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

SEPT.
OKT.
NOV.

AUGUST
Søndag den 30.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. 

SEPTEMBER
Torsdag den 3.: Hvidbjerg V.Aa - 16.30
Fyraftenssang (se side 24).
Søndag den 6.: Ørum - 10.30 
v. Bart, Konfirmationsgudstjeneste.
Søndag den 13.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00 
v. Jens F. Munksgaard.
Tirdsag den 15.: Sognehuset - 19.00-20.30
Menighedsrådsvalg: Opstillingsmøde og valgmøde. 
Søndag den 20.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30  
v. Bart. Høstgudstjeneste. 
Søndag den 27.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00 
v. Jens F. Munksgaard

OKTOBER
Torsdag den 1.: Hvidbjerg V.Aa - 16.30
Fyraftenssang (se side 24).
Søndag den 4.: Hvidbjerg V.Aa -19.30
v. Bart. Før gudstjenesten er der fællesspisning og  
fællessang i sognehuset (se side 18).

Tirsdag den 6.: Sognehuset - 19.00 -21.00
Menighedsrådsmøde. 
Søndag den 11.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. 
Søndag den 18.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. 
Søndag den 25.: Hvidbjerg V.Aa - 9.00
v. Ivan Tabrizi.

NOVEMBER
Søndag den 1.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. Alle Helgen gudstjeneste.
Mandag den 2.: Hvidbjerg V.Aa - 19.30
Syng-sammen-aften (se side 24).
Torsdag den 5.: Hvidbjerg V.Aa - 16.30
Fyraftenssange (se side 24).
Søndag den 8.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart.
Søndag den 22.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00
v. Ivan Tabrizi.
Søndag den 29.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Bart. 1. søndag i advent.

GUDSTJENESTER
På grund af Covid-19 foranstaltningerne er der stadig nogle begrænsninger i vore kirker i 
forhold til deltagerantallet. Derfor har menighedsrådet valgt, at gudstjenesterne indtil videre 
finder sted i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Hvis situationen ændrer sig, kan der ske småændringer 
i nedenstående oversigt (f.eks. kan gudstjenesterne flyttes til de andre kirker i pastoratet). 
Derfor opfordrer vi alle til at holde sig orienteret via vores hjemmeside.
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ET NYT LIV…

Nu, hvor jeg skriver disse linjer, er det tredje på-
skedag. Skolerne og vuggestuerne har i dag åbnet 
deres døre igen, men ellers er landet stadigvæk 
fuldstændigt i undtagelsestilstand. Det har lige 
været Påske - og selvom alt i naturen kalder os til 
liv og samvær, virker det, som om Danmark sta-
dig er i vinterhi.

Livet, vi lever nu, er ganske ander-
ledes. Corona-virusset gør, at me-
get, vi betragtede som en selvføl-
gelighed, ikke længere er det. Det 
er frustrerende. Men måske er det 
også en mulighed. En mulighed 
for at sætte endnu mere pris på li-
vet. I denne klumme vil jeg gerne 

dele nogle af mine erfarin-
ger og tanker om livet i en 
Corona-tid. 

NÆRVÆR OG AFSTAND
Corona skaber afstand. Vi sidder 
bag lukkede døre for tiden. Eller i 
hvert fald er vi isolerede fra hinan-
den på en måde, de fleste af os slet 
ikke kendte til. 

Mine forældre bor i udlandet, og 
grænserne er lukkede. Mine svi-
gerforældre kan vi sagtens køre ud 
til, men vi tør ikke komme inden 

døre, for ikke at udsætte dem for smittefare. 

En underlig fornemmelse af afstand er vokset 
imellem os. Det er underligt ikke at kunne besøge 
hinanden og kun at nøjes med telefonisk kontakt. 
Det føles mærkeligt at handle ind på skæve tids-
punkter og at skulle undgå nærkontakt. Det føles 
forkert, at man, når man allermest har brug for 
nærvær, alligevel skal holde afstand. Når en dåb 
eller en bisættelse bliver udsat på ubestemt tid eller 
finder sted med kun de allernærmeste til stede.

Corona skaber afstand. Vi giver ikke længere hånd 
eller knus. Vi tænker mere over vores gøremål. Jeg 
oplever det som en stor sorg. Sorgen over ikke at 
kunne nå hinanden, over ikke at kunne komme 
hinanden nær.

Og så alligevel. Krisen har lært mig, hvor meget 
jeg længes efter nærvær. Jeg er f.eks. begyndt at 
ringe til mine søskende for at høre hvordan det står 
til. Normalt plejer vi næsten aldrig at kontakte 
hinanden telefonisk - vi mødes kun i ferierne, skri-
ver korte beskeder til hinanden via Facebook eller 
får nyt at vide om hinanden via vores forældre. 
Men nu er det anderledes. Nu mærker jeg en trang 
til at have en tættere kontakt. Nu føler jeg, at vi 
har brug for hinanden. Brug for at kunne stå sam-
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Noget om kraft. På en stub fra et fældet træ, 
har et frø fundet rodfæste til et nyt træ.

OM AT LEVE I CORONATIDER

Krisen har lært mig, 
hvor meget jeg længes 

efter nærvær.
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men, holde sammen i en tid, hvor intet længere er 
en selvfølgelighed.

Men jeg oplever også en anden form for nærvær. 
Mere end ellers deler vi samme vilkår. En ting, der 
har overrasket mig i de telefonsamtaler, jeg i de 
forløbne uger har haft med især ældre mennesker i 
vores pastorat, det er, at nu forstår jeg for alvor, 
hvad det vil sige at være ensom. En del ældre men-
nesker får kun sjældent besøg og har ikke altid selv 
kræfterne til eller muligheden for at møde andre. 
»Den største forandring, Coronakrisen har medført i mit 
liv«, sagde en ældre dame til mig, »er måske, at jeg 
får lidt flere telefonopkald end jeg er vant til! Ellers er alt 
som det plejer«.

ANGST OG HÅB
Når man ser nyhederne i disse dage bliver man 
hurtigt bange eller i hvert fald bekymret. Det hele 
føles både mærkeligt uvirkeligt og samtidigt så 
truende tæt på. Ingen kan føle sig helt sikker, og 
alle kender nogen, som tilhører en risikogruppe.

Aldrig før har jeg oplevet, hvor sårbart livet er. 
Når man - som jeg - aldrig har mi-
stet nogen tæt på, og stadig er for-
holdsvis ung (sådan føles det i 
hvert fald ), kan man nemt føle 
sig lidt usårlig. Men nu er det an-
derledes. Pludseligt er livet ikke 
længere en selvfølgelighed. 

En anden kilde til stress og be-
kymringer, det er, at dagligdagens 
vanlige struktur er forsvundet.

Det er en udfordring at arbejde hjemmefra og 
samtidigt at have børnene hjemme. Det skaber 
nemt frustration, utryghed og spændinger. For vi 
er forskellige, har forskellige behov og reagerer 
forskelligt på situationen. Vi har mistet kontrollen 
og erfarer, at vi dybest set ikke har styr på tilværel-
sen.

Og dog. Måske mere end nogensinde har jeg erfa-
ret, at tro og håb og kærlighed ikke blot er en ga-
ve, men også et livsvalg. Det er en kunst at nyde 
livet, mens man har det. At kunne sætte pris på li-
vet, så skrøbeligt som det nu er.

At acceptere magtesløsheden og at vælge det posi-
tive frem for alt andet er ikke en selvfølgelighed, 
men en mulighed, som skaber liv og perspektiv. 
At møde hinanden og sig selv med overbærenhed 
og mildhed er et livsvalg. Det lykkes mig bestemt 

ikke altid. Men jeg prøver. 

MAGTESLØSHED   
OG ANSVAR
»Den enkelte har aldrig med et andet 
menneske at gøre, uden at han holder 
noget af dets liv i sin hånd«. Dette 
udsagn fra K.E. Løgstrup har fået 
en særlig betydning i disse måne-

der. 

Egentligt er det mærkeligt: Vi kan ikke helt undgå 
risikoen for selv at blive smittet eller at smitte an-
dre. Vi er magtesløse. Men samtidigt, så hviler der 
et stort ansvar på vores skuldre.

En af de ting, epidemien har lært mig, det er, at 
vore handlinger har betydning. At de aldrig er 
uskyldige eller ligegyldige. Det kan måske virke 
som en beklemmende tanke, men jeg oplever det 
faktisk snarere modsat. Vi kan mere, end vi tror. 

Det er en kunst at 
nyde livet, mens man 

har det. At kunne 
sætte pris på livet, 
så skrøbeligt som 

det nu er.

