S O G N E NY T
HVIDBJERG · ØRUM · LODBJERG
GUDSTJENESTER
Søndag den 25.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

SEPTEMBER
Søndag den 1.: Lodbjerg - 9.00
v. Ivan Tabrizi.
Søndag den 8.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. præsten i Snedsted.
Søndag den 15.: Ørum - 10.30
Høstgudstjeneste, v. Bart. Efterfølgende Kirkekaffe.
Søndag den 22.: Lodbjerg - 19.00
Aftenkirke. v. Bart m.fl.
Søndag den 29.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. Ivan Tabrizi

Søndag den 20.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.
Søndag den 27.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Morgenkaffe i sognehuset fra kl. 9.15.

NOVEMBER
Søndag den 3.: Ørum - 10.30
v. Bart, Alle Helgen Gudstjeneste.
Søndag den 10.: Lodbjerg - 9.00
v. Ivan Tabrizi
Søndag den 17.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart
Søndag den 24.: Lodbjerg - 10.30
v. Bart

OKTOBER

Lørdag den 30.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00
Børnevenlig gudstjeneste med evt. Luciaoptog.
Julemarked i Sognehuset (kl. 12-17, org. Beboerforeningen).

Søndag den 6.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Efterfølgende kirkekaffe.

DECEMBER

Søndag den 13.: Ørum - 9.00
v. Præsten i Snedsted

Søndag den 1.: Ørum - 10.30
Bart, Kirkekaffe.

SEPT.
OKT.
NOV.
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AUGUST

ET BLIK, DER VARMER
KALD MIG BARE SONJA…

slægten – så der burde også være et billede af hans
hustru, mener han.

I 1896 blev der i Augustinerkirche, en af kirkerne
i den østrigske hovedstad Wien, holdt et storslået
Derfor bliver der sendt bud til datidens mest bebryllup. Brudgommen var Anton Knips, en rig
rømte østrigske kunstmaler, Gustav Klimt. Klimt
iværksætter og virksomhedsdirektør. Til en fest
accepterer opgaven, og bruger faktisk et helt år på
nogle måneder tidligere havde han tilfældigvis
at lave portrættet. Uge efter uge kommer han formødt en ung adelsdame ved navn Sophie Amalia
bi, beder Sonja om at tage sin smukkeste kjole på,
Maria Freifrau Potier des Echelles, og på trods af
sætte sig i en sofa og sidde helt
hendes komplicerede navn var han
stille. Og så maler han. Uge efter
faldet pladask for hende. »Kald
uge, måned efter måned.
»jeg maler ikke det, jeg
mig bare Sonja«,sagde hun til ham,
ser. Jeg maler ikke
og få måneder senere var journaliStor er overraskelsen dog, da han
menneskerne, som de
sterne fra samtlige østrigske bilomsider viser maleriet frem. Det
er. […] Jeg maler
ledblade til stede for at overvære
færdige portræt ligner faktisk
fremtiden«.
brylluppet mellem Anton og Sonoverhovedet ikke Sonja. Det er
ja Knips. Sikke et nydeligt par!
ikke et billede af en depressiv,
Pludseligt har Sonja det hele – hun
gammelagtig dame, der allerhelst
er smuk, adelig, og takket være brylluppet måske
vil flygte fra det hele. Tværtimod. Portrættet viser
den rigeste 22-årige i hele kejserriget.
Der går dog ikke mange måneder, før Sonja mærker, at hendes ægteskab ikke er det, hun havde håbet på. Egentligt har hun og hendes mand ikke
særlig meget til fælles. Firmaet er hele hans liv og
tager alt hans tid og energi. Sonja føler sig forsømt, fanget i et guldbur. Hun havde vundet det
hele – på nær det vigtigste af alt – kærligheden.
Sonja bliver dybt ulykkelig. Hun spærrer sig inde,
får en depression, sover det meste af tiden, intet
fanger hendes opmærksomhed. Når man ser et
billede af Sonja, blot 24 år gammel, virker hun
meget ældre.

»JEG MALER IKKE DET, JEG SER»!
Anton Knips bliver bekymret. Læger bliver tilkaldt, men de ved faktisk ikke, hvad de skal stille
op med Sonja. De frygter, at hun vil begå selvmord. Da Anton Knips får det at vide, er hans første indskydelse, pudsigt nok, at der skal laves et
portræt af Sonja, nu mens tiden endnu er. I herskabsvillaen er der nemlig et portrætgalleri af hele
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Sonja Knips i 1898, 24 år gammel

det modsatte af, hvordan Sonja egentligt har det
– vi ser en ung, dynamisk, intelligent kvinde i den
smukkeste lyserøde kjole, en kvinde, der udstråler
ro, nysgerrighed og livslyst. Folk – og især ægtefællen Anton Knips – undrer sig. Skulle et portræt
– et meget dyrt portræt endda – ikke vise et troværdigt billede at den portrætterede? »Nej« siger
Klimt, »jeg maler ikke det, jeg ser. Jeg maler ikke
menneskerne, som de er. Jeg maler dem, som de
burde eller kunne være… Jeg maler fremtiden».

masse forventninger, før de bliver fundet værdig
til at blive elsket – nej, vores kærlighed kommer
først. Det er som Gustav Klimts portræt. Før vore
børn overhovedet var født, havde vi allerede sat
deres liv i en særlig ramme – udpenslet vores kærlighed til dem.

