
HV I D BJ E R G ·  Ø R U M ·  LO D BJ E R G
SOGNENYT

AUGUST
Søndag den 26.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. Ivan Tabrizi.

SEPTEMBER
Søndag den 2.: Lodbjerg - 10.30
Bart, kirkekaffe.

Søndag den 9.: Ørum - 10.30
Bart, Konfirmandvelkomstgudstjeneste, Kirkekaffe.

Søndag den 16.: Lodbjerg - 14.00 
Ivan Tabrizi.

Søndag den 23.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
Bart. Høstgudstjeneste. Morgenkaffe i sognehuset fra 
kl. 9.15.

Søndag den 30.: Ørum - 9.00
Iben Bager Sjødahl Nielsen.

OKTOBER
Søndag den 7.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
Bart. Familiegudstjeneste. Morgenkaffe i sognehuset 
fra kl. 9.15.

Søndag den 14.: Lodbjerg - 9.00
Iben Bager Sjødahl Nielsen.

Søndag den 21.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
Ivan Tabrizi.

Søndag den 28.: Lodbjerg - 10.30
Bart.

NOVEMBER
Søndag den 4.: Ørum - 10.30 
Bart, Alle Helgen Gudstjeneste.

Søndag den 11.: Lodbjerg - 10.30
Bart.

Søndag den 18.: Hvidbjerg V.Aa - 19.00
Aftenkirke. Bart m.fl.

Søndag den 25.: Lodbjerg - 9.00
Ivan Tabrizi.

DECEMBER
Lørdag den 1.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00 
Børnevenlig gudstjeneste med evt. Luciaoptog.  
Julemarked i Sognehuset (kl. 12-17, org. Beboer- 
foreningen).

Søndag den 2.: Ørum - 10.30
Bart, Kirkekaffe.

SEPT.
OKT.
NOV.42
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LAD OS MED APOSTLEN 
TILØNSKE HINANDEN…
PRÆSTERIET
Hvad bruger man en forældreorlov til? Selvfølge-
lig, først og fremmest på sit barn og så håber man, 
at barnet nogenlunde overlever mine manglende 
evner på dette felt. Men nogle gange kan man også 
bruge de mange måneders fravær til at overveje, 
hvordan det egentligt står til med »præsteriet«. 
Hvad kunne sognene have brug for, og hvad har 
man måske selv lyst til at få lavet 
om på?
Én af de ting, som jeg i de forløb-
ne måneder har tænkt en del over, 
det er vores måde at fejre gudstje-
neste på. 
Kirken, det er os alle. Selvom vo-
res hverdag er forskellig - og lige 
så den virkelighed, vi lever i - og 

selvom vores baggrund 
kan være meget forskellig, 
så danner vi et fællesskab. 
Uanset om vi nu er fast kirkegængere, som »næ-
sten tilhører inventaret«, eller snarere én, som kun 
lejlighedsvis kommer forbi, eller endda »blot« en 
forbipasserende turist - fra det øjeblik gudstjene-
sten begynder, så er vi del af samme menighed. Og 
dette burde også kunne ses og mærkes i den måde, 

vi fejrer gudstjenesten på i Klit-
sognene. Vi er jo et fællesskab - 
ikke nødvendigvis fordi vi er så 
gode venner, eller fordi vi i det 
daglige plejer at komme hinanden 
ved - men først og fremmest fordi 
vi alle er børn af samme Far i him-
lene.

EN RITUALÆNDRING
Under forældreorloven besluttede jeg mig for at 
foreslå en lille ændring i Klitsognenes højmesseri-
tual. Ændringen gennemføres nu indtil slutningen 
af september som en forsøgsordning. Det drejer 
sig om den såkaldte apostolske velsignelse. Det er 
måske et af de mest oversete elementer i hele høj-
messens forløb. Hvis du altså ikke umiddelbart 
ved, hvordan den lyder, så er det helt normalt!
De fleste af os kender sandsynligvis den aronitiske 
velsignelse, som lyder i slutningen af gudstjene-
sten - »Herren velsigne dig og bevare dig«. Mere 
ukendt er dog, at der også umiddelbart efter præ-
dikenen og kirkebønnen også lyder en velsignelse. 
Det er den sidste sætning, præsten plejer at sige fra 
prædikestolen. Velsignelsen lyder: »Vor Herre Jesu 
Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens 
fællesskab være med os alle«.
I gudstjenestens forløb drukner denne velsignelse 
lidt i alt det andet. Lidt respektløst sagt, tror jeg, at 
mange oplever det som en slags gymnastikøvelse; 
måske er man faldet lidt i søvn efter en tung præ-
diken - sådan plejer det jo at være i Klitsognene - 
og inden vi kommer til at synge salmen, og guds-
tjenestens »anden halvleg« begynder, så skal vi 
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Kirken, det er os alle. 
Fra det øjeblik 

gudstjenesten begyn-
der, så er vi del af 
samme menighed.

Prædikestol i Hvidbjerg V.Aa 
- Den opstandne (og velsignende) Kristus.
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rejse os et øjeblik. Hvorfor egentligt? Hvad er den 
apostolske velsignelses funktion og baggrund?

DEN APOSTOLSKE VELSIGNELSE
Velsignelsen har faktisk en lang historie, som er 
værd at vide noget om. De første kristne mødtes 
hver søndag morgen - lidt tidligere end vi plejer, 
nemlig ved solopgang, for at holde gudstjeneste 
og for at spise sammen. Justinus Martyr, en kristen 
fra det andet århundrede, beskriver omkring år 
150, hvordan disse møder ofte havde en fast struk-
tur. Først læste man fra Biblen og der blev holdt 
prædiken - nye medlemmer blev eventuelt døbt - 
og derefter, fortæller Justinus, »beder vi en bøn, 
for kirken og for hele verden. Når 
vi har afsluttet bønnen, hilser vi 
hverandre med et kys«. Og først 
derefter går nadveren i gang. Med 
andre ord, dér, hvor vi har den 
apostolske velsignelse, mellem 
kirkebøn og nadverritual, plejede 
de første kristne at hilse hinanden, 
for i fællesskabet at kunne fejre 
nadver sammen. En genklang af 
det, kan man stadigvæk høre i vel-
signelsens indledning: »Lad os med apostlen tiløn-
ske hinanden«… Den apostolske velsignelse er altså 
ikke en tekst, præsten bare burde fremsige. Det er 
- i dens oprindelige mening - faktisk en hilsen, vi 
alle tilønsker hinanden med.
Nogle få århundreder efter Justinus Martyr - da 
flere og flere ønskede at lade sig døbe, begyndte 
kirkerne at tilbyde en dåbsoplæring, som faktisk 
skete på den måde, at de nye dåbskandidater om 
foråret fik lov til at overvære gudstjenestens første 
del - til og med prædikenen, som ofte blev udfor-
met som en slags dåbsoplæring. Dåbskandidaterne 
måtte dog ikke deltage i hele gudstjenesten. Når 
den faste menighed gjorde klar til at fejre nadver, 
blev de sendt hjem igen, for det var kun dem, der 
allerede var døbt, der fik lov til at komme til alters. 
For at de ikke skulle blive snydt for velsignelsen, 
som jo først bliver sagt efter nadveruddelingen, 
indførte man altså en ekstra velsignelse, den apo-
stolske velsignelse.
I folkekirken gudstjenesteforløb har vi altså to vel-
signelser - den ene efter prædikenen og den anden 
efter altergangen, selvom der heldigvis ikke er no-
gen, der bliver holdt udenfor, når nadverdelen be-

gynder. Alle må være med til hele gudstjenesten, 
og i Klitsognene er alle, store som små, velkomne til 
at deltage i nadveren.
Den apostolske velsignelse har altså to funktioner. 
Den inviterer os til et fællesskab med hinanden og 
til et fællesskab med Gud. Selve formuleringen er 
taget fra Paulus, mere præcist fra slutningen til 2. 
Korintherbrevet. Det er derfor ham, der er ment, 
når præsten siger: lad os med apostlen tilønske hin-
anden. I 2.Korintherbrevet slutter Paulus nemlig 
sit brev med følgende ord: »Kærlighedens og fre-
dens Gud vil være med jer. Hils hinanden med et 
helligt kys! […] Herren Jesu Kristi nåde og Guds 
kærlighed og Helligåndens fællesskab være med 

jer alle«!
Bemærk sammenhængen: Guds 
usynlige kærlighed bliver synlig 
og håndgribelig igennem de kær-
tegn og den hilsen, mennesker gi-
ver til hinanden!