Regnbuerne er blevet symbol på håbet 
her i coronakrisen…
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Vi kan gøre en forskel, selv når vi ikke altid er be-
vidste om det. Selv en enkel håndvask kan gøre en 
forskel. Jeg holder noget af min lille families liv, 
noget af mine nærmestes liv, noget af mine med-
borgers liv i mine hænder…

Hvor er jeg privilegeret at bo i et land, hvor der så 
stærkt et sammenhold! Det har været imponeren-
de at se, synes jeg, hvordan befolkningen - med 
ganske få undtagelser - formåede at stå sammen. 
Selvom krisen har medført store økonomiske tab 
og en voldsom indgriben i den enkeltes frihed, har 
man taklet den med besindighed og sans for det 
fælles bedste. Vi har en ældrepleje og et sundheds-
væsen, der fungerer. Vi har masser af frivillige og 
naboer, der har taget hånd om de svageste. Og må-
ske mest overraskende af alt: I Danmark har vi 
åbenbart så stor en tillid til »systemet«, at forældre 
tør sende deres børn i skole og i daginstitutionerne 
igen, og lærere og pædagoger møder op igen, selv-
om coronaen stadig på ingen måde er udryddet. 
Som udlænding må jeg sande, at Danmark er et 
trygt land at bo i.

Krisen kommer til at koste os rigtig meget. Men 
det har også beriget os med en fornemmelse af, at 
vi kan stå sammen. At der er noget, der er vigti-
gere end vores økonomi. At der er et menneske-
syn, en sans for det fælles bedste, som er endnu 
mere grundlæggende. Gad vide, om vi kan oppe-
bære samme fælles fodslag, når det handler om at 
tackle klimakrisen?

GUDS FRED ER GLÆDEN I DIT SIND, 
NÅR MORGENLYSET VÆLDER IND…
Det har været meget underligt at skulle fejre Påske 
uden at kunne komme i kirke, uden at kunne være 
sammen med nogen andre end de allernærmeste. 
Jeg savner det fællesskab, vi har i Klitsognene. Jeg 
savner også den struktur, søndagsgudstjenesten 
skaber i ugens løb.

Samtidigt synes jeg faktisk også, at det har været 
en spændende og udfordrende tid. I stedet for søn-
dagsgudstjenesten, har jeg tilegnet mig – ligesom 
mange andre - nogle nye ritualer; at synge mor-
gensang med Phillip Faber. En daglig podcast med 
en lille prædiken over en bibeltekst. En gudstjene-
ste på radio eller tv. En lille ekstra bøn om morge-
nen eller om aftenen, hvor jeg beder for de men-
nesker, jeg nu ikke kan nå ud til…

Desuden har coronakrisen på en måde givet gamle 
bibeltekster og velkendte højtider nye betydnings-
lag. Fastetid blev pludseligt karantænetid. Lang-
fredag blev en ganske konkret virkelighed for 
mange af os, fordi den skrøbelighed og endelig-
hed, der ligger i at være et menneske, netop i år er 
så tydelig i alle vore liv. Og Påsken? I år blev de 
kraftfulde ord om den opstandne talt ind i en en-
somhed og magtesløshed, som på mange måder 
ligner den, disciplene kendte. Og netop dagene 
efter Påsken blev begyndelsen på en forsigtig gen-
åbning af landet. En åbning fuld af spørgsmål, be-
kymringer og ængstelse, men også en åbning, 
hvor de yngste børn igen kunne se hinanden og 
vise os, at glæden kommer udefra. Fra de ord, der 
tales til os, og som er et glædeligt budskab, et 
glimt af evangeliet. Fra det telefonopkald, der 
bryder ensomheden. Fra det smil, der mærkes i 
brystet. Og, ja, også fra de håndtryk og knus, vi 
engang igen kan give hinanden…

Det er en ny, ukendt tid, vi lever i. Et nyt liv, vi 
skal vænne os til. Troen fjerner ikke mine gruble-
rier og frustrationer over epidemien, men den gør, 
at jeg kan begynde og slutte dagen med en sang, 
med et håb, med en bøn. Ritualerne skaber liv og 
nærvær, gør at dagen ikke bare bliver til frustrati-
on, men de løfter mig op, og løfter mig ud over 
mine egne bekymringer og tanker. Påsken, det er 
jo ikke blot en tro på et liv efter døden. Det er først 
og fremmest en tillid til livet her og nu. At det kan 
leves, og at der er nye begyndelser. Et håb, et lys, 
der kastes ind i vores hverdag…

 Sognepræst  
Bart Vanden Auweele



555

MENIGHEDSRÅDSVALG 
2020

Landets cirka 1700 menighedsråd skal have 
nye medlemmer i 2020. Processen foregår 
på en lidt anderledes måde end før, idet der 
er blevet vedtaget en ny valgform.
15. september 2020 er der valgforsamling i 
alle Danmarks sogne. Valgforsamlingen er-
statter det gamle orienterings- og opstil-
lingsmøde. I Klitsognene organiserer vi 
valgforsamling for alle tre sogne kl. 19.00 i 
Sognehuset. På valgforsamlingen afholdes 
valget til menighedsrådet. Opstilling og 
valg af kandidater foregår på mødet. Kandi-
dater præsenterer sig, der er mulighed for 
debat, og der gennemføres en skriftlig af-
stemning om de opstillede kandidater. Det-
te skal ske per sogn, da der i Klitsognene er 
tre medlemmer per sogn i vores fælles me-
nighedsråde. Resultatet af de tre afstemnin-
ger afgør, hvem der er valgt til menigheds-
rådet.
I en periode på fire uger er det dog muligt at 
udløse et eventuelt afstemningsvalg ved 
indlevering af kandidatliste med stillere. I 
disse tilfælde gennemføres et afstemnings-
valg, hvor der kan stemmes på kandidaterne 
fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra 
den (eller de) nye liste(r). Et eventuelt af-
stemningsvalg skal finde sted tirsdag den 17. 
november.
Den 24. november mødes det nye menig-
hedsråd for første gang og holder konstitu-
eringsmøde i Sognehuset. Fra den 29. no-
vember starter det nye kirkeår, og kan arbej-
det gå i gang for det nye hold, som er valgt 
for en fireårige periode.

For mere information, kan 
du altid kontakte præst 
Bart eller valgbestyrelses 
formand Monika 
Henriksen, Lodbjergvej 
35. Mobil: 60 24 47 85 og 
mail: monika@mail-
online.dk

Jeg er rigtig glad for, når folk siger, at der hersker en 
særlig ånd og stemning i Klitsognene. Det skyldes de 
mange frivillige og ikke mindst menighedsrådsmed-

lemmerne. Med deres engagement, praktiske snilde og 
imødekommenhed er de med til at skabe et sted, hvor 
det et godt at være. Også for mig som præst. (Bart)

Dagsorden for valgforsamlingen: 
A.  Fælles møde for de tre Klitsogne:
 1.  Velkomst ved valgbestyrelsen. 
 2.  Valg af dirigent. 
 3.  Formanden for menighedsrådet  
  beskriver menighedsrådets opgaver,  
  kompetencer og hidtidige arbejde. 

B.  Derefter holdes der (samtidigt) møde  
 for de tre sogne hver især:
 4.  Opstilling af kandidater til   
  menighedsrådet. 
 5.  Kandidaternes egen præsentation. 
 6.  Debat og mulighed for spørgsmål  
  til kandidaterne. 
 7.  Gennemgang af afstemningsreglerne  
  ved valgbestyrelsen. 
 8.  Skriftlig og hemmelig afstemning. 
 9.  Optælling af stemmerne og annon-
  cering af afstemningsresultatet ved  
  valgbestyrelsen. 
 10. Valg af stedfortrædere efter samme  
  procedure.

C.  Fælles møde
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resul- 
  tatet af valgforsamlingen samt om  
  muligheden for afstemningsvalg og  
  fristen for at indlevere en kandidat- 
  liste. 
 12. Eventuelt. 

Med venlig hilsen Valgbestyrelsen
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MIT STED - VORES STED!
En lun dag i april for 9 år siden havde Mads og jeg 
vores første date. Jeg havde inviteret Mads til 
Madsted, hvor jeg ville vise ham det sted, som jeg 
holder så meget af. Hans reaktioner på min gui-
dede tur rundt i lokalområdet skulle afgøre vores 
fælles fremtid. Det lyder måske lidt voldsomt, når 
jeg skriver det sådan her, sort på hvidt, men jeg 
tror, at jeg mente det. Det område, vi bor i her i 
Thy, er på en måde min første forelskelse, og hvis 
det skulle vise sig, at Mads ikke kunne blive lige så 
forelsket i naturen her, vidste jeg, 
at vores forhold ville komme på en 
alvorlig prøve. Heldigvis har vi 
begge en kærlighed for naturen. 
Og når vi nu lige tænker over det i 
dag, så har vi egentlig aldrig snak-
ket om, hvor vi en dag skulle bo. 
Det har aldrig været et spørgsmål. 
Naturligvis skulle vi bo her i Mad-
sted. 

