S O G N E NY T
HVIDBJERG · ØRUM · LODBJERG
GUDSTJENESTER
SEPTEMBER

NOVEMBER

Søndag den 3.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00
Ivan Tabrizi, kirkekaffe. Bemærk tidspunktet!

Søndag den 5.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
Bart. Alle Helgen Gudstjeneste. Morgenkaffe i
sognehuset fra kl. 9.15.

Søndag den 10.: Lodbjerg - 19.00 Bart.
Aftenkirke, efterfølgende suppe og sangarrangement i
klitplantørens jagtstue.
Søndag den 17.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
Bart. Høstgudstjeneste. Morgenkaffe i sognehuset fra
kl. 9.15.
Søndag den 24.: Ørum - 10.30 Bart, kirkekaffe.

OKTOBER
Søndag den 1.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00
Bart. Familiegudstjeneste. Efterfølgende skattejagt i
præstegårdshaven.
Søndag den 8.: Lodbjerg - 10.30 		
Bart, kirkekaffe.

Søndag den 12.: Ørum - 10.30 Bart.
Søndag den 19.: Lodbjerg - 10.30 Bart.
Søndag den 26.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
Bart.

DECEMBER
Lørdag den 2.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00
Børnevenlig gudstjeneste med evt. Luciaoptog. Julemarked i Sognehuset (kl. 12-17, org. Beboerforeningen).
Søndag den 3.: Ørum - 10.30 Bart, kirkekaffe.

Søndag den 15.: Ørum - 9.00		
Ivan Tabrizi, kirkekaffe.
Søndag den 22.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
Iben Bager Sjødahl.

SEPT.
OKT.
NOV.

20 17

Søndag den 29.: Lodbjerg - 9.00		
Ivan Tabrizi.

LUTHER – EN OVERRASKENDE
UNGDOMMELIG FØDSELAR!
I efteråret fejres 500 års dagen for reformationens
som teologisk pedanteri,
begyndelse. I slutningen af 1517 menes Luther
kun relevant for nogle få
nemlig at have offentliggjort 95 teser mod afladskirkeligt interesserede.
handlen, tanken om, at man kunne opnå frelse ved
Men sådan behøver det bestemt ikke at være!
at betale et bestemt beløb til den katolske kirke.
Mange af de lutherske kerneideer er - tror jeg Som det dengang var kutyme i universitetsbyen
faktisk overraskende aktuelle. I denne artikel vil
Wittenberg, hvor Luther boede, valgte han den
jeg prøve at kigge lidt nærmere på nogle af Lu31. oktober 1517 at slå teserne op
thers kritikpunkter og udforske,
på Slotskirkens dør. Teserne - ophvad de kunne have af betydning
rindeligt kun ment som debatosom et korrektiv til tendenser i voMange af de lutherske
plæg - vakte stor opsigt og blev
res tid. Enhver tolkning er selvfølkerneideer er hurtigt spredt igennem Tyskland
gelig altid blot en personlig og oftror jeg - faktisk
og Vesteuropa.
te ensidig tolkning. Men jeg håber
overraskende aktuelle.
Hurtigt blev reformationen dog
alligevel, at nedenstående giver
mere end blot en kritik af afladsstof til eftertanke.
handlen. Luther og hans ligesindede gjorde også oprør mod hele tanken om, at
AFLADSHANDLEN - 			
man kunne sikre sig frelsen igennem en bestemt
FRA MIDDELALDEREN TIL I DAG
levemåde, gode gerninger eller kirkens forbøn.
Desuden var Luther meget kritisk over for den kaMan kan ikke købe sig til frelsen! Nu er frelse ikke
tolske kirkes måde at tolke Biblen på. Skriften
et ord, vi særligt ofte bruger. I vores tid er vi ikke
skulle være hvermandseje og ikke forbeholdt en
særlig optaget af livet efter døden. »Lykken« derilukket kreds af græsk- og hebraiskkyndige.
mod, et lykkeligt liv, det er, hvad vi higer efter.
Men kan man købe sig til et lykkeligt liv?
Man kunne spørge, om de reformatoriske stridspunkter overhovedet har relevans for os i dag.
Hvis Luther levede i dag, ville han uden tvivl væMange af Luthers grundidéer og hans opgør mod
ret overrasket over, hvor meget penge betyder i
datidens katolske kirke kan virke som et overstået
vort samfund. I 1500-tallet blev penge kun sjælkapitel. Og måske virker mange stridspunkter
dent brugt. De allerfleste mennesker betalte skat i
natura (de såkaldte tiender af høsten) og byttede
sig til forbrugsvarer, de ikke selv producerede.
I vort samfund derimod har (næsten) alt en værdi,
udtrykt i penge. Penge fylder meget mere end nogensinde. Og vi tror - bevidst eller ubevidst - at
der er en ubrydelig sammenhæng mellem rigdom
og lykke. Det viser sig tydeligst i reklamerne, som
hele tiden omgiver os. Du skal købe netop den
parfume eller den bil, hvis du vil score nogen. Du
kan ikke undvære et samtalekøkken, hvis du skal
have et hyggeligt familieliv. Du skal gå i et bestemt
slags tøjmærke, hvis du ikke ønsker at være fuldstændigt yt og ensom. Hvis du vælger netop denGustav Spangenberg: Luther musicerer med sin familie
(et maleri fra omkring 1875).
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ne forsikring eller denne bank, vil du fremover
være fri for enhver bekymring. Og dette rengøringsprodukt eller denne færdigmad vil med garanti få dig til at få ros fra gæsterne eller frigøre tid
til familielivet. Gang på gang viser reklamerne, at
der findes en sammenhæng mellem det, man køber, og den lykke, man ønsker at opnå.
Luthers kritik, at vi ikke kan købe os til frelsen, til
lykken, er her måske heller ikke helt uaktuel. For
er det sådan, at jo rigere man er, desto mere lykkelig er man? Meget, vi i dag betragter som næsten uundværligt (pensionsopsparing, udenlandsferie, legetøj, fredagsslik, koncertbesøg og idræt,
fjernsyn og internet), var for mange en uopnåelig
luksus for blot hundrede år siden. Men er vi for
den sags skyld lykkeligere nu end før? Min kone
og jeg, vi er faktisk rørende enige om, at vi kunne
smide mindst halvdelen af de ting, vi ejer, ud. Næsten uden at vi ville kunne mærke det. I årenes løb
har vi samlet utrolig meget, som vi egentligt nemt
kunne undvære. Problemet er bare, at vi er dybt
uenige om, hvilken halvdel det så er, der skal smides ud!
Er frelsen og lykken ikke dybest set noget, vi får
foræret? En morgentur i naturen, et intenst møde
med et andet menneske, familien, lidt fritid, et
meningsfyldt arbejde, kærlighed… Evangeliets
tiltale, gudstjenestens nærvær, fællesskabet i salmesangen… Er det ikke den slags ting, der gør livet værd at leve?

Reformationsjubilæet fejres på mange måder.
Viborg Stift og Viborg bryghus har f.eks. i fællesskab
lanceret tre nye øl.

IKKE GERNINGERNE, 			
MEN TROEN ALENE!
»Man frelses ikke ved gerninger, men ved troen
alene!«. Sådan lød et af reformationens slagord.
Men »gode gerninger« er stadigvæk højt i kurs, når
man ønsker at opnå lykken. Fjernsynet er fyldt
med programmer, som skal overbevise danskerne
om at dyrke mere motion, spise rigtigt, ikke drikke for meget og i hvert fald ikke ryge, ... Vi skal ud
på arbejdsmarkedet og gøre nytte. Vi skal jo nødig
være en byrde for samfundet.
Jeg synes, det er et temmelig ubarmhjertigt menneskesyn. Selvfølgelig er der en vis sammenhæng
mellem fysisk sundhed og åndelig velvære, men
ofte får man det indtryk, at et menneskes værdi
bliver målt efter, hvad man opnår i livet, eller efter
de ting, man formår. Livet bliver til en slags konkurrencestrid, og her kunne Luthers og Evangeliets ord tjene som et vigtigt korrektiv: Reformatorerne påpegede igen og igen, at livet med Gud og
vores medmenneske først og fremmest er en gave,
vi har fået. Vi skal ikke først gøre os fortjent til
det. Vi må nyde livet i troen på, at vi er Guds elskede børn, og vi må også lade andre få del i denne
gave. For selvom Gud ikke har brug for dine gode
gerninger, så har din næste brug for din indsats!