Men det gælder faktisk begge veje. Det er vore
børn, der giver os ærestitlen »mor« eller »far«,også
selvom vi ikke altid formår at leve op til opgaven.
For dem er der dog ingen tvivl. De bliver ved med
Sonjas portræt kommer til at hænge i spisestuen.
at kalde os sådan, bliver ved med kalde det bedste
Hun kan ikke undgå at se portrætfrem i os, i medgang og modgang,
tet og lægge mærke til det. Og så
i hvad lykke Gud den almægtige
sker der en forunderlig forvandvil tilskikke dem og os, for nu at
Vore børn giver os
ling. I årene, der følger, begynder
sige det med bryllupsritualets ord.
ærestitlen »mor« eller
Sonja faktisk lige så stille mere og
»far«,også selvom vi
mere at ligne kvinden på maleriet.
ikke altid formår at
SIKKE EN DEJLIG DRENG!
Det er, som om synet af portrætleve op til opgaven. For
tet kalder det bedste frem i hende.
Beretningen om Sonja Knips fik
dem er der dog ingen
Når man ser senere fotografier af
mig til at tænke på lignelsen om
tvivl. De bliver ved
Sonja Knips, er ligheden slående.
den fortabte søn. Også han havde
med at kalde os sådan,
Selvom hun er adskillige år ældre
det hele – men mistede det væbliver ved med kalde
end på det første fotografi af hensentligste. Også han levede sin
det bedste frem i os.
de, virker hun tyve år yngre. Sonhverdag, uden at have hjertet med.
ja har fundet livsglæden igen…
På et tidspunkt vender den fortabte søn dog hjem. Og dér sker der noget overET BLIK, DER KALDER DET BEDSTE
raskende. Det, faren i lignelsen gør, da drengen
FREM I OS
kommer hjem, det er faktisk nogenlunde det samme som kunstmaleren Gustav Klimt gjorde, da
Tænk, hvis der kunne males sådanne portrætter af
han malede portrættet af Sonja. Faren i lignelsen
os! Billeder, der ikke viser, hvem vi er, men hvem
overser de fejltrin, sønnen har lavet. Han lytter
vi kunne være! Hvem vi dybest set er kaldet til at
være…
Måske er det netop det, kærlighed formår. Kærlighed er som Gustav Klimts portræt den store
ramme om vores liv. Vi ser på hinanden og ser det
bedste i den, vi elsker. Det kan være en gave ikke
blot at skulle se sig selv i spejlet, men også at få lov
til at se sig selv i vores elskedes blik. Et blik, der
varmer. Et blik, der kalder det bedste frem i os,
giver os styrke til at vokse, til at udforske sider af
os selv, som vi ikke turde tro på.
Sådan et blik har nyforelskede. Eller nybagte forældre. Vi elsker vore børn, er villige til at ofre
store mængder af nattesøvn, fritidsinteresser og
selvudfoldelsesmuligheder ene og alene, fordi vi
elsker dem. De behøver ikke først at leve op til en
Gustav Klimt: Portræt af Sonja Knips (1898).
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Pludseligt var der grund til fest. Ikke blot fordi vi
har en dejlig søn – og han fortjente en fest. Men
også fordi vi som forældre fik lov til at give slip på
skyldfølelsen og bekymringerne – og blot glæde
os over alt det gode, vi havde fået. Vi blev sat fri!

VIL DU ELSKE OG ÆRE?
Sonja Knips i 1908,
34 år gammel

ikke til sønnens skyldbetonede forsvarstale.
Tværtimod. Med det samme finder faren en festdragt til ham, nye sko og en ring til hans hånd.
Med det samme går han i gang med at få stablet et
festmåltid på benene.
Faren skaber så at sige et helt nyt portræt – sønnens liv bliver sat i en helt ny ramme. Gud ser
åbenbart ikke det, vi ser. Han stirrer sig ikke blind
på vore fejl og mangler. Han elsker det smukkeste
frem i os. Han viser os vores sande værdi, det vi er
kaldet til: at være et menneske i Guds billede.
Lignelsen er ikke blot en støvet fortælling. Det
sker også i dag. Jeg oplevede det selv for nogle måneder siden. I slutningen af april blev min søn
Niels konfirmeret. Jeg skal tilstå, at jeg som far
måske oftest ser alt det, jeg ikke formår i forhold
til ham. Hvorfor lykkedes det mig ikke at lære
ham mit modersmål bedre at kende? Hvorfor kunne jeg ikke få ham til at læse flere bøger? Hvorfor
formåede jeg ikke at få ham til at bande lidt mindre og være lidt mere rummelig over for andre?

Biblen begynder med Gud, der siger: »Lad os skabe mennesket i vort billede». Vores værdighed og
vores livsopgave som mennesker er altså at ligne
Gud. Vores kærlighed, når den er bedst, er et glimt
af den usynlige Guds væsen. Det er saftsuseme en
stor ramme, et storslået portræt, til vores dagligdags gøremål.
Vi formår sjældent at leve sådan. Kærlighed er ikke nem. Ikke underligt, at Gustav Klimt brugte et
helt år på at lave portrættet. Kærlighed kræver tid,
kræver mildhed og overbærenhed, den kræver, at
vi forsøger igen og igen.
»Vil du elske og ære«,spørges der i bryllupsritualet. Måske er netop disse ord en smuk måde at beskrive Gustavs Klimts maleri på – og indeholder
de et yderst rammende overskrift over vores livsopgave. Et liv med næstekærlighed som fortegn…
Sognepræst
Bart Vanden Auweele

Jeg føler mig skyldig – ser mine egne fejl og mangler – ser hvor lidt jeg i årenes løb formåede at være
den far, jeg egentligt gerne ville være. Men til festen kom der mange, der sagde til os: »Sikke en
dejlig dreng, I har! Ham kan I være stolte af.« Sådan et udsagn er et fantastisk glædelig, befriende
budskab – et evangelium.
Det er lidt som Gustav Klints portræt. Dem, der
sagde det, kunne lige så godt havde påpeget alle
mine fejltrin. Men det gjorde de ikke. De fik mig
til at se min søn i stedet for mine fejl. De viste mig
det store i det små. De viste mig vejen til glæde.
Spisestuen i Villa Knips (Döbling v. Wien).
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SIGNE MADSEN

- MØLLERENS DATTER FRA SVANKJÆR, 90 ÅR
16 oldebørn og 1 tipoldebarn, så hvad kan det ikke
blive til i løbet af de næste ti år?
Fødselaren blev født i det gule hus i Svankjær, som
Lone og Poul »købmand« for kort tid siden købte
af Sonja »supermarked.«

Signe Madsen som barn.
Billedet er taget med Møllen som baggrund.

Signe Madsen havde forleden samlet den pukkelryggede familie på Morup Mølle Kro i to dage og
to nætter i anledning af, at hun den 18. juni fyldte
90 år. De to seneste år har hun ikke strøet om sig
med julegaver til store og små, men nu tog hun
spenderbukserne på og gav den hele armen. Lad
mig bare nævne, at gæsterne blev trakteret med et
helt spidstegt svin, inden man gik videre til de næste retter.

16 OLDEBØRN OG 1 TIPOLDEBARN
Signe fik sammen med for længst afdøde Gunnar
Madsen 5 børn. Nu har hun 4 børn, 14 børnebørn,

I Signes barndom var der gang i Svankjær. »Vi var
mindst 100 børn i byen,« bedyrer hun, men da jeg
kigger hende direkte i øjnene, trækker hun lidt i
land og siger: »95 var vi i alle tilfælde.«
»Vi legede mange forskellige ting. »Antonius« var
populært. Vi skulle jo kaste den massive gummibold over huset, men en gang var der en vildfaren
bold, som smadrede en rude. Far kom straks ud og
spurgte, hvem der havde gjort det. Jeg kan efter de
mange år ikke huske, hvem synderen var, men mig
var det ikke, husker jeg.

