

I 1980 påbegyndte jeg teologistudiet på Aarhus 
Universitet med ønske om at blive præst, når jeg 
var færdiguddannet. Under min studietid var jeg 
frivillig i Gellerup Kirkes børne- og ungdomsar-
bejde og var ansat i kirkens kor og som afløser for 
kirketjeneren. Studiet blev dog afbrudt efter fire 
år, og jeg flyttede til Aalborg og påbegyndte mu-
sikterapistudiet i 1984. Under mit studie i Aal-
borg var jeg ansat henholdsvis på Kirkens Kors-
hærs varmestue og på Herberget. Endvidere sang 
jeg i Hasseris Kirkes kor.

I 1989 rejste jeg til Bergen i Norge for at tage en 
specialistuddannelse indenfor palliation (lindren-
de behandling for alvorligt syge og døende). De 
første 1½ år var jeg stipendiat på Smerteklinikken 
på Haukeland Universitets Sykehus, og de følgen-
de 1½ år var jeg ansat i Sygehusets præstetjeneste. 
Som en del af min uddannelse fik jeg mulighed for 
at rejse rundt i Norge for at holde foredrag og un-
dervise. 

I 1992 vendte jeg tilbage til Thy. Jeg oprettede en 
privatpraksis, som jeg stadig har. I 1996 blev jeg 

ansat i Kræftens Bekæmpelse som rådgiver for 
Thy og Mors, og oprettede i den forbindelse sorg-
grupper for børn og unge. I 1998 blev jeg ansat 
som psykoterapeut i Det Palliative Team på Ny-
købing Mors Sygehus, som senere flyttede til Thi-
sted Sygehus. Mit arbejde i Teamet har hovedsa-
geligt bestået i samtaler med både børn, unge og 
voksne i forbindelse med alvorlig sygdom og død 
og opfølgning efter dødsfald. Stillingen som psy-
koterapeut blev nedlagt 1. januar i år.  

Tiden er derfor nu inde til et skift i min tilværelse. 
Jeg har det sidste halve år fulgt timer på universi-
tetet i Aarhus og er nu så heldig og dybt taknem-
melig for, at jeg har mulighed for at følge Louise 
og Bart i deres arbejde. Hvad fremtiden bringer vil 
vise sig. Jeg glæder mig til det næste halve år, hvor 
jeg får mulighed for på flere måder at fordybe mig 
i et arbejde og et studie, som står mit hjerte nær.

Kirsten Haaber
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THY – ET GODT STED AT VÆRE
FRA MARSELISBORG SEMINARIUM  
TIL AGGER SKOLE
I sommeren 1965 krydsede vi for første gang Lim-
fjorden over Oddesundbroen, vores mål var Ag-
ger. Vi var lærerstuderende på Marselisborg Semi-
narium i Århus og skulle efter sommerferien et 
halvt år på »græs«, som man kaldte det. Der var på 
det tidspunkt lærermangel forskellige steder i lan-
det, bl.a. i Agger, og nu skulle vi 
så være vikarer på skolen der. Vi 
havde ikke været i Agger før og 
heller ikke i Thy, så vi måtte op og 
se det hele lidt an, før vi skulle 
starte.

Mødet med Agger var noget af en 
overraskelse. I »forhaverne« vok-
sede der marehalm og på tørresno-
rene hang der fladfisk. For enden 
af byen lå klitterne og Vesterhavet. Det var en no-
get anden verden, end den vi var vant til fra stor-
byen. Og her skulle vi så være i et halvt år! Kunne 
vi falde til?

Det gik nu meget godt. Vi var fire undervisere på 
skolen, en konstitueret førstelærer og tre lærerstu-
derende. Vi fandt godt ud af det med hinanden, og 
Agger-børnene var interesserede elever, der tog 
godt imod det nye hold vikarer. Vi havde det rig-
tig sjovt med børnene, og vi syntes, at de lærte 
meget. Det samme gjorde vi. Befolkningen i byen 
kiggede os selvfølgelig noget an, men vi blev ac-
cepteret dog uden at blive en del af lokalsamfun-

det. I Brugsen kunne vi købe næ-
sten alt. Der var også en telefon-
boks, hvorfra vi kunne ringe 
hjem. Sommetider havde »tele-
fondamen« ikke helt »ryddet lin-
jen«, så af og til brød man ind i en 
samtale. Brugsen var også det 
sted, hvor man kom for at få en 
sludder, også selv om man måske 
ikke skulle handle. 

SOMMERHUS I SVANKJÆR
Agger og Thy betog os, så hjemme igen blev vi 
enige om, at hvis vi engang skulle få råd til et som-
merhus, skulle det ligge i Thy. Vi blev færdige på 
seminariet i 1967 og fik embede i Grindsted, hvor 
vi stadig bor. 