DYRKER VI STADIGVÆK HELGENER?
Egentligt burde vi kun sætte vores lid til Vorherre,
sagde Luther, men mennesket bruger utrolig meget tid på afgudsdyrkelse, konstaterede han.
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Hjemmealtret i vort hjem giver lys og kaldes for
en fladskærm. Det er i hvert fald utroligt, hvor
mange timer, vi i familien bruger foran det og
foran diverse andre skærme. Timer, som vi bestemt kunne have brugt på noget mere livgivende.
Men måske præges vores samfund også af en anden slags afgudsdyrkelse. Nogle gange har jeg på
fornemmelsen, at det moderne menneske sætter
både ansvars - og ambitionsniveauet meget højt i
forhold til sig selv. Det er, som om vi, i fravær af
en helgenkult, selv skal opføre os som »helgener«.
Det er en tendens hos den enkelte, men er det ikke
også en tendens i den måde, vi taler på i samfundet. De forventninger vi stiller til hinanden.
Vi vil gerne styre vores liv, være vores egen lykkes
smed. Vi vil gerne være solister og udrette noget
unikt. Vi skal tro på os selv, lyder devisen, men er
vi ofte ikke selv vores værste fjende? Det er godt at
have selvtillid, men egentligt er det hårdt, hvis vi
uophørligt skal piske os til at være den bedste, til
at leve op til de idealer, vi har om os selv.
Vi er ikke helgener. Mon ikke, der ligger en værdi
i det gennemsnitlige, i det hverdagsagtige, i at være god nok, som man nu er? Jo, der er altid plads til
forbedring i livet. Men det bliver uudholdeligt,
hvis vi tror, at det hele afhænger af os!

LATIN BRUGES STADIGVÆK!
For nylig havde jeg en lidt underlig oplevelse, da
jeg skulle købe noget til aftensmad. Ved udgangen
af butikken blev jeg stoppet af en dame med en Ipad i hånden, som gerne vil spørge mig om, hvordan min »købsoplevelse« nu havde været. Da jeg
kom hjem blev jeg samme aften ringet op af et
analyseinstitut, som ønskede, at jeg i en »tilfredshedsundersøgelse« gav udtryk for mit »helhedsindtryk« af mit sidste tandlægebesøg.
Ordene virkede ganske langt fra virkeligheden.
Tandlægebesøget var bare noget, der helst hurtigt
skulle overstås, og mit indkøb af aftensmad havde
jeg overhovedet ikke betragtet som en oplevelse.
Men analyseinstitutter og konsulenter har deres
eget sprog, og mere eller mindre tilfældige svar på
meningsmålingerne er ofte afgørende, når det
handler om at udvikle »forretningsmodellen« og
øge »kundegrundlaget«, også når det handler om
f.eks. tandlæger. »Din mening er meget vigtig for
os« - hører jeg igen og igen, når jeg ringer til et
firma, og i stedet for at kunne snakke med en medarbejder, støder på en computerstyret telefonsvarer.
Mon ikke analyseinstitutter og konsulenter er nutidens præster og paver? Jeg synes, det er helt utro-

I byen Wittenberg, hvor Martin Luther startede opgøret mod afladshandlen,
står denne skulptur, opstillet i jubilæumsåret 1817.
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ligt, hvor meget tillid og magt, vi giver til mene: livet har brug for krinkelkroge, for lejlighedsningsmålinger og konsulenter i denne verden. Vi
vise dødvande og strømfald… Vi kan dybest set
har en forventning om, at alt i livet kan ordnes og
ikke rette vores livsforløb ud og fjerne alle forhinoptimeres, og hvis det ikke lykkes, så tager vi på
dringerne i vores liv. Og heldigvis for det! Der
kursus, læser selvhjælpsbøger eller tilkalder en
kunne jo ligge en helt uventet gave i det, som du
specialist. For der må jo kunne gøres noget!
slet ikke selv planlægger…
Men er det »perfekte« liv virkelig
et liv, der er værd at efterstræbe?
REFORMATIONEN 		
…i vores moderne
Eller findes lykken netop i det usamfund har vi en
- ÆLDGAMMEL 		
perfekte? Lykken indebærer, med
tendens
til
at
forvandle
Luthers ord, at vi tør »synde tapMEN OGSÅ SPRITNY!
livets floder til kanaler.
pert«, dvs. forsøge at gøre vort
Sådan. Det var blot nogle personVi ønsker at strømline
bedste, gøre det man nu kan, og
lige strøtanker om, hvordan vi
vort liv, rette op på alt
stå til ansvar for det. Ikke at være
eventuelt kan ny-fortolke nogle
det kringlede og det
bange for at fejle. Lykken findes
reformatoriske basisintuitioner.
ujævne i vores liv. Men
ikke i det perfekte liv, men i det
Jeg ved godt, at jeg har været temkanaler er faktisk
levede liv - som indeholder både
melig ensidig i min lille analyse,
temmelig kedelige og
fejltagelser og succeser.
og at man kunne have været omensrettede. Og der ikke
Nogle gange synes jeg, at vi i vores
kring så meget andet. Desuden er
meget liv, der trives i et
moderne samfund har en tendens
frelsen er mere end blot et spørgskanal.
til at forvandle livets floder til kamål om lykke. Jeg tror dog, at renaler. Vi ønsker at strømline vort
formationsjubilæet er en lejlighed
liv, rette op på alt det kringlede og
til at se kritisk på vor egen tid og
det ujævne i vores liv. Men kanaler er faktisk temvort eget liv. Ecclesia semper reformanda: Kirken (og
melig kedelige og ensrettede. Og der er ikke mevi!) har uophørligt brug for en reform, et kursget liv, der trives i en kanal. Spørg blot biologerskifte.
Bart Vanden Auweele

THY-BORDET
Mandag den 4. september holdes der for femte år i træk »Thybordet«, og for tredje gang finder det sted på Svankjær Efterskole. »Thy-bordet« starter kl. 18.30, hvor man alle de steder i
Thy, der denne aften holder fællesspisning, synger »Blæsten går
frisk over Limfjordens vande«. Formålet er at udveksle ideer og
styrke fællesskabet uanset tilhørsforhold.
Menuen består af en forret med fisk, frikadeller og en dessert
med frugt.
Efter middagen vil der være information om de fremtidige planer for brug af efterskolens bygninger.
Alle er hjerteligt velkomne. Prisen er 75 kr. pr. person (inkl. en
øl, en vand eller et glas vin), og børn under 12 år spiser gratis.
Tilmelding er senest den 1. sept. til Jane Stefansen på 29 90 01 43
(jos2804@live.dk) eller til Jørgen Kristensen på 97 72 17 52 (joergena.
kristensen@gmail.com).

KIRKEBIL

Kirkebilkørslen varetages af
Hurup Taxi. Kirkebilen må
gerne bruges 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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LOKALE PRODUKTER
- BIAVL
I Klitsognene er der ikke længere skole eller børnehave, og der findes heller ingen
købmand eller fabrik. De allerfleste indbyggere kører udensogns til deres arbejdsplads. Men der findes undtagelser! Sognenyt starter en ny serie, hvor vi ønsker at sætte fokus på lokalproducerede varer. Bolsjer, honning, kartofler, kunsthåndværk, mælk, møbler og mange flere produkter bliver skabt i
sognene, enten af professionelle eller af glade amatører. I denne første artikel i serien handler det om biavl. (Red.)

Jeg hedder Jens Mogensen og bor i Svankjær med
min kone Lisbet og vores yngste søn Malthe. De
to ældste sønner er bogstaveligt talt fløjen fra reden. Den ene til Nord-Norge, hvor han arbejder
som sygeplejerske, og den anden til Malaga, hvor
han arbejder med marketing. De sidste 8 år har jeg
arbejdet i psykiatrien i Thisted kommune. Fra
august i år skal jeg undervise på STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) i Struer. Jeg er blevet
spurgt, om jeg vil skrive om biavl og honningproduktion. Det er min »særinteresse« - så jeg skal forsøge at begrænse mig.
Egentligt var det slet ikke mig der skulle være biavler, men min kone Lisbet. Hun startede i 1999
med at købe 3 bistader og melde sig ind i SydthyThyholm Biavlerforening. Her fik hun tildelt en
mentor, der hed Ole Mikkelsen. Han var kommunegartner, boede i Vestervig og kom hjem til os
for at hjælpe hende med at passe bierne. Ole blev,
på trods af at han var 30 år ældre end mig, min
bedste ven og nærmest end del af familien. Det
kunne ikke nytte, at vi kun sad og talte sammen, så
jeg kom med ud til bierne, og så var jeg »hooked«.
Lisbet var tilfreds med de 3 stader, men det harmonerede ikke rigtig med min filosofi om vækst,
så jeg overtog biavlen. Nu hjælper Lisbet til med
honningbehandling, produktion af dronninger og
regnskab.
I dag driver jeg biavl med omkring 80-100 stader,
med følgende fokusområder:
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•

Bifamilier for salg

•

Honningsirup

•

Mjød og øl

•

Honning

Jeg er pt. Formand for Sydthy - Thyholm biavlerforening, uddannet kyndig biavler og foretager
bi-syn, er registreret ved CBR (Centralregister for
biavl) og fødevarestyrelsen som primær producent
og fører egenkontrol og branche kode.
Vi har siden Nationalpark Thy blev etableret været certificeret Nationalpark Thy leverandør med
ret til at bruge logoet på honning, sirup, mjød og
øl med honning. Øllen er blevet til i samarbejde
med Geddal Gaardbryggeri, som brygger øllen på
basis af den honning, jeg leverer. Nationalparken
rummer nogle af Danmarks bedste arealer med
lynghede og lynghonningen er vores vigtigste
produkt og vores stolthed. Den blev sidste år, ved
Danmarks biavlerforenings 150 års jubilæum, kåret til den bedste i Danmark.