TØRV OG SUKKERMELMADDER
Vi børn deltog i arbejdet på den lille ejendom.
Roehakning og lugning var ikke lige mig, men jeg
elskede at stable tørv i Åkjær Enge. Vi havde altid
et par sukkermelmadder med. Det var kræs. Far
havde æltemaskine og var tørvefabrikant. Møller
var han også, og så drev han ornecentral i det lille

Møllehuset, som det ser ud i dag.
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hus, som ligger i Lone og Poul Sørensens have, og
som vist bliver brugt som festsal i vor tid.«

SYDTHY KOMMUNALBESTYRELSE
Ældre folk, som har boet alle dage i byen, ved
godt, hvem Signe Madsen er, men tilflyttere og
yngre mennesker er måske mere på Herrens Mark.
Signe Madsen er en rar ældre dame, som bor på
Vibevej i Hurup. Hun er mor til Kirsten fra Hedegårdene, og mormor til HC fra Svankjær bymidte.
Nutildags kører hun rollatorræs gader op og stræder ned i Hurup, men i fordums dage arbejdede
hun på HUMA.
Signe Madsen med datter,
barnebarn, oldebarn og
tipoldebarn
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Hvem Signe stemte på til folketingsvalget, kommer ikke andre ved, men det er værd at nævne, at
hun engang sad i Sydthy Kommunalbestyrelse.
Da var hun socialdemokrat. »Husk nu at skrive, at
vi gamle har det rigtig godt i dagens Danmark, og
sæt gerne en tyk streg under,« slutter Signe Madsen med glæde i stemmen.
Af en halvfems-årig at være er Signe usædvanligt
åndsfrisk. At hun har lidt problemer med hørelsen er selvfølgelig beklageligt, men det er der så
mange andre, der har, for eksempel undertegnede.

Villiam Mortensen

PÅ SPORET AF C. C. ANDRESEN
OG ANDRE AF PLANTAGENS PIONERER
TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER KL. 19.00
»Hvidbjerg Sogns marker er meget fordærvede af sandflugt». Sådan lyder det allerede i en præsteindberetning fra 1555. Sandflugten drev folk fra hus og
hjem og lagde hele sogne øde. I slutningen af
1800-tallet begyndte så de store anlæg af klitplantagerne, som dels skulle tjene til at hindre sandflugten, dels yde en produktion af brænde og tømmer og give beskæftigelse til egnens beboere.
Denne aften hører vi historien om de første generationer af »skovmænd». Der er meget at fortælle
om disse modige, men også ofte tragiske skikkelser. Vi vil høre om Carl Christian Andresen, som
på egen regning startede nogle træplantningsforsøg midt i 1800tallet.

Om Hans Peter Eskesen, egnens første klitplantør.
Men også Hans Marius Jensen, Nicolaj Hurup og
andre vil vi i løbet af aftenen stifte bekendtskab
med.
Start og kaffested: Sognehuset, Hedegårdsvej 40,
Svankjær. Turen tager omkring 5 kvarter, hvorefter der er kaffe, kage og fællessang i sognehuset. Vi
slutter senest kl. 21.15. Det er gratis at deltage.
Aftenens guide er fhv. klitplantør Eigil T. Andersen

Billedet er taget på vores første aftentur, hvor ikke færre end
95 deltagere blev indviet i Ørum Slots historie.

7

FRA PASTORATETS FOTOALBUM
Konfirmandjubilæum i
Hvidbjerg Vesten Aa.
Øverst fra venstre:
vikarpræst Kirsten
Haaber, Leo Nielsen,
Flemming Worm.
Nederst fra venstre:
Mona Worm,
Birgit Poulsen,
Elin Christensen,
Susanne Nielsen.

Selvom vejret ikke
var særlig sommerligt,
blev der alligevel
holdt gudstjeneste
i Klitsognenes
sommerresidens,
Hennys have i
Lyngby…

Graverhuset i Lodbjerg har fået en ny
beboer. Normalt plejer
hugorme at skjule sig
på kirkegårdsdiget,
hvor de uforstyrret kan få masser af
solskin, men et enkelt
eksemplar valgte
alligevel at flytte ind i
graverhuset.
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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 Nørgaard.

TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER
– LODBJERG FYR

Vi mødes kl. 14.30 i fyrmesterboligen (cafeen)
på Lodbjerg fyr, hvor fyrmoster Charlotte
Katholm fortæller lidt om fyret, renoveringen, udstillinger osv.
Efter kaffen er der tid til at gå på opdagelse, før
vi mødes i madpakkehuset til afslutning.

TIRSDAG DEN 1. OKTOBER
– JENS MUNKSGAARD

Vores »gamle« provst Jens F. Munksgaard,
Boddum, kommer og fortæller om sine mange
år som præst i Hurup (fra 1990) og provst (fra
1994) i Sydthy Provsti.

TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER
– ERLING MADSEN

I november måned får vi besøg af vores lokale
»landbetjent«,Erling Madsen. Siden 1. november 2017 er han dog – som en af landets sidste,
der kunne kalde sig landbetjent – officielt ansat ved Midt- og Vestjyllands politi med base i
Nykøbing. Erling vil fortælle noget om, hvad
en politimands arbejde går ud på og hans omgang med mennesker.

SØNDAG DEN 8. DECEMBER
– JULEMIDDAG

Julemiddagen i år får vi på Tinghuskroen i Vestervig, da Stenbjerg Kro, hvor vi plejer at
være, har lukket i december. Sæt allerede nu et
kryds i kalenderen.
Mere om arrangementet i næste nummer af
Sognenyt.

Lodbjerg Fyr

Jens Fahnøe Munksgaard
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MIT HEMMELIGE STED
Mit første minde fra stedet stammer fra jeg var
fem år gammel. Jeg stod sammen med min far på
den højeste klit og så på, hvordan Hedeselskabets
folk var i færd med at plante. Det blev gjort efter
grundige overvejelser og megen snak. Jeg syntes,
det var spændende at være med til, selvom jeg nok
ikke forstod så meget. Når vi kørte hjem, forklarede min far mig tålmodigt, hvad der var aftalt og
hvorfor. Jeg er sikker på, at han elskede at fortælle
om det lige så meget, som jeg elskede at høre om
det.
Et andet tidligt minde er fra det meget lille stuehus, hvor de tidligere ejere, Marie og Laurids, var
blevet boende et stykke tid efter handelen. Ud
over stuerne husker jeg bedst stalden med besætningen (en hest, to køer og to søer) foruden hønsene i hønsehuset.
Da jeg blev større, blev stedet en legeplads, altid
med en eller anden form for arbejde, men et meningsfuldt arbejde, som man kunne se, nyttede.
Typisk plantede vi træer, ordnede grøfter og veje
og slog græs. Og så var der jagten, i de første år på
harer, fasaner, skovduer, agerhøns og råvildt.
Da mine forældre blev gamle, overtog vi selv stedet. Opgaven var nu ikke længere at plante træerne, men at få udtyndet, skovet og fornyet. Den
opgave vil holde mig beskæftiget så langt frem, jeg
kan se. Mine efterkommere vil aldrig behøve at
fryse eller kede sig.
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Jagten greb mig aldrig rigtigt. Jeg indløser hvert år
mit jagttegn, men egentlig bryder jeg mig ikke om
at skyde. Og jeg har en fortrinlig aftale med min
bror, der holder os forsynet med vildt og et par
gange om året arrangerer en jagt for hyggens
skyld. Der er ikke længere fasaner og agerhøns, til
gengæld snepper (også om vinteren), mere og mere råvildt og nu også dåvildt og kronvildt.
Fra vore børn var små har vi hvert år tilbragt
mindst en uge af sommerferien på stedet, efterhånden med flere og flere traditioner, som vi våger
nidkært over. Herunder at fortælle de efterhånden
mange historier og anekdoter, som er knyttet til
stedet, og som ikke bliver dårligere med årene. En
fast
tradition
er
blevet
den
årlige
»børnehjælpsdag«,hvor alle møder op med godt
humør og arbejdshandsker og hjælper hinanden
med at passe huset og skoven. Det er efterhånden
nødvendigt at aftale tidspunktet allerede ved juletid. Men det plejer at lykkes. Efterhånden er skikken blevet så kendt, at børnenes kammerater spørger, om de må deltage.
For nogle år siden besluttede vi at sige farvel til det
gamle hus med alle minderne og bygge nyt. Vi lod
en arkitekt fælde den endelige dødsdom over det
gamle hus og så gå i gang med at tegne et nyt. Det
var vigtigt for os, at stedet blev sikret for fremtiden, hvor man nok ikke kan forvente, at nogen vil
holde ferie i fugtige, kolde huse, som kun kan bruges midt om sommeren. Og det var selvfølgelig