HILS HINANDEN…
Nu ved vi, hvad den apostolske 
velsignelse går ud på, men hvor-

dan kan vi udtrykke det i vores måde at fejre guds-
tjeneste på? Hvilken ritualændring er der altså helt 
konkret tale om? Egentligt noget ganske enkelt. 
At vi, når velsignelsen lyder, tager et øjeblik, hvor 
vi får lov til at hilse på hinanden. 
Lad mig illustrere det med et eksempel. Da vi tog 
på sognerejse til Belgien for nogle år siden, var 
nogle af os til katolsk gudstjeneste i min hjemby. 
Efter gudstjenesten snakkede vi lidt om, hvordan 
vi havde oplevet at være med til det. Mange sagde, 
at de havde følt sig velkomne, fordi man på et tids-
punkt i gudstjenesten blev hilst på… Man følte, at 
man ikke blot var gæst, men også aktiv deltager, 
en del af fællesskabet. I mit stille sind var jeg dog 
glad for, at vi havde været til en gudstjeneste i den 
nordlige del af landet, der, hvor man taler flamsk. 
Der er man nemlig lidt mere reserveret. I den syd-
lige del af landet, hilser man nemlig ofte ikke blot 
ved et håndtryk. Der giver man kram og kysser 
hinanden med kindkys. Og dét, tror jeg, ville have 
været en lige lovlig grænseoverskridende oplevel-
se for de fleste Thy- og Morsingboer!
Kan man det? Jeg mener ikke at kysse og kramme 
hinanden  - men at foreslå, at vi umiddelbart efter, 
at den apostolske velsignelse har lydt, hilser på de 

Det, at sørge for at 
vores fællesskab er 
åbent og favnende 
fællesskab, er en 

opgave, vi kun kan 
løfte i fællesskab.
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mennesker, der står omkring os og måske giver 
hinanden hånd? Man kan eventuelt sige til hinan-
den »Guds fred være med dig«. 
Jeg turde ikke tro på, at det overhovedet kunne 
lade sig gøre i Danmark, indtil jeg tilfældigvis 
kom til at lytte til nogle radiogudstjenester fra det 
sogn, hvor Kathrine Lilleør er præst. For det er 
netop det, hendes menighed plejer at gøre ved 
hver gudstjeneste. Når den apostolske velsignelse 
har lydt, hilser menigheden på hinanden - så giver 
man hånd til dem, der står ved siden af eller umid-
delbart foran eller bag ved én.

KØBENHAVNERI?
Er det ikke for kunstigt, for påtaget? Er det ikke 
bare noget københavneri? Jo, måske kan det ople-
ves sådan. Især, tænker jeg, hvis denne hilsen er 
den eneste kontakt, vi har med de andre kirkegæn-
gere. Hvis vi f.eks. bagefter, når der er kirkekaffe, 
kun taler med eller søger kontakt med dem, vi al-
lerede kender i forvejen, ja, så bliver sådan en hil-
sen lidt påtaget. Men måske kan sådan en hilsen 
gøre os bevidste om, at vi har et ansvar over for 
hinanden. Det, at sørge for at vores fællesskab er 
åbent og favnende fællesskab, er en opgave, vi kun 
kan løfte i fællesskab.

Bliver det ikke et forstyrrende element i gudstje-
nestens ro, når vi pludseligt skal hilse på hinanden? 
Måske. Spørgsmålet er dog, om gudstjenesten er 
til, for at vi skal finde ro, eller om en gudstjeneste 
er et møde med den levende Gud, som sender os 
på vej, hen til vor næste?

EN FORSØGSORDNING
Jeg ved selvfølgelig ikke om mit ritualforslag vil 
fungere. Det er jo blot et forsøg. Vi skal se, om det 
fungerer og føles passende. Derfor er der aftalt, at 
vi evaluerer ritualændringen den 23. september 
kl. 9.15, mens vi holder morgenkaffe i sognehu-
set. Alle er velkomne til at deltage i dette møde.
Jeg håber dog - uanset om forsøgsordningen bliver 
en fast tradition eller ej - at ritualændringen kan 
give os et blik for, at vi aldrig fejrer gudstjenesten 
individuelt - vi er et fællesskab, en menighed, uan-
set om vi er 7 eller 70 til stede.
Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og 
Helligåndens fællesskab være med dig!

 Sognepræst  
Bart Vanden Auweele

4

Et fællesskab, uanset hvor 
man kommer fra… 

Pinsemorgen i Lodbjerg.
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INDENFOR ELLER UDENFOR?
Indenfor eller udenfor, hvor vil du stå engang? Så-
dan lød det påtrængende spørgsmål i en strenge-
korssang fra min barndom. Dengang gjaldt det en 
plads i Guds rige; nu er mit ærinde anderledes 
jordnært, omend Gudsrige eller de helliges sam-
fund måske også spiller en rolle i sagen.
Kirkekaffe - indenfor eller udenfor? Helt bogsta-
veligt afhænger det jo nok mest af vejret. I over-
ført forstand afhænger det af menighedens - din 
og min - vilje til at lade det fællesskab, der udfol-
der sig inde i kirken, brede sig ud og gælde alle, 
når vi sammen drikker kirkekaffe 
efter gudstjenesten.
Intentionerne er gode: Vi vil ger-
ne være sammen og er glade for at 
mødes. Vi kender hinanden, må-
ske gennem mange år og har me-
get at drøfte, men i vores begej-
string over at være blandt venner 
eller bekendte, overser vi måske, 
at der er nogen, der ikke har det på 
samme måde. Nogen, der ikke kender nogen, no-
gen, der måske er her for første - og hvem ved - 
sidste gang, hvis vi ikke får øje på dem. Fordi vi 
allerede er en del af et fællesskab, fordi vi har nok 
i os selv og måske ikke orker at lære nye menne-
sker at kende.

GUDSTJENESTEFÆLLESSKABET
Jamen, er gudstjenesten ikke et fællesskab, der vil 
noget, et fællesskab, der slår til? Jo - og nej. Det 
store overordnede fælles er, at vi er mennesker, der 
er kommet i kirke, fordi det giver mening for os. 
Måske fordi vi har indset, at vi ikke kan klare til-
værelsen selv og har brug for i det mindste mulig-
heden for, at der findes en Gud, der vil os det godt. 
Og forhåbentlig viser denne Gud sig fra sin gode 
side og beriger gudstjenesten med sit nærvær.
Hvad er så problemet? Det gudstjenestelige fælles-
skab er for mig at se et godt fællesskab, men som 
alle fællesskaber, der involverer mennesker, et fæl-
lesskab med udfordringer. I det store og overord-
nede fællesskab findes der flere mindre led, der 
deler menigheden op i to: dem, der er indenfor og 

dem, der er udenfor. Nadveren, 
f.eks.; denne kan stadig være et 
mystisk og fremmedgørende ele-
ment, som ikke alle deltager i.
Forleden var jeg til 50-års konfir-
mationsjubilæum i Vestervig kir-
ke. Vi mødtes inden gudstjenesten 
og så på vores konfirmationsbille-
de, der var taget søndagen efter 
vores konfirmation. En klasse-

kammerat, som jeg havde meget med at gøre, var 
ikke med på billedet, og jeg spurgte hende hvor-
for. »Det var den søndag, vi skulle til alters; mine foræl-
dre ville ikke med, og jeg var for genert til at komme ale-
ne«, svarede hun. Jeg ærgrede mig over ikke at 
have vidst det, så vi kunne have fulgtes ad og 
spurgte hende, om hun så aldrig havde været til 
alters. »Nej«, svarede hun.
Det blev tid til nadveren, og da indstiftelsesordene 
havde lydt, dristede jeg mig til at spørge, om hun 
ville med nu, og stor var min overraskelse, da hun 
straks svarede ja og gik med. Det blev en dejlig op-
levelse.
Men hvorfor er det så svært at deltage for første 
gang - eller på ny efter mange års pause? Er man et 
bedre menneske, fordi man går til alters eller beder 
med på Fadervor, kender alle salmerne og er dus 
med ritualerne?
Næppe; jeg tror såmænd, at ydmygheden kan væ-
re ganske betydelig hos den, der sidder alene til-
bage på kirkebænken, mens vi andre vanemæssigt 
går til alters.

Et surt opstød? Nej, en 
opfordring til at vi alle 
sammen, også jeg selv, 
bliver bedre til at lukke 
øjnene op og få øje på 

hinanden!
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KIRKEKAFFE - RIGDOMMEN I AT  
LÆRE NYE MENNESKER AT KENDE
Men vogter vi på hinanden - eller tror vi bare, at vi 
gør det? Er det svært at være god nok? Det er det 
helt klart, men vi kan jo forsøge at gøre vores bed-
ste. F.eks. ved at være venligt opmærksomme på 
hinanden, få øje på den, der kommer alene eller er 
der for første gang og tage kontakt til vedkom-
mende, mens vi drikker kaffe - hvis altså ikke han 
eller hun er smuttet inden, måske for at undgå at 
føle sig udenfor.
Men det kræver vel overskud at snakke med et helt 
fremmed menneske? Ja, måske, men hvis vi som 
menighed går sammen om opgaven og hjælper 
hinanden, bliver det forhåbentlig helt naturligt at 

åbne kredsen og byde de fremmede indenfor. Og 
blive beriget ved at lære et nyt menneske at kende.
Og hvis jeg en dag har nok at gøre med at holde 
sammen på mig selv, så har min nabo eller en an-
den sikkert blik for det menneske, der skal ses den 
dag, så ingen skal gå bedrøvet hjem fra gudstjene-
ste og føle sig udenfor.
Et surt opstød?
Nej, en opfordring til at vi alle sammen, også jeg 
selv, bliver bedre til at lukke øjnene op og få øje på 
hinanden! De dage, vi har kræfterne til det! For 
naturligvis skal det stadig være i orden bare at hol-
de lav profil, hvis det er det, man har lyst og kræf-
ter til.
Og alligevel nyde en kop kaffe!
     Signe Grud

TONER FRA THY 
- MUSIK FRA NATIONALPARKEN

Torsdag den 30. august kl. 19.00
Denne koncert er udsprunget af en stor kærlighed til naturen i National-
park Thy. Gennem musik og sang kan du denne aften høre historier og 
sange om sælen, tranen, hugormen og kronhjorten, opleve stemningen af 
vinden i læhegnet, og reflektere over det magiske ved en togrejse fra stor-
byen til Thy.
Det er Nationalpark Thy fortolket i nykomponeret musik. Musikken 
fremføres af pianist, komponist og sanger Louise Bisgaard Vase, i samar-
bejde med Nordvestjysk Pigekor, dirigent Annette Boch Pedersen og fol-
kemusiker Mette Kathrine Stærk Jensen. Gennem musikkens og poesiens 
sprog vil du opleve et rigt varieret landskab af vildskab, barskhed og skøn-
hed, idet »Toner fra Thy« er en hyldest til de særlige stemninger og vilkår i 
Danmarks første nationalpark.
Musikken i »Toner fra Thy« er komponeret af Louise Bisgaard Vase, som 
kommer fra Thy og i dag bor ved Isefjorden på Sjælland. Hun er uddannet 
musiker fra Göteborgs Universitet (2014), og er nu freelancemusiker, mu-
sikpædagog og orgelstuderende.
Koncerten er gratis, men der vil være mulighed for at støtte Toner fra Thy - projektet. 
Der arbejdes bl.a. på en musikudgivelse.