Det Lille Savværk sælger vores honning, men ellers sælger vi selv alle vores produkter, ved direkte
salg, ved Torvedage i Thisted og ved vores selvbetjeningsbod. Der udover sender vi, både til Tyskland og København.

mere blæsende og sprøjtninger hyppigere, er udbyttet efterhånden blevet mindre og mindre. Når
rapsen springer ud, sætter jeg honning magasin,
som de gerne skulle fylde. Når rapsen og hvidtjørnen er afblomstret er forårstrækket ved at være
slut. Og honningen høstes.

Salgssted.

Forårets honning laves på basis af raps.

Honning, mjød og andre lokalproducerede varer på
markedet i Thisted. Malthe står for salget.

I juni begynder jeg at lave småfamilier og parre
dronninger. De skal bruges til at skifte dronninger, der er blevet over to år gamle, til salg næste
forår og til at udvide antallet af bifamilier med.
Det foregår hjemme i haven og på det tidspunkt
står der gerne 50-60 småfamilier og 5-10 produktionsfamilier i min have, så der er en lystig summen.

Biavlen følger naturen og årets gang. For mig starter »bi-året« i slutningen af december, når jeg behandler bistaderne med en oxalsyre-behandling
mod varoa-mider. Mider er nemlig årsag til infektioner og bidød. Der har været meget pressebevågenhed omkring de seneste års store bitab, og forskere har i næsten alle tilfælde givet mangelfuld
varoa-behandling skylden, så det er om at være
påpasselig.
I februar er jeg ude og foretage foder-tjek, for at
sikre at de har foder nok i kasserne, til foråret
kommer. De seneste år har jeg helt konsekvent
fodret alle bierne. Foråret i Thy er efterhånden
ved at være en kold og blæsende omgang, hvor bierne har svært ved at skaffe føde nok. Bierne skal
gerne være i god udvikling, og derfor må de aldrig
mangle foder.
Bierne er indvintret på et magasin med ti tavler. I
april udvider jeg med et magasin mere, så de har
20 tavler at yngle i. I slutningen af april bliver de
familier, der ikke står fast i Nationalparken, flyttet
på rapstræk. Da rapsen dog tidligere og tidligere
kommer i blomst, og foråret er blevet koldere og

Lisbet Mogensen i gang med at omlarve
til dronningeproduktion.

Parring af dronninger i småfamilier, i haven.
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I slutningen af juli flyttes alle mine store familier,
der ikke står derude i forvejen, til klitten. Lyngen
er mit vigtigste træk, og det der gør området helt
unikt. Alle mine lyngbigårde ligger i Nationalpark
Thy. En i Lodbjerg, to ved Lyngby, en ved Stenbjerg og en ved Nørhaa.

Honningen er klar til at blive høstet.

Bierne fodres til vinter.
I september skal lynghonningen høstes, bierne
skal igen behandles mod varoa, og de skal fodres
til vinter. Jeg bruger ca. 15 kg sukker, som røres
op i vand, til hver bifamilie, så det bliver til en del
sukker. Biåret er ved at være slut. Efter 9-10 måneder, hvor meget fritid er brugt på bierne, er jeg
oftest også nået til et punkt, hvor det er ved at
hænge mig langt ud af halsen og bare skal overstås.
Det varer ca. en måned, så er jeg begyndt at savne
bierne igen.
Jeg vil ikke her komme ind på produktion af bifamilier, sirup, mjød og øl, hvilket er omfattende,
men kort gennemgå min honningproduktion.
Når honningen er moden til høst (det er den, når
vandprocenten i honningen er under 20 %), lægger jeg en bitømmer - plade, som er en sluseanordning, mellem yngel og honningmagasinet.

Honning sies.
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Forseglingen fjernes.
Dagen efter er honningmagasinet tømt for bier og
hentes hjem til mit slyngerum. Jeg lader det stå et
døgn med affugter og varme i rummet for at sænke vandindholdet yderligere og undgå, at honningen optager fugt fra omgivelserne. Honning, der
er lun, er lettere at slynge og si. Så skræller vi forseglingen af og slynger tavlerne i en 6-solds selvvender - slynge. Derfra til en forfilter sisump og
videre til en vippesi og derfra til tappebeholder.

Honningslyngen er klar til brug.

Jens’ »værksted«.
Når man skal lave lynghonning er processen mere
kompliceret, hvilket er grunden til den højere
pris. Lynghonning har en langt højere viskositet,
end almindeligt honning, og kan derfor ikke uden
videre slynges ud af tavlerne. I hver celle med
honning skal overfladen brydes. Dertil bruges en
særlig honningløsner, som alle tavler skal igennem, før det er muligt at slynge dem.
Når det kommer i slyngen, skal der også mere fart
til før »guldet« render af slyngen. Den høje viskositet gør det også vanskeligt at si. Når vi slynger
lyng, har vi den samme temperatur i slyngerummet, som bierne har i stadet, 34 grader, så det er
varmt arbejde.
Når honningen er kommet på beholder, sætter jeg
køl på rummet og køler ned til under 17 grader.
Honning krystalliserer hurtigere og finere ved lav
temperatur. Det er skik at røre flere gange om dagen i flere uger, indtil den er tappeklar.
Jeg er af den overbevisning, at man mister smag
ved hver omrøring, så jeg rører så lidt som muligt.
Almindelig honning rører jeg en gang, når det
skifter udseende fra klart til grumset og dagen efter, lige inden jeg tapper det på glas. Lynghonning
rører jeg en gang, hvor jeg poder den med en fint
krystalliseret forårshonning og tapper med det
samme.

Biavlen er for mig stadig en kilde til stor undring
over de små væsner, til glæde når en dronning er
blevet parret, til følelsen af en enorm rigdom, når
de gyldne dråber render ud af slyngen og til stor
sorg, når man rydder op på vinterdøde bier. De
første danske jordbær med nyslynget honning på,
eller når man går en sensommeraften i klitten og
duften af ny indbåret lynghonning slår en i møde.
Jeg har fået fantastiske oplevelser og fået mange
gode venner gennem min biavl. Den sidste tilkommende, jeg har lært at kende, bor i Argentina,
men arbejder i Danmark juni-august. Jeg »stalkede« ham på Facebook og opsøgte ham sidste år, da
han var i Danmark, og spurgte, om jeg måtte
komme og hjælpe ham med at passe bier. Han
spurgte, om jeg kunne spansk, hvortil jeg svarede:
»Dos servesas por farvor« (»To øl, tak«. Red.). Han
mente jeg så nok skulle kunne klare mig, så i februar i år var jer i Argentina i en måned og lege
med bier hos Roberto.
Thy er plaget af et barskt vejr, med færre varme
dage og mere vind end resten af landet, og derfor
ikke for alvor egnet til stor biavl. Desuden bliver
nedklippede grøftekanter og effektivt landbrug
med store monokulturer til grønne ørkner for bierne, som kan have vanskeligt ved at finde føden
deri. Derudover har Danmark indtil nu ikke ønsket at tilslutte sig et EU forbud mod neo-nicotinider, som påvirker biernes retningssans, så de har
svært ved at finde hjem. Sammen med klimaforandringerne, der gør vinteren varmere og sommeren
koldere, betyder de lidt af en udfordring at drive
biavl. På trods af det er det min plan at udvide antallet af bifamilier til omkring 200 i løbet af en
årrække. Det er ikke nok til at leve af fuldtid, men
nok til at give et »Bi-drag«.
Mere information findes på følgende Facebook-side:
Honning & biavl i Svankjær Thy.
Jens Mogensen

HYGGEAFTNER
Ligesom forrige år arrangeres der hyggeaftner hver anden tirsdag i efteråret. Princippet er ganske enkelt: Man møder bare op, og deltagelsen er gratis. Vi spiller især kortspil, Rummikub o.l., men hvis
man har anderledes spil, så må man meget gerne medbringe dem. Aftenerne finder sted i sognehuset
på følgende tirsdage: den 10. og 24. oktober, den 7. og 21. november og den 5. december. Vi
starter kl. 19.00. Mere info kan fås hos Mona Worm på tlf. 21 76 69 71 og i beboerforeningens blad.
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HONNING I BIBEL
OG SALMEBOG
Hver gang det giver mening, vil vi bruge lejligheden til at kaste et blik på Biblen og på Kirkens historie - for
at se, hvordan Klitsognenes »lokale« produkter bliver omtalt dér. Tag med på en spændende opdagelsesrejse,
der i de kommende måneder vil bringe os fra Johannes døberens vildhonning, over Karupegnens »kartoffeltyskere«, til skriftestole og alterskranke (og meget mere)… (Red.)