også vigtigt, at vi nu kan bruge stedet hele året.
Det har givet os nye oplevelser, f. eks. hjortebrølene i september, der ofte kan vare hele natten. En
særlig oplevelse – især for gæster, der normalt bor
i byer – er nattevandring i skoven om vinteren. I
vores lysforurenede tid er rigtigt mørke en sjældenhed. Så vi slutter ofte en bedre middag ved at
foreslå en vandretur til søen ved midnatstid.

der mig dagligt over at have været en del af denne
udvikling.
Jeg glæder mig også over alle de ting, jeg har lært
om naturen, planterne og dyrelivet, lige siden jeg
stod på den høje klit for mange år siden.
Niels Vase

Det nye hus har ingen lighed med det hus, Marie
og Laurids boede i. Og stedet er helt forandret fra
grå, bare klitter til skov, der nu er under ændring
fra nåleskov til løvskov. Der er kun få af de gamle
bjergfyr tilbage, sitkagranerne er presset af insektangreb, mens fyrrene og løvtræerne (eg, bøg,
lærk, birk) klarer sig fint. Fra dengang jeg stod
som femårig på den høje klit til nu, er stedet forandret fra en barsk klit til en skov, der sine steder
minder om, hvad man ser i Østdanmark. Jeg glæ-

KAN VI LAVE ET KOR?
I Klitsognene er vi heldige med at have god
opbakning til mange aktiviteter, og det er vi
rigtig glade for. Men kan vi også lave et kor?
Vi vil prøve.
Vi kalder det et familiekor. Det har de vist ikke
andre steder. Når vi kalder det for et familiekor, betyder det blot, at alle, der kan lide at
synge, er velkomne. Det gælder selvfølgelig
for alle voksne, der brænder for at synge, men
det gælder også, hvis der er nogle sangglade
unge eller store børn, der har lyst til at være
med. Kan du lide at synge, så mød op til vores
uhøjtidelige kor, hvor det først og fremmest
handler om sangglæde og om at synge nogle
go’e og iørefaldende sange. Det bliver som
med de fleste andre ting i sognet båret af, at vi
er sammen om et godt indhold i et varmt og
fornøjeligt samvær.

også synger på engelsk, og at vi også vil synge
nyere rytmisk musik.
I løbet af sæsonen vil koret medvirke ved en
gudstjeneste eller et andet arrangement eller
to, og vi vil slutte sæsonen af med et adventsarrangement af en art.
Det forgår i sognehuset fra klokken 19.00 til
klokken 20.30 hver torsdag fra den 5. september og ind til jul (dog ikke i efterårsferien).
Lad rygtet spredes. Det er absolut rettet mod
alle fra nær og fjern og ikke kun folk fra Klitsognene.
Vel mødt.

Kristian Mogensen

Vi vil synge et varieret repertoire; lige fra nyere dansk- og engelsksprogede popsange, nyere salmer og viser, julesange og måske et gospelnummer.
Det kræver ikke nogen forudsætninger at være
med, men du skal som skrevet regne med, at vi
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VÆR DU MIG NÆR

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE
Jesus sagde: »Nu går jeg til ham, som har sendt
mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du
hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres
hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden:
Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg
ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men
når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.
Johannesevangeliet, 16, 5-7

FRAVÆR
Da jeg gik i 9. klasse, kom vores nabo fra den anden side af opgangen over og bankede på med et
godt tilbud til mig - inden for kategorien »special
price for you«. Min nabo var rejseleder og buschauffør i én person – vist nok også chefen – på
ture rundt i Europa. Denne gang gik rejsen til Polen, og han manglede én til at servere kaffe. Det
viste sig så, at han også manglede en tolk til at tage
sig af de praktiske ting på hotellet og en guide på
turene rundt i landet. Det blev mig.
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En af seværdighederne, og det er et mærkværdigt
ord i sammenhængen, men én af seværdighederne
var koncentrationslejren Auschwitz, nær Krakow.
I ved det godt, men nu siger jeg det igen: der var
celler, der var så små, at der kun var plads til, at
fangerne kunne stå op og sove, inden de skulle ud
at arbejde i lejren dagen efter. Og hvis det i sig selv
ikke tog livet af mennesker hurtigt nok, så var der
en celle, hvor man sultede fangerne ihjel. Der var
baderummene.
Det, jeg husker glasklart her 30 år efter, var fornemmelsen af fravær. Kan man huske noget som
ikke var? Kan man mærke noget, der ikke er der?
Selvfølgelig kan man dét, vi mærker hinandens
fravær bastant. Af og til mærker vi tavsheden i et
rum bastant. Og her var det massivt til stede, fraværet. Fravær af liv. Fravær af den mindste smule
farve. Fraværet af sammenhæng i mit hoved – det
var ganske simpelt umuligt for mig at forestille
mig dette som andet end en teaterkulisse, en opstillet rædsel af tomme rum og tomme senge og
samlinger af dét på et menneske, som ikke forgår.

Faktisk var det største fravær i virkeligheden min
ikke-eksisterende fortvivlelse inden i. Jeg følte
ganske enkelt ingenting. Andet end tomhed.

HVEM SKULLE JEG
ELLERS TRO PÅ?
Det er ikke så mærkeligt, at teologien i det tyvende århundrede gik
i krise. Hvordan formulere en lære
om Gud, der kunne se sig selv i øjnene efter dette helvede på jord.
Man må have al mulig forståelse
for, at mennesker, der har oplevet
2.verdenskrig, mistede troen. Der
er erfaringer med livet som med
god grund kan efterlade os i meningsløshed. Hvor hjertet forstener, for at vi overhovedet kan overleve.