Louise Bisgaard Vase

Mette Kathrine 
Stærk Jensen

Nordvestjysk Pigekor
 (foto: Allan Ekstrøm)
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POSTKORT FRA SYD
I året, der gik, kunne man følge Peter Ubbesens og Vibeke Aarkroghs rejseberetning i Sognenyt. Peter og Vibe er 
kommet hjem. Sidste »Postkort fra Syd« er en billedcollage, som giver et lille overblik over forårets tilbagetur, fra 
Grækenland til Doverodde.

Zenobia bliver kørt til Kappeln i Tyskland.

Gennem 
Korintherka-
nalen. Besøg 
af sønnen 
Tobias og 
Nicola.

På vej til 
ankerpladsen.

Hyrde. Epidauros, 
Grækenland.

Hvis sten kunne tale…
 Peter i Epidauros, 

Grækenland.
Peter snedkererer ny 
vindfane til vindroret.

For anker i en fredelig bugt.

Kloster Hosios Lukas, 
Grækenland.

Delfi, Grækenland.
Hellig Tre Konger i 
Lefkas, Grækenland.
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MIT STED
Efter et langt arbejdsliv som lærer og bonde, bur-
de det være en let sag at skrive et indlæg til denne 
rubrik. De seneste ugers spredte forsøg på at defi-
nere og indkredse har vist, at det ikke bare er sådan 
lige.

Det er dejligt at komme af sted og opleve andre 
lande, kulturer, mennesker, men jeg ved af erfa-
ring, at efter 5 døgn sniger hjemveen sig ind, og 
det er herligt, når bilen er pakket og kursen er sat 
hjem. Trygheden ved at krydse grænsen minder i 
betænkelig grad om nationalitetsfølelse, og op 
gennem Jylland går det som 
en leg. Ved Oddesund hjæl-
per broen os over på vores ø, 
- Nordjylland, som Åge Ro-
sendahl, stifter af Æ Verdens-
universitet, ønskede løsrevet 
fra kongeriget Danmark. 
Kommuneskiltet efter Dra-
get er endnu en milepæl. Vi 
er hjemme i Thy, og ved indkørslen til Skyumvej 
106 mærkes, at ude er godt, men hjemme er bedst. 
Her har vi plantet træer, lavet have, revet ned og 
bygget op. Her er børnene vokset op og for længst 
fløjet fra reden. Det er vores sted. Vi har gjort det 
sammen, Ellen og jeg.

Vi skal dog ikke være 
hjemme mange timer før 
vi kører til havet. Min 
mor blev født på Æ Piig, 
et lille husmandssted 
længst væk i Lodbjerg. I 
trediverne flyttede familien op på gården, hvis ha-
ve havde skel til Leo Estvads sommerbolig. Søen, 
klitheden og havet betød meget for mor, og for os 
børn var det spændende, når far lejede en bil uden 
fører, så vi kunne komme på familiebesøg hos 

Kræn Møllers. 16 år gammel 
fik jeg en driftssikker knal-
lert, og den styrede helt af sig 
selv ud til høfde 96. Efter et 
par timer på stranden, gerne i 
strid blæst, gik hjemturen 
ofte forbi moster Gerda eller 
moster Marie, som boede dør 
om dør.

Sø, hav, klitter, fyrtårn, kirke og plantage har altid 
draget mig, og derfor var det nok, at vi pludselig, 
en dag for 5 år siden fik øje på annoncen i Thy-
lands Avis. Ingers hus i Svankjær var til salg. Her 
havde jeg købt is og slik når jeg var på sommerferie 
hos moster Krista og onkel Børge i byens smedje. 

Huset i byen, byen i skoven, - 
cykelafstand til Lodbjerg og 
Lyngby. Vi cykler og går ture 
og nyder, at der kun er natur 
vesten for byen.

Her som i Skyum kan vi høre 
kirkeklokkerne. Her har vi 
fået plads til at udstille sten-
tøj, porcelæn, glas og maleri-
er. Huset er indrettet med 
møbler, lamper m.v som var 
moderne i halvtredserne/tres-
serne. Alle er velkomne til at 
se sig omkring i huset. Det er 
ved at blive til vores sted.

Svend Erik Guld

... for os børn var det spændende, 
når far lejede en bil uden fører, så 
vi kunne komme på familiebesøg 

hos Kræn Møllers. 

Velkommen i vort hus i Svankjær!
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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 Grethe Gramstrup, Vera Møller og Viola Nør-
gaard.

4. september - Uggi Larsen
Vera og Jørgen Møller har inviteret os til havemøde på Storkærvej 2, hvor Uggi vil fortælle om 
spillemændene, som boede der engang, og andre spillemænd på egnen. Han er barnebarn af Viggo 
Post, så vi får også nogle af hans numre på harmonikaen.

2. oktober - Bodil og Eskil Hvam Jessen
Svankjær til og fra. Bodil og Eskil glæder sig til at komme »hjem« til Svankjær og vil prøve at for-
tælle lidt om de næsten fire årtier, de har boet i Thy, med sikker base i Svankjær. Tiden før og efter 
Svankjær var og er jo også vigtige livsafsnit, så dem kommer de også ind på.

6. november - Helle Løvenhertz Søndergaard og Hamish Stewart
Hamish Stewart og Helle Løvenhertz Søndergaard (Skyum) vil vise billeder og fortælle om deres 
oplevelser i Kenya i Afrika de sidste 2 år. Mere specifikt fortælles også om arbejdet med hjælp til 
selvhjælp på Seedlings School i Malindi på Kenyas østkyst. Med blot få midler når man rigtig 
langt, hvis pengene går direkte til et projekt som dette.
Seedlings School er en skole for forældreløse børn i al-
deren 3-15 år. Mange af børnene på skolen betales der 
ikke skolepenge for, og da skolen ikke får midler fra 
regeringen, er det en stor udfordring at få skolen til at 
køre.
Med i Malindi i år var Pia Vodstrup Bredahl, Andreas 
(20 år) og Silke (10 år) fra Bedsted

OBS: Sæt allerede kryds i kalenderen: søndag den 9. decem-
ber indbyder Tirsdagsklubben til julefrokost.

Mere end firs kirkegængere, og otte fri-
villige og medarbejdere stod tidligt op, 
for at se Pinsesolen danse i og omkring 
Lodbjerg Plantage. Tak til Birgit og 
Monika for gæstfrihed og godt humør!
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MÆRKELIGT, AT DER IKKE ER FLERE, 
DER ØNSKER AT BLIVE MURER…

SOMMERTRAVLHED
Da vi gør klar til interviewet, er Preben Stüker i 
fuld gang med at kalke sognehuset. »Hvis det er i 
orden med dig, vil jeg helst, at vi snakker sammen 
omkring middagstid«, siger han, »for så regner jeg 
med at være færdig med nordsiden af huset. Og 
jeg kan først komme i gang med husets østside ef-
ter kl. 14, når solen er vendt«. Jo, Preben har styr 
på sit arbejde - og han er en mand, der holder det, 
han lover. På slaget kl. 12 lægger han penslen ned, 
kommer ind i sognehuset og hjælper mig med at 
spise resterne af lagkagen, vi har til overs fra me-
nighedsrådsmødet i går. 

»Det er faktisk mit anden stykke lagkage i dag«, 
betror Preben. »Jeg fik også et stykke af Marianne, 
da vi tog en kop formiddagskaffe«. Svaret overra-
sker mig lidt, for jeg kan ikke mindes at have set 
Preben holde en pause i den tid, jeg har været i 
sognehuset. »Hvis man skal kalke sydvendte mure, 
skal man stå tidligt op«, siger Preben. »Formid-
dagskaffen tog vi kl. 8«. Det er nogle lange ar-
bejdsdage, Preben har, når han skal kalke sogne-
huset og de fem kirker, han har ansvar for.

Ud over Klitsognenes tre kirker kalker Preben 
Stüker nemlig også Harring og Hassing Kirker. 

Ikke tilfældigvis små kirker, for Preben er temme-
lig kræsen, når det handler om arbejdsopgaver. 
»Jeg får henvendelser om betydeligt flere opgaver, 
end jeg kan magte. Men jeg har ikke lyst til at love 
noget, jeg ikke kan holde«.