I 1972 havde vi økonomisk muligheden for et 
sommerhus, syntes vi, og vi købte gennem ejen-
domsmægler Smed i Hurup en naturgrund på 
Skovlyvej i Svankjær. I 1973 stod vores hus, arki-
tekttegnet og bygget af lokale håndværkere, klar 
til vores første sommerferie i Thy. Det blev en rig-
tig skøn sommer sammen med vores første barn, 
en søn på to år, og så med familie, venner og be-
kendte, som absolut måtte komme forbi for lige at 
opleve eksperimentet, for et eksperiment var det. 
En af gæsterne udtrykte det sådan: »Tillykke med 
det sommerhus, I har haft«. Råd til det, regnede 
de ikke med, vi havde. Heldigvis gik det.

Huset stod godt, men vinden havde frit spil. Der 
skulle plantes læhegn. Dertil fik vi hjælp af vores 
nærmeste lokalnabo, Edward Nielsen, der med 

En af gæsterne udtrykte 
det sådan: »Tillykke 

med det sommerhus,  I 
har haft«. Råd til det, 
regnede de ikke med, 

vi havde.

Skovlyvej, hvor Tove og Christian har sommerhus.
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hest og plov lavede furer til beplantning. Bekendt-
skabet med Edvard var godt. Han var altid hjælp-
som, og så var han sjov og interes-
sant at snakke med, selv om hans 
Thy-mål ikke altid var lige let at 
forstå, især ikke for vores børn. De 
var altid velkomne hos Edward, 
og der var meget spændende at 
opleve hos ham, gammeldags 
landbrug med køer, grise, høns, 
moskusænder og ikke mindst flot-
te heste. Men selv at gå derned ville de ikke. De 
forstod simpelthen ikke et ord af, hvad han sagde.

Huset på Skovlyvej blev et fristed, hvor vi og vo-
res tre børn var glade for at være, og hvor alle vo-
res småferier og en del af sommerferien blev holdt. 
Og hvad var det så, der gjorde stedet så dejligt og 
tiltrækkende? Naturligvis betød det meget, at fa-
milien var samlet, og at vi holdt fri fra en travl 
hverdag, men det var ikke det hele. I de andre 
sommerhuse var der gode naboer og for børnene 
spændende legekammerater. Og så var der masser 
af plads, naturen lige uden for døren, en natur der 
appellerede til fantasien. Vesterhavet var ca. 4 km. 
væk, dejligt og farligt, men lige på den anden side 
af vejen lå skoven med »den lille sø«, P. Madsens 
Kær, hvor børnene trygt kunne bade og sejle i vo-
res gummibåd. Herlige sommeroplevelser! Turen 
op over marken til Thomsen i den gamle »Brugs« 
var også en sjov og spændende oplevelse. Han var 
altid rigtig hyggelig at snakke med, og som i Ag-
ger var der også her som regel en del lokale, der fik 
sig en sludder.

FRA SOMMERHUS    
TIL HVERDAGSHUS
Det var dengang. Nu er vores børn for længst 
voksne, men de holder stadig meget af Thy, som 
jo var rammen om så mange gode oplevelser i de-
res barndom. De og deres familier benytter meget 
gerne huset på Skovlyvej i det omfang, det passer 
ind i deres planer - og vores!

Naturen er stadig lige uden for døren. En travetur 
langs stranden er altid dejlig, men det er nu mest 
skoven, vi benytter os af. Der er en stilhed og ro, 
man ikke finder andre steder. Vi følger årets gang, 

samler blomster, bær og frugter, 
porseblade m.m. til en god snaps 
og dejlige svampe. Vi tilbereder 
med det samme eller lægger i fry-
seren som vinterforråd. Naturens 
rigdom er mangfoldig.

Fugle- og dyrelivet er vi også me-
get optaget af. Hvert forår cykler 
vi en morgentur ind i skoven, in-
den solen står op. Vi repeterer 

fuglestemmerne, efterhånden som fuglene vågner, 
og hvis vi er heldige, ser vi forskellige dyr, men 
det er nu mest råvildt og kronvildt, vi er på udkig 
efter. Hvert år byder på nye overraskelser.

Efter at vi er blevet pensionister, har vi mere tid til 
at være i Thy flere gange og i længere perioder af 
gangen. Vi kører af og til ture for at udforske land-
skabet, gør bl.a. holdt ved de mange gamle mid-
delalderkirker, der findes i Thy. I bogen »Kirkerne 
i Thy«, som Museet for Thy og Vester Hanherred 
udgav i 2009, finder man mange gode oplysnin-

Naturen er stadig lige 
uden for døren. Der er 
en stilhed og ro, man 

ikke finder andre 
steder.

Agger Skole.

Per Madsens Kær, Thy’s bedste badestrand.