Og som én svarede, da han blev spurgt, om han
troede på Gud: »Ja, hvem skulle jeg ellers tro på?«

Hvordan formulere en
lære om Gud, der
kunne se sig selv i
øjnene efter dette
helvede på jord. Man
må have al mulig
forståelse for, at
mennesker, der har
oplevet 2.verdenskrig,
mistede troen.

Men det er bare sådan… at det var der mange, der
ikke gjorde. Mistede troen. Også de, der var allermest midt i. Måske særligt dem. Mange erfarede, at Gud aldrig havde været mere til stede end
her. Det er et paradoks, men fra mennesker, der
har oplevet det allerværste, er der kommet en tro
på det allerbedste.

SELV I DEN STØRSTE
FORLADTHED…

Det er Guds fravær, som Jesus i
dagens tekst taler med sine disciple om, kort før han selv skal henrettes. Og det er et fravær, som
disciplene selv kommer til at opleve. De kommer til at se Jesus dø,
og de kommer til at føle, at alt det,
som de levede for, går i graven
med ham. Ind i et sort hul. Det var
og er baggrunden for påskemorgen: oplevelsen af fravær og tomhed. Når noget så frygteligt kunne
ske i Auschwitz, og når lignende sker rundt omkring i verden i dag, er det så ikke et dementi af alt
godt? Og hvis vi går fra de store begivenheder til
vores egen tilværelse, så kan øjeblikke i vores liv
gøre resten af tilværelsen grå af sorg eller fortrydelse. Hvis der ikke var andet at sige.
Men mærkelig nok kom der fra Langfredag et råb,
som varslede håb og påskemorgen. Fra korset som
et sidste ord, inden Jesus dør, råber han nemlig:

Adgangsporten til
koncentrationslejret
Auschwitz-Birkenau.
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bedst for jer, at jeg går bort.« Det lyder som ham,
»Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?«
man elsker, der er på vej ud af døren – og parforOg dog var ingen i verden nærmere Gud, end han
holdet – fordi det begynder at blive forpligtende:
var. Selv i den største forladthed kaldte han på
Du får det bedre uden mig. Jo, tak for det da. Og
Gud. Mærkeligt nærværende midt i fraværet. Og
disciplene, her har de brudt alle
under den samtale, som Jesus har
forbindelser bag sig, familie og
med sine disciple her i teksten, er
venner og trygge rammer for at
Derfor
har
han
ret,
det, som om han vil kæde sin egen
følge ham. Han er blevet deres
Jesus.
Det
er
bedst,
at
afsked og død sammen med det
livsgrundlag. Og så: Det er bedst
Jesus
gik
først.
Så
der
stik modsatte, nemlig Guds nærfor jer at jeg går bort. I kan bare
ikke findes et sted, hvor
vær, med Helligånden. Og mon
ikke se det endnu.
ikke mange kender til, at I de øjehan ikke er. Så også i
blikke i livet, hvor det gode er
intetheden er Gud.
Eller værre endnu. Det lyder som
længst væk, der trænger Gud sig
et afskedsbrev fra én, der ikke kan
på.
holde ud til at være i livet længere.
Erfaringen af, at Gud bliver nærværende, når tilværelsen er truet, er vi mange, der kender til. I
nødens stund sker det, at vi finder sider af os selv
frem, der kan kalde på Gud. Og altså ikke overgiver os til tomheden.

»JEG HAR ENDNU MEGET AT SIGE JER,
MEN DET KAN I IKKE BÆRE NU«
Man kan være i en tilstand af lammelse og sorg,
hvor man ikke kan se sig ud af mismodet. Det er
disciplene. Hvad bilder han sig også ind: »Det er

»I får det bedre uden mig«. Nej du, den må du længere ud på landet med. Du behøver ikke gøre det
for min skyld.
Eller mødre, der ser deres børn gå i krig for en »højere sandhed«. Fædreland eller idealer eller oprigtig tro på, at noget må gøres – hvad ved jeg – men
lad dog en anden ofre sig.
Eller den måske helt forventelige afsked med en
gammel mor eller ægtefælle, men alligevel fuldstændig uventet og desperat: Hvorfor skal du dø?
Hvordan skal jeg leve uden dig?

Et opstandelsesbudskab, skrevet på en bunker på Grenen i Skagen.
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NÆRVÆR
Er det bedst for os, at de mennesker vi elsker, går
bort? Dør? Næppe, men det er sådan det går. Før
eller siden er vi dem, der har mistet. Som en gammel dame sagde: »I fjor kunne jeg gå op ad trapperne til terrassen, det kan jeg ikke i år. I fjor kunne vores oldebarn ikke gå op ad trapperne, det kan
hun i år«.
Derfor har han ret, Jesus. Det er bedst, at Jesus gik
først. Så der ikke findes et sted, hvor han ikke er.
Så også i intetheden er Gud.
»I spørger ikke, hvor jeg går hen», siger han. Sorgen blokerer for udsynet. Men han svarer alligevel, for det svar er afgørende. Og svaret er, at han
går herfra, for at han kan være nærværende til
stede overalt og til enhver tid. Svaret er, at han går
til Gud, og hvor han går hen, skal også vi gå hen.

Maja Lisa Engelhardt laver korset til Ørum Kirkegård.
Et billede på Kristi nærvær i dødsriget.

Vi har lov at tro på, at der findes en Gud, der i
Kristus er gået vejen gennem alt det, vi ikke magter at gå igennem alene. For at være der, hvor vi
har allermest brug for ham. At når vi havner der,
hvor vi tænker, at her kan vi ikke være andet end
alene – her findes intet - der er dog en god Gud,
nærværende.
Iben Bager Sjødahl Nielsen