Men inden vi slog os ned her, 
skulle vi ligesom mange andre unge mennesker til 
storbyen for at uddanne os. Mads uddannede sig 
til finansøkonom i Århus, og derefter flyttede vi 
sammen til København, hvor jeg uddannede mig 
til dyrlæge. Mads fik job i en bank på Amagerbro-
gade, mens jeg tilbragte 6 år på Landbohøjskolen 
på Frederiksberg. Vi havde nogle dejlige år i Kø-
benhavn. De første par år følte vi os lidt som turi-
ster i byen, hvor vi kunne finde på at tage rundt til 

seværdighederne i myldretid, men som tiden gik, 
lærte vi københavnernes København bedre og 
bedre at kende. Vi fandt hverdagen og smutvejene 
rundt i byen. Jeg tror, at en af grundene til, at vi 
kunne nyde årene i København så meget, var, at vi 
vidste, at vi en dag skulle hjem til Thy igen, og at 
storbylivet kun skulle være en forholdsvis kort pe-
riode af vores liv.

I dag elsker vi at være hjemme i Thy. Tæt på vores 
familier og tæt på naturen. Området, som vi ken-

der så godt. Og alligevel ikke. I 
mit daglige arbejde som dyrlæge, 
hvor mine patienter hovedsageligt 
er kvæg, kommer jeg ud på mange 
af Thys små landeveje. Mange ste-
der og områder er helt nye for 
mig. Jeg troede, at jeg kendte Thy 
så godt, men det har alligevel 
overrasket mig, hvor mange 
smukke steder og afkroge jeg ikke 
kendte. Jeg begynder så småt at 

kende flere og flere smutveje her, ligesom jeg kom 
til det efter et par år i København. 

Smutvejene i Thy er dog meget forskellig fra 
smutvejene i København. I København var smut-
vejene oftest magen til sidste gang, vi cyklede der. 
Butikkerne og caféerne hed det samme, der stod 
det samme på skiltene, en facade havde stadig sam-
me graffitimaleri, og i lange perioder var det de 

Og når vi nu lige 
tænker over det i dag, 

så har vi egentlig 
aldrig snakket om, 

hvor vi en dag 
skulle bo.

Min kæreste Mads Skaarup 
(28 år, opvokset i Humlum). 
Her sammen med hunden, 
Frida, på Store Tyvbakke.
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samme teaterforestillinger og kunstudstillinger, 
der blev reklameret for rundt om i byen. Modsat 
er smutvejene her i Thy stor set aldrig ens. Den 
ene gang ser jeg tranerne på vejen, den næste gang 
hilser jeg på havørnen, mens lyngen begynder at 
blomstre, den tredje gang må jeg bremse ned for at 
give plads til tre fine rådyr og den fjerde gang ser 
jeg en dobbelt regnbue over trætoppene. 

Det er aldrig til at vide, hvordan naturen ser ud i 
morgen. Og netop det er nok dét, der allerbedst 
beskriver, hvorfor vi elsker at bo lige her på kan-
ten af Danmark i Thy. Hver dag er som et nyt ma-
leri. Enten i strid kuling fra vest, eller i sol og lun 
vind fra øst, eller noget helt tredje der imellem… 

Franziska Helene Pedersen, 27 år,  
opvokset i Madsted

NYT FRA TIRSDAGSKLUBBEN
For tiden er der meget, der er anderledes, end det plejer. Det gælder desværre også Tirsdagsklub-
ben. Tovholderne - Grethe Gramstrup, Vera Møller og Viola Nørgaard har sammen med Bart 
besluttet, at vi indtil videre IKKE inviterer til sammenkomst i klubben - selv om vi savner samvæ-
ret med jer. 
Dog håber vi, at situationen er sådan, at vi under en eller anden form kan afholde et arrangement 
søndag den 6. december. Det vil blive annonceret i Thylands Avis.

 Franziska.

KLITSOGNENES FAMILIEKOR
Sidste september startede vi op på vores nye kor i Klitsognene, og det var en 
stor succes med mange fremmødte og en super go’ julekoncert. Sidenhen 
måtte vi jo lukke koret ned i forbindelse med, at Mette Frederiksen lukkede 
landet ned. Nu ville en ny sæson jo skulle til at starte. Men som retningslin-
jerne er for nuværende, kan vi ikke rigtigt se, at det vil kunne lade sig gøre 
at starte koret op igen. Vi vil ikke kunne overholde afstandskravet på to 
meter i et kor med 30 mennesker i Sognehuset, og som (halv-)offentlig in-
stitution synes vi ikke, vi kan tillade os at gå på kompromis med retnings-
linjerne, som de ser ud nu. 
Derfor har vi indtil videre sat koret på standby. Men verden kan jo ændre 
sig hurtigt, og så er vi klar til at starte op igen, så snart det kan lade sig gøre.

Mange hilsner
Kristian
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DU MÅ ALDRIG VÆRE BANGE
Sådan siger Boel Hans til Hans i samme Hans 
Kirks »Skyggespil«. Det blev en pejling for 
Villiam Mortensen i livet: at »vi må aldrig væ-
re bange«. 

Villiam og Birgit Mortensen er, 
efter at have boet 20 gode år i 
Svankær, flyttet til Hurup, hvor 
de nu bor i en dejlig lejlighed på 1. 
sal i et nyere og roligt boligbyg-
geri. Væggene i lejligheden prydes 
af en række smukke og inspire-
rende billeder, oliemalerier og 
grafik fra Færøerne, som Villiam 
og Birgit har et ganske særligt og 
nært forhold til. Der er både små og store, både 
udtryksfulde og mere stilfærdige billeder, som 
skildrer den rå og upolerede færøske natur - i såvel 
naturalistiske som mere abstrakte former.

Man fornemmer, at Færøerne er som et »andet 
hjem« for dette globetrotterpar, der ellers har rejst 
i utallige af verdens lande gennem mange år og 
som sådan synes at høre hjemme alle vegne. 

FEMÅRSPLAN
I Villiams person knyttes der en tråd mellem det 
nære, det lokale og så det verdensomspændende, 

det globale. Han blev født i 1939 som nr. fire i en 
flok på otte drenge i Hørby ved Hobro. Men snart 
flyttede familien til Lifstrup mellem Esbjerg og 
Varde, hvor en landejendom blev rammen om Vil-

liams opvækst. Efter realeksamen 
og efter at have tjent på landet et 
år blev han i 1962 færdiguddannet 
lærer. Som Villiam selv spidsfin-
digt formulerer det, så »forhindrer 
mange tommelfingre ikke i sig selv en i, 
at man kan blive en god lærer!«. Tom-
melfingrene var med andre ord i 
vejen for en praktisk karriere. 
Men lærergerningen lå ham ikke 

fjernt, og han gjorde sig også tidligt tanker om, 
hvordan han kunne blive en god lærer. Han lagde 
en slags »fem-års-plan-model« for sit liv. Han ville 
ikke være lærer i ordets klassiske forstand. Han be-
sluttede at ville holde fri hvert 5. år, dvs. lave no-
get andet med disse fem års intervaller, for så »var 
der jo noget at fortælle børnene i skolen«. Man fornem-
mer, at der bag dette ligger netop fortællingen og 
den gode historie som en vigtig rød tråd i Villiams 
pædagogik. 

HISTORIER OG MENNESKER
Som 38-årig blev han gift med Birgit, der til alt 

held havde og har samme 
rejselyst som Villiam. De 
begyndte med at tage et 
års orlov og Villiam tog 
hyre på en fiskekutter. Ef-
ter 4 dages konstant søsy-
ge gik han i land igen - og 
det var så dén sømands-
karriere! Så var der jo hel-
digvis så mange andre 

Efter fire dages 
konstant søsyge gik 

Villiam i land igen -
 og det var så dén 
sømandskarriere!

Et familiebillede. Villiam er 
den lyshårede med den hvide 
trøje. Da billedet blev taget, 
havde de to yngste drenge 
endnu ikke set dagens lys.
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muligheder for oplevelser, der 
kunne fortælles historier om. 
Kender man Villiam så ved man 
da også, at historierne flyder fra 
ham i en lind og begejstret strøm. 
Han har meget at fortælle - og 
han vil gerne. Der bliver et in-
tenst liv i øjnene og en særlig 
glød i stemmen, når han fortæl-
ler. Detaljerne kommer med og 
han maler i sine historier levende 
billeder frem af mennesker og de-
res forskelligheder.