1414

ger. Og så benytter vi os af de mange gode tilbud, 
der er i området bl.a. i Nationalparken. Vi besøger 
den gamle købstad Thisted med gode forretnin-
ger, teater- og biograftilbud, og i nærområdet er 
tilbuddene også mange. Der er gode arrangemen-
ter i forbindelse med kirken og sognehuset. Vi var 
bl.a. med til færøsk sang og dans, da Kingokoret 
sidste år i påsken besøgte Hvidbjerg Kirke, og også 
med den dejlige dag, hvor den meget smukt ud-
smykkede og renoverede kirke blev indviet i no-
vember. I år oplevede vi for første gang en smuk 
og indholdsrig pinsemorgen ved Lodbjerg. Det 

bliver bestemt ikke sidste gang, vi deltager i det 
arrangement.

Vi har efterhånden lært mange interessante, rare 
og hjælpsomme mennesker at kende i nærområ-
det, og så er vi blevet medlemmer af Svankjær 
Petanque-klub. Det har også på dejlig vis givet nye 
bekendtskaber.

Jo, vi faldt til, ikke kun i Agger i 1965, men i det 
hele taget i Thy, som vi synes er et rigtig godt sted 
at være.

Tove og Christian Homilius

 I foråret 2015 fik Klitsognene besøg af et Færøsk kor, som bl.a. bød op til kædedans.

FÆRØSK AFTEN
Iben Bager Sjødahl, præst i Snedsted, har sammen 
med Mellemkirkeligt Stiftsudvalg været på Færø-
erne og oplevet det færøske kirkeliv, den særegne 
færøske kultur - og den storslåede natur. Iben vil 
dele sine oplevelser fra turen med os »i ord og bil-
leder«. 
Kristian Mogensen sidder ved klaveret, og under-
vejs vil vi synge alle de sange, vi elsker.
Aftenen finder sted onsdag den 26. oktober kl. 
19.00 i Sognehuset. Det er gratis at deltage.

INVITATION TIL 
KLITSOGNENES 
SPILLEFUGLE!

Som noget nyt arrangeres der hyggeaf-
ten i sognehuset den 11. oktober kl. 
19.00. Medbring eventuelt kaffe, kage 
og andet tilbehør. Hvis man har ander-
ledes spil, så medbring dette til denne 
hyggeaften.

Hvis der viser sig at være stor tilslut-
ning, gentages aftenen den 25. okto-
ber, den 8. og 22. november og den 
6. december.

Mere info kan fås hos Mona Worm på tlf. 
21 76 69 71 og i beboerforeningens blad. 
Det er selvfølgelig gratis at deltage.
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Søndag den 11. september kl. 10.30 holdes der 
høstgudstjeneste i Klitsognene. Knud Bunde 
Nielsen kommer med et bud på, hvad bøn - f.eks. 
i forbindelse med høstgudstjeneste - kan betyde 
for et menneske.

Herre vor Gud,
Vi takker for høsten.

Vore haver og marker,
træerne og buskene

har båret frugt.
Vi har sået og plejet.

Vort arbejde var ikke omsonst.
Taknemmelige kan vi høste.

Vi takker dig vore hænders gave,
for vor fornufts rigdom,

for at vi lykkes med hinanden
Vi vil dele, hvad du skænker os

Herre hjælp os til et taknemmeligt liv.

Ethvert klogt hoved ved, hvad man skal mene 
om det at bede: Det er et fremskridt, når folk 
»vokser fra« bønnen. Hvis overhovedet, så er 
bøn kun for håbløst syge og stillet over for dø-
den. 
For min krop er dette synspunkt slet ikke op-
lagt. Den beder løs uden at få tilladelse fra ho-
vedet og intelligensen. Drikke vand af en kilde 
efter en lang vandretur og vor krop strækker 
sig af taknemmelighed. Den der vil reducere 
dette til kun at være en kemisk proces, ampu-
terer sin sjæl. Et bad i de skummende bølger og 
vor krop bliver til et »Lover den Herre«. Stillet 
over for syge og ulykkelige mennesker bliver vi 
ofte stumme. Kroppen derimod ved hvad den 