Honning er et fantastisk produkt. Det er selvfølgelig blevet anvendt som sødemiddel, men også
anset som en slags medicin, som kunne helbrede
mange sygdomme, desinficere sår, fjerne eksem og
lindre brandsår. Desuden er honning også blevet
værdsat som skønhedsmiddel. Voksen blev brugt
til fremstilling af stearinlys, skrivemateriale og til
forarbejdning af læder og jern.
Honning var et luksusprodukt - som gjorde både
maden og livet sødere. Det er ikke uden grund, at
Biblen gentagne gange kalder det forjættede land
for »et land, der flyder med mælk og honning«
(f.eks. 2.Mos 3, 8). Blandt de første kristne var det
i øvrigt en tradition ved voksendåb, at de ny-døbte fik mælk og honning at spise som tegn på, at de
nu havde nået det forjættede land.

Mange andre bibelpassager henviser til bier og til
honning. I en smuk salme, hvori Gud bliver
lovsunget for at have ledt Israel uskadt igennem
ørkenen, læser vi bl.a.: »Herren mættede sit folk
»med hvedens fedme og med honning fra bjerget«
(5. Mos 32, 13, jf. Salme 81, 17). Også Johannes
Døberen overlevede sit ophold i ørkenen ved at
spise græshopper og vildhonning (Mt. 3, 4). Honning blev med andre ord betragtet som en Guds
gave, uanset om det nu handlede om vildhonning,
som man nogle gange fandt i klippehuler, eller
honning fra bikuber. Allerede det gamle Egypten
kendte biavlens kunst. Forseglede krukker med
honning er fundet i bl.a. Tutankhamons grav, og
arkæologer fandt for nogle år siden 30 intakte bikuber af ler, som stammer fra omkring kong Salomons tid, i den jødiske by Rehov i det nordlige
Israel.
Også Jesus har uden tvivl
spist honning. I nogle manuskripter står der, at Jesus Påskemorgen spiste fisk og
honning som bevis på, at han
ikke blot var et genfærd, de
så, men sandelig opstanden
(Lk. 24, 42).
Mange bibelske ordsprog
henviser til honningens
mangfoldige kvaliteter. Sådan læser vi i Ordsprogenes
bog: »Liflige (dvs. venlige)
ord er som flydende honning: sød for sjælen og læge-

På billedet ses bikuberne, fundet i Tel Rehov i Israel.
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Dronningeceller, som bierne har antaget og fodrer.
dom for kroppen« (Ord. 16, 24). I samme bog kan
man læse (i en græsk tilføjelse i teksten) en opfordring til at tage et eksempel ved honningbien: »Gå
til bien og betragt, hvor flittig og arbejdsom den
er. Frugten af dens møje er til gavn for både kongernes og børnenes helbred. Bien er elsket og
værdsat af alle. Selvom den ikke er særlig stærk, er
biens visdom stor« (Ordspr. 6, 8a-c ifølge Septuagintoversættelsen).
Ligesom bien tager hen til blomsterne for at samle
nektar, således skal også kristne læse Biblen og anden visdomslitteratur for at finde åndelig næring,
skriver biskop Basilius af Cæsarea i det 4. århundrede. De skal ikke blot flagre rundtomkring fra
blomst til blomst, men målrettet forsøge at udvinde det, der er gavnligt for deres sjæl (Hvordan
unge mænd med nytte kan læse Grækernes skrifter 4).
Biblen kan være både bitter og sød, når man »spiser« den. Det synes både Jeremias (Jer. 15, 16),
Ezekiel (Ez. 3, 1-3) og forfatteren af Apokalypsen
(Åb. 10, 9-10), for Skriften kan indeholde både afsløring og dom, såvel som frelse. Ezekiel blev befalet at spise Guds ord: »Jeg åbnede munden, og en
engel gav mig bogrullen at spise. […] Derpå spiste
jeg den, og den var sød som honning i min mund«
(Ez. 3, 1-3).
Guds ord er sødere end honning (Sl. 19, 11 og 119,
103). På hebraisk lyder det faktisk som et ordspil,
for de hebraiske ord »honningbi« (debora), »honning« (dabash) og »ord« (dabar) ligner hinanden
rigtig meget.

Samme billede bruges også i Den Danske Salmebog. Deri finder man f.eks. nedenstående salme,
skrevet af biskop og salmedigter Hans Adolph
Brorson i 1739:
Guds riges evangelium
er sødt som honningkage;
når det kun får i hjertet rum,
at man det ret kan smage,
da er det sjælens honningmad,
gør hjertet let og mæt og glad
og smukt i Jesu øjne.
Det søde ord er kommet af
Guds egen mund og hjerte,
det er et kys, som Gud os gav
mod al vor nød og smerte,
det er Guds eget hjertes kraft,
som bliver til en honningsaft
mod syndens byld og plage.
[…]
Kom, sæt dig som en flittig bi
i ordets blomster-enge,
søg selv, hvad kraft der er udi,
bliv ved at suge længe,
så får du honning vist og sandt,
det blod, af Jesu vunder randt,
du kan i ordet finde.
Bart Vanden Auweele
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»VORES STED - VORES PERLE«
Der er tidligere i Sognebladet blevet skrevet om
mange skønne og smukke steder her på vores alle
sammens egn. For os er der et helt specielt og
unikt sted, langt inde i Hvidbjerg klitplantage
blandt de store løvtræer. Mange af skovens gæster
kommer gående eller cyklende forbi, når de er ude
at nyde den skønne natur, som vi er så privilegeret
at bor midt i og ikke mindst sammen med.
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Gæsterne udtrykker ofte deres begejstring for den
fantastiske natur, de oplever, i nuet hvor de er en
del af den. Gæsterne stopper ofte op, kigger over
havelågen for enden af Skovløberhaven, de betragter den store have, som der forvandler sig så
smukt efter årstiderne. På toppen af sandbanken,
for enden af haven, ligger den gamle skovløberbolig fra slut 1800 tallet. Boligen ligger helt for sig
selv, og det har den gjort, siden før klitplantagen
blev plantet. Hvis mursten kunne tale, er det sikkert og vist, at skovløberboligens mursten kunne
berette om mange historier fra gammel tid og til
nu. Disse historier vil blandt andet omhandle de
enestående naturoplevelser, som har fundet sted
og ikke mindst stadig finder sted den dag i dag
med skovens mange dyr.
Vi her fra Skovløberboligen vender blikket ned
over haven, ned over hækken og den gamle havelåge. Blikket skuer rundt nede på marken, og der,
lige præcis der, det er »vores sted - vores natur - og
vores dyr«. Stort set hver dag hele året rundt er vi
vidner til de mange dyr, der går nede på marken i
flok, men også alene. Specielt i marts og april måned har vi mulighed for at opleve kronvildt på meget tæt hold. Det er et helt enestående syn, når vi
oplever at der til sammen går 40-50 stykker kronvildt lige neden for haven og de andre marker som
ligger tæt op af boligen.

Vildtet titter frem i skumringstiden, de går og nyder det friske, saftige kløvergræs. De går der hele
natten og forsvinder så igen ind i skoven tidlig
morgen. Vi tager os selv i, samt observerer nogen
af skovens gæster, at der er en tendens til, at vi/de
gerne lige vil lidt tættere på dyrene på trods af, at
vi alle godt ved, at det er vilde dyr, og at det vil
være godt for dyrene og den naturlige gang, at vi
betragterne dem på afstand, så vi ikke forstyrrer
og stresser dem. Sommeren kommer, og på denne
tid af året er det som oftest råvildtet, dåvildtet og
deres små skønne afkom, vi dagligt ser og glædes
over. At have kronvildtbrøl som baggrunds musik
om aftenen, natten igennem og som vækkeur er
nok for de fleste, som ikke bor et sammenligneligt
sted, noget atypisk. Disse brøl og synet af kronhjortene, der udkæmper magtkampe om hinderne, lige inden vi går i seng, og som stadig er i gang
med opgøret, når vi står op, er ligeledes en af de
fantastiske oplevelser, vi har ved at bo lige præcis
her, helt for os selv, langt inde i skoven.

Tænk, at det stadig er muligt at opleve det, vi gør
i og med naturen, stort set hver eneste dag, i en tid
hvor meget så langt fra er, som det var engang,
hvor vi mennesker ikke havde nær så stor indflydelse på naturens gang. Tænk, at det er muligt, at
give vores børn den mulighed for unik opvækst og
læring hver eneste dag lige uden for døren. Tænk,
at det er muligt, at det, som nogen kalder for langt
ud på landet, i skoven og udkants Danmark, er så
enestående og fantastisk og intet andet. Det her,
lige præcis det her. »Det er vores sted - vores perle«.
Ole og Malene Sigh Søndergård

Tømmerflåden, som vi boede på,
på Khao Laem Lake.