Og det bliver ganske tydeligt i hi-
storierne, at det er mennesker, 
der interesserer Villiam. Han har 
- de fleste af årene sammen med 
Birgit - rejst i utallige riger og 
lande og må have set så uendeligt 
mange smukke og interessante steder. Men det er 
menneskene, han fortæller om. Det er menneske-
ne, han husker. Det er møderne med mennesker 
på tværs af lande, sprog og kulturer, der sidder i 
ham som en del af selveste hans dna.

LASTBILCHAUFFØRTYSK
Allerede som 17-årig tog han den 
første tur på stop ned gennem 
Europa. Her tomlede han og fik 
lov at køre med tyske lastbilchauf-
fører ned gennem Tyskland. Tysk 
var ikke Villiams stærkeste side, 
men han fik da lært lidt »lastbil-
chauffør-tysk«, så snakken kunne 
gå på vejen til Heidelberg. Turen gik videre til 
Nord-Italien, Basel, Paris, London og Irland. Det 
var hans første tur. Da han atter stod i døren til 
hjemmet i Lifstrup udbrød hans mor: »Men der er 
han jo!«. Hun havde bestemt ikke regnet med no-
gensinde at se sin udlængsels-fyldte søn igen. 

Sproget og sproglige forskelle har ikke været en 
barriere. Når man vil møde mennesker, så kan 
man altid kommunikere - som da Villiam mødte 
en spansk fårehyrde og de talte hhv. dansk og 
spansk og alligevel forstod hinanden!

DEN DER CYKLER ER RIG
Det er bedst at cykle! Man er i øjenhøjde med 
mennesker på vejen, og intet er så kedeligt som at 
køre i en auto-camper! Det måtte Birgit og Vil-
liam sande den første gang, de rejste New Zealand 

rundt. Nej, så hellere op på en cy-
kel og rundt på New Zealand 
igen. På cykel møder man menne-
sker. Det gør man ikke, når man 
sidder isoleret i en bil. 

Når man på cykel på den 4.500 km 
lange tur hjem til Svankær fra Ma-
laga ikke kan finde overnatning, 
fordi der intet herberg er, og så 
møder et ægtepar, der inviterer på 
både overnatning, engelsk bøf og 

whisky så kan det ikke være bedre. »Cykler åbner 
døre« siger Villiam med stor overbevisning. Folk 
tror at cyklister er fattige og byder dem indenfor. 
Men cyklister er ikke fattige - de har jo en billig 
cykel fremfor en dyr bil. De møder verden i vind-
blæst øjenhøjde. Og de møder mennesker. For 
Villiam er dén rig, der møder mennesker og falder 
i snak. Det kommer der historier ud af. 

Vi boede 20 år i 
Ørum, så 20 år i 

Svankær. Nu tager vi 
de næste 20 år i 

Hurup. Så må vi se, 
hvad der så sker!

Birgit og Villiam besøger en kirkegård for faldne engelske soldater 
nær Bayeux i Normandiet (Frankrig).
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OM IKKE AT VÆRE BANGE
Villiam har aldrig været bange. Det har været lidt 
en viljesakt for ham at beslutte sig for ikke at være 
bange for noget eller nogen. Han har ellers over-
nattet mange sære steder, også midt i mørke skove. 
Kun en enkelt gang har han følt sig en smule truet 
af nogle store drenge, som han uafvidende var 
kommet til at provokere. Der kan jo være nok at 
være bange for, men hvis man vil, kan man godt 
modarbejde frygten i sig og møde hvad der må 
komme. 

INTERVIEWEREN VILLIAM
Alle mennesker har jo en spændende historie - bå-
de i New Zealand og i Svankær. Det var ikke kun 
skolebørnene, der fik glæde af Villiams fortællin-
ger om de mange oplevelser og de mange menne-
sker. Vi kender jo fra Sognebladet Villiam for en 
lang række fine, velfortalte, underfundige og sjove 
interviewportrætter af lokale beboere i vore sog-
ne. På sin egen måde og med sin egen særlige stil 
har han gennem årene skildret lokale mennesker i 
deres miljøer. 

»Jeg kan nu bedst lide originaler«, siger Villiam og 
mindes Jokum i Svankær, en original, der for 
længst er lagt under mulde, og som nogle måske 
endnu husker. Men for Villiam har alle mennesker 
en spændende historie og som sådan har man ham 
mistænkt for at se en original i os alle. Og det er 
vel ikke så ringe endda?

UDE OG HJEMME
I 2019 fyldte Villiam 80. Skønt han først for nylig 
var flyttet ind i lejligheden i Hurup, blev der alli-
gevel samlet ind blandt de nye naboer og Villiam 
fik en gave. Dèn slags er for Villiam udtryk for at 
mennesker er generøse og opmærksomme. Men 
det er da vist også udtryk for, at Villiam lynhur-
tigt kommer i en positiv kontakt med alle men-
nesker, hvor han end kommer. 

Nu bor han i Hurup med sin Birgit og siger glad: 
»Vi boede 20 år i Ørum, så 20 år i Svankær. Nu tager vi 
de næste 20 år i Hurup. Så må vi se, hvad der så sker!«.

Der er en slags dynamisk spænding og en frugtbar 
vekselvirkning mellem de mange rejser, de for-
skellige mennesker, den vide verden og så et stil-
færdigt og roligt liv i bylejligheden. Både Birgit 
og Villiam kan rumme såvel den store verden som 
den lille. Mange mennesker kan have svært ved at 
håndtere både det globale og det lokale. Enten er 
man udfarende eller også er man hjemmefødning. 
Men Birgit og Villiam er begge dele i en rolig og 
afbalanceret form. Færø-billederne på væggene 
vidner om det store udsyn til andre verdener, men 
også om at være nærværende her og nu: At kunne 
glædes ved et godt billede, der spejler et stykke na-
tur og erindrer om gode år på de forblæste øer - og 
som peger ud mod de store rejser og de mange 
mennesker som de har mødt.

»Jeg har en livlig fantasi« indrømmer han og fortæl-
ler om en drøm, han har haft, hvor han stod på 
Amalienborg Slotsplads og mødte sit alter ego, 
Immanuel. Han er nemlig døbt Villiam Immanu-
el. Handler det måske om Villiams to sider: er 
eventyreren med udlængslen mon Villiam og er 
hjemmefødningen med trangen til at være hjem-
me i kendte omgivelser mon Immanuel?

Tak for alle interviewene, Villiam. Tak for histori-
erne og tak fordi du minder os om, at man ikke 
skal være bange!

 Else Bisgaard
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TIL ELSE BISGAARD
Kære Else! Rigtig mange tak for portrættet, 
som glædede mig mere, end det overraskede 
mig. Er der i Thy en bedre pen end din, har jeg 
endnu til gode at læse, hvad den har skrevet. 

BOEL HANS
Jeg boede nogle år i Hadsund, så 
jeg har hørt mange historier om, 
hvad Boel Hans bedrog. Når han 
havde lavet sine værste narrestre-
ger, fik han et par uger i Terndrup 
arrest, men det havde ingen posi-
tiv indvirkning på ham.

Om søndagen læser Bart i kirken: 
»Frygt ikke!«. Boel Hans sagde: »Du må aldrig være 
bange!«. Dækker det ene ikke over det samme som 
det andet?

Da jeg i min pure ungdom efter en dejlig dag, hvor 
jeg livslysten havde åndet luften i fulde drag, krav-
lede ned i min sovepose i en lille skov et stykke 
uden for Bergamo i Norditalien, tænkte jeg på, 
hvad Boel Hans havde sagt, inden jeg mødig og 
træt slumrede ind.

TO GRAM PR. KM.
Det er rigtigt, at Birgit og jeg to gange har fløjet til 
Malaga i Sydspanien, hvorefter vi har cyklet hjem, 
men vi har selvfølgelig ikke cyklet samme vej beg-
ge gange, så turene forløb vidt forskelligt. De 
lange cykelture udgør de bedste ferier, vi har ople-
vet. På den første tur tabte jeg mig ni kg. på de 
4500 km., hvilket udgør to gram pr. km.

Jeg kan anbefale, at den af medlæserne, som synes, 
at bukserne er begyndt at stramme lidt i linningen, 
cykler en tur rundt om Ørum sø. Den korteste vej 
er på 17 km. Ganger man det med to, kan jeg reg-
ne ud, at man på sådan en tur lænser sin krop for 
34 gram fedt, hvilket er bedre end ingenting.

AT KOMME HJEM
På vore gamle dage drager vi næring af vore cykel-
oplevelser. Der går ikke en uge, uden at en af os 
siger: »Kan du huske ham eller hende, vi traf, dengang 
vi kom til.......«.