Kroppens bøn…

HØSTGUDSTJENESTE

skal »sige«: Dens holden i hånden og strøg over 
panden er også en klage- og forbøn. Et nyfødt 
barn, en frisk kærlighed, et overstået sygeleje. 
Takken vælder op i mig. Var vort hoved blot 
lige så klog som vor krop!
For mennesker er bøn lige så naturligt som at 
spise og drikke. Der er derfor intet skamme-
ligt, barnligt og underligt ved at bede. Men-
nesket må formulere sig over for sin skæbne. Er 
til stadig i en slags dialog med tilværelsen, det 
være sig om det ved det eller ikke.
For det meste er vi mennesker os selv nok. 
Man taler med hinanden, med venner og børn, 
og anser at det rækker.
Men nogle gange rives sløret væk og du må 
give efter for dit behov for trøst og lykkefø-
lelse. Man rammes af besværligheder - hvoraf 
lidelsen måske er den største - og da rækker det 
ikke med alle de andre relationer. Man må for-
mulere sig mod det Hele: Imod livet. Eller når 
nogen overvældes af livets usigelige rigdom og 
skønhed. 
Bønnen er i virkeligheden kærlighedens sprog. 
Det er den mellem mennesker - kan du huske, 
dengang du bønfaldt hende om at blive din - og 
det er den mellem Gud og mennesker. Tør vi 
håbe på, at bønnen går i opfyldelse? Kan man 
nu stole på det? Ja, det er man faktisk nødt til, 
for vi har ikke nogen anden udvej. Sådan er det 
at være bedende.
Vi er mange som må leve videre uden opfyldel-
sen. Det betyder ikke at vore bønner har været 
forgæves. Min erfaring er at selve nærværet til 
Gud gør noget med angsten og ensomheden, 
vi får hvile. Som lykken mellem to arme. Det 
vælder op i os. »Gud være lovet«, og vi aner 
evigheden. Derfor: »Lad os alle bede…«.
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LYS, VAND, NAKKE
Det begynder at ligne en ide: Der sker en hel mas-
se, som måske endog kan udvikle sig endnu mere: 
At koble de tre klitkirker sammen gennem ud-
smykninger med en kunstnerisk tråd er rigtig godt 
tænkt. Nu kan vi køre eller vandre mellem de tre 
kirker og ane forbindelser og betydninger, som 
bringer kirkerne i dialog med hinanden, med hi-
storien, med landskabet og med os.
Med religionshistorikerens blik er det interessant, 
hvordan forskellige religioner forholder sig til bil-
ledlige og andre kunstneriske ud-
tryk. Den muslimske moské viser 
aldrig forsøg på at fremstille det 
guddommelige eller det af Gud 
skabte liv. Det vil være en kræn-
kelse af Gud og af livet selv. I sy-
nagogen finder vi sjældent kunst-
neriske udtryk. I det indiske tem-
pel findes et hav af menneskelig-
nende gudefigurer. I kristne kir-
kebygninger har udsmykningen 
altid spillet en væsentlig rolle. 
 

KIRKEKUNST OG    
-UDSMYKNINGER GENNEM   
TUSIND ÅR 
Danske middelalderlige kirker rummer inventar 
og udsmykninger fra henved 1000 år. 

Det er ikke så sært, at man 
som regel mærker en særlig 
stemning og en vis andæg-
tighed, når man således træ-
der ind i historien. Vi ser og sanser tid der er gået 
og går, liv og død i en stadig vekslen. Hver perio-
de, ja hvert århundrede taler til os: middelalder, 
reformation, renæssance, barok … Hver periode 
har sit udtryk, sin stil, sine farver, sit særlige snit. 
Klitkirkerne i Svankær, Lodbjerg og Ørum er alle 

tre middelalderkirker, byggede i 
perioden 1200-1500. Nu har 
kunstnerne Maja Lisa Engelhardt 
og Peter Brandes føjet et moderne 
udtryk til kirkernes udsmykning.

KUNST I RUMMET,  
KUNST I KIRKEN
Kunst på væggen derhjemme, på 
et kunstmuseum eller på en insti-
tution - kort sagt i et profant, et 
ikke helligt rum - lægger hele for-

tolkningen over til beskueren. Kunst som ren 
æstetisk udfoldelse lader os på en måde alene om 
fortolkningen: Hvad har kunstneren tænkt? 
Hvordan rammer det mig? Hvad lægger jeg i det? 
I mødet mellem værket og beskueren bliver noget 
til: enten en forståelse og bearbejdning af værket 
eller en afvisning, fordi man ikke forstår, hvad det 
handler om eller forestiller. Vores fortolkning bli-
ver farvet af os selv, vores liv og erfaring, smag og 
stemning. 
God kunst bliver man aldrig færdig med. Indtryk-
ket fra et vellykket kunstneriske udtryk bliver 
»hængende« og hver gang du vender tilbage til det, 
kalder det på nye tolkninger og forståelser. Det 
pirrer, det provokerer, det vækker nysgerrighe-
den. Eller det siger på sin sære ordløse måde lige 
præcist, hvad du går og tænker over, men ikke rig-
tigt kan formulere. Sproget kan sommetider synes 
så fattigt.
Når kunst derimod anbringes i en kirke får den en 
bestemt retning og mening. Kirkens rum ansporer 

Når kunst derimod 
anbringes i en kirke får 
den en bestemt retning 

og mening. Kirkens 
rum ansporer os til at 
prøve at tolke og forstå 

kunstværket med 
reference til kristen-

dommens kernemyter.

Pakhuset i Krik, hvor Peter Brandes’ kunst 
til Hvidbjerg Vesten Aa Kirke blev vist.
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os til at prøve at tolke og forstå kunstværket med 
reference til kristendommens kernemyter.

HVOR KOMMER LYSET FRA?
Denne sommer har vi på Heltborg Museum under 
udstillingstitlen »Påskemorgen i Lodbjerg« kunnet 
se Maja Lisa Engelhardts nye monotypier i en fin 
ophængning. På Heltborg Museum valgte man at 
eksponere værkerne i et til lejligheden nyindrettet 
lokale med vinduerne og dermed lyset udefra 
blændet af. De mange små værker korrespondere-
de fint og intimt med hinanden i den nænsomt ar-
rangerede belysning. De er allesammen en slags 
meditationer, refleksioner og variationer over den 
samme figur, som mange af os i sognet kender så 
godt fra Lodbjerg Kirke. En del af dem kan i øv-
rigt ses i den nyligt udgivne bog: »Opstandelsesly-
set«.