Derfor følger Preben nogle bestemte kriterier i 
forhold til de opgaver, han siger ja til. Først og 
fremmest må en arbejdsopgave helst ikke tage me-
re end 2 uger. »Det går ikke an, at jeg siger ja til en 
opgave, som er alt for stor, og som gør, at jeg 
kommer til at svigte mine faste kunder«, siger Pre-
ben.

Et andet kriterium er geografien. De allerfleste ar-
bejdsopgaver, Preben udfører, er i nærområdet. 
Da jeg spørger Preben om, hvilket område, han 
dækker, får jeg en opremsning af omtrent alle 
stednavne, der findes i Klitsognene: »Det er oftest 
Lodbjerg og Ørum og Svankjær. Men også Istrup 
og Madsted. I Morup Mølle har jeg også nogle 
kunder, og det sker, at jeg har noget i Lyngby«. 
Derudover sker det, at Preben skal helt til Bedsted, 
men når det er medregnet, er omtrent 98% af ar-
bejdsstederne også nævnt.

Denne artikel er ikke et reklameindslag. Bestemt ikke. For Preben Stüker har kunder og arbejde nok. I serien om 
lokale produkter og erhverv møder Sognenyt i denne omgang en dygtig fagmand, der har humor og smil på læben. 
Selvom det ikke kan ses på billederne. For Preben er ikke ligefrem typen, der gerne står i rampelyset…

Selvom der ikke er særlig mange kvadratmeter, der skal 
kalkes i Hvidbjerg Vesten Aa, kræver opgaven både 

stillads og præcision.
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Preben accepterer heller ikke enhver arbejdsopga-
ve. Når der skal nedbrydes et gammelt køkken el-
ler badeværelse, eller når en mur skal fuges på ny, 
og de gamle fuger først skal fjernes, kontakter Pre-
ben Niels Noermark. Først når der er gjort klar til 
det egentlige murerarbejde, kom-
mer Preben på banen.

FRA MURERSVEND TIL 
SELVSTÆNDIG MURER
»Jeg kan godt lide at kalke kirker. 
Første gang, jeg fik lov til at være 
med, var vist for godt 40 år siden. 
Dengang hjalp jeg min far«. Pre-
bens far, Egon, var selvlært murer 
og især kendt for at være rigtig 
dygtig til kirkekalkning. Det er i hans fodspor, 
Preben går. Bogstaveligt talt, for Preben bor i 
Istrup, i barndomshjemmet, som han overtog ef-
ter sine forældres død.

»Det er egentligt en pudsig historie«, fortæller 
Preben. »Mine forældre boede oprindeligt i Tåbel, 
og min far havde et arbejde ved vandbygningsvæ-
senet i Agger. En dag, da han var på ferie hos sine 
forældre, valgte han at få sit hår klippet hos Kræn 
Jensen i Istrup, som havde frisørforretning i sin 
stue på Nedergårdsvej. Under klipningen blev der 
snakket arbejde og bolig, og det endte med, at 
Egon Stüker og Kræn byttede bolig«. Der gik dog 
også nogle tusinder kroner med i handlen, for der 
hørte 14 hektar med til huset i Istrup.

»Min far forsøgte først med lidt landbrug, men det 
var ikke ham«, fortæller Preben videre. Derfor 
startede han hurtigt som murer og iværksætter. På 
ejendommen i Istrup begyndte han nemlig også at 

fremstille (have)fliser. »Fliserne her ved præstegår-
den, det er min far, der har lagt dem«, siger Pre-
ben. Også her går Preben altså bogstaveligt talt i 
faderens spor.

I modsætning til sin far, har Preben dog fuldført 
uddannelsen som murer. »Jeg var 
dog allerede femogtyve år gam-
mel, da jeg startede med uddan-
nelsen«, fortæller han. »I de første 
år arbejdede jeg for min far, men 
da han gik på pension, tilbød Pre-
ben Andersen mig en læreplads. Så 
det var egentligt ham, der fik mig 
til at sætte mig på skolebænken 
igen. Netop i disse år var der ble-
vet oprettet mulighed for voksen-
uddannelse, så jeg kom heldigvis 

ikke til at være alderspræsidenten på min årgang«.

Jeg skal tilstå, at jeg ikke kan gøre rede for de for-
skellige arbejdssteder og ansvarsområder, Preben 
har haft i de femogtyve år, han har arbejdet som 
murersvend. Mit manglende lokalkendskab og al-
deles fraværende fagkundskab gør, at navne som 
Preben Andersen (Koldby), Kresten »Kalk« (Bed-
sted) eller Ricky Larsen (Hurup) ikke umiddelbart 
virker bekendte. Men ud fra beretningen fik jeg 
indtrykket af, at arbejdet som murersvend har væ-
ret spændende og alsidigt.

I december 2013 tog Preben springet og valgte at 
blive selvstændig. »Det var lidt vovet. Jeg havde jo 
ingen arbejdsopgaver eller forhåndsaftaler med 
kunder. Og jeg kunne ikke være bekendt at kapre 
kunder fra mine tidligere arbejdspladser, men så 
skete det, at der indtraf en voldsom vinterstorm. 
Med et var der masser af arbejde, faktisk meget 
mere end jeg kunne klare. Halvdelen af de opga-

Fliserne her ved 
præstegården, det er 
min far, der har lagt 
dem. Også her går 

Preben altså bogstave-
ligt talt i faderens spor.

Et nykalket sognehus.
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ver jeg fik ind, var jeg nødt til at sende videre til 
min tidligere arbejdsgiver«!

»Hvorfor tog du ikke nogle lærlinge eller svende 
ind«, spørger jeg forsigtigt. Svaret kommer 
prompte. »Når man har ansatte, så er man nødt til 
at bruge meget tid på en kontorstol. Og det har jeg 
ikke lyst til. Nu foregår administrationen på den 
måde, at jeg skriver alt ned, og Tina, min kæreste, 
indtaster det hele på computer. Det fungerer ud-
mærket. At oplære en enkelt lærling derimod, det 
er en anden sag. Hvis jeg må sige det, så synes jeg 
faktisk, det er mærkeligt, at ikke flere unge men-
nesker har lyst til at blive murer. Det er jo et spæn-
dende job«.

FASTE KUNDER, FAST PRIS
Prisen for kalkning af Lodbjerg, Ørum og Hvid-
bjerg har ikke ændret sig i de seneste år, får jeg at 
vide. Mærkeligt. Begrundelsen er måske, at Pre-
ben ikke ligefrem er kendt rundtomkring som snu 
forhandler. »Pengebegærlighed kan jeg ikke lide«, 
lyder det fattet fra Preben. En anden del af forkla-
ringen er uden tvivl, at Preben ikke er manden, 
der har det godt med at skulle være i konflikt med 
nogen. Livet er for kort til at være uvenner, synes 
han.

»Vidste du, at det er samme pris for at få kalket de 
tre kirker?«, siger han under samtalen. Med et bli-
ver jeg lidt mistænksom, for når man kender lidt 
til Klitsognenes Kirker, så er tydeligt for enhver, 
at der er behov for betydelig flere kvadratmeter 
kalk til f.eks. Lodbjerg Kirke i sammenligning 
med Ørum Kirke. Skulle der alligevel være faret 
en pengedjævel i Preben?

»De tre kirker koster mig faktisk nogenlunde sam-
me antal arbejdstimer«, forklarer Preben. »Lod-
bjerg er jo næsten som et parcelhus. Det er bare at 
kalke væggene. Ørum derimod, der skal man have 
et højt stillads eller en lift. Mellem skib og kor er 
der f.eks. kun en lille strimmel, der skal kalkes, og 
stilladset eller liften skal flyttes flere gange under-
vejs. Vinduerne kan heller ikke klares med en bør-
ste. Der skal man i stedet bruge pensel. Når jeg 
skal regne det anslåede timetal ud, er det derfor 
ikke antallet af kvadratmeter, jeg kigger på. Det 
første, jeg forsøger at finde ud af, er antallet af 
vinduer«!

INGEN REKLAME, TAK
Klokken nærmer sig to. Preben gør sig klar til at 
gå i gang igen. Jeg bruger resten af eftermiddagen 
på præstekontoret på at udskrive interviewet, og 
imens er Preben i fuld gang med at kalke sognehu-
set. Og dog mærker man det næsten ikke, for i 
modsætning til andre fagmænd er der ingen radio, 
der spiller højt musik.

»Tak, at du tillod mig lidt betænkningstid, da du 
spurgte om du måtte interviewe mig«, siger Pre-
ben, da han er på vej ud af døren. »Jeg har tænkt 
lidt over det. Det er i orden, at du skriver om det 
arbejde, jeg laver, hvis du tror, det kan have læse-
rens interesse. Men du skal love mig, at det, du 
skriver, ikke vil komme til at ligne en reklameom-
tale. Jeg vil nødig have flere, der ringer med ar-
bejdsopgaver, som jeg skal sige nej til«. Jo, det er 
ikke hver dag, man møder en fagmand som Pre-
ben Stüker!