Det bedste ved at rejse ud er at komme hjem til 
Danmark, dette fagre og velord-
nede land, hvor det flyder med 
mælk og honning, og hvor vi kan 
få en brækket arm lagt i gips, uden 
at det koster en rød jante.

Hvis nogen spørger mig, om man 
ikke kan leve et godt liv uden at 
fare rundt i alle de riger og lande, 

må jeg svare; jo helt bestemt. For mig er det dog 
afgørende, at man hele livet bevarer nysgerrighe-
den, optagetheden, og at man snakker til sin nabo. 
Gør man ikke det, lurer visnedøden forude. 

Det bedste ved at 
rejse ud er at komme 
hjem til Danmark.

Et minde fra en cykelrejse til Nordnorge. 
Det styrtregner. Villiam sidder i et læskur for skolebørn. 

Nu skal det blive godt med en kop te.
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RØDE TAL PÅ BUNDLINJEN
På vore cykelture har vi kun truffet mennesker, 
som ville os det godt. Nogen har fyldt vore vand-
beholdere op, når vi ikke havde mere vand. Andre 
har budt os på et måltid eller på et vaskefad fyldt 
med vand, som vi kunne bruge, når vi skulle finde 
hullet i en punkteret slange. Vi 
sagde tak, når vi forlod dem. Så 
kunne de jo selv købe sig en lille 
ting.

Vi står i gæld til mange, men vi 
har afdraget på gælden, når vi i vo-
res Svankjærtid så, at der sad et par 
langtursturister oppe på bænken 
ved det tidligere frysehus på byens torv. Vi bød 
dem undertiden hjem til et måltid, men der er sta-
digvæk røde tal på bundlinjen.

EN YDRE REJSE OG EN INDRE REJSE
Vi cyklede selvfølgelig ikke ved siden af hinan-
den. Det ville være alt for farligt. Snart var det den 

ene, der cyklede forrest, snart var det den anden. 
Jeg oplevede på de lange stræk, hvor vi cyklede to 
tre timer mellem pauserne, at mine tanker gik de-
res egne vilde veje, så den ydre rejse blev kombine-
ret med en indre rejse, som bestemt var lige så in-
teressant som den ydre. Som eksempel på dette 

kan jeg nævne en dag, da vi i Spa-
nien cyklede ind over den spanske 
højslette med strid modvind fra 
morgen til aften. På et vist tids-
punkt stod jeg faktisk af cyklen 
for at kontrollere, om mine brem-
seklodser slæbte på. Det gjorde de 
ikke. Vi havde bare modvind.

MIN BEDSTEFARS BEGRAVELSE
Den dag kom jeg til at tænke på min bedstefars 
begravelse. Selv deltog jeg ikke i begravelsen, for 
jeg var kun fem år, og mine forældre mente, jeg 
var for lille til den slags.

Jeg kan lige indføje, at mine bedsteforældre boede 
til aftægt hos os, som om det ikke var nok for min 
mor at have 8 drenge omkring bordet, nå, hun 
blev 93 år, så hun klarede det hele med bravur.

Tilbage til begravelsen. Jeg blev sammen med to 
tre af mine brødre sendt over til naboens søn, som 
havde lovet at passe os. Han hed Gunnar og var 
fem år ældre end mig.

Vi blev ret hurtigt enige om, at vi også ville fejre 
begravelse, så med Gunnar i spidsen gik vi ud i 
hønsehuset og fangede en høne, hvorefter vi gik 
over bag kostalden og gravede et hul i jorden. Død 
og blod følte vi vist havde noget med hinanden at 
gøre, så Gunnar fandt en dåse rød maling, og vi 
hjalp hinanden med at male hønen rød, hvorefter 
Gunnar som var den stærkeste af os, stak hønen 
ned i hullet med hovedet forrest, alt imens den 
spjættede med benene og baskede med vingerne.

Da graven var dækket med jord, fremstillede vi et 
kors af to stykker træ og tre fire små blå søm. Kor-
set plantede vi i den løse jord oven på graven. 
Hvorefter vi satte os ned på gravens rand og sang 
den eneste salme, som vi alle kunne udenad, nem-
lig B.S. Ingemanns smukke morgensalme: »Nu 
titte til hinanden«. Meget bevægende må det have 

Hvad gør mest ondt: 
At blive stegt eller at 

blive brændt af?

Da Villiam gik i 4. klasse, læste han første
 gang Klods Hans.
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været, for mens vi sang »Gud ånder på øjet, når det 
græder«, var vi flere som lagde mærke til, at korset 
bevægede sig.

FIK I DA INGEN OPDRAGELSE
Når jeg fortæller folk den slags historier, er der 
nogen der spørger: »Fik I da ingen opdragelse?«. Jo, 
jeg har fået en hård opdragelse. Måske også for 
hård med kontant afregning ved kasse ét, men 
mine forældre kunne da ikke følge os altid, og som 
min mor ofte sagde: »Det, den ene ikke kan finde på, 
det, kan den anden finde på«. Jeg var uden tvivl den 
af vi brødre, som var den mest fritvoksende.

Birgit synes vist undertiden, jeg er lidt for fritvok-
sende, men hun har aldrig ymtet noget om, at jeg 
efter hendes smag er lidt for kedelig.

KLODS HANS
Mit forbillede i den danske litteratur er Klods 
Hans. Han så muligheder i en gammel træsko, som 
overstykket var gået af, og så var han ikke bange 
for på gedebukken at ride helt ind i stuen til prin-
sessen. Da han friede til hende, sagde hun fluks ja, 
og på den måde fik han både kone, krone og trone, 
en rigtig pakkeløsning.

Jo, som jeg altid har sagt: »Lykken står den kække 
bi«. Jo da da.

Og dog! Læg lige mærke til at H. C. Andersen 
slutter historien med ordene: »Og vi har det alt sam-
men lige ud af oldermandens avis, og den er ikke til at 
stole på«.

Det var dog en skrækkelig drejning af hele histo-
rien. Vil det sige, at Klods Hans slet ikke fik prin-
sesen?

Ja, det mener jeg faktisk, og jeg kan godt forstå, at 
Klods Hans kastede en stor håndfuld pludder lige 
i ansigtet på oldermanden. Det var frisk gjort og 
meget modigt, men en bangebuks har han jo al-
drig været, den gode Klods Hans. Mon ikke både 
du, Else, og Bart har forståelse for, at den unge 
mand blev mit forbillede?

DA MODET SVIGTEDE
Da jeg var i skolealderen, var jeg selv en smule lun 
på en jævnaldrende pige, som hed Margrethe. Jeg 
syntes hun var ret sød, og så var hun forresten 
også prinsesse lige som hende i eventyret, hvilket 
bestemt også trak opad på plussiden.

Da jeg i fjerde klasse havde læst historien om Klods 
Hans, besluttede jeg mig til at lade det blive ved 
lunheden.

Det mod, som jeg ellers berømmer, svigtede mig. 
Hvem bryder sig om at blive brændt af?

Da prinsessen i eventyret vil fortælle Klods Hans, 
hvorfor det er så varmt i stuen, siger hun: »Det er 
fordi, jeg steger hanekyllinger!«. Hvad gør mest ondt: 
at blive stegt eller at blive brændt af? 

Nu slutter jeg, men altså Else: »Tark for´et«, som 
den skønne Cleo altid sagde. Hilsen til dig, og hvis 
der er andre, som læser med, så også en hilsen til 
dem fra Villiam.
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KIRKEGÅRDSHJØRNET
Sidste gang i kirkegårdshjørnet blev der berettet 
om vinterperiodens aktivitet i Sognehuset, som 
udover vidunderligt socialt samvær (hvad mange i 
skrivende stund higer efter...) naturligt medførte 
ekstra gøremål for graverne.

Ligeledes nævntes gravernes »grønne fingres« utål-
modige kriblen for at komme i gang - og tidligere 
er der berettet om spætter, der hakker i træværket 
i Lodbjerg Kirke, hvor hugormen har været på be-
søg i graver-/redskabshuset, og om rådyr, dådyr 
og harer, der benytter kirkegården i Svankjær som 
spisekammer.

MEN at en flagermus i Wuhan skulle have indfly-
delse på alle vore daglige gøremål her i Klitsogne-
ne, det havde jeg i min vildeste fantasi ikke fore-
stillet mig - og havde aldrig hørt om byen, Corona 
eller Covid-19.

MEN ikke desto mindre, så blev Klitsognene selv-
følgelig også berørt af Danmarks nedlukning ons-
dag den 11. marts kl. 20.00.