Ud af intet kommer du gående 
som i en drøm 
ud af intet kommer du 
blødt gående
ud af mørket træder du 
som en skygge af lys
ikke af solen, ikke 
af lampers nat 
men ud af intet, blødt gående
(1967)
Det er et forelskelses- og kærlighedsdigt: mødet 
med den elskede overvælder én. Man ser ikke an-
det end den elskede, der fylder alting og der er 
ikke andet.
Prøv at se Maja Lisa Engelhardts Lodbjerg-skik-
kelse i digtets lys. En skikkelse kommer imod os - 

Maja Lisa Engelhardts 
udsmykning af 

Lodbjerg Kirke handler 
efter min opfattelse om 
lyset, det guddomme-
lige, det gyldne, det 

livgivende og fremmer 
et særligt lys i hele 

kirkerummet. »Påskemorgen«: Monotopi af Maja Lisa Engelhardt

Nu kan man jo hævde at når udstillingen hedder 
»Påskemorgen«, så viser den tydeligt hen til en 
kristen-religiøs reference. Alligevel får de i denne 
museumskontekst en anden dimension. Det åbner 
andre døre ind til andre fortolkninger hos os. 
Hvad er kunstnerens ide med figuren? Hvor kom-
mer han (eller hun) gående fra? Hvad siger det 
mig?

Da jeg første gang i 2009 så den dengang nyud-
smykkede altertavle i Lodbjerg Kirke med de tun-
ge bronzefløjes figur, (der repeteres som lys skygge 
mod mørke og mørk skygge mod lys,) tænkte jeg 
straks på et digt af den poetisk geniale Jørgen Gu-
stava Brandt:
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eller går væk fra os; en skikkelse og bevægelse der 
kontrasterer lys og mørke. En skikkelse der træn-
ger sig på og vil være tilstede i vores liv. 
Se omvendt digtet i lyset af altertavlen. Digtet kan 
nu tolkes religiøst. Påskens budskab omsættes her 
i ordets sprog - lys og mørke kæmper, men mørket 
får ikke bugt med lyset. Opstandelsens håb tændes 
- som et lys. Som en skygge af lys. 
I en kristen forståelse er Jesus med 
sin ubetingede kærlighed lys i 
mørket. Mørket, døden er der he-
le tiden. Den levende Jesus går ind 
i dødens mørke (til venstre); den 
døde Kristus kommer genopstået 
ud af mørket. 
Maja Lisa Engelhardts udsmyk-
ning af Lodbjerg Kirke handler 
efter min opfattelse om lyset, det 
guddommelige, det gyldne, det 
livgivende og fremmer et særligt 
lys i hele kirkerummet. Den sarte solgisel i det 
gamle kalkmaleri på korbuevæggens nordside, har 
fået nyt liv gennem bronzens lue og de gule bænke 
med bladguld i gavlene. Lodbjerg handler om lys, 
der bliver til. Om skabelsesmytens »der blev lys« 
og at mørket ikke fik bugt med lyset. 

HVILKEN FARVE HAR VAND?
Da jeg første gang så Peter Brandes´ mosaikker i 
ruderne i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke blev jeg let-
tere overvældet af lysets blå fald ind i skibet og alt 
det gyldne i koret. Jeg blev lidt bekymret, for det 
slog mig med en næsten klaustrofobisk følelse, at 
jeg jo ikke længere kunne lade blikket søge ud 

gennem de gamle ruders klare 
transparente glas. Hvem har ikke 
under en kirkegang, (måske mens 
præsten prædikede!) ladet øjet søge 
op mod en blå eller grå himmel, 
regndråbernes fald, en fugl i flugt, 
en smule gren eller bladene i vin-
dens uro på et højt træ? Nu brem-
ses tankens flugt af dåbsmotivet, 
alt det blå varieret og brudt af 
gult, grønt og provokerende blod-
rødt. 
Tanker behøver ikke nødvendig-