MIN REJSE RUNDT I ASIEN
Mit navn er Charlotte Agergaard Møller, og jeg er
20 år gammel. I juni 2016 blev jeg student fra
Struer Statsgymnasium, hvorefter jeg begyndte at
arbejde for senere at rejse rundt i Asien. I februar
2017 rejste jeg fra Svankjær for at opleve noget af
den store vide verden sammen med to veninder fra
efterskolen og gymnasiet, Signe og Maibrit.
Vi startede vores rejse i Thailands hovedstad,
Bangkok, som er en storby med mange mennesker, små gadekøkkener og meget trafik. Efter
nogle få dage i Bangkok tog vi på en femdagstur til
Khao Laem Lake, som er en stor sø tæt på grænsen
til Burma. Her boede vi på en tømmerflådebåd
sammen med 16 andre danskere i alle aldre, hvor
vi var på forskellige udflugter til fastlandet og
slappede af på tømmerflåden. Det var en fantastisk
tur, hvor vi besøgte en thailandsk skole, børnehave og så en masse flot natur. Vi fortsatte rejsen til
det nordlige Thailand, hvor vi blandt andet prøvede Thailands længste zipline (svævebane), hvilket var en flot oplevelse at svæve højt over træer-

Vi plantede ris i det nordlige Vietnam.

Halong Bay, som er et af verdens syv vidundere.
Det er en bugt med mange turister, men det er også en
utrolig smuk bugt at sejle rundt i.
ne. Vi lavede også traditionel thailandsk mad med
en sød energisk thailænder og fejrede Signes 21 års
fødselsdag, inden vi rejste videre til Laos. For vores vedkommende var Laos ikke nogen kæmpe
succes, på trods af landets flotte natur, da vi ikke
syntes, at der var noget interessant at lave. Set i
bakspejlet ville vi hellere have tilbragt en uge mere
i Thailand, men vi havde bestilt flybilletterne
hjemmefra. Vi oplevede dog et utroligt smukt
vandfald og munkenes donationsrunde tidligt om
morgenen, hvilket også var gode oplevelser.
Efter en uge i Laos var vi klar til at tage til Vietnam, hvor vi landede i Hanoi, Vietnams hovedstad. Vi havde hjemmefra booket en homestayovernatning og en bådtur til Halong Bay. På
homestay boede vi hos en vietnamesisk familie,
hvor vi arbejdede i marken med at plante ris og
pløje og rive med en bøffel, men besøget hos familien var dog ikke så autentisk, som vi havde forestillet os. Derefter var vi på en bådtur i Halong
Bay, som er et af verdens syv vidundere og utrolig
smukt. I Vietnam, som er et meget turistvenligt
land, rejste vi med natbusser mellem byerne, hvor
vi besøgte Hanoi, Hué, Hoi An og Saigon. I Hué
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gik vi rundt i den gamle kongeby, mens vi i Hoi
An blandt andet nød nogle dage på stranden og gik
rundt i den lille hyggelige by, som er kendt for sine mange lanterner i gaderne. Vi sluttede i Saigon
efter en meget lang tur i natbus på 26 timer på
grund af forsinkelser og en ødelagt bus, men alt i
alt var Vietnam fyldt med gode oplevelser.

stemningen. De sidste 14 dage boede vi på øen Palawan, hvor vi så endnu et af verdens syv vidundere, en lang flod inde i en grotte. Vi var på forskellige bådture, hvor vi så utallige flotte strande,
svømmede i laguner og snorklede blandt smukke
koralrev. I alt tilbragte vi en måned på Filippinerne, hvilket var over alle forventninger. Befolkningen er meget venlig, hjælpsom og snakkesalig, og
de taler alle godt engelsk, selv i de afsides områder.
Filippinerne er et af mine favoritlande, på trods af
at det er besværligt at rejse rundt på de mange øer.

De smukke risterrasser i Barnaue på Filippinerne.
Billeder kan dog ikke vise hvor flot det er.
Vi fløj fra Vietnam til Filippinerne, hvor vi landede i hovedstaden Manila, som er en af verdens tættest befolkede byer, hvilket tydeligt kunne mærkes, når vi forsøgte at bevæge os rundt i byen. Vi
startede med en fire dages lang trekkingtur (vandretur) i rismarkerne i Banaue, hvilket var en utrolig overvældende og smuk natur at gå rundt i. På
trekkingturen boede vi ret primitivt, men det var
underordnet med den udsigt, vi havde til ris-terrasserne, som er noget, der helst skal opleves i virkeligheden. Vi boede efterfølgende på den meget
lille ø Boracay, hvor vi nød de smukke strande og

En elefant foran et hinduistisk tempel i Pondicherry i
Indien. Ved at give elefanten penge i snablen gav den
sin »velsignelse« med snablen på hovedet.
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En ældre dame i Barnaue med
risterrasserne i baggrunden.
Vi fløj til Malaysia, hvor vi boede tre dage på et
dejligt og meget fint hotel i hovedstaden Kuala
Lumpur. Vi følte os meget malplacerede med vores store rygsække, men vi nød samtidig også nogle dage med ordentlige hjemlige forhold, inden vi
fløj til Indien. I Indien boede vi i byen Pondicherry, hvor vi besøgte Maibrits storebror, som studerede dernede. Vi nød nogle dage på stranden i 40
graders varme, surfede og besøgte et hinduistisk
tempel. Vi oplevede også køerne, som er hellige i

Solnedgang på den lille filippinske ø Boracay.

Kort over vores rute i Sydøstasien, hvor vi startede
i Bangkok i Thailand og sluttede i Chennai i Indien.
Indien, gå frit rundt i gaderne og på stranden. I
Indien boede vi også nogle dage i Indiens tredjestørste by Bangalore for at opleve det mere autentiske Indien, hvilket var en ret vild oplevelse. Vi
havde svært ved at gå i fred i Indien, og adskillige
indere kom hen til os på stranden og gaden for at
spørge om billeder af os.
Efter tre måneder i Asien rejste vi hjem med rygsækken fuld af uforglemmelige og gode oplevelser, samt en masse souvenirs og vasketøj. Vi er
blevet meget klogere på kulturer, religioner og
mennesker, som er vidt forskellige fra det, vi kender fra Danmark. Vi har mødt mange forskellige
mennesker, lige fra venlige thailændere til opsøgende og forundrede indere, og vi har oplevet alle
de religioner, vi har haft om i gymnasiet, i virkeligheden. Vi har også lært, at det er nemt at tage

Charlotte Møller, Signe (i midten) og
Majbrit (til højre på billedet) i Indien.
for givet, hvor godt vi egentlig har det herhjemme
i Danmark. Det er ikke altid en selvfølge med god
infrastruktur, vand direkte fra vandhanen og god
hygiejne. Vi har brugt mange timer i fly og med
bus, og vi har brugt mange timer på at vente på
selvsamme transport. Vi har købt al vores drikkevand, og vi har været syge, om end meget lidt, på
grund af mindre god hygiejne.
Hele rejsen har været en oplevelse for livet. For
mit vedkommende var den største oplevelse uden
tvivl at se og opleve ris-terrasserne i Barnaue på
Filippinerne, fordi det var så ubeskriveligt flot. Vi
har oplevet så meget på så kort tid, og det har været helt igennem fantastisk at opleve det hele sammen med to af mine bedste veninder.
Charlotte Agergaard Møller, Svankjær

AKTIVITETER I ALADDINS HULE
Torsdag d. 28. september vælger fhv. sognepræst Knud Bunde Nielsen aftenens sange og fortæller om dem. Kristian Mogensen akkompagnerer på klaver. Det bliver uden tvivl en dejlig aften
med fortælling, sang og musik.
Onsdag d. 11. oktober får vi besøg af frimenighedspræst Ole Kobbelgaard (Morsø Frimenighed). Ole Kobbelgaard, som er konservatorieuddannet, har spillet i flere musikgrupper og er en
levende fortæller.
Torsdag d. 16. november byder Svankjær Savværk ind med nyt og gammelt: Danske sange,
gamle evergreens, nyere sange af Kim Larsen, Bamses venner, Benny Andersen, John Mogensen
m.fl. Det bliver en aften med sange, alle kan synge med på.
Alle tre aftner starter kl. 19.00 og slutter kl. 21.00.

15

GRAVERMEDHJÆLPER
RIE PINHOLT
Siden oktober 2016 har Rie Pinholt fra Visby arbejdet som gravermedhjælper ved Ørum og Lodbjerg Kirker. I første omgang var hun ansat en
måned, men nu stiler hun efter at fortsætte, til hun
om ti år fylder 65. Egentlig er hendes stilling normeret til 15 ugentlige timer, men i sommertiden
slår arbejdstimerne hverken helt eller halvt til,
hvilket opvejes af, at der ikke er så mange gøremål
i vintertiden.