Bart Vanden Auweele

12

Når det handler om kalkning er Lodbjerg Kirke, 
ifølge Preben Stüker, som et parcelhus…
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KIRKENS KORSHÆR OG MENNESKER I NØD
Overalt i Danmark findes mennesker, der på forskellige måder er i nød. Det kan være hjemløse, 
der lever et udsat liv på gaden, misbrugere med psykiske diagnoser, ensomme uden kontakt til fa-
milie og venner, børn, der kommer i skole uden overtøj og madpakke, og - og - og desværre er 
listen endnu længere.
I Kirkens Korshær ser man, at flere og flere mennesker midt iblandt os lever under sådanne vilkår. 
De har brug for hjælp, og det får de overalt i landet af Kirkens Korshær. - helt derud, hvor det of-
fentlige ikke rækker. Det koster mange penge, og derfor holder Kirkens Korshær

LANDSINDSAMLING - SØNDAG DEN 25. NOVEMBER
I Thy vil der i lighed med 2017 være 11 adresser, hvorfra indsamlingen foregår.
Der er brug for mange indsamlere, og hvis nogen vil hjælpe Kirkens Korshær med at hjælpe dan-
skere i nød, så er man velkommen til at melde sig.
Det kan ske pr. mail: waki@post9.tele.dk eller telefon: 30 20 12 35, hvor man vil kunne udtrykke ønske om, 
hvor man gerne vil være indsamler.

Velkommen til et meningsfyldt medarbejderskab og en god 
oplevelse sammen med andre for vore medmennesker i nød.

Alle er velkomne!

ÅRSMØDE I MELLEMKIRKELIGT STIFTSUDVALG
Mandag den 26. november kl. 18.00 - 21.45 i Folkekirkens Hus, Aalborg.

Her vil Domprovst i København Anders Gadegaard tale om vigtighe-
den af mødet og dialogen mellem kristne og muslimer.

Desuden vil det rytmiske kor ved Abildgaardkirken i Frederikshavn, 
Blue Note, underholde, og en gruppe fra Frederikshavn vil fortælle 
om deres oplevelser på en studierejse til Cambodia. 

Mødet indledes med et måltid, der serveres af Verdenskøkkenet ved 
Folkekirkens Hus.

Deltagelse er gratis, og alle interesserede er velkommen til at deltage. 

Tilmelding til hap@km.dk senest onsdag den 21. november.
Domprovst 

Anders Gadegaard

Pinsemorgen. Tak til Per Kynde for 
at vise os rundt på sin arbejdsplads.
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DEN STORE FISKERIULYKKE VED 
LYNGBY I JULEN 1885

Den, som er nabo til havet, er afhængig af det, og 
undgår sjældent sorger og modgang. Denne sand-
hed er også blevet Lyngbys beboere til del. Næppe 
nogen anden by har på en enkelt ulykkesdag mi-
stet halvdelen af sine aktive fiske-
re. Dette har Lyngby prøvet. 
Ulykken skete i julen 1885. Som 
så ofte før blev Vestkysten hårdt 
ramt, og dengang var det otte 
Lyngby fiskere, der satte livet til, 
da de forsøgte at gå gennem den 
frygtelige brænding for at nå den 
frelsende strand.
Igen var mennesker bukket under 
i kampen mod naturkræfterne. 
Tilbage stod et lille samfund, hvor 
hvert eneste hjem var ramt af sorg 
og savn. En far, en mand, en søn 
eller bror - og alle stod sammen, i de svære tider.

DEN SKÆBNESVANGRE DAG
I Tidsskrift for Redningsvæsenet fortæller fhv. op-
synsmand ved Lyngby Redningsstation, Johan 
Chr. M. Nielsen, i januar 1939 følgende om ulyk-
ken: »Den 23. december 1885 tog alle fiskere fra Lyngby 
ud på fiskeri om morgenen kl. 6. Der var to sejl- og ro-

både og tre små pramme. I hver af de store både var der 
seks mand, og der var to mand i hver af prammene.
Vejret var fint og fiskeriet foregik ca. seks kvartmil af 

land. Op på formiddagen begyndte det 
imidlertid at kule fra VNV, og samti-
dig tog søen til med uhyggelig styrke, 
hvorfor bådene skyndsomt måtte søge 
mod land.
Kl. 11 formiddag var jeg gået ned på 
stranden og så da, at de tre pramme lå 
uden for yderste revle. Da fiskerne op-
dagede mig, holdt den ene pram ind 
over revlerne. Den slap heldig over 
disse, men ved landingen kæntrede bå-
den i havstokken og de to fiskere faldt ud 
i søen. Det lykkedes dem at holde sig 
fast ved hver sin side af båden, mens 
søerne jævnligt skyllede ind over dem.

Jeg skyndte mig ned til havet for at komme dem til hjælp. 
Jeg fik også fat i den ene, som under kæntringen var blevet 
slået til blods og derfor var meget udmattet. Efter at han 
var bjerget, fik jeg også forbindelse med hans kammerat 
der endnu havde kræfter til at holde sig fast ved båden. 
Det lykkedes også at få ham bjerget ind på stranden. De 
var hårdt medtaget af spændingen og det kolde bad i ha-
vet, men de kunne, ved egen hjælp, gå til deres hjem. Vi 
havde ingen telefon dengang, så man kunne ikke ringe 
efter en vogn, der kunne køre dem hjem«.

TRE BRØDRE I DØDEN SAMMEN
»De to andre pramme holdt sig fortsat uden for revlen, 
mens søen tog til i styrke. De ventede på, at de store både 
skulle vise sig, så de kunne få hjælp af dem.
Efter ca. en times forløb så jeg den ene af de to store både 
nærme sig land. Sejlene blev taget ned og årerne stukket 
ud, men da den styrede ind over revlen blev de indhentet 
af en mægtig sø. Den kæntrede, og alle seks mand druk-

Nedenstående tekst er en lettere redigeret udgave af en artikel, bragt i Thisted Dagblad d. 23. december 1985 og 
baseret på øjenvidneberetninger og samtidige aviser. Tak til Poul Martin Kjær, Bedsted, for nedskrivningen af 
artiklen.

Fiskerne var hårdt 
medtaget af spændin-
gen og det kolde bad i 
havet, men de kunne, 
ved egen hjælp, gå til 
deres hjem. Vi havde 

ingen telefon dengang, 
så man kunne ikke 

ringe efter en vogn, der 
kunne køre dem hjem.

 Nogle af Lyngbys pramme omkring 1890.
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nede. Jeg stod der på stranden uden nogen mulighed for at 
yde hjælp og så den ene efter den anden drukne i det op-
rørte hav. I denne båd var tre brødre med, som her måtte 
gå i døden sammen; de var alle gifte og havde hver tre børn 
i alderen fra et til seks år.

var nået op til fiskerlejet, grædende og jamrende 
hustruer, børn og gamle kom ned mod stranden, 
hvor de knuste både lå i havstokken; ude på dybet 
lå deres mænd og forsørgere.
Det var ca. halvdelen af vores lille bys udøvende 
fiskere, som på én gang var taget bort fra denne 
verden. Denne jul glemmes ikke i vor by.
Nytårsdag blev de fem fiskere, der drev i land ved 
Lyngby Strand, begravet på Hvidbjerg v. Å Kirke-
gård. Disse fem var: Lavst Nielsen Rud, Peter 
Christensen, Niels Christensen, Charl Christen-
sen og Niels Sørensen.

STØRSTE LIGFØLGE I MANDS MINDE
Om begravelsen kan vi læse i Thisted Amtsavis 4. 
januar 1886: »Følget var stort. Det bestod af fjorten 
vogne, hvoraf de fem forreste kørte ligene, og de øvrige 
kvinder. Foran toget gik to mand med flag. Kirken kunne 
ikke nær rumme de mange mennesker, der ønskede at del-
tage i højtideligheden - heriblandt mange embedsmænd og 
mange langvejs fra. Kirken var smukt pyntet og sogne-
præst, Colding, holdt en gribende tale. På grund af gråd 
og trængsel er det dog ikke vor meddeler muligt at gengive 
indholdet i sammenhæng« skriver avisen.
Ligene blev sænket i en fællesgrav, og da præsten 
på de pårørendes vegne bragte det forkrænkelige 
støv det sidste farvel, blev der en forfærdelig gråd, 
nogle besvimede, og der var kun få, som ikke fæl-
lede tårer. Ligfølget var det største, der i mands 
minde havde været samlet på Hvidbjerg v. Å Kir-
kegård.
De øvrige tre fiskere havde havet på dette tids-
punkt endnu ikke givet tilbage, men Christen L. 

Alene i 1885 druknede 
der på Thisted Amts 

kyst op mod 30 fiskere!

Opsynsmand ved 
redningsvæsenet og 
dannebrogsmand 
Niels Sørensen fra 
Lyngby med 
fiskekurv.

SOM VED ET UNDER
Snart efter at den store båd var kæntret, søgte en af de to 
pramme, der stadig holdt det gående uden for revlerne, at 
gå i land, men da den kom ind i revlebroddet, kæntrede 
også den på omtrent samme sted, hvor den store båd var 
gået rundt, og de to mænd som var med den, druknede, 
uden at det var muligt at yde dem nogen hjælp.
Den sidste af de tre pramme lå endnu uden for revlen. Da 
de to fiskere i den så, hvorledes det var gået kammeraterne, 
gav de sig til at ro ud efter, for om muligt at træffe den 
anden af de store både. I denne pram var min fader og en 
ung fisker. De nåede lykkeligt den store båd og kom om 
bord i den, mens de lod pram og redskaber drive.
Da den store båd kom ind til revlen, gjorde man forsøg på 
at komme i land, og som ved et under lykkedes det båden 
at komme igennem det frygtlige brod. Alle bøjede knæ og 
takkede Gud for frelsen«.