De ansatte blev sendt hjem, og alle aktiviteter af-
lyst. Det holdt hårdt - også for vore gravere, som 

Kirkegårdshjørnet omhandler. Stedmoder var be-
stilt hjem. Grandækningen begyndt at visne, og 
vejret artede sig perfekt: Vinter-/regntiden var 
tilsyneladende blevet afløst af højtryksvejr med 
livgivende forårssol. Men ALT var lukket ned! Til 
alles - også til gravernes - store frustration. Hel-
digvis kom der 6 arbejdsdage henne fra Kirkemi-
nisteriet besked om, at der måtte arbejdes udenfor 
på kirkegårdene, såfremt Sundhedsstyrelsens for-
holdsregler blev overholdt. Igen var det en fordel 
at være i et tyndtbefolket område: 2 gravere, men 
hele 3 kirkegårde og 1 præstegårdshave! Så plads 
nok til at holde afstand - dog kunne deres ellers 
gode samarbejde ikke finde sted - og de skulle hol-
de behørig afstand til besøgende.

Jeg kunne kort tid efter, at de fik lov til at gå i 
gang, se tydelige spor på, at de havde været ivrige! 
Gran blev hurtigt fjernet, forårsblomster plantet, 
græsset slået, kanter var rettet af, og grusset revet!

En sand fornøjelse med sådanne arbejdsomme 
medarbejdere.

Jette Stüker (menighedsrådsmedlem og  
medarbejdernes kontaktperson)

En tidlig forårsmorgen 
i Hvidbjerg Vesten Aa.



1515

MÆLK KOMMER FRA EN KO

Vi, Jens, Karsten og jeg, Ole, sidder en tirsdag af-
ten i Jens´s køkken på ejendommen Hedegårdsvej 
11 i Svankær. Buller, familiens hund, der også har 
budt velkommen, ligger ude i entreen og laver lidt 
lyde. Jeg tolker dem som lidt mishagsytringer over 
ikke at være med i selskabet. På bordet har jeg an-
bragt min mobiltelefon klar til at optage samtalen. 

HEDEGÅRDSVEJ 11
På gården bor Jens, hans hustru Jette, sønnen Jes-
per og føromtalte Buller. Jens og Jette overtog 
gården efter Jens´s forældre i 1996 og havde på da-
værende tidspunkt 50 malkekøer. 

I 2007 skete der en ændring i familiens liv. Jens 
blev kontaktet af en kollega, Jørgen Dalgaard, 
som kunne fortælle, at ejendommen Brogård i 
Bedsted Sogn var til salg. Jørgen foreslog, at de 
købte ejendommen, oprettede et I/S med mælke-
produktion for øje og indrettede produktionen 
med den nyeste teknologi inden for it - styring og 
mælkerobotter.

Altså, nu over til noget helt andet. Det blev tænkt 
grundigt igennem, der blev lavet beregninger, 
konsulenter blev konsulteret, og i september må-
ned 2007 blev projektet søsat. Jørgen Dalgaard 
flyttede ind på Brogårdsvej 7, hvor han bosatte sig. 

Ejendommene drives efter moder-
ne produktionsmetoder, og med 
170 malkekøer som går i løsdrift. 
Foruden malkekøerne er der 170 
kvier. Arbejdet med bedriften er 
fordelt, så Jørgen tager sig af mal-
kekøerne og kalvene på Brogårds-
vej. Jens tager sig af de 170 kvier på 
Hedegårdsvej, blander foder, samt 
tager sig af markarbejdet med de 
148 ha agerjord.

Jens og jeg har aftalt, at jeg skal ha-
ve en rundvisning på bedriften, 
men på grund af den aktuelle situa-
tion med dels coronavirus og dels 
travlhed med markarbejdet, da nu 
vejret lige arter sig, er denne rund-
visning sat i bero.

KYSTVEJEN 74
Her bor Karsten Kaastrup Hansen 
med sin hustru Tove og børnene, 
Nikolaj og Ida, samt hunden Plet. 

I serien om lokale produkter og erhverv har Sognenyt i denne omgang valgt at interviewe to lokale 
mælkeproducenter: Karsten Kaastrup Hansen (Kystvejen 74) og Jens Sand Møller (Hedegårdsvej 11).

Familien på Hedegårdsvej 11: Jette, Jens, Jesper og Buller.

Af Ole Per 
Christoffersen
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De er tredje generation på gården, som de overtog 
efter Karstens forældre i 2001. Karstens bedstefor-
ældre havde haft gården i 38 år, og Karstens foræl-
dre ligeledes i 38 år. Ejendommen har 80 ha. Jord, 
hvor der dyrkes maltbyg, og der er græsning til 50 
malkekøer og lige så mange kvier. Ejendommen 
drives også efter moderne produktionsmetoder, 
dog mere traditionelt. Malkningen foregår med 
såkaldte aftagere, dvs. at det er menneskehænder 
der påsætter og aftager malkekopperne på koens 
yver. Køerne er bundet op, dvs. at de står på stald 
i vinterhalvåret og bliver lukket ud på græs om 
foråret. De græsser frit 200 dage om året.

DAGLIGDAG OG ARBEJDSRYTMER
Karsten fortæller, at hans arbejdsdag begynder kl. 
04.30 om morgenen med malkning af ejendom-

mens 50 malkekøer, godt hjulpet af sin far. »Hvis 
ikke familien hjælper til, så kan det ikke fungere«. Efter 
fodring, udmugning, hvori også indgår de 50 kvi-
er, har mor morgenkaffen klar. Arbejdsdagen 
fortsætter med forskellige gøremål, flytning af 
kreaturer til kælvebokse, markarbejde og evt. 
småreparationer. 

Der er 12 timer mellem hver malkning, så kl. ca. 
17 skal der malkes, fodres og muges ud igen. Ar-
bejdsdagen slutter ved 19 tiden, og dog, for så skal 
der gås en runde senere på aftenen for at sikre sig, 
at der er ro på i staldene. På mit spørgsmål om fri-
tid og ferie eller fritidsinteresser er svaret, at det er 
der ikke plads til. Der kan være tale om besøg hos 
naboerne til lidt kaffesnak - eller som Karsten ud-
trykker det »lidt bysjov«. Familien kan allerhøjest 
holde et par dages fri om året, men Karsten påpe-
ger, at hans bedrift har en passende størrelse, som 

er til at overskue og kan drives uden 
stress. Jeg har, inden udbruddet af 
coronavirus blev for begrænsende, 
været på besøg på Karsten og Toves 
bedrift, hvilket bringer minder frem 
fra min barndom, når jeg var på besøg 
hos min storesøster, som var gift med 
en landmand. De havde bl.a. malke-
køer.

MAN MÅ IKKE BLIVE SYG 
Jens´ arbejdsdag ligner lidt mere en 
alm. arbejdsdag, dog med visse juste-
ringer, f.eks. om foråret, sommeren 
og ved høst, hvor døgnets lyse timer 
skal udnyttes til arbejdet på marker-
ne. Jens og Jørgen skiftes til at have 
weekendvagter. Køerne finder selv 
hen til malkerobotterne, dog er det 
nødvendigt med lidt tjek i løbet af 
aftenen, da det hænder, at en ko ikke 
finder hen til robotten, men har sine 
tanker andre steder. Begge skiftes til 
have vagt og kan om nødvendigt kal-
des over en alarm. Der er også tid til 
afholdelse af ferie. Familien har f.eks. 
lige været på Gran Canaria.

Familien på Kystvejen 74: Karsten, Tove, Ida. Nikolaj og Plet.
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Hvad med husbondafløser? Nej, det er svært at 
sætte en person ind i bedriften. Der er for mange 
ting at huske, og køer er vanedyr, så der må der 
ikke være for mange ændringer i deres daglige ru-
tiner.

Hvad med sygdom? Man må ikke blive syg. Man 
må stramme sig an, og køerne er jo 
ligeglade med, om man går rundt 
og er lidt snottet.

Men kan forældrene ikke hjælpe? 
Jo, de hjælper det, de kan, men de 
er pensionister og har jo travlt 
med forskellige gøremål.

Hvad med netværk? Ja, der er jo 
landboforeningerne som hjælper 
med regnskaber og mark - og 
gødningsplaner, hvilket er blevet 
mere krævende og avanceret end tidligere. Sæl-
gerne fra de forskellige foderstoffirmaer kan man 
også gøre brug af.

FREMTIDSPERSPEKTIVER
Jens brygger kaffe og sætter brød på bordet, mens 
snakken fortsætter om bl.a. familiernes rolle på de 
2 bedrifter.

Jens´s hustru Jette arbejder som sygeplejerske, 
sønnen Jesper går i skole og vil i lære som murer, 
Christian uddanner sig til landmand og datteren 
Charlotte læser medicin i Århus.