TRE MORGENDUELIGE RÅDYR

En god dag kan meget vel starte på Lodbjerg kirkegård klokken seks om morgenen, fortæller hun,
hvorefter hun hiver mobiltelefonen frem og viser
mig et billede af tre morgenduelige rådyr, som
hun forleden dag overraskede ved kirkediget.
»Hva sæjer do så?«.
Om hun holder fyraften klokken to om eftermiddagen eller klokken syv om aftenen, styrer hun selv. »Æ gor e så
RIE BESTEMMER SELV
møj op i, hvor manne timer æ brue te
Æ gor e så møj op i,
Graver Marianne Fyhring er ganet, bar det sie ud, som æ vel ha et i æ
hvor manne timer æ
ske vist arbejdsleder, men i praksis
kjærk å o æ kjærgoer, så er æ tepas«
brue te et, bar det sie
bestemmer Rie selv, hvad hun vil
forklarer Rie.
ud, som æ vel ha et i æ
foretage sig. Hun møder på arbejRies ansigtshud er garvet af vind
kjærk å o æ kjærgoer,
de, når det passer hende. Hun holog vejr. »Æ hår alti håed så let ve o
så er æ tepas.
der fyraften efter forgodtbefinblyw brukn. Æ trower, det er fordi, mi
dende, og får hun lyst til midt på
bedstemur er indvandret fra Italien.
dagen at løbe fem kilometer eller
Det er det sam mæ mi temperament.
cykle ti i klitplantagen, gør hun det bare.
Den er osse såen let mie sydlandsk i æ enn anner folk djæ
Rie arbejder først og fremmest ved Lodbjerg og
temperament«.
Ørum kirker, mens Marianne arbejder ved Hvidbjerg v. Å kirke. Det skal man nu ikke hænge sig
»FARS PIE«
for meget i, for arbejdsmæssigt dækker de ind for
Rie er født i Grurup, og hendes pigeefternavn var
hinanden på alle ledder og kanter.
Bak. Når hun fortæller om alle de steder i Jylland,
Rie har ingen graveruddannelse, men »æ hå altie
hun boede under opvæksten, går det gesvindt ud
wæt så tepas mæ o mak mæ planter«. Hun har i 20 år
over stepperne, og jeg opgiver helt at notere, men
holdt kurser for LOF i blomsterbinding, og de
jeg fæstner mig dog ved, at hun altid var »fars pie«,
færdigheder, hun har inden for den metier, har
og at hun allerede som 5-6 årig stod op ved solophun lært sig selv.
gang sammen med faderen, når denne som fodermester på en stor gård skulle i gang med staldarbejdet. At Rie en halv time senere lå og sov på en
halmballe, er en anden sag. Ries far var i nogle år
landbrugsafløser. Da hun var en halvstor pige,
spurgte faderen hende ofte, om hun ville hjælpe
ham næste dag, for han skulle ud på en gård, hvor
gårdejeren var blevet syg. Det sagde hun aldrig nej
til.

RIES TO SØSTRE
Tre morgenduelige rådyr…
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Sådan var hendes tre år ældre storesøster ikke indrettet, »ja, hun wa da nærmest bløwn klæmt ihjæl, hvis

Carina makker i musik og spiller på blæserinstrument i Århusgarden. Hun har spillet i Lemvig
symfoniorkester, og endelig er hun med i Snedstedgarden.

FRITIDSSYSLER

Lodbjerg Kirke, en ikke helt almindelig arbejdsplads…
hun skulle mave sig op mellem et par
kyke«. For nu ikke at snakke om
den elleve år yngre efternøler af
en forkælet lillesøster. Da denne
blev født, fik såvel Rie som storesøsteren deres livs skuffelse, for de
havde både håbet på og regnet
med, at det var en dreng, der var
på vej. »Ja vi haed allerede begynn å
kal ham Kas, men såen ka æ jo go!«.

»Hwa æ lawer,nær æ håer frik? Ja som ung pie makket æ
jo en diel i knallerter, men no håer vi en BMW motorcykl, så vi er hvær oer mæj på Iruptræf«. Rie har en del
år stået for indkøb og bespisning af de 5000 deltagere, og hun laver regnskabet i forbindelse med
arrangementet. Endelig skal det nævnes, at Rie er
fanebærer i Snedstedgarden. Det kan hun lige så
godt påtage sig, når Carina alligevel skal derop for at spille.

Hwa æ lawer,nær æ
håer frik? Ja som ung
pie makket æ jo en diel
i knallerter, men no
håer vi en BMW
motorcykl, så vi er
hvær oer mæj på
Iruptræf.

MAND, BØRN OG
BØRNEBØRN
Rie er gift med Leif Pinholt, og ægteparret bor i
det gamle tolderhus i Visby. Her i den lille landsby
bor Leifs familie og alle naboer også, men da Rie
begynder at remse op, hvem der bor i de forskellige huse, gløder min kuglepen, og jeg står af. Rie
flyttede ind hos Leif, da hun var 17 år. Hun konstaterer med glæde i stemmen, at det stadigvæk er
dejligt at bo i Visby.
Leif og Rie har datteren Charlotte på 29 år. »Å ja
som æ tik den goer. Om søten oer ska vi ha gullbrølup!«.
Charlotte har sammen med Mads børnene Lauritz
og Iben. Lauritz på fire år og mormor Rie er pot
og pande. »Det du skrywer, det gjemmer æ te ham, så
ka han foe, når han fo lær o løs«. Iben på to år knytter
sig mere til Leif, som hun kalder »Mufar«.
Leif og Rie har yderligere datteren Carina på 24
år. Hun har en dyrepasseruddannelse og passede
da også et år helt alene en malkekvægbesætning på
190 køer nede på Lomborgkanten. Nu satser hun
på at blive sygeplejerske, hvorefter hun vil uddanne sig til jordemor. Hendes kæreste er i bagerlære.

EFTERSKRIFT
Dette var en del af Ries historie,
men jeg må indrømme, at hun under samtalen i Ørum graverhus
fortalte mig rigtig meget mere.
Det kan I læsere selv spørge ind
til, når I træffer hende på kirkegården, for hun er let at komme i snak
med.
Villiam Mortensen
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AFTENKIRKE
Aftenkirke beskrives bedst som et flerstemmigt møde omkring 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
Aarkrog, Kirsten Haaber og Bart forbereder
andagterne. Efterårets aftenkirke finder sted
søndag den 10. september kl. 19.00 i Lodbjerg Kirke. Efter gudstjenesten er vi inviteret til en kop hjemmelavet suppe i Klitplantørens jagtstue. Der vil selvfølgelig også være
plads til hygge og fællessang. Vel mødt!

FYRAFTENSSANG
Hver første torsdag 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.
Fyraftenssang findes sted kl. 16.30 i Lodbjerg
kirke og varer tre kvarter.

FÆLLESSPISNING
I efteråret organiserer Svankjær og Omegns
Beboerforening fællesspisning i sognehuset.
Arrangementet finder sted den 24. november fra kl. 18.00. Tilmelding skal ske til Kristen
(tlf. 61 76 28 65) eller til Mona (tlf. 21 76 69 71)
senest den 21. november. Det koster 50 kr. at deltage (halv pris for børn under 12). Drikkevarer og
service medbringer man selv.

EFTER
Torsdag 7. sept. - »Vi tager på fjordtur med bus«
Vi kører til Vilsund, og herfra går turen ad smukke veje
sydpå. Undervejs fortæller Svend Sørensen, Museum Thy
om Sydthys fjordside. »Middagen« serverer vi i bussen.
Hvis vejret er med os, kan den også indtages ude. Vi får se.
Når vi kommer til Hurup, er der kaffe, kage og aftensang
i kirkecentret.
Torsdag 5. oktober - Hans Hauge: »K. E. Løgstrup i
Hitlers Tyskland 1930-1935«
K. E. Løgstrup (1905-1981) var indtil 1930 missionsmand og KFUM ‘er;
efter 1935 blev han anti-missionsk, og
indtil 1960 var han tidehvervsmand og
blev kaldt Tidestrup. Efter 1960 blev
han først tidehvervs-grundtvigianer
og derefter anti-tidehvervsk, men også
anti-marxist. Han var stort set hele livet igennem ude i et opgør med et eller
andet. Da han var blevet cand.theol. i
1930 fik vennen, Hal Koch, ham sendt
til Tyskland for at studere videre. Foredraget vil fortælle om de fem år i Tyskland, og om hvordan de påvirkede ham.
Torsdag d. 26. oktober - Ole Jensen:
»Mit venskab med digteren Thorkild Bjørnvig«
Som purung - helt tilbage i 1952 - havde jeg en poetisk raptus. Især blev jeg
grebet af Thorkild Bjørnvigs digte om
kærligheden og naturen. Senere traf
jeg ham hos min lærer, teologen K.E.
Løgstrup, og vi blev venner. Naturen
var for ham mere end ressourcer for os

MORGENKAFFE
Både den 17. september og den 5. november byder menighedsrådet på morgenkaffe i Sognehuset. Arrangementet begynder kl. 9.15. Vi spiser sammen og
øver en mindre kendt salme til gudstjenesten, som i
begge tilfælde finder sted kl. 10.30 i Hvidbjerg Vesten
Aa kirke. Tilmelding er ikke nødvendig.
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Tirsdag d. 6. juni tog en lille flok pensionister
(28 deltagere) på sogneudflugt til bl.a. Øsløs Kirke,
Fosdalen og Thorup strand.