SORG OG SAVN
Det var ellers et trist og sørgeligt syn, der mødte 
de frelste fiskere. Budskabet om de kæntrede både 

Niels Christensens grav på Hvidbjerg Vesten Aa 
Kirkegård. Niels Christensen døde sammen 

med sine to brødre Peter og Charl.
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Christensen, blev fundet den 2. januar ved Lild 
Vestre Strand, han blev ført hjem og begravet ved 
siden af sine kammerater. Niels Jensen, fik sin grav 
på Lild Kirkegård den 17. januar 1886. Christen 
Josephsen blev begravet på Hune Kirkegård den 
10. januar.

FORSØG PÅ AT RÅBE   
MYNDIGHEDERNE OP
Ulykken, som på så afgørende vis 
ændrede livet i det lille fiskerleje, 
blev genstand for stor opmærk-
somhed ud over landet. Aviserne 
beskæftigede sig indgående med en 
beskrivelse af selve ulykken og 
dens tragiske følger, men også med, 
hvad der kunne og burde gøres for 
at forhindre gentagelser. Alene i 1885 druknede 
der på Thisted Amts kyst op mod 30 fiskere!
Man slog til lyd for, at der burde være en red-
ningsbåd i Lyngby, da en sådan sikkert kunne have 
afværget ulykken. Hvor mandskab til redningsbå-
den skulle komme fra, når alle fiskere var ude på 
havet, meldte avisen dog ikke noget om.

Avisen foreslog ligeledes andre foranstaltninger, 
der kunne redde fiskerne levende i land. Havde de 
været udstyret med moderne, oppustelige red-
ningsbælter i stedet for de gamle korkbælter, kun-
ne de holde sig flydende til hjælpen nåede frem. 
Regeringen havde allerede foreslået, at der bevil-
ligedes en sum til anskaffelse af sådant udstyr til 

fiskerne, der ikke havde råd til at 
betale hele beløbet selv, men på 
grund af de ulykkelige politiske 
forhold (netop i 1885 førte spæn-
dinger mellem folketinget, hvor 
Venstre havde flertal og Højre-
regeringen til en politisk magt-
kamp) blev pengene ikke bevil-
get. »Visnepolitikken fik ingen 
ende«, er avisernes kommentar.
Flere indlæg i avisen kritiserede 

desuden Redningsvæsenet som dårligt organiseret 
og ineffektivt. Man ønskede bedre uddannelse af 
redningsmændene og bedre materiel.
Der gik altså politik i sagen, men det hindrede ik-
ke en enestående medfølelse og offervilje i befolk-
ningen. Stort set alle landets aviser opfordrede 
læserne til at sende bidrag til de druknede fiskeres 
efterladte, og der bragtes lister over indkomne be-
løb. Det første bidrag var på 300 kr. - det kom fra 
kongen, og hermed var der lagt op til, at det skulle 
være en folkesag at være med til at lindre den ma-
terielle nød. Alle samfundslag bidrog til indsam-
lingen - også de, der havde lidt, ønskede at være 
med. I de omliggende sogne var der specielle ind-
samlinger, hvor man også kunne give sit bidrag i 
form af naturalier. Indsamlingerne fortsatte langt 
ind i 1886, og det var efter datidens forhold virke-
lig store beløb, der indkom. 
Også dengang var der åbenbart folk, som ønskede 
at få personlig vinding på andres nød. Således for-
tæller avisen om en mand, der i det sydvestlige 
Thy samler ca. 50 kr. ind - til sig selv.

ENDNU EN ULYKKE
Den store medfølelse og offervilje fra alle sider 
kunne naturligvis ikke fjerne sorg og savn i det 
hårdt ramte samfund, men den var med til at mild-
ne nøden og fattigdommen og åbne offentlighe-
dens - og forhåbentlig også politikernes - øjne for 

Godt tre år senere 
kæntrede den båd, der 
var kommet lykkelig i 

land, på nøjagtig 
samme sted, og to 
mand druknede.

De omkomne fiskers gravsted på 
Hvidbjerg Vesten Aa Kirkegård.
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de barske livsvilkår, som vestkystfiskerne måtte 
kæmpe imod, og hvor livet ofte var den pris, der 
måtte betales.
Der skulle dog ikke gå mange år, før ulykken igen 
ramte Lyngby. Godt tre år senere kæntrede den 
båd, der var kommet lykkelig i land, på nøjagtig 
samme sted, og to mand druknede; det var en lille 
flok, der var tilbage til at tjene føden til resten. På 
en mærkelig måde blev Lyngby skånet for den 
store ulykke i 1893, hvor 48 fiskere nord og syd 
for Thyborøn Kanal druknede. De skulle egentlig 
have været på havet, men dagen før kæntrede en 
pram i havstokken, og så blev man hjemme.

I syd-væggen i Hvidbjerg v. Å Kirke er der ind-
muret en mindetavle med de otte fiskeres navne. 
Ser man på deres fødested, vil man bemærke, at 
ingen er født i Lyngby. Dette hænger naturligvis 
sammen med, at de første indbyggere kom til 
Lyngby i 1864 - fortrinsvis fra Agger. På kirkegår-
den, syd for kirken, findes stadig gravstedet, hvor 
de seks af fiskerne fik deres sidste hvilested. Dette, 
samt mindetavlen inde i kirken, står i dag som et 
synligt minde over datidens dramatiske begiven-
heder. Nederst på mindetavlen findes et citat fra 
Johannesåbenbaringen kap. 13 v. 14, som vidner 
om havboernes grundlæggende tro i liv og død: 
»Salige ere de døde som dø i Herren«.

KIRKEGÅRDSHJØRNET
Der skulle adskillige ihærdige forsøg til, men nu har Sognenyt kunnet over-
bevise graverne om at stå for en fast lille klumme i dette blad. Fremover vil 
man på denne side kunne læse om stort og småt fra Rie og Mariannes ar-
bejdsplads.

NYE FOLDERE OM BEGRAVELSESFORMER
På alle tre kirkegårde findes der flere slags gravsteder. Det 
kan dog være svært at danne sig et overblik over de for-
skellige gravstedsformer, vi har, og de betingelser, der stil-
les ved hver gravstedsform. Derfor har vi udarbejdet nog-
le foldere, som kan hjælpe jer med at finde frem til den 
gravstedsform, som passer bedst til jeres ønsker. Der er 
separate foldere for henholdsvis Ørum, Lodbjerg og 
Hvidbjerg Vesten Å kirkegårde, for mulighederne på de forskellige kirkegårde er ikke ens. Des-
uden er der vedlagt et takstblad, så man kan danne sig et overblik over de økonomiske omkostnin-
ger herved. Folderen kan hentes fra ca. 1. september i våbenhuset ved alle 3 kirker.

RÅDYR
Når du kommer på kirkegården har du måske oplevet at 
dine blomster eller buketter er blevet spist. I den forbin-
delse vil vi gerne understrege at det ikke er kirkegårds-
personalet, som er blevet vegetarer, men at det sikkert er 
et rådyr som har været på spil. Vi prøver selvfølgelig så 
vidt muligt at undgå dette. Derfor er der bl.a. opsat for-
anstaltninger på nogle af kirkegårdsdigerne, men rådyre-
ne er desværre ikke altid helt samarbejdsvillige.

Rie og Marianne
Dådyr i præstegårdshaven.

1717
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SAMTALE-TID!
ET NYT INITIATIV I KLITSOGNENE

Nogle gange kan man savne den gode samtale. 
Samtaler hvor der er højt til loftet, hvor man får 
lov til at tale ud, men hvor man også får lov til at 
træde i dialog med mennesker, som ikke nødven-
digvis har samme mening som en selv. En god 
samtale kan gøre én klogere, ikke mindst klogere 
på sig selv!
Flere steder rundtomkring er der opstået »filosofi-
ske saloner«, aftener hvor man mødes for i fælles-
skab at drøfte eksistentielle temaer. Aftenerne er 
åbne for alle, og man mødes for først at høre et 
kort og tankevækkende oplæg, hvorefter der er 
plads til samtale i mindre grupper, over et glas 
rødvin, brieost og flute. Nu bor vi i Thy - og her-
ude plejer vi jo at gøre tingene på vores egen må-
de. Derfor vil vi prøve at afholde vores egen slags 
aftener, som vi har kaldt ”samtaletid”. Formålet er 
at tilbyde en mulighed for at slippe hverdagens 
sædvanlige trummerum og lade tankerne flyve 
højt.
Aftenerne foregår i sognehuset og det er gratis at 
deltage. Tilmelding er ikke nødvendig. Vi starter 
kl. 19.00 med at synge en sang, og efter velkom-
sten giver vi ordet til aftenens gæst, som vil holde 
et kort oplæg på omkring 25 minutter. Formålet 