TAK TIL IBEN!
Fra 1. september 2019 skifter Iben Bager Sjødahl Nielsen embede. Fra at være præst i Snedsted og afløserpræst
i Klitsognene vil hun være præst i Munkebo på Fyn.
Sognenyt vil gerne sige tusind tak til Iben for tre års
godt samarbejde, inspirerende prædikener og en ganske
nærværende og uhøjtidelig måde at være til stede på.
Det har været en berigelse for pastoratet! Vi vil savne
dig. Men samtidigt ønsker vi dig og Carsten alt godt
fremover i det nye embede og den nye tilværelse, tættere på familie og venner.
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SVANKJÆR MARKED 2019
I Vorbasse har de Vorbasse Marked. I Holstebro
Kommune har de Hogager Marked. I Vendsyssel
har de Hjallerup Marked. I Nordthy har de Vildsund Marked. I Sydthy har vi Svankjær Marked.
Sidstnævnte er vist det marked, som står Sognenyts læsere nærmest.
Femte, sjette og syvende juli 2019 blev Svankjær
Marked nummer 31 afholdt på boldbanerne syd
for byen. Hver af disse dages morgener hejstes en
allé af flag fra Storetorv i Svankjær til Markedspladsen, og ved solnedgang blev flagene atter strøget. Til dette arbejde havde Markedsudvalget nøje
udvalgt byens to mest rutinerede flagfolk. Man
stillede krav om, at flagfolkene kendte flagreglerne
både forfra og bagfra, at de havde driftssikre vækkeure, så de kunne stille klokken 6 hver morgen.
Yderligere krævede man af dem, at de ikke i løbet
af dagen indtog alkoholiske drikke. Hvad de indtog efter solnedgang, blandede udvalget sig vist
ikke i. Endelig krævede man af flagfolkene, at de
som børn havde været patruljeførere inden for et
af de uniformerede spejderkorps. De skulle nemlig være ferme til at knytte knob, så de kunne binde flaglinerne rigtigt til flagstængerne.
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HUMLEBIER KAN EGENTLIG SLET
IKKE FLYVE
Nej! Nu tager det hele en gal retning. Hvis jeg går
så meget i detaljer, bliver der overhovedet ikke
plads til pastor Barts kloge ord i dette nummer af
Sognenyt.
Ingeniørerne påstår, at humlebier er så tunge, at de
i virkeligheden slet ikke kan flyve, men da de ikke
selv ved, at de ikke kan flyve, gør de det bare alligevel, og det er jo i grunden meget smart. Humlebier og Svankjærs borgere har på en eller anden
måde noget til fælles. Svankjær kan med dens få
folk i den arbejdsduelige alder overhovedet ikke
stille et så gigantisk projekt på benene, som
Svankjær Marked udgør. Men det er der ingen af
borgerne i Svankjær, der ved eller nogensinde har
vidst. Derfor har de nu arrangeret marked år efter
år 31 gange.
Egentlig kan jeg godt lide at skrive, men det er
ikke sjovt at sidde her og skrive om Svankjær Marked, mens min kone Birgit sidder inde ved siden af
og ser Tour de France. Solen bager fra en skyfri
himmel. Det er rigtig træls, men jeg hanker op i
min dovne krop, for jeg har sat mig for, at jeg vil

hædre de folk, som har slidt og slæbt i ugevis med
at stable markedet på benene. Nu skal de have de
klap på skuldrene, som de fortjener.

EN SKÅRET SOVSESKÅL OG ET PAR
HULLEDE GUMMISTØVLER

Jeg havde selv en stand på markedet, og jeg slutter
mig gerne til jubelkoret. Når jeg havde ønsket mig
ALT FUNGEREDE PERFEKT
en stand, var årsagen den, at der gennem årene har
hobet sig et læs værdiløst ragelse
Parkeringspladsen på Jens Møllers
op hjemme hos os. Nu kunne jeg
græsmark har ikke indrettet sig
Svankjær kan med dens
få det omsat i klingende mønt,
selv. Det har parkeringsvagterne
få folk overhovedet ikke
hvilket da også lykkedes over al
gjort. Markedsudvalget har lavet
stille et så gigantisk
måde. Jeg fik med lidt snak og tak
tusindvis af aftaler med hinanden,
gjort rent bord bortset fra en skåprojekt på benene, som
med tivolifolket, med firmaet,
ret sovseskål, et par hullede gumSvankjær Marked
som udlejer toiletvogne, med
mistøvler og et par andre defekte
udgør. Men det er der
pressen, med Uggi og alle de aneffekter, som jeg på sidstedagen
ingen af borgerne i
dre musikere, med teltudlejere,
kylede i containeren. Den stod der
med frikadellestegere, med vagtSvankjær, der ved eller
for det samme. Oprydningen vafolk, med stadelejere. Lad mig banogensinde har vidst.
rede for mig fem minutter. Jeg tør
re stoppe opremsningen her, inDerfor har de nu
ikke tænke på, hvor meget tid
den jeg får stress på udvalgets
arrangeret marked år
markedsudvalget brugte på opvegne. Alt fungerede perfekt. Alle
efter år 31 gange.
rydningen efter Svankjær Marked
var tilfredse. Jeg snakkede med
2019.
flere stadeholdere, som samstemmende erklærede, at Svankjær Marked ville man
NB. Under oprydningen fandt jeg forresten en
ikke undvære, for her var der orden i sagerne ikke
tabt tyver samt en enkrone. Hvis du er den ærlige
bare i år, men også alle tidligere år.
ejer, vil jeg give dig mønterne tilbage, når du henvender dig til mig.
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Kære læser, ærede thybo! Jeg ved, du gerne vil
vide det. Du får ikke fred i sindet, før jeg fortæller
dig det. Jeg solgte for 2605 kroner og 50 øre, den
fundne tyver og enkronen iberegnet. Når jeg ærligt og redeligt fortæller dig dette, er det, fordi jeg
ved, at du, som den thybo du stadigvæk er, har så
meget skam i livet, så du aldrig kunne finde på at
bede mig betale de tabte mønter tilbage, selv om
du egentlig godt kunne bruge dem i samlingen, og
selv om de egentlig tilhører dig.

DEN VELVOKSNE MINIGRIS VEJEDE
41,5 KILO
Jo! jeg havde et godt marked. Jeg havde nemlig
endnu en grund til at komme til Marked. Jeg havde lovet at skrive nærværende historie, og den kan
jeg kun skrive, fordi jeg har snakket med et utal af
markedsgæster, hvilket har været en udsøgt fornøjelse.

Nabo til min stand var der en smukt pyntet minigris, som havde sin stand ene og alene fordi den
skulle vejes. Dette skete under gudsjammerlig
skrig og skrål. Inden vejningen havde pengestærke
markedsgæster formedels en tyver gættet på dens
vægt. Den velvoksne minigris vejede 41,5 kilo.
( Jeg snakkede for øvrigt med den nydelige unge
dame, som ejede grisen. Hun fortalte med stolthed
i stemmen, at den halvbrune minigriserace har
nogle egenskaber, som gør, at medicinfolk bruger
den i videnskabeligt øjemed, så det tror jeg på.)

TOLDERE, SYNDERE OG SKATTEFOLK
LÆSER SOGNENYT
Jeg ramte med mit gæt på 60 kilo rent galt på dyrets vægt. I mine øjne så den med sine korte kommodeben og sin kæmpevom rigtig tung ud. Jens
Peter Smed fra Hurup ramte plet, men det var der
også en anden for mig ukendt markedsgæst, der

Mathilde, Lærke og Elisabeth sælger diverse slags slim.
Det er dog ikke redaktionen bekendt, hvordan det gik
med salget.
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gjorde, så de måtte dele den tusse, der var sat på
højkant. ( Jens Peter, gamle ven! Undskyld jeg
nævner dit navn. Jeg gør det kun, fordi jeg jo kender dig som en hæderlig mand, der uden tvivl betaler din skat med glæde, og derfor også opgiver
det vundne beløb til skattefar) En ting kan vi i alle
tilfælde være sikre på, nemlig at det ikke bare er vi
syndere, der læser Sognenyt. Det gør toldere også,
og så kan vi næsten som amen i kirken være sikre
på, at skattefolk ikke er en snus bedre.