vis en klar transparent rude for at flyve. De kan 
også flyve indad! Brandes´ ruder synes sært på-
trængende og insisterende, fordi de lukker rum-
met af for vinden og fuglens flugt. Man overlades 
til sig selv og tanker om dåbens betydning. For der 
er et gennemgående dåbsmotiv. Det er vi ikke i 
tvivl om.
Der findes i buddhistisk tradition en fortælling om 
en kvinde, der havde mistet sin lille søn. Han var 
død og hun var fortvivlet. Hun opsøgte Buddha, 
som bad hende gå ned i landsbyen og hente et sen-
nepsfrø i det hus, som ikke havde mærket døden. 
Hvis hun kunne bringe ham et sennepsfrø fra et 
hus uden sorg og smerte, ville den døde søn vende 
tilbage. Hun opsøgte hvert hus, men fandt selvføl-
gelig ikke et, som døden, sorgen og smerten ikke 
havde hjemsøgt. Hun indså hvad Buddha mente - 
at ingen undslipper. Det er et livsvilkår. Buddha 
sendte hende hjem med den erkendelse.
Buddhismen lader altså den fortvivlede og for-
tabte i stikken - alene med sig selv og sin fortviv-
lelse. Buddhismen peger mod erkendelse, men ik-
ke mod trøst eller hjælp. Den kritiske vil sige, at 
buddhismen kun peger mod ensomheden.
Vand har ingen farve i sig selv, men får farve gen-
nem spejlinger i himlen. Dåbsvandets symbolik 
bliver pludselig særlig stærk hér. Dåben tolket 
som overøsning af den kærlige hjælpende hånds 
varme. Når man står alene tilbage med sorgen, 

De tre klitkirker 
rummer tilsammen en 

umådeligt fin og 
påtrængende kunst, der 
både binder sammen i et 

fællesskab og løsner, 
så den enkelte kan 

tænke frit.

»Jesu dåb«. Glasmaleri af Peter Brandes 
i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke
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smerten, tvivlen, angsten, så sendes man ikke bort 
- men hjælpes frem af den kærlige hånd, overøst af 
tilgivelsens genfødselsvand.
Buddha sendte kvinden bort med en erkendelse. I 
kristendommen mødes man af dåbens invitation 
til at bøje sig og tage imod. 

DEN BØJEDE NAKKE
Nakker kan sige så meget. Den bøjede nakke. Den 
bagudvendte nakke. Den afvisende. Den knejsen-
de. Den mystiske og ansigtsløse.
Ingen har vel som kunstneren Vilhelm Hammers-
høi (1864-1916) formået at lade en nakke være det 
tavse omdrejningspunkt for en kunstnerisk for-
tolkning af menneskelig indadvendt stilhed og 
eftertanke. I de mest interessante af Hammershøis 
billeder ser vi ikke figurernes udtryk. Kvinden står 

med ryggen til eller den unge læsende mand bøjer 
hovedet ned mod sin bog. I mange billeder er der 
slet ingen personer, men mennesketomme rum, 
der råber på mening. Det fraværendes insisteren på 
at blive hørt.
Tilbage til nakken. I Peter Brandes’ glasmosaikker 
i Hvidbjerg Vesten Aa spiller for mig at se netop 
nakken en vigtig rolle. Selv i bronzefiguren, som 
står i den nordlige dørniche har den gode hyrde et 
særligt »drej« med nakken. Han lægger det for-
pinte hoved lidt på skrå, og man får lyst at gå hen 
og lægge hånden trøstende i halsens runding.
Men hvad er det med nakken? Nakken udtrykker 
følelsen af smerte, ydmyghed, håb, overgivelse. 
Brandes´ figurer i kirken er alle ligesom ramt af 
fortvivlelsen - bøjer nakken i modløshed der gen-
nem dåben bliver til modtagen. Essensen af det 
kristne budskab: tager du imod dåben, tages du 
imod og kan gå ud som et frit menneske. 
Så vender vi tilbage til kunst, udstillet i et profant 
rum. Flere af Brandes’ værker var denne sommer 
samlet i udstillingen »Hyrden og dåben« i Pakhu-
set Krik. Pakhuset fik i en som altid fin, enkel og 
stramt disponeret udstilling sat kunstnerens arbej-
de til diskussion. I modsætning til den enstrengede 
udstilling i Heltborg, der udelukkende viste mo-
notypier med Lodbjerg-figuren, var der her kob-
let forskellige af Brandes´ mange udtryk.
Brandes har altid arbejdet i forskellige materialer 
og genrer som glas, keramik, grafik, foto. Han 
eksperimenterer, men har tydelige referencer til 
antikke og klassiske figurer og former.
Spændende er gipsafstøbningen af hyrden, som 
står støbt i bronze i Hvidbjerg Vesten Aa kirke. 
Nu kan man pludselig se referencen til den antikke 
kunst og den berømte »Kalvebæreren«, Moschofo-
ros (c. 500 f. Kr.)

