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

Da dette nummer af Sognenyt blev klargjort til 
trykning, var det ikke muligt at lave et samlet 
overblik over gudstjenesterne i Klitsognene. 
Det skyldes, at vores præst, Bart, har søgt sin 
afsked med virkning fra 1. december 2020.

Mere information om gudstjenesterne findes 
derfor i dagspressen og på Klitsognenes hjem-
meside og facebookside.

Bemærk desuden, at der på grund af Covid-19 
pandemien stadig er nogle begrænsninger i 
vore kirker i forhold til deltagerantallet. Derfor 
kan planlagte gudstjenester ændres med for-
holdsvis kort varsel.

Foreløbig gudstjenesteliste:

NOVEMBER 
Lørdag den 28.: Familiegudstjenesten og 
Julemarked aflyses i år pga. Covid-19 
forsamlingsforbud).

Søndag den 29.: Hvidbjerg V.Aa - 9.30 og 
10.30 v. Bart (Afskedsgudstjeneste). Tilmelding 
nødvendig (Ulla pr. sms eller tlf. 26 36 80 59). 

DECEMBER
Søndag den 6.: Hvidbjerg V.Aa - 9.30
v. Jens F. Munksgaard

Søndag den 13.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30
v. Ivan Tabrizi

Søndag den 20.: Hvidbjerg V.Aa - 9.30
v. Jens F. Munksgaard

Juleaften, torsdag den 24. -
se dagspressen og www.klitsogne.dk

Juledag, fredag den 25.: Hvidbjerg V.Aa - 
10.30 v. Line Skovgaard Pedersen

2. Juledag, lørdag den 26.: 
Provstigudstjeneste i Vestervig Kirke - 10.30
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JEG ELSKER AT REJSE!
Måske er overskriften lidt provokerende, når dette 
nu skal være den sidste klumme, jeg skriver som 
stedets præst. For jeg elsker bestemt ikke at skulle 
rejse fra Klitsognene eller fra jer! Jeg har været 
utrolig glad for mit arbejde og for sognene. Det 
har faktisk været et stort privilegium som præst at 
lære jer at kende og få lov til være en del af jeres 
liv, både i jeres sorg og jeres glæde. Jeg vil savne jer 
rigtig meget.

EN DRØNIRRITERENDE BELGIER
Jeg nyder altså bestemt ikke at rejse fra jer. Ferie-
rejser derimod, det er en hel anden sag. Jeg elsker 
at rejse! Og rejserne starter for 
mit vedkommende allerede lang 
tid, før jeg stiger ombord på fly-
et. Rejsemålet udforskes flittigt. 
Som optakt læser jeg rejseguides, 
bøger om landets historie, og af 
og til når jeg også at læse en ro-
man, som afspiller sig i den egn, 
vi har besluttet at tage hen til. Ved hjælp af et 
abonnement på en musikstreamingstjeneste kan 
jeg få smagt på rejselandets musik. Og et gammel-
dags vejkort kan jeg også altid lide at undersøge, 
inden vi tager af sted.

For mig er forberedelser-
ne næsten det halve af rej-
sens glæder. Jeg kan godt 
lide at være forberedt, og 
jeg nyder især at finde 
frem til udflugtsmål, som ligger uden for turister-
nes sædvanlige rejseprogram og langt fra den slag-
ne landevej. Nogle gange til stor frustration for 
lokale guides og taxachauffører. For det kan - har 
jeg erfaret - nemlig være drønirriterende for dem 
at have en belgisk turist på slæb, som for enhver 
pris ønsker at besøge en lille, ukendt og tilgroet 
slotsruin, som de måske aldrig selv har hørt om.

BIBLEN, EN REJSEGUIDE
Jeg elsker at rejse! Og derfor elsker 
jeg også at læse i Biblen. Jeg synes 
nemlig, at Biblen er en fantastisk 
rejseguide. Den fortæller om en ny 
verden - en ny himmel og en ny 
jord. Tag f.eks. evangelierne. Der 

møder vi Jesus, som uophørligt forkynder: »Guds 
rige er nær«. Han fortæller om en ny verden, et nyt 
liv, som er ved at bryde frem.

Det er sådan, tror jeg, man skal læse underberet-
ningerne eller opstandelsesberetningen. Ikke blot 
som et nedslag af fortidens begivenheder, men 
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Bart på ferie - med både turistguide, lokalavis og adskillige brochurer i hånden.

Præstekraver 
er trækfugle. 

De kommer og går. 
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først og fremmest som et løfte: Sådan vil verden, 
sådan vil dit liv komme til at se ud, når Gud griber 
ind. Biblen er ikke fortællingen om en tid, der var. 
Det er fortællingen om en virkelighed, der er på 
vej! 