KALVEN LEVEREDE KUN EN ENESTE
KLAT, MEN DEN VAR VELVOKSEN

rencen for at undgå skandale med regninger for
vask af lyse sommerbukser og plisserede nederdele
udelukkende havde fodret kalven med lyng og
tørt rughalm, skal jeg lade være usagt. Jeg ved
imidlertid så meget om kalves peristaltik, at havde
manden ladet dyret græsse to timer på en mark
med kraftigt mørkegrønt græs iblandet blomstrende rødkløver, så var der kommet gang i løjerne.
NB/ Skulle der blandt bladets utallige læsere være
en enkelt, som ikke er helt klar over, hvad ordet
peristaltik dækker over, så kan jeg kun opfordre
vedkommende til at spørge en af sognets ti-femten veluddannede sygeplejersker. Hvis man vil
være sygeplejerske, er et af eksamenskravene, at
man ved, hvad peristaltik er for noget.

50 meter fra min stand blev der søndag eftermiddag med et kraftigt stålgitterværk indhegnet et
kvadratisk område på 6 gange 6 kvadratmeter,
som atter med kridt blev delt op i små kvadrater,
MARKEDETS ØVRIGE
så det nærmest lignede et overdimensioneret skakbræt.
SÆRARRANGEMENTER
»Hvad skal det nu gøre godt
På markedet var der mange andre
for?«,tænkte jeg. Svaret faldt
større eller mindre særarrangeJeg er Stig Rossen fan!
prompte. En stærk mand kom slæmenter, hvoraf jeg blot nævner:
Han giver den hele
bende med en halvstor brølende
Havetraktortræk, Salling børnetiarmen, når han synger,
og meget genstridig sortbroget
voli, Dartklubben Thyboerne,
men jeg fatter ikke, at
kviekalv, som han med vold og
markedets store loppemarked, unhans stemme kan holde
magt fik lukket ind i indhegninderholdning ved hr. Gråskæg, det
til sådan en gang
gen.
store bankospil torsdag aften med
stemmebåndstortur.
hovedpræmie på 3000 kroner.
I forvejen havde et større antal
Lørdag aften var der fest i det store
markedsgæster udfyldt sedler med
telt med musik ved MD Duo.
deres bud på, hvilket lille kvadrat,
Hver morgen bød markedsudvalget på gratis kaffe
kalven først ville skide i. Undskyld mit sprog!,
og rundstykker til alle morgenduelige.
men jeg kommer altså fra landet.
Det kostede tyve kroner at deltage i konkurrencen. Gevinsten til vinderen var også her en tusse,
og så var der sat en halv tusse af til andenpræmie
samt en kvart tusse til tredjepræmie.
I begyndelsen gik det hele fint. Straks kalven kom
ind på scenen, leverede den en velvoksen klat, og
vinderen fik sin tusse. Derefter gik det hele i fisk.
Dyret var overhovedet ikke trængende mere, uanset hvor meget det pressede på. De par hundrede
markedsfolk, som havde sat næserne op efter at
vinde trøstpræmier, gik slukørede i retning mod
tombolaen, hvor de sved resten af skillingerne af i
håb om, at lykken denne gang ville stå den kække
bi.
Om kalvens ejer det sidste døgns tid før konkur-

STIG ROSSEN OG VENNERNE
TRYKKEDE DEN AF
Da jeg jo er en halvgammel knark, orkede jeg ikke
at deltage i alle aftenarrangementerne, men fredag
aften ville jeg være med, for da skulle Stig Rossen
og Vennerne give en koncert med afdøde Flemming Bamse Jørgensens mest populære numre.
Og jeg kan sige jer: Stig Rossen og hans håndgangne mænd trykkede den af, så bardunerne på
det store telt sitrede som spændte violinstrenge.
Birgit ville også have overværet koncerten, men
hun valgte i sidste øjeblik at blive hjemme i køjen,
da hun var løbet i en mild gang sommerinfluenza.
Alligevel fik hun koncerten med, for lyden gik
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smukt igennem til Hvidbjerggårdsvej, og så var
det tilmed gratis for hende liggende at lytte til
koncerten.

PUBLIKUM GAV DEM STÅENDE
APPLAUS
Jeg er Stig Rossen fan!
Jeg forestiller mig, at denne firskårne herre snildt
kan gå en fodboldbane rundt på hænder, men jeg
ved ikke, om det passer. Et ved jeg. Han giver den
hele armen, når han synger, men jeg fatter ikke, at
hans stemme kan holde til sådan en gang stemmebåndstortur.
Manden ved slagtøjet skal også lige nævnes. Han
underholdt ganske alene et kvarters tid, mens de
andre holdt en velfortjent pause. De trommehvirvler han diskede op med. Ja, jeg siger jer: Mine trommehinder blafrer endnu.
Stig Rossen dedikerede koncerten til sin gode ven,
afdøde Flemming Bamse Jørgensen, og han sluttede med ordene: »Æret være dit minde.«
Under hele koncerten var der en rigtig god stemning i teltet, hvilket ikke mindst skyldtes den humørfyldte konferencier – selvsamme Stig Rossen,
som tog folk med storm. Efter koncerten reagerede publikum med en fortjent stående applaus til
hele orkestret.
Det store telt kunne meget vel have rummet 100150 flere betalende gæster, men nu er Svankjær
marked 2019 forbi. Det har alt i alt været rigtig
godt besøgt, og lur mig, om ikke markedsudvalget
som sædvanlig har skovlet lige så mange penge ind
på gyngerne, som de åh så nødigt har sat til på karrusellerne.

NÅR CIRKUSHESTE LUGTER
SAVSMULD
Efterfølgende har jeg snakket med et par fra det
højt besungne udvalg, som samstemmende erklærede: »Nu er det sidste gang, vi arrangerer
Svankjær Marked. Afdøde Storm P sagde: »Man
skal ikke spå. Især skal man ikke spå om fremtiden.«
Alligevel vover jeg det ene øje og spår, at næste år,
når vore lokale cirkusheste lugter savsmuldet i
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manegen, så rejser de sig som fugl Føniks af asken
og arrangerer Svankjær Marked 2020.