med oplægget er at sætte tankerne i gang. Emner-
ne er i øvrigt valgt med det formål, at alle, uanset 
baggrund og fagkundskab, kan være med.
Derefter deler vi os op i grupper, får noget godt at 
spise og at drikke. Og så er ordet frit. Vi deler os 
op i forskellige grupper på omkring 5 personer og 
finder os tilrette rundtomkring i sognehusets sto-
le, sofaer eller sækkestole.
Der er afsat tre kvarter til samtalen. Formålet er 
ikke, at man bliver enige eller skal nå frem til nog-
le bestemte konklusioner. Det handler heller ikke 
om at vi skal debattere emnerne. Det handler om 
at lytte til hinanden med respekt for hinanden og 
hinandens tanker og meninger - og at man giver 
plads for alle til at tænke, og prøve tanker af i det 
fælles forum. På bordene rundtomkring vil der 
ligge nogle konkrete spørgsmål, som man eventu-
elt kan vælge at tage udgangspunkt i, eller lade 
være!
Til slut mødes vi alle igen i konfirmandstuen for at 
slutte aftenen med sang og hygge og - helt ufor-
pligtende - lejlighed til ganske kort at dele nogle 
guldkorn, vi fik med fra samtalerne. Vi regner 
med, at aftenerne slutter omkring kl. 21.00.
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I efteråret er der planlagt følgende tre samta-
leaftener:
Mandag den 1. oktober     
- Vores forhold til naturen (»Ulven kommer!«)
Selvom specialister mener, at ulven er mindre far-
lig for menneskene end f.eks. flåter eller hvepse, så 
frygter mange af os, at ulven bliver en fast del af 
nationalparkens dyreliv. Er der virkelig plads til 
dette rovdyr i vores nærområde? Tør vi lade vore 
børn lege alene i skoven? Og hvad med vore hus-
dyr? Hvorfor er vi egentligt så bange for ulven? 
Og hvad siger det om os og om vores forhold til 
naturen?
Er naturen vores fælles frirum - en slags stor have, 
kærligt ordnet af menneskehånd? Eller ligger na-
turens værdi netop deri, at vi mennesker så vidt 
muligt undlader at gribe ind, og lader naturen selv 
råde, også når det betyder, at vilde dyr kommer 
til? Kan vi overhovedet skelne mellem naturområ-
der »derude« og kulturlandskabet, hvor vi bor? 
For en ting er sikkert - ulven lader sig ikke ind-
hegne!
På en af jagtsæsonens vigtigste dage mødes vi, ik-
ke for at tage stilling for eller imod ulve i Dan-
mark, men for at overveje vores forhold til natu-
ren.

Mandag den 22. oktober     
- Den store verden og vores lokalområde  
(»Tyskerne kommer!«)
Vi har det godt her, hvor vi bor - i en fredelig og 
ikke overbefolket del af Danmark. Her sker tin-

gene i et roligt tempo og vi kan følge med. Vi føler 
vi hører til her, kender hinanden nogenlunde - og 
er i familie med de fleste... 
Men forandringerne tager fart og bliver større og 
større. Man kan knap følge med længere. Vi er 
ikke længere et landbrugssamfund men et service-
samfund, og et samfund hvor teknologi og globa-
lisering skaber store forandringer.
Vi bliver beskrevet som Udkants-Danmark. Nog-
le steder koster huse ingenting, andre steder, som i 
Klitmøller, er de på himmelflugt. Mange steder 
flytter folk væk og husene står tomme, andre ste-
der flytter folk til og kommer med nye mærkelige 
livsformer og ideer.
Hvad kommer det alt sammen til at betyde - for 
dig og for mig? Er det skræmmende eller fyldt 
med positive muligheder? Og muligheder for 
hvad?

Mandag den 12. november    
- Teknologisk fremskridt, lutter lagkage?  
(»Robotterne kommer!«)
Hvad sker der, hvis hjemmeplejen bliver afløst af 
robotstøvsugeren? Eller hvis købmanden lukker, 
fordi alt kan bestilles over nettet? Er det kun godt, 
at lægerne nu kan udforske vores genetiske dispo-
sition for en række (kræft)sygdomme, eller er der 
nogle ting, man helst ikke vil vide noget om?
Den teknologiske udvikling standser ikke. Men 
hvad gør teknologien med os? Ændrer det vores 
adfærd? Vores menneskesyn?

Vel mødt!
Else Bisgaard og Bart Vanden Auweele
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Trinitatis søndag, den 27. maj deltog ti guldkonfirmander i søndagsgudstjenesten. Læseren må 
selv bestemme, hvilket billede, der er mest yndigt.
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PORTRÆT AF MARIANNE FYHRING

Folk kan altså sige, hvad de vil om Marianne Fy-
hring, den »ny« graver ved Hvid-
bjerg v. Å kirke, men kissum er 
hun ikke. Helt ny er hun heller 
ikke, for hun har snart 10 års jubi-
læum ved kirken. Derfor skal jeg 
forsøge at tegne et portræt af jubi-
laren.
Vi mødtes klokken ni i Sognehu-
set, og klokken tolv sagde jeg, at jeg var nødt til at 
gå hjem, for middagsmaden ventede, men da hav-
de Marianne også snakket som et vandfald i de tre 
timer, og efter middagsmaden var jeg så træt, ja 
næsten bedøvet, så min sædvanlige skraver ikke 
bare varede den obligatoriske time, men hele fem 
kvarter.

»CARPE DIEM«
»Jeg har været hvidhåret, siden jeg var tredive, 
men det kan du bare ikke se«, fortalte Marianne. 
Nej, det har hun ret i, for i mine øjne er hendes hår 
ræverødt. Hendes sommerbrune arme signalerer 
styrke, og de bærer præg af, at hun ofte kommer i 
nærkontakt med stikkende vækster, og hænderne 
afslører, at hun har fingrene i lidt af hvert.
På undersiden af den ene underarm har hun en 
lille diskret tatovering, hvorpå der står: Carpe diem 
(Grib dagen). Den fik Marianne lavet for nogle år 
siden af en tatovør i København, og hun er stadig-
væk glad for den, selv om den er lidt præget af 
vind, vejr og slid. Carpe diem passer godt på Ma-
rianne Fyhring, for hun går direkte til biddet fra 
sol står op til høns er inde.
Jeg kunne nu vælge at fortælle om Marianne Fy-
hrings imødekommende smil og hendes latter-

mildhed, men det vil jeg ikke, for der er så meget 
andet at fortælle.

TØSERNE SANG, OG    
TRAILEREN DANSEDE
Marianne blev født i Ikast som ældste barn i en 
familie, hvor faderen drev minkfarm, mens mode-
ren syede alt fra cowboybukser over frakker til 
brudekjoler for en af tekstilfabrikkerne dernede. 
Forældrene var tilknyttet Indre Mission, og det 
var en naturlig ting, at man gik i kirke om sønda-

gen. Moderen var spejderleder, og 
de tre børn var grønspejdere.
I almindelighed kom de tre sø-
skende godt ud af det med hinan-
den, men på ugelange bilture til 
Sverige i sommerferierne kunne 
Marianne og lillesøster Berith 
bringe broderen Bjarne på vanvid-

dets rand, når de begyndte at synge i vilden sky fra 
spejdersangbogen. Han vidste nemlig, at tøserne 
blev ved, indtil alle sangene var sunget. Bag bilen 
dansede traileren lystigt med det store otte mands 
telt og alskens andet pikpak.

DEN FØRSTE BAGERMESTER   
VAR SKROLLER. DEN NÆSTE   
VAR EN RODEMIKKEL
Som barn elskede Marianne at kravle i træer. En 
eftermiddag var det lige ved at gå helt galt, for 
hendes ben satte sig fast i en grenkløft i toppen af 
et højt træ. Faderen sov middagssøvn, så hun måt-
te vente længe, inden han kom og befriede hende. 
Det var en slem lærestreg, hun der fik, men det 
forhindrede hende dog ikke i at klatre videre den 
følgende dag.
Marianne nævner, at hun er ordblind, og at hun 
var godt og grundigt træt af at gå i skole. Hun si-
ger: »Jeg glemte aldrig en bog derhjemme, for de 
lå alle i min skoletaske, og der blev de«. Faderen 
forlangte, at hun gennemførte 9. klasse, før hun 
kom i bagerlære.
Første læreplads var i Ikast hos en nøjeregnende, 
ilter, ja nærmest skroller bagermester, som intet 

Jeg glemte aldrig en 
bog derhjemme, for de 
lå alle i min skoleta-
ske, og der blev de.
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overlod til tilfældighederne. En dag kasserede han 
30 plader rundstykker, fordi de runde stykker ik-
ke var helt runde og i øvrigt havde forskellige 
størrelser. Rundstykkerne blev afsat som fugle-
brød, så Ikasts solsorte havde kronede dage den 
følgende uge.
Sidste del af læretiden tilbragte Marianne hos ba-
geren på Harald Jensens Plads i Århus.  Den nye 
mester var en stor rodemikkel, og han lod i alle 
måder fem og syv være lige, hvilket vi jo alle ved, 
at de ikke er. Det var et stort bageri med fem lær-
linge, en svend og mester selv. Bageriet havde selv 
stort bageriudsalg, men man leverede også brød til 
adskillige kiosker og butikker.
Marianne husker endnu de tunge 
50 kilos melsække, som hun skulle 
håndtere, og vi må tro, at det var 
her, hun fik sine muller udbygget.
Fra de to lærepladser konkluderer 
Marianne: »Jeg lærte det ene sted 
at arbejde ordentligt, og det andet 
sted lærte jeg at arbejde hurtigt«.

DET UFORUDSIGELIGE  
RUMMER MANGE MULIGHEDER
Efter læretiden drog Marianne på interrail sam-
men med en veninde. De havde en herlig tur, på 
hvilken de rejste såvel Spanien som Portugal tyn-
de. Det var her, Marianne fik smag for det uforud-
sigelige, som rummer så mange muligheder. Se-
nere løb hun i venindens bror, Henry, som kom 
fra en landejendom på Spangbjergvej nær Bedsted. 
De to unge mennesker blev forelskede og senere 
gift. Efter giftermålet overtog de Henrys barn-
domshjem, hvor de har boet siden.
Henry er uddannet tømrer fra Idealvinduet, som 
den gang havde hjemsted i Ørum. Senere har han i 
mange år været ansat i Ove G`s tømrerfirma i Bed-
sted, men nu slår han sine folder hos VIPO Vin-
duer i Vestervig.