RÅRET I KIRKEHØJSKOLEN
mennesker. Den er også fylde og skønhed og vildskab.
»Verden er dyb«, havde en anden digter tidligere sagt. Der
er noget guddommeligt bag det hele. Skabelse. Bjørnvig
blev en faderlig ven for mig, både morsom og betænksom.
Tirsdag 31. oktober - David Bugge: »For alle lige Karl Ove Knausgårds tanker om
det grænsedragende menneske og
den grænseløse nåde«
Sjældent har en bog givet anledning
til så heftig en debat som den norske
forfatter Karl Ove Knausgårds storværk Min kamp. Romanen beretter
om Knausgårds eget hverdagsliv fra
hans tidlige barndom med en streng
far og en kærlig, fraværende mor og
op til hans voksentilværelse som digter og familiefar i Sverige. Og langt
uden for hjemlandets grænser har det rejst spørgsmålet
om det berettigede i - ved navns nævnelse - at lade ens
nærmeste optræde i litteraturen. Men bogen er meget
mere end det. Ikke mindst er den et originalt forsøg på at
indkredse menneskets evindelige hang til grænser og - i
modsætning hertil - den grænsesprængende og altomfattende guddommelige nåde. Foredraget vil blive holdt i en
let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst
Knausgård.
Torsdag 16. november - Tine Reeh: »Hal Kochs demokratiopfattelse - en slet skjult Luthersk arv?«
Hal Koch (1904-1963) blev en af de danske teologer med
størst folkelig gennemslagskraft i 20. århundrede. Og i
2008 blev han officielt udnævnt til at være en del af undervisningsministeriets demokratikanon.

Men inden han begyndte at
arbejde med demokrati, havde
han i 1930’erne været optaget
af arven fra reformationen, og
den sidste bog, han skrev før
sin død, handlede netop om
Luther. Hvad betød det for Hal
Kochs tanker om kristendom
og kultur, at hans teologiske
udgangspunkt var Luthers
skrifter? Hvad var det ved Luther, som han mente stadig var
aktuelt? Hvordan var Hal Kochs og hans generations læsning af Luther med til at præge det kirkelige landskab og samfundsdebatten - og har det betydning for den kirke og det samfund, vi har i dag?
Onsdag 29. november: Advent
Vi slutter efteråret og begynder adventstiden med
gudstjeneste kl. 17.30 i Hurup Kirke.
Flæskesteg og ris a la mande i Kirkecentret og festligt samvær med Thy Folklores sanggruppe
Aftnerne forløber således:
17.30 -18.30 Foredrag
18.30 - 19.15 Fællesspisning. En ret varm mad
19.15 - 20.15 Fortsættelse af foredrag
20.15 - 20.30 Aftensang
Du kan købe hele pakken, udvælge enkeltaftener, tilmelde
dig og få information vedr. betaling via sydthyprovsti.dk.
Tilmelding skal ske senest 2 dage før arrangementet eller
samlet senest 1/9. Den samlede pris for efteråret 2017 er
600 kr. inkl. aftensmad og kaffe hver gang. Ønsker man
at deltage enkeltvis i aftenerne er prisen 150 kr. pr. gang.
Kirkehøjskoleaftnerne finder sted i Hurup Kirkecenter,
Kirkevej 42A, 7760 Hurup

HØSTGUDSTJENESTE
I år vil høstgudstjenesten finde sted i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke søndag den 17.
september kl. 10.30. Høstgudstjenesten er en lejlighed til at takke Gud for »vort
daglige brød«, alt det, som ikke er en selvfølge, men en underfuld gave. Samtidigt er
det ved netop denne gudstjeneste en tradition også at huske dem, som har brug for
vores hjælp, og derfor samler vi ind til diverse velgørende formål. Konfirmanderne
holder denne weekend konfirmandlejr, og vil derfor medvirke i gudstjenesten.
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POSTKORT FRA SYD!
Vibeke Aarkrogh og Peter Ubbesen fra Lodbjerg har valgt at tage et års orlov og bruge tiden på en rejse igennem
Europa. Tirsdag den 27. juni tog de af sted på deres sejlbåd Zenobia og satte kurs mod syd. Det er planen, at
turen skal føre dem igennem kanaler og floder rundtomkring i Vesteuropa helt ned til Middelhavet og tilbage
igen.Peter og Vibeke har lovet at sende postkort til Klitsognene. Både nu, men også i de kommende udgaver af
sognenyt vil man kunne følge med i deres rejse og de overvejelser og tanker, sådan en bedrift sætter i gang. (Red.)

REJSEBREV FRA VIBES OG PETERS
MIDDELHAVSTUR
»Det var godt nok ikke noget for mig, da«, »Sikke et
eventyr!«, »Jeg fik aldrig min kone med«, »At I tør, I er
virkelig modige«, osv. Reaktionerne har været mange og forskellige når vi har fortalt venner og familie om vores planer: at vi tager et års orlov fra vores gode jobs som undervisere på Vestervig Kirkemusikskole og Thisted Gymnasium for at sejle til
Middelhavet og tilbage igen i vores gamle båd.
De fleste synes heldigvis, det er spændende og vil
gerne følge os i tankerne og måske også komme på
besøg i løbet af året, håber vi, - men mange undrer
sig også lidt: »Hvorfor gør I det? I har det jo godt, hvor
I er«.
Vi tror på, det er godt at udleve nogle af sine
drømme, så vi senere i livet har dem som pejlemærker at tænke tilbage på. I 2005 havde vi sammen med vores to drenge, Tobias og Jonatan, som
dengang var 10 og 14 år, to måneders køretur i en
autocamper ned gennem Europa til Tyrkiet. Disse
to måneder fylder mere i vores fælles bevidsthed
end mange andre måneder i den daglige trummerum.
Sådan håber vi også dette år kan blive for os. Vi
har forberedt os og sparet sammen gennem flere
år, vi har hverken hjemmeboende børn, børnebørn eller forældre, vi skal tage os af, så nu er det
nu.
Vi har lovet Jette Stüker og Sognenyt at berette lidt
om turen undervejs, og dette er altså det første af
fire »postkort« fra os.
Tidligt tirsdag morgen d. 27/6 stod vi ud gennem
Thyborøn Kanal i frisk vind. Vore børn Tobias og
Jonatan sejlede med til Fanø for at sende os godt
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afsted. Efter to uger med tidevand, strøm og bølger skal vi til at omstille os til en anden type sejlads
- livet i de europæiske floder og kanaler. I byen
Weesp, tæt på Amsterdam, skal vi have masten ned
og lægge den på bådens dæk, så vi kan komme under de lave broer undervejs.
Nu glæder vi os til gennem de næste 6-8 uger at
opleve Europa via floderne, - de gamle hovedfærdselsårer. Mere herom senere.
Kærlig hilsen Vibe og Peter

TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben mødes hver første tirsdag i måneden fra kl. 14.30 til kl. 16.30. Oprindelig var tirsdagsklubben ment som en klub for enlige og ældre i vore sogne, men klubben er blevet til et mødested for alle,
der har tid og lyst, uanset alder eller adresse. Det er nogle hyggelige eftermiddage, som alle kan have glæde
af at være med til. Man møder blot op til de arrangementer, man ønsker. Kaffe og kage sørger menighedsrådet for, og det koster 20 kr.
Tirsdag den 29. august (bemærk datoen!!!)
Tirsdagsklubbens »september«-møde bliver anderledes, både hvad angår
dato og sted! Vi vil nemlig besøge Else Bisgaard og Niels Vase i deres sommerhus på Lyngbyvej 5. Sommerhuset ligger på en 22 Ha stor grund, som
blev købt i 1961 af Søren Vase. Han var ivrig jæger, ikke mindst bukkejæger, og manglede et sted at gå på jagt, efter at familien var flyttet til Thy i
1958. På det tidspunkt var ejendommen helt åben, bortset fra enkelte selvsåede bjergfyr.
Med hjælp fra først Hedeselskabet og senere skoledrenge (Søren Vase var skoleleder i Koldby) blev ejendommen tilplantet, først med gran og fyr, men senere begyndte Søren Vase at eksperimentere med at
plante løvtræ, hvilket på daværende tidspunkt ikke var almindeligt.
I dag er det meste af ejendommen skovdækket, og der foregår nu et omfattende projekt med at fælde de
gamle træer og erstatte dem med nye. Søren Vase købte ejendommen af Laurids Rysgaard, der havde ejet
den i mange år og ernæret sig ved landbrug. Besætningen bestod dengang af et par køer, et par søer, en
enkelt hest (som også blev brugt til skovarbejde i klitplantagen), nogle få høns og får. Laurids Rysgaard
fraflyttede ejendommen i 1963, og siden er huset alene brugt som sommerhus. I 2003 købte Niels ejendommen af sine forældre, og i 2016 blev de gamle bygninger (stuehuset var fra 1869) revet ned og erstattet
af et nyt sommerhus.
Vi mødes på Lyngbyvej 5 kl. 14.30 - kirkebilen må selvfølgelig gerne bruges.
Tirsdag den 3. oktober - Ruth Andersen og Helle Pedersen
I oktober får vi besøg af både formand og næstformand fra Tjernobylforeningen. Tjernobylforeningen er en kirkelig humanitær forening,
der giver hjælp til atomskadede børn, og som skaffer midler gennem
en genbrugsforretning i Thisted, private sponsorer, medlemskaber og
foredrag rundtomkring i landet. Overskuddet bruges til at afholde en
årlig sommerlejr i tre uger på Bulbjerghjemmet for 36 børn fra Hviderusland. Om foredraget skriver Helle og Ruth følgende: »Vi glæder os utroligt meget til at komme hen til jer og
fortælle om vores forening. Vi håber på, at I har masser af spørgsmål til os, så det ikke bare er os, der snakker hele tiden.
Vi vil fortælle lidt om os selv, lidt om vores forening, lidt om vores ture til Hviderusland, lidt om vores lejre på Bulbjerghjemmet. Vi har også billeder med, som vi vil vise jer. Vi glæder os til en rigtig god eftermiddag i Jeres selskab«.
Glæd jer til en eftermiddag med et oplæg fra to dygtige fortællere, især når det drejer sig om deres hjertebarn!
Tirsdag den 7. november
Efter adskillige opfordringer er det lykkedes at få tilsagn fra Knud-Ole Henriksen. Han
har lovet at tale under overskriften: »Min færd mellem Svankjær og Bedsted - og deromkring«.
SØNDAG den 10. december
Traditionen tro organiseres en julemiddag for tirsdagsklubben og andre interesserede. 		
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
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MARKUS LIVE!
At læse hele Markusevangeliet tager kun to timer. Desværre er det sjældent, at vi læser et helt evangelium fra første til sidste side. Ved søndagsgudstjenesterne får vi kun nogle brudstykker - og mister dermed
helheden. Når man hører hele evangelieteksten fremført som fortælling
åbnes øjnene for de helt specielle historier, evangelierne er. Klaus Højgaard Laursen har valgt at lære store dele af biblen udenad og vil recitere
hele Markusevangeliet for os. At høre Klaus fremføre evangelieteksten
er en oplevelse af de helt store. Man bliver helt opslugt af fortællingen. En erfaring som f.eks. eleverne på Bjerget efterskole og deltagerne i kirkehøjskolen på Mors kan bevidne. En konfirmand, som
for nyligt har overværet en fortælleaften med Klaus, kommenterede aftenen med disse ord: »Noget,
som jeg ellers synes var kedeligt, blev pludselig meget interessant!«.
Markus Live finder sted i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke mandag den 9. oktober kl. 19.00. Det er
gratis at deltage.

SANGAFTEN I LUTHERS TEGN
Hvorfor skrev Luther salmer - og hvad skal vi med dem i dag? Klitsognene indbyder til en sang- og
sogneaften med Jørgen Kjærgaard. Mandag den 30. oktober kl. 19.00, aftenen før 500-årsdagen
af reformationens startskud, inviterer Klitsognene til en sogneaften om Luther. Aftenen, som byder
både på foredrag, fællessang og samvær, finder sted i sognehuset.I salmebogens forfatterregister står
der kort og godt om Martin Luther (1483-1546): »Professor i teologi i Wittenberg, kirkens reformator« - for
det er sådan, de fleste kender ham. Hovedkraften bag en ny, kritisk gennemtænkning af kristendommen med den konsekvens, at kirken måtte forandres. Men det er i nogen grad overset, at Martin
Luther, som en del af reformationen genskabte menighedssangen i kirken - blandt andet gennem de
salmer, han selv skrev med et ganske bestemt sigte: at indsynge den nye evangeliske kristendom. Luthers salmer er fortsat i brug - 21 af Salmebogens salmer står i hans navn - og Luthers salmer er måske
den mest levende del af reformationen, vi har. Ikke mindst derfor er de værd at synge og fordybe sig i.
Foredraget vil præsentere Luther som salmedigter, salmesangens funktion i den lutherske kirke og
forme sig som en (gen)opdagelsesrejse ind i centrum af den evangeliske salme.
Jørgen Kjærgaard er stiftskonsulent i salme- og gudstjenestepraksis i Aalborg Stift, lektor i Liturgi og Hymnologi ved Vestervig Kirkemusikskole samt adjungeret Professor i Salme- og Kirkehistorie ved Aarhus Universitet. Indtil 2009 var han sognepræst i Vestervig og Agger. Fra
1993 til 2002 var han medlem af Salmebogskommissionen. Tillige har han skrevet en række
artikler om salmer og salmebøger og er forfatter til tobindsværket: Salmehåndbog I-II.

Årets Konfirmander:
første række: Kristina,
Josefine og Juliane.
Anden række: Jeppe,
Nikolaj, Kasper,
Sebastian og Bart
(navnene findes under
»Siden Sidst«).
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KONTAKT
Præster:
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28
baau@km.dk
Bart er på retræte fra den 2. til den
9. september. Desuden har han
ferie fra den 12. til og med den 31.
oktober. Iben Bager Sjødahl Nielsen
afløser i denne periode.
Menighedsrådsformand:
Ulla Hilligsøe,
Lodbjergvej 50,
7770 Vestervig
Tlf. 26 36 80 59
hilligsoee@mail.dk
Graver
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Mobil: 23 37 98 32
graver@klitsogne.dk
Kirkebladsudvalg:
Kirsten Christensen,
Ina Mogensen,
Villiam Mortensen,
Jette Stüker og
Bart Vanden Auweele (ansv.)
Mere info?
Se vores hjemmeside:
www.klitsogne.dk
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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

AUGUST
Tirsdag den 29.
kl. 14.30 - 16.30:
				

Tirsdagsklub (bemærk dato!!!) 			
(besøg hos Else Bisgaard og Niels Vase, Lyngbyvej 5).

SEPTEMBER
Mandag den 4.
kl. 18.30 - 21.30:
				
				
Torsdag den 7.
kl. 16.30 - 17.15:
Søndag den 10.
kl. 19.00 - 21.00:
Lørdag - søndag
den 16 - 17.:
Søndag den 17.
kl. 9.15 -10.15:

Thybordet (fællesspisning på efterskolen, 75 kr., 		
tilmelding senest den 1. sept. på tlf. 97 72 17 52		
eller på 29 90 01 43)
Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Aftenkirke (Lodbjerg Kirke).
Konfirmandweekend.
Morgenkaffe inden gudstjenesten.

OKTOBER
Søndag den 1.
kl. 14.00 - 16.00:
				
Tirsdag den 3.
kl. 14.30 - 16.30:
Torsdag den 5.
kl. 16.30 - 17.15:
Mandag den 9.
kl. 19.00 - 21.30:
Tirsdag den 10.
kl. 19.00 - 21.30:
Onsdag den 11.
kl. 19.00 - 21.00:
Søndag den 15.
kl. 12.00:
				
Tirsdag den 24.
kl. 19.00 - 21.30:
Mandag den 30.
kl. 19.00 - 21.30:
				

Børnevenlig gudstjeneste (Hvidbjerg Kirke) 		
med efterfølgende familieløb i præstegårdshaven.
Tirsdagsklub (v. Tjernobylforeningen).
Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Markus Live! (Hvidbjerg V.Aa Kirke).
Hyggeaften.
Menighedsrådsmøde.
Fiskeauktion 					
(Lyngby, organiseret af Beboerforeningen).
Hyggeaften.
Sangaften: Hvorfor skrev Luther salmer? 		
Et foredrag med Jørgen Kjærgaard.

kl. 16.30 -17.15:
kl. 9.15 -10.15:
kl. 14.30 - 16.30:
kl. 19.00 - 21.30:
kl. 19.00 - 21.30:
kl. 19.00 - 21.00:
kl. 18.00 - 20.30:

Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).
Morgenkaffe inden gudstjenesten.
Tirsdagsklub (v. Knud-Ole Henriksen).
Hyggeaften.
Hyggeaften.
Menighedsrådsmøde.
Fællesspisning (org. af Beboerforeningen).

kl. 12.00 - 17.00:
kl. 14.00 - 15.00

Julemarked (org. Beboerforeningen).
Børnevenlig gudstjeneste (Hvidbjerg V.Aa Kirke)

DECEMBER
Lørdag den 2.
			

VIDEBÆK BOGTRYKKER A·S

NOVEMBER
Torsdag den 2.
Søndag den 5.
Tirsdag den 7.
			
Tirsdag den 21.
Onsdag den 22.
Fredag den 24.