ET FORSLAG TIL FORNYELSE AF
SVANKJÆR MARKED I 2020
Nu skal markedsudvalget til at lægge hjernerne i
blød, for udvalget ved godt, at det hele tiden skal
fostre nye ideer, hvis markedet skal overleve på
sigt. Mit forslag, som er ganske gratis, går på, at
man i tyvetyve lader sig inspirere af Pamplona i
Nordspanien og arrangerer et tyrevæddeløb fra
Sognehuset i Svankjær til markedspladsen på
boldbanen.
Tyrene kan man sikkert låne ude i Istrup, hvor jeg
kan se, at der går en pæn drift Anguskreaturer. Pastor Bart vil sikkert være villig til at skyde løbet i
gang, hvis der er en, som låner ham en gammel
udtjent muskedonner. I forvejen må en af sognets
jægere selvfølgelig instruere pastoren i, hvordan
man omgås sådan en skyder. Han skulle jo nødigt
nedlægge et af høvederne, for Ekstrabladet skåner
garanteret ikke en prædikant, hvis snushanerne
kommer under vejr med, at han har fået ram på et
uskyldigt kreatur.
Det må være markedsudvalgets ansvar at forhindre, at byens ældre damer, som bor på ruten, bliver
løbet over ende. Vi kan ikke undvære nogen af
dem. Jeg foreslår, at man beder dem gå indenfor i
deres huse, låse dørene, rulle mørklægningsgardinerne ned, gå i seng og trække dynen helt op over
hovedet. Så er de i sikkerhed.
Ved Svanesøen kan man bare sætte et skilt op,
hvorpå der står: »Det er strengt forbudt at drikke
af vandet. Svanerne skal bruge det til at svømme i
!!!« Underskrevet: »Byens Borgmester.«
På markedspladsen modtages tyrene af formanden
for markedsudvalget, som står klar med en balje
vand og en bigballe hø som tak for indsatsen.
(Markedsgæsterne kan selvfølgelig konkurrere om
at gætte på, hvilken tyr, der er først fremme ved
balle og balje.)
Villiam Mortensen
Stand nummer 65

AKTIVITETER OG SÆRGUDSTJENESTER I EFTERÅRET
FYRAFTENSSANGE
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 finder sted kl. 16.30 i Lodbjerg
kirke og varer tre kvarter. Det er ment som
en rolig stund taget ud af den travle hverdag.
Tøv ikke med at tage kontakt til Birgit Kynde
(tlf. 20970948), hvis du kunne tænke dig at
stå for valget af sange.

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. Efterårets aftenkirke finder sted søndag den 22. september kl. 19.00 i Lodbjerg Kirke.
Der vil selvfølgelig bagefter også være plads
til hygge og fællessang. Vel mødt!

HØSTGUDSTJENESTE
I år vil høstgudstjenesten finde sted i Ørum
Kirke søndag den 15. 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.

Lodbjerg Kirke
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AKTIVITETER OG SÆRGUDSTJENESTER I EFTERÅRET
MORGENKAFFE
Den 27. oktober byder menighedsrådet på
morgenkaffe i Sognehuset. Arrangementet begynder kl. 9.15. Vi spiser sammen og øver en
mindre kendt salme til gudstjenesten, som finder sted kl. 10.30 i Hvidbjerg Vesten Aa kirke.
Tilmelding er ikke nødvendig.

BØRNEVENLIG GUDSTJENESTE &
JULEMARKED
Lørdag den 30. november kl. 14.00 holdes
der en kort, børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Igen i år vil vi forsøge
at organisere Luciaoptog. Børn, der vil være
med, må gerne kontakte Jette Stüker på tlf. 51
24 33 99 eller mail: ridefys.jette69@gmail.
com. Efter gudstjenesten tager vi til torvet i
Svankjær, hvor vi tænder juletræet.
Samtidigt holdes der julemarked i Sognehuset
(fra kl. 12 til kl. 17), hvor du kan købe gløgg,
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varm kakao og æbleskiver. Desuden er der små
salgsboder.
Arrangementet er et samarbejde mellem menighedsrådet og Svankjær og Omegns Beboerforening.

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 8. og 22. oktober, den 5. og
19. november og den 3. og 17. december.
Vi starter kl. 19.00.
Mere info kan fås hos Mona Worm på tlf. 21
76 69 71 og i beboerforeningens blad.

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

SEPTEMBER
Tirsdag den 3. 		
kl. 14.30 - 16.30
Torsdag den 5. 		
kl. 16.30 - 17.15
			
kl. 19.00 - 20.30
Tirsdag den 10.		
kl. 19.00 - 21.15
				
Torsdag den 12. 		
kl. 19.00 - 20.30
Torsdag den 19. 		
kl. 19.00 - 20.30
Søndag den 22.		
kl. 19.00 - 21.00
Torsdag den 26. 		
kl. 19.00 - 20.30

Tirsdagsklub (Udflugt til Lodbjerg Fyr)
Fyraftenssange (Lodbjerg kirke)
Familiekor
Aftentur i Hvidbjerg Klitplantage
(start: Sognehuset)
Familiekor
Familiekor
Aftenkirke (Lodbjerg Kirke)
Familiekor

OKTOBER
Tirsdag den 1. 		
kl. 14.30 - 16.30
Tirsdagsklub (v. Jens F. Munksgaard)
Torsdag den 3. 		
kl. 16.30 - 17.15
Fyraftenssange (Lodbjerg kirke)
			
kl. 19.00 - 20.30
Familiekor
Lørdag den 5. og søndag den 6.		Konfirmandweekend
Tirsdag den 8.		
kl. 19.00 - 21.30
Hyggeaften
Onsdag den 9. 		
kl. 19.00 - 21.00
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 10. 		
kl. 19.00 - 20.30
Familiekor
Tirsdag den 22.		
kl. 19.00 - 21.30
Hyggeaften
Torsdag den 24. 		
kl. 19.00 - 20.30
Familiekor
Søndag den 27. 		
kl. 9.15 - 10.15
Morgenkaffe inden gudstjenesten
Torsdag den 31. 		
kl. 19.00 - 20.30
Familiekor

NOVEMBER
Tirsdag den 5. 		
			
Torsdag den 7. 		
		
Torsdag den 14. 		
Tirsdag den 19. 		
			
Torsdag den 21. 		
Torsdag den 28. 		
Lørdag den 30.		
			

kl. 14.30 - 16.30
kl. 19.00 - 21.30
kl. 16.30 - 17.15
kl. 19.00 - 20.30
kl. 19.00 - 20.30
kl. 19.00 - 21.30
kl. 19.00 - 21.30
kl. 19.00 - 20.30
kl. 19.00 - 20.30
kl. 12.00 - 17.00
kl. 14.00 - 14.45

Tirsdagsklub (v. Erling Madsen)
Hyggeaften
Fyraftenssange (Lodbjerg kirke)
Familiekor
Familiekor
Menighedsrådsmøde
Hyggeaften
Familiekor
Familiekor
Julemarked (org. Beboerforeningen).
Børnevenlig gudstjeneste i Hvidbjerg V.Aa Kirke