…OG EN KAMPPLADS
At læse i Biblen, det er at tage forskud på en ny 
måde at leve livet på. Det lyder måske lidt abstrakt. 
Og jeg har også svært med at forklare helt præcist, 
hvad jeg mener med dette udsagn. Måske hjælper 
et lille eksempel, taget fra Salme 31. Der læser 
man:
»Herre, hos dig er jeg tryg, 
lad mig ikke stå med skammen.
Du er retfærdig, red mig.
Red mig hurtigt, 
vær min klippe og min redning, 
en stærk borg, der skjuler mig.
Du er min klippe og min borg, 
led mig, og før mig…«

Umiddelbart lyder salmen ikke 
særlig logisk. »Herre, Hos dig er 
jeg tryg«, beder salmisten. »Du er min klippe og 
min borg«, lyder det. Men samtidigt beder han: 
»vær du min klippe, min redning«. Det lyder som 
en modsætning. For hvis Gud er en klippe, så be-
høver man jo ikke at bede om, at han bliver det. Og 
hvis salmisten er tryg, som han siger, hvorfor så 
stadig bønfalde Gud om, at han må blive ham som 
en klippe?

Det er dog netop i dette spændingsfelt, at troen 
befinder sig. Uophørligt skifter stemningen mel-
lem tryghed og frygt, mellem tillid og anfægtelse, 
mellem skuffelse og håb. Vi beder om noget, vi 
tror og håber på, og samtidigt af og til allerede kan 
erfare i glimt.

EN NY BEGYNDELSE
Jeg elsker at rejse - men jeg hader at rejse fra jer. 
Første søndag i advent er min sidste arbejdsdag i 
Klitsognene. En skæringsdag. Men det er ikke 
blot en afsked. Det er også - og måske vigtigst af 

alt - en ny begyndelse. Både i mit 
liv og i sognenes liv.

Et nyt kirkeår starter. Et nyt år, 
hvor vi igen kan følge Jesu livsvej 
- fra jul til påske og pinse. Vi får en 
ny mulighed for at lade Guds hi-
storie omslutte os og give os per-
spektiv.

Desuden tiltræder der første søndag i advent et 
nyt menighedsråd  i Klitsognene. Menighedsrådet 
er allerede i fuld gang med at arbejde frem mod en 
god løsning for pastoratets fremtid. Det bliver ik-
ke nemt - for ønskerne er store, og budgetterne er 
små. Men kamp må der til, skal livet gro. Og det 
skal det!

Jeg føler allerede hjemvé, når jeg tænker på alle jer, 
jeg skal sige farvel til. Og jeg kan gøre mig be-
kymringer om fremtiden. Både for mig personligt 
og for sognene. Det er ikke altid nemt at være 
åben for det nye, der kommer. For det bliver an-
derledes. Og samtidigt har jeg stor tillid. For 
fremtiden er Guds! 

Præstekraver er trækfugle. De kommer og går. 
Tak for jeres gæstfrihed! Tak for lån af prædike-
stol, døbefont og alterbord! Og god rejse ind i je-
res nye liv - med Guds velsignelse. Det bliver 
godt! Det tror jeg fuldt og fast på!

 Sognepræst  
Bart Vanden Auweele

Jeg elsker at rejse - 
men jeg hader at rejse 

fra jer. 

Biblen - en rejseguide
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TAK BART
Vores præst, Bart, har valgt at stoppe, som præst i Klitsognene her til 1. søndag i advent. Det er vi 
meget kede af, men vi har også fuld forståelse for beslutningen. 
Vi er taknemlige, over at have haft dig Bart, som præst i Klitsognene i 9 år, hvoraf du de 2 sidste år 
har haft bopæl på den anden side af Randers - og troligt passet din stilling, som præst her. Vi har ikke 
mærket til, at du boede så langt borte fra Klitsognene.
Vi kommer virkelig til at savne dig, dine gode og vedkommende prædikerne, din iderigdom, din al-
tid meget venlige og imødekommende måde at være på. Din store musikalitet, som har givet sig 
udtryk i gode salmevalg til gudstjenesterne, arrangementer i kirken og i Sognehuset, hvor du har 
medvirket med sang og blokfløjtespil. Du har altid kunnet finde på nye tiltag og bakket op om de 
aktiviteter, der har været i forbindelse med kirke og menighedsråd, men også lokalsamfundet har du 
taget del i.
Vi vil ønske det bedste for dig og din kære familie. Tak Bart.
     På menighedsrådets vegne
     Ulla Hilligsøe

SANGAFTENER LIGHT
COVID-19 har ændret mangt og meget i vores liv og i vo-
res samfund. Det gælder også vores kirkeliv i vores pastorat. 
Desværre er det helt udelukket at afholde rækken af vores 
fine sangaftener i Sognehuset i denne sæson.
Men til alle, som ikke har lyst til at undvære fællessang og 
det gode fællesskab, vil vi i stedet gerne invitere til en ræk-
ke af syng-med-aftener, som vi kalder »Sangaftener light«.