TRE KIRKER I DIALOG
På det symbolske plan er der skabt en usynlig tråd 
mellem de tre kirker. Senest beriget med Maja Lisa 
Engelhardts kors ved Ørum Kirke.
Det smukke mørke bronzekors står på en Golga-
tha-sten ved det sydlige dige, siret og »kanneleret« 
af dybe ujævne ar. Banker man med knoen let på 
korset, høres en rungende lyd som en klokke eller 
som en lydlig tråd ned gennem århundreder, årtu-

»Den gode hyrde«. Skulptur af Peter Brandes 
i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke.
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sinder til begyndelsen på alting. Mod syd knejser 
Vestervig Kirke med en lang lang historie, mod 
vest fornemmes havet, mod nord bag kirken er 
skoven - klitplantagen - menneskers bolværk mod 
havet, mod øst står solen op.
De tre klitkirker rummer tilsammen en umådeligt 
fin og påtrængende kunst, der både binder sam-
men i et fællesskab og løsner, så den enkelte kan 
tænke frit. Kunst, der løsner de snærende bånd, 
sætter tanken og følelsen fri, laver hul igennem og 
peger mod noget andet. 
Mod det som ingen kan se. Vandet, lyset og nak-
ken kan vi se. Men hvad er vandets farve? Hvor 
kommer lyset fra? Hvilket ansigt kan vi se bag 
nakken?
Måske forstår man pludselig noget om livet og ek-
sistensens vilkår. Men ved man helt, hvad det er, 
man forstår?

Else Bisgaard, lektor og cand.mag. i religion og danskSkulptur af Maja Lisa Engelhardt på Ørum Kirkegård.

VELKOMMEN TIL SYDTHY PROVSTIS KIRKEHØJSKOLE
Efteråret i kirkehøjskolen byder på gode fortællinger, to om mor-
somme og alvorlige mænd, først Storm P og senere Charles Schultz 
- det er ham med Radiserne. Begge har noget på hjerte, de vil nå os, 
ved hjælp af humor og med deres tegninger. Vi vil blive taget med 
ind i de to herrers univers og lære dem bedre at kende, eller måske 
bliver det et spørgsmål om at huske og genkende! Så skal vi møde 
en helt særlig kvinde, Gudrun, hvis liv er en stærk og meget fin 
fortælling om at få livet givet og at tage fat på det.
Hvert efterår er der en dag, hvor vi i Danmark synger på dansk, Spil 
Dansk Dagen. I år vil vi synge sammen med højskoleforstander Jør-
gen Carlsen, fra Testrup højskole. Som altid slutter kirkehøjskolen 
efteråret med flæskesteg og ris a la mande, gudstjeneste og mere fest 
og fællessang.

Den samlede pris for efteråret 2016 bliver kr. 500 inkl. aftensmad og kaffe hver gang.
Ønsker man at deltage enkeltvis i aftenerne er prisen 150 kr. pr. gang. Dog 3. november kun 75 kr. 
Tilmelding kan ske på Sydthy Provstis hjemmeside (www.sydthyprovsti.dk).

Program: Aftnerne starter kl. 17.30 og slutter kl. 20.30
Torsdag d. 22. september: Morten Seindal Krabbe: »Storm i Thy«.
Torsdag d. 6. oktober: Knud Erik Holck Lægsgaard: »Gud er god og du er rund«.
Torsdag d. 27. oktober: Leif Kallesen: »Kan du læse mellem linjerne? Og hvad med de store linjer?«.
Torsdag 3. november: Jørgen Carlsen: »Spil-dansk-aften«.
Torsdag 24. november: Sarah og Søren Bundgaard: Adventsfest.
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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. Tirsdagsklubbens tovholdere er Anna Kathrine Eggertsen, Grethe Gramstrup, 
Vera Møller og Viola Nørgaard.

6. september - Poul Erik Thyland
Poul Erik Thyland er barnefødt i Agger, men forlod det Thy’ske i 1964, da 
han begyndte som menig i Søværnet. Godt fyrre år senere, i 2005, blev han 
pensioneret som orlogskaptajn. »Polle«, vil fortælle om sin opvækst i Agger, 
sit arbejdsliv midt i den kolde krig. I 1977-1978 eskorterede han f.eks. med 
fregatten Peder Skram kongeskibet Dannebrog til Leningrad. Foredraget 
vil dog også handle om Poul Eriks tilbagevenden til sin hjemstavn Agger, 
efter 50 år. Hvordan har byen forandret sig? I dag er Poul Erik en af de 
ildsjæle, som arbejder ihærdigt med at genstarte købmandsbutikken i Ag-
ger. Mød et spændende menneske, hvis livsmotto lyder: »Såfremt du ikke er 
under udvikling, så er du under afvikling«. 

4. oktober - Henning Søgaard
Tirsdag den 4. oktober møder vi Henning Søgaard, 
som i 1973 sammen med sin bror Bent startede virk-
somheden Idealcombi i deres forældres lade og senere 
i Ørum gamle skole. I dag er virksomheden Danmarks 
største uafhængige vinduesproducent og beskæftiger 
mere end 500 medarbejdere.

1. november - Knud Erik Sørensen: Ind med firetoget, og tilbage igen.
Knud Erik Sørensen ejer den økologisk drevne »Kildegård« i Vibberstoft. 
Han vil fortælle om, hvordan det var, at blive plantet om fra en lille jysk 
»flække« og til at vokse op i et arbejdermiljø i storbyen. Men det vil også 
være en fortælling om altid at have haft en - nogle syntes dengang utopisk - 
drøm om at blive selvstændig landmand, og hvad denne drøm førte med sig.