Karstens hustru Tove kører post, Nikolaj og Ida er 
begge skolesøgende, men de har begge ansvar for 
dyr, de skal passe. Ida har kaniner og Nikolaj en 
kviekalv. Nikolaj hjælper også med ved bl.a. 
markarbejdet. 

Snakken tager en drejning, da begge landmænd 
kommer ind på fremtiden. For Karstens vedkom-
mende bliver årstallet 2027 skelsættende. Efter 
2027 er det ikke længere tilladt at have køer bun-
det op, og større investeringer i omlæggelse er der 
ikke planer om. Om Nikolaj med tiden vil kunne 
overtage bedriften er svært at spå om, men Kar-

Hvad med sygdom? 
Man må ikke blive syg. 

Man må stramme sig 
an, og køerne er jo 

ligeglade med om man 
går rundt og er lidt 

snottet.

sten håber det kan lade sig gøre. Hvis Karsten ikke 
skal levere mælk efter 2027, kan der være tale om 
en omlægning til planteavl.

Jeg forsøger mig med et spørgsmål om fremtidig 
efterspørgsel på kød og mælkeprodukter og næv-
ner alternative plantebaserede mælkeprodukter.

Jens afbryder mig venligst og si-
ger, at hvis det ikke var, fordi jeg 
havde optageren tændt, så ville 
han have udtrykt sig i kraftigere 
vendinger og tilføjer, at mælk 
kommer fra en ko. De andre pro-
dukter har ikke noget med mælk 
at gøre, men hedder f.eks. hvede 
eller soyadrik. 

Begge producenter leverer til Ar-
la. Karsten nævner i den forbin-

delse, at hans far tidligere leverede mælk til Morup 
Mølle Mejeri, som havde 113 leverandører i 1961.

Karsten er den eneste leverandør af mælk i Hvid-
bjerg V.Aa, Ørum og Lodbjerg Sogne, da Brogård 
på Brogårdsvej jo hører under Bedsted Sogn.

ET SPÆNDENDE OG    
AFVEKSLENDE ERHVERV
Karsten og Jens giver begge udtryk for, at land-
bruget er et spændende og afvekslende erhverv. 
Der er ikke to dage, der er ens. Klimaet har stor 
indflydelse på, om og hvornår jorden kan bearbej-
des. 2018 har f.eks. været et ekstremt tørt år. Der 
måtte vandes, hvis afgrøder skulle udvikle sig. 
Derimod har vi i år 2020 fået ekstremt meget 
vand.

På spørgsmålet, om Jens og Karsten ville vælge en 
anden beskæftigelse, hvis de kunne have valgt om, 
er svaret fra Jens et klart nej. Karsten svarer, at 
havde det været i dag og med den udvikling, der 
har været inden for landbruget, havde valget må-
ske været anderledes.
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER 
I EFTERÅRET

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 20. september kl. 10.30 holdes der høstgudstjeneste i Klitsognene. Når efteråret 
kommer, bliver det tid til høst. For landmanden er det selvfølgelig en helt konkret tid, som byder 
på travlhed og anspændthed. Men også for dem uden gård og marker er høsten en særlig tid. Det 
er tid til taknemmelighed og til gavmildhed. Det er en tid, hvor vi bliver husket på, at livet og alt, 
hvad vi har, dybest set er gaver.
Traditionen tro, vil der i Klitsognene under gudstjenesten være indsamling til følgende forenin-
ger: Møltrup Optagelseshjem, den sociale café Fristedet i Hurup, Folkekirkens Nødhjælp, Kir-
kens Korshær, Værestedet Kilden i Hurup (KFUM’s sociale arbejde) og Sct. Nikolai Tjenesten.
Høstgudstjenesten finder sted i Hvidbjerg V.Aa Kirke.

FÆLLESSPISNING, SANG OG AFTENGUDSTJENESTE
Ikke alle i Klitsognene er morgenmennesker. Inklusiv præsten! Derfor vil vi søndag den 4. ok-
tober holde en aftengudstjeneste i stedet for søndagshøjmessen.
For dem, der skulle ønske det, starter vi allerede kl. 18.00 i sognehuset, hvor menighedsrådet 
står klar med en kop suppe og lidt brød til. Ikke en stor anretning, men nok til, at vi kan nyde 
fællesskabet og varme stemmerne op. Efter fællesspisningen vil vi synge nogle sange og salmer. 
Måske vil vi lære en ny salme til gudstjenesten, men der vil også være plads til en lille ønskekon-
cert. Afhængig af deltagerantallet vil denne sangstund finde sted i sognehuset eller i kirken.
Derefter er der kl. 19.30 gudstjeneste i kirken. Man kan sagtens vælge kun at komme til guds-
tjenesten og ikke at deltage i fællesspisningen. Gudstjenesten vil være udformet som en klassisk 
højmesse i pastoratet, men dog med lidt mere sang og i en lidt lettere udgave.

Hjertelig velkommen til en aften med sang og fordybelse!

I sommerens løb blev der afholdt fire 
sangeftermiddage, skiftevis i præste-
gårdshaven og ved Lodbjerg Kirke.
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EN BARNDOM PÅ 
MORUP MØLLE BAGERI

I året 1923 flyttede mine forældre og vi 6 søskende 
til Morup Mølle Bageri. Jeg vil nu fortælle lidt 
om, hvordan byen så ud dengang, og hvordan livet 
levedes. Der var betydeligt mere liv i landsbyen 
dengang, end i dag. 

EN DRIFTIG BY
I Morup Mølle var der alle slags 
håndværkere: Maler, murere, 
smed, 2-3 tømrere og snedkere, 
bager, slagter, farveri, mejeri samt 
købmand, Brugs og telefoncen-
tral, og jo ikke mindst kroen, som 
dengang blev drevet i gammel stil 
men nok ikke så stort besøg, men 
et absolut godt spisested. Senere, 
vist i 1928, blev den betydeligt restaureret og mo-
derniseret og fik nu et stort besøg og blev en me-
get kendt kro. Den blev også en slags springbræt 
for byens unge piger. Før de skulle rigtig ud i ver-
den skulle de fleste ned på kroen og lære, også un-
dertegnede og et par søstre.

Der var dengang to vindmøller i byen. Én hørte til 
farveriet, men hvad dens funktion var, er jeg ikke 
klar over. Den anden mølle malede korn for om-

egnens landmænd, og der var livlig kørsel dertil 
med korn i hvert fald to gange ugentlig. Ligeledes 
var der daglig kørsel til mejeriet. Mælkekuskene 
fungerede også som bybude for landboerne. De 
skulle tit have købmandsvarer og brød med. Bud-
lønnen var nok meget beskeden, for jeg husker, at 
kuskene af og til skulle ind og drikke kaffe. Så 

ville jeg i hvert fald gerne være til 
stede, for der var især en af ku-
skene, der var god til at snakke og 
fortælle.

Vi havde også i byen en lappesko-
mager og træskomand. Han var 
ungkarl og nok lidt af en original, 
men en rar og livlig mand, som 
børn og unge holdt af at besøge. 
Han kunne fortælle, og han spil-

lede violin, gav også gerne madopskrifter fra sig, 
f.eks. stod hans menu tit på rødbedefrikadeller 
(måske slet ikke så værst) og sveskegrød. Til denne 
sidste foreslog han pund til pund, mente frugt og 
kartoffelmel, så den har jo nok været ret solid. 
Han var billig med sine reparationer, og vellidt af 
alle var han også.

LEG OG FRITID
Der var mange børn og en hel del unge i byen den-
gang, og det kneb skam ikke at få tiden til at gå, 
selvom vi hverken havde fjernsyn eller radio. 
Sidstnævnte begyndte dog så småt at komme her 
og der.

Vi unge gik til gymnastik i Svankjær om vinteren. 
Ellers gik vi jo sammen og hyggede os. Hvis der 
var sne, morede vi os med at kælke ned ad bak-

Hver sommer var det 
skik, at næsten alle i 

byen tog på en udflugt 
til havet med mad-
kurve en søndag…

Redaktionen modtog denne klumme, skrevet af Rigmor Prebensen (1909-2002) midt i 1980’erne. 
Rigmor boede næsten hele sit liv i Morup Mølle og Ørum. (Red.)
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kerne. Mine yngre søskende løb også på skøjter på 
søen, og hvor der havde dannet sig vanddamme. 

Om sommeren badede vi i åen. Det var sjældent, 
vi kom til havet. Det blev dog mere almindeligt, 
da flere og flere fik biler. Det skete også, at vi om 
sommeren tog i klitten og plukkede blåbær og tra-
nebær, men vi fandt dog ikke mange. Tålmodig-
heden var nok for lille. I dag synes jeg, det er her-
ligt at gå derude og plukke. Nu er tålmodigheden 
større, men kræfterne mindre. 