»DET VAR I ALLE TILFÆLDE   
IKKE NOGET FOR DIG!«
Marianne og Henry fik i 1990 datteren Anne Lou-
ise, og i 1992 fik de sønnen Kenneth. Anne Louise 
er uddannet servicedesigner. Uddannelsen kan 
dække over lidt af hvert, men Marianne har ikke 

helt rede på, hvad servicedesignere egentlig laver, 
og jeg er totalt tabt bag en vogn.
Anne Louise har i 3-4 år boet på Nørrebro i Kø-
benhavn, hvilket passer hende udmærket. Anne 
Louise har altid haft en forkærlighed for det lidt 
vilde. Efter en Indiensrejse med kæresten, ringede 
Henry hende op og spurgte om turens forløb. 
Hendes eneste svar var: »Det var i alle tilfælde ikke 
noget for dig!« Anne Louise vidste jo godt, at far 
Henry aldrig opsøger det uforudsigelige. Han går 
med både livrem og seler og begiver sig aldrig ud i 
et større projekt uden i forvejen at planlægge alt 
ned til mindste detalje.

KENNETH SPILLER   
GUITAR OG TROMMER
Kenneth, som bor nær Mariannes 
forældre i Ilskov, læser til ingeniør 
i Herning. Det passer ham godt at 
bo stille og roligt i en lille landsby.
Kenneth er i forvejen uddannet på 
B&O i Struer. Han har altid travlt 
og slægter dermed begge sine for-

ældre på. Marianne siger: »Kenneth er lige så pil-
len som os begge to til sammen. Når han laver 
højttalere, spartler han dem masser af gange, og 
han sliber ned i et væk. I fritiden spiller han guitar 
og trommer. Man skal være forsigtig med at prale 
af sine børn, men jeg tillader mig dog at nævne, at 
han faktisk spiller rigtig godt«.

Jeg økonomiserer 
selvfølgelig med mine 
kræfter. Det er rart 

selv at kunne sammen-
sætte sin arbejdsdag.
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MENIGHEDSRÅDET HAVDE   
GAFLET HENDE
Huset, som Henry og Marianne bor i, har de gen-
nem årene givet den kærlige hånd, som det træng-
te til ved overtagelsen. Vægge, gulve, lofter, vin-
duer og døre er udskiftede, så alt er funklende flot. 
Jo, de er pilne, Marianne og Henry. Efter Marian-
nes udsagn varede renoveringen adskillige år.
Haven er et kapitel for sig. Her hersker Marianne 
med uindskrænket magt, men Henry bidrager dog 
som medhjælpende husbond.
Haven er uden sammenligning den mest spænden-
de prydhave, jeg nogensinde har set, og Marianne 
ville uden tvivl kunne få ansættelse som slotsgart-
ner ved Gråsten slot, hvis menighedsrådet herude 
ikke havde gaflet hende, før dronning Margrethe 
blev hende var.

FRØENE TIL DEN KIRKELIGE   
INTERESSE SÅET I BARNDOMMEN
Marianne har tidligere været ansat som graver-
medhjælper ved Hurup Kirkegård, hvor Jens Dej-
gaard var kirkegårdsleder. Af ham lærte hun me-
get om kirkegårdsdrift, som hun i sin nuværende 
stilling profiterer på.
En kortere tid vikarierede hun som graver ved 
Heltborg kirke. Stillingen her indebar, at hun 
skulle medvirke ved kirkelige handlinger, hvilket 
bekom hende vel, for den kirkelige interesse, som 

der blev sået frø til i hendes barndom, kunne plud-
selig næres via hendes daglige virke.

ØKONOMISERER MED KRÆFTERNE
Marianne Fyhring går op i sit arbejde som graver 
ved Hvidbjerg v. Å kirke med liv og sjæl. Mon 
ikke hendes arbejdsglæde styrkes af, at hun ikke 
kan undgå at lægge mærke til, at folk, som kom-
mer på kirkegården og i kirken, værdsætter den 
pertentlighed og akkuratesse, som præger alt, 
hvad Marianne rører ved.
Hun siger: »Jeg økonomiserer selvfølgelig med 
mine kræfter. Har jeg arbejdet så længe med busk-
rydderen, så det begynder at værke i skulder og 
arme, så har jeg pålagt mig selv at stoppe med det. 
Jeg kan jo slappe af med en time på plæneklippe-
ren, og trænger jeg til variation, går jeg ind på 
kontoret og drikker kaffe, samtidig med at jeg la-
ver noget papirarbejde. Det er rart selv at kunne 
sammensætte sin arbejdsdag«.

SAMARBEJDER MED RIE
Marianne er formelt graver ved alle tre kirker i pa-
storatet, så hun har lidt ekstra administrationsar-
bejde tilknyttet sin stilling. Gravermedhjælper 
Rie Pinholt udfører det meste praktiske arbejde 
ved Lodbjerg og Ørum kirker. Marianne er utro-
lig glad for samarbejdet med Rie, for de hygger sig 
med hinanden under arbejdet, og deres arbejds-
rytme passer sammen som fod i hose.
»Jo, jeg elsker mit arbejde. Søndagsgudstjenesten 
vil jeg gerne have med. Må jeg dog undvære de 
sidste ti minutter, fordi jeg skal smøre boller ovre 
i Sognehuset, ja så er det jo sådan, det er.
Kirkeklokken her i Svankjær har sit eget liv. Den 
bestemmer ind til videre selv, hvornår den vil rin-
ge, men jeg har en ambition om, at vi så snart som 
muligt skal have styr på den«.
Sådan er hun, så sandt som hun hedder Marianne 
Fyhring. Kort og godt. Take it or leave it.
NB. Marianne bliver altid glad, når folk snakker til 
hende på kirkegården. »Folk skal ikke gå og putte med 
det, hvis der er noget, de synes, jeg kunne gøre anderledes, 
for jeg er ikke ufejlbarlig«, slutter hun.

Villiam MortensenMariannes have derhjemme.
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KONTAKT
Præst: 
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy 
Tlf. 97 94 81 28 / 
Mail: baau@km.dk

Bart har ferie fra den 12. til og 
med den 21. oktober. Iben Bager 
Sjødahl Nielsen (Snedsted) 
afløser i denne periode.

Menighedsrådsformand:
Ulla Hilligsøe,
Lodbjergvej 50, 
7770 Vestervig
Tlf. 26 36 80 59
uhilligsoee@gmail.com

Graver: 
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Mobil: 23 37 98 32
SMS modtages ikke på dette 
nummer.
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  
Vi kan også findes på 
Facebook.

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

AUGUST
Torsdag den 30.   kl. 19.00 - 21.00:  Koncert Toner fra Thy     
    (Hvidbjerg Vesten Aa Kirke).

SEPTEMBER
Tirsdag den 4.   kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (Hos Vera og Jørgen Møller, Storkærvej 2)
Torsdag den 6.   kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke)
Lørdag den 15.   kl. 7.30 - ??:  Udflugt til brunkulslejerne og grænsen   
    (org. Beboerforeningens, se Sv. og Omegns Nyt).
Søndag den 23.   kl. 9.15 - 10.15:  Morgenkaffe inden gudstjenesten.

OKTOBER
Mandag den 1.   kl. 19.00 - 21.00:  Samtale-tid!
Tirsdag den 2.  kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (v. Bodil og Eskil Hvam Jessen).
Torsdag den 4.   kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Lørdag den 6.- søndag den 7.:   Konfirmandweekend.
Søndag den 7.   kl. 9.15 - 10.15:  Morgenkaffe inden familiegudstjenesten.
Tirsdag den 9.   kl. 19.00 - 21.30:  Hyggeaften.
Onsdag den 10.   kl. 19.00 - 21.00:  Menighedsrådsmøde.
Søndag den 14.   kl. 12.00:  Fiskeauktion (Lyngby, organiseret af Beboerforeningen).
Mandag den 22.   kl. 19.00 - 21.00:  Samtale-tid!
Tirsdag den 23.   kl. 19.00 - 21.30:  Hyggeaften.

NOVEMBER
Torsdag den 1.   kl. 16.30 - 17.15: Fyraftenssang (Lodbjerg kirke)
Tirsdag den 6.  kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub (v. Helle L. Søndergaard og Hamish Stewart)
   kl. 19.00 - 21.30:   Hyggeaften.
Mandag den 12.   kl. 19.00 - 21.00:  Samtale-tid!
Søndag den 18.  kl. 19.00 - 21.00:  Aftenkirke (Hvidbjerg V.Aa Kirke).
Tirsdag den 20.   kl. 19.00 - 21.30:  Hyggeaften.
Onsdag den 21.   kl. 19.00 - 21.00:  Menighedsrådsmøde.

DECEMBER
Lørdag den 1.   kl. 12.00 - 17.00:  Julemarked (org. Beboerforeningen). 
   kl. 14.00 - 15.00  Børnevenlig gudstjeneste (Hvidbjerg V.Aa Kirke).
Tirsdag den 4.   kl. 19.00 - 21.30:  Hyggeaften.
Torsdag den 6.   kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg kirke).