OBS: Sæt allerede kryds i kalenderen: søndag den 11. december indbyder Tirsdags-
klubben til julefrokost på Stenbjerg kro.

 Henning og Bent Søgaard, og den næste gene-
ration, Martin og Mikael Søgaard.
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FRA PASTORATETS 
FOTOALBUM
Jannik og Ole Wensien stod for op-
sætningen af korset på Ørum kir-
kegård. En journalist fra Tv2 Nord 
(»Vorherre Bevares«) var til stede.
Reportagen kan ses fra 4. september 
på TV2 Nord.
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SÆRGUDSTJENESTER
MORGENKAFFE

Såvel den 11. september som den 16. og den 30. oktober byder menighedsrådet på morgen-
kaffe og rundstykker i Sognehuset. Arrangementet finder sted kl. 9.15. Vi spiser sammen og øver 
en mindre kendt salme til gudstjenesten, som finder sted kl. 10.30 i Hvidbjerg Vesten Aa kirke.  
Tilmelding ikke nødvendig.

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

FAMILIEGUDSTJENESTE
I 2012 fik Klitsognene besøg af Jens Jødal, som stod 
for en familievenlig gudstjeneste med efterfølgende 
skattejagt. Dagen blev en succes - og sidenhen er der 
blevet tradition for et lignende arrangement hvert 
efterår. I år har vi igen inviteret Jens 
Jødal, og gudstjenesten søndag den 
25. september kl. 14.00 har som 
overskrift »Ham, Moses der plager«! 
Jens Jødal kommer dog ikke alene. 
Han medbringer Rune Hoff Laurid-

sen, som er søn af Svankjær Efterskoles tidligere forstander Arne Lauridsen.
Efter gudstjenesten organiserer Jens Jødal en skattejagt, der tager udgangspunkt i 
evangelieteksten. Vi deler os op i forskellige hold, og alle, uanset alder, 
vil kunne deltage i opgaverne. Bagefter byder menighedsrådet på kaffe. 
Programmet er skræddersyet for børnefamilier, men alle barnlige sjæle er mere 
end velkomne, uanset alder.

Jens Jødal
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KONTAKT
Præster: 
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28  
baau@km.dk

Knud Bunde Nielsen
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy
Tlf.: 97 94 81 28 
mail@knud-bunde-nielsen.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
pky@nst.dk

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

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

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

Præstens ferie
Bart har orlov i september 
og oktober. Knud Bunde 
Nielsen er vikarpræst i denne 
periode. Knud har dog ferie 
fra den 20. til og med den 24. 
oktober.

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

SEPTEMBER
Torsdag den  1.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Tirsdag den  6.  kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (v. Poul Erik Thyland).
Torsdag den  8.  kl. 19.00 - 21.00:  Huleaften m. gruppen »Medvind«.    
    (Aladdins Hule, Hurup). 
Søndag den  11.  kl. 9.15 -10.15:  Morgenkaffe inden gudstjenesten.
Tirsdag den  13.  kl. 19.00 - 21.00:  Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget.
Søndag den  25.  kl. 14.00 - 16.00:  Børnevenlig gudstjeneste (Hvidbjerg Kirke)  
    med efterfølgende familieløb i præstegårdshaven.

OKTOBER
Tirsdag den  4.  kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (v. Henning Søgaard).
Onsdag den  5.  kl. 19.00 - 21.00:  Menighedsrådsmøde.
Torsdag den  6.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Tirsdag den 11.  kl. 19.00 - 21.00:  Første hyggeaften (org. Beboerforening.Ved stor   
    tilslutning gentages aftenen på følgende datoer:    
    25. oktober, 8. og 22. november, 6. december)
Torsdag den  13.  kl. 19.00 - 21.00:  Huleaften (Aladdins Hule, Hurup). 
Søndag den  16.  kl. 9.15 -10.15:  Morgenkaffe inden gudstjenesten.
Onsdag den  26.  kl. 19.00 - 21.00:  Færøsk aften (v. Iben Bager Sjødahl Nielsen).
Søndag den  30. kl. 9.15 -10.15:  Morgenkaffe inden gudstjenesten.

NOVEMBER
Tirsdag den  1.  kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (v. Knud Erik Sørensen).
Torsdag den  3.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Torsdag den  10.  kl. 19.00 - 21.00:  Huleaften m. Jakob Mogensen (Aladdins Hule, Hurup). 
Mandag den 14.  kl. 19.00 - 21.00:  Filmaften - Maries Historie.
Søndag den  20.  kl. 19.00 - 21.00:  Aftenkirke (Lodbjerg Kirke).
Onsdag den  23. kl. 19.00 - 21.00:  Menighedsrådsmøde.
Lørdag den  26. kl. 12.00 - 17.00: Julemarked (org. Beboerforeningen). 
   kl. 14.00:  Børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg V.Aa Kirke.
Onsdag den 30.  kl. 19.00 - 21.00:  Menighedsrådsmøde.