Hver sommer var det skik, at næsten alle i byen 
tog på en udflugt til havet med madkurve en søn-
dag. Det var både børn og voksne. Og vi badede, 
legede og havde det dejligt. Men engang, da vi 
skulle hjem, havde hesten revet sig løs og var rendt 
i forvejen. Det var før bilerne rigtig havde vundet 
indpas. Én kom dog ridende med dyret, så alt end-
te godt.

SKOLE OG SØNDAGSSKOLE
I tiden dengang blev der hver eller hver anden 
søndag holdt søndagsskole i hjemmene. Det må 
have forekommet min lillebror lidt kedeligt, for 
min mor hørte ham afslutte sin aftenbøn med 
»Kære Vorherre, vil du ikke godt lade Søren Madsen dø, 
så vi kan blive fri for at gå til børnemøde?«, som vi 
kaldte det dengang. Jeg forstod ham godt, men 
det var nok os to, der var galt afmarcheret.

Da samme bror skulle begynde i skolen, formane-
de mor ham om, at han nu skulle huske at sige 
»De« til læreren. Efter nogle dage adspurgte hun, 
om han nu huskede det, og svaret var: »Nej, jeg si-
ger heller ikke ’du’. Hvis han skal hjælpe mig, siger jeg 
bare »Spids min blyant«. Sådan klarede han den!

Nutidens børn har ikke disse problemer, nu da 
man siger du til både præst og degn. I min tidligste 
barndom, hvis vi mødte en af disse velværdige på 
gaden, nejede pigerne da selvfølgelig, og drengene 
bukkede.

Engang, jeg tror i 1927, var jeg med flere i Ørum-
by for at se en brand, hvor et landbrug brændte 
helt ned. Siden har jeg fået at vide, det vist var ste-
det, hvor jeg bor nu. Dengang syntes jeg, at 
Ørumby var noget af det tristeste og kedeligste 
der fandtes, men nu har jeg boet her i snart 15 år 
og aldrig kedet mig. Synes også, det er et skønt 
sted og ikke mindst grundet den fine udsigt, vi har 
fra vore vinduer ned over søen, som er smuk som-
mer som vinter, men især hvis jorden er dækket af 
sne, og hvis månen så skinner ned på søen og ned 
mellem træerne. Dette kan man godt stå op om 
natten og beundre i stilhed…

Rigmor Prebensen

 Et billede af en af de to vindmøller, 
som engang var del af Morup Mølles 

bybillede.
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THY-ORD
Digteren og forfatteren Knud Sørensen blev født i 1928 i Hjør-
ring. Han blev uddannet landinspektør og har siden 1958 boet i 
Nykøbing Mors. Han hører imidlertid også til blandt vore bety-
deligste digtere i nyere tid. Knud Sørensen har udgivet en lang 
række digtsamlinger, som viser hans interesse for livet i provinsen 
og den industrielle udviklings betydning for os alle. 

De to digte der her bringes, stammer fra den seneste udgivelse, 
»Horisonter« (2019) hvor en række af Knud Sørensens nye digte 
illustreres med Henrik Scheel Andersens fine oliemalerier. Dig-
tene »Bunkeren« og »Gennem en blid pålandsvind« viser Knud 
Sørensens store lyriske talent. I digtene beskriver han en konkret 
og sanselig fornemmelse for bunkeren og bølgerne. Vi kan alle 
nærmest mærke bunkerens rå mure og vinden og bølgernes bid 
og brusen. Men bagved det konkrete ligger den almene erken-
delse af historien, tidens gang, livets ubestandighed.

Læs digtene langsomt og omhyggeligt! Så mær-
ker man Knud Sørensens formidable evne til at 
udtrykke det store og universelle i få og enkle 
ord. Illustrationen er af Henrik Scheel Andersen. 
Han er født i 1962 og bor på Salling. Hans bille-
der skildrer nordvestjyske landskaber og natur - 
ofte med spor af menneskelige aktivitet men 
uden menneskene selv.

Digte og billede er hentet i Knud Sørensen  
og Henrik Scheel Andersen: »Horisonter«, 2019
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Af Else Bisgaard

»Bunker i sandet«, 
Henrik Scheel Andersen 

(30*95 cm. Olie på lærred).

BUNKEREN

År efter år
har blæsten og havet
afdækket mere og mere
af den bunker
som freden efterlod
i kanten af klitten
og
går man ind i den
ind i mørket
ind i historien
kan man kun glæde sig over
de mange sollyse dage
der siden da
er gået forbi derude.

GENNEM EN BLID PÅLANDSVIND

hører jeg bølgerne hviske:
Kom til os
vi søger kun land
for at mødes med dig.
Jeg tøver.
Så samler
noget af vinden sig til en blæst
og den sætter
en række hvide tænder
på en bølgekam
som nu
forventningsfuldt smilende
nærmer sig mit ståsted.
Jeg spørger mig selv
hvor længe
kan sandet mon bære?
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FRA PASTORATETS FOTOALBUM

I pastoratet er vi ikke altid lige gode til at holde to meter afstand til hinanden. Her er et billede fra - pga. 
Danmarks nedlukning - sæsonens sidste sangaften.

Konfirmanderne i gang med at bruge modellervoks 
til at afbilde scener fra Jesu liv.

Et glimt fra fastelavnsfesten i Sognehuset.
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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 fri fra den 21. september 
til den 27 september. I denne 
periode henvises der til konst. 
sognepræst Jens F. Munksgaard 
(Snedsted, tlf. 9793 4091).

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

Graver:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Mobil: 23 37 98 32
Mail: graver@klitsogne.dk

Kirkebladsudvalg:
Kirsten Christensen
Ole Per Christoffersen
Ina Mogensen
 Jette Stüker
Bart Vanden Auweele (ansv.)

Mere info?
Se vores hjemmeside  
 
Vi er også på Facebook.



HVAD SKER DER I KLITSOGNENE?
I vort lille pastorat er vi rigtig heldige med at have mange arrangementer 
med mange deltagere. Lokalerne vi har til rådighed er til gengæld ikke 
særligt store. I Lodbjerg Kirke og »salen« i sognehuset er der f.eks. kun 
plads til 14 personer, hvis vi synger og samtidigt skal holde to meters af-
stand til hinanden.
Det er derfor meget svært at planlægge arrangementer, da situationen 
hurtigt kan ændres. Vi opfordrer til, at man holder sig løbende orientere-
ret via vores hjemmeside eller facebookside.

VIDSTE DU AT…
Klitsognene har en hjemmeside: www.klitsogne.dk
Klitsognene har en facebookside: https://www.facebook.com/klitsognene
Du kan optages på en mailliste, hvor du af og til får nyt om kommende arrangementer og særlige 
gudstjenester? For at optages på listen, skal du blot sende mail til baau@km.dk 
Du kan optages på en sms-liste til samme formål. For at optages på listen, skal du blot sende sms 
til 24 97 47 97
Du er desuden altid velkommen til at kontakte Klitsognenes ansatte eller menighedsrådsmedlem-
mer, hvis du er i tvivl.

SANGAFTNER I HVIDBJERG V.AA KIRKE
I skrivende stund er det lidt svært at gennemskue, hvad der vil kunne lade sig gøre at gennemføre 
af arrangementer i vinterhalvåret i Klitsognene. Men noget kan i hvert fald lade sig gøre. Så vi har 
bestemt os for at afholde to syng-sammen-aftener i Hvidbjerg V.Aa Kirke (Svankjær). Den første 
aften bliver mandag den 2. november i Hvidbjerg kirke fra kl. 19.30-21.00, hvor vi vil synge 
efterårssange og nogle af vores mange smukke danske aftensange. Den anden aften bliver den 1. 
december, ligeledes 19.30-21.00, hvor vi vil synge advent og julen ind. Vi tyvstarter lidt på ju-

len og synger danske og udenlandske, nye 
og gamle julesange, -viser, -salmer og pop-
melodier. 
Vores organist Kristian og vores præst Bart 
vil præsentere sangene og binde aftenerne 
sammen. Undervejs vil vi også høre et par 
solosange. Begge aftener bliver der også tid 
til en kort kop stående kaffe.

Vel mødt!

FYRAFTENSSANG 
Hver først torsdag i måneden inviteres en lokal borger til at vælge og fortælle om salmer og sange, 
som har en særlig betydning i hendes/hans liv. Normalt finder arrangementerne sted i Lodbjerg 
Kirke, men pga. smitterisikoen vil vi foreløbigt holde fyraftenssangene i Hvidbjerg V.Aa Kirke 
hver 1. torsdag i måneden kl. 16.30.

Sangeftermiddage blev gennemført med god opbakning
 - selvom vejret ikke altid viste sig fra sin bedste side.