Vi har valgt at holde en række sangaftener i Hvidbjerg V. Aa kirke, hvor der ligesom til de alminde-
lige sangaftener vil være en eller flere, som står for at vælge sange i forbindelse med et emne, de også 
fortæller om. Men aftenerne vil være lidt kortere, og vi vil skulle undvære kaffe og brød. Kirken 
egner sig ikke særlig godt til at holde foredrag i, men heldigvis har den en fantastisk akustik. Det 
tager vi højde for, og derfor vil der blive (endnu) mere vægt på fællessangen.
Det endelige program er ikke fastlagt endnu, men det vil som vanligt blive uddelt til jul, og program-
met vil også fremgå af vores hjemmeside, Facebook og Thy360.dk. Det bliver hver anden mandag 
fra kl. 19.30 - 21.00 på følgende datoer: 11. januar, 25. januar, 8. februar, 22. februar og 8. 
marts. Vi håber også på stor opbakning til disse aftener.
Til sangaften-»light« i januar-marts er der tilmelding: Tilmeld dig til Organist Kristian Mogen-
sen på: tlf. 23 86 88 44/ SMS: 23 86 88 44. Mail: Kristian.Mogensen.31@gmail.com eller på det 
aktuelle Facebookopslag. Man tilmelder med fulde navn og det antal, man kommer (som kan sidde 
sammen). Vi lægger arrangementerne op som opslag på Klitsognenes facebookside, og her vil man 
også løbende kunne følge med i, hvor mange der er tilmeldt arrangementet - hvis man kan og vil det.

Med venlig  
organist Kristian 
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Jeg har langt om 
længe - næsten - lært, 
at tingene, heller ikke 
mine juleforberedelser, 

behøver at være 
perfekte.

ER DU FÆRDIG TIL JUL?
Et af de mest irriterende spørgsmål, jeg kan få, ly-
der: Er du færdig til jul? Et spørgsmål, som jeg 
indtil nu aldrig har kunnet svare bekræftende på, 
og jeg ved da også allerede nu, hvad jeg må svare, 
hvis jeg skulle få spørgsmålet i år. Jeg har selv stil-
let det nogle gange; det er jo ofte det, man siger, 
når man løber på mennesker i december måned og 
ikke rigtig ved, hvordan man skal begynde samta-
len.

Netop dette spørgsmål har for 
mig været forbundet med ubehag, 
fordi jeg altid har følt, at det rig-
tige svar på netop det spørgsmål 
var et overbevisende JA! Og der-
for har jeg følt mig forkert, når jeg 
måtte svare nej. Men de seneste år 
har jeg dog tilføjet: Men jeg ved, 
at det bliver jul alligevel. Og erfa-
ringen har lært mig, at selv den 
jul, hvor man er svag og må sætte andre i gang i 
køkkenet og kun kan klare et par omgange om ju-
letræet, kan blive en vidunderlig jul, ja, måske én 
af de bedste. I hvert fald én, der huskes.

Samtidig har jeg langt om længe - næsten - lært, at 
tingene, heller ikke mine juleforberedelser, behø-
ver at være perfekte. For de er i virkeligheden ret 
ligegyldige i forhold til det, som julen drejer sig 
om. Det er et budskab, jeg skal modtage - helst 
med glæde - og ikke endnu en eksamen, jeg skal 
op til. Jeg skal forsøge at være Maria og tage imod 
budskabet og ikke så meget Martha, der har travlt 
i køkkenet, selv om det i det mindste er både prak-
tisk og godt, hvis der er mad på bordet - også jule-
aften.

Men julens budskab er med til at minde mig om, 
at min egen indsats ikke er så vigtig; det vigtige er, 
at jeg lytter med åbent sind og lader juleglæden 
udfolde sig i og omkring mig. Måske ligger der 
lidt støv i hjørnerne, og måske er julemaden og 
-bagværket ikke så hjemmelavede, som de var for 
nogle år siden, men det går nok alligevel.

Et himmelsk budskab har meldt sin ankomst og 
lyser op i den allermørkeste tid. Så skulle man da 
være et skarn, hvis man ikke tog imod lyset oven-
fra og glædede sig over det. Eller være i en situati-
on, hvor man er så tynget af uro eller sorg, at intet 
lys formår at trænge igennem mørket. Og måske 
er man netop i år nervøs for julen, for hvordan bli-
ver den? Får vi lov til at synge og komme til jule-
gudstjenesterne i kirken, eller bliver det endnu en 

tid i isolation og ensomhed? Får vi 
lov til at være sammen om det 
glade, lysende budskab, sammen 
se lysene på træet, i hinandens øjne 
og især i børnenes?

Svarene blæser i vinden, men det 
glædelige budskab blæser ikke 
væk. Det lader sig ikke skræmme 
af mørket.

Når jeg nu ikke bliver færdig til jul 
på trods af en overflod af tid - i hvert fald, hvis det 
ses udefra - hvad vil jeg så bruge min tid til? Jeg vil 
først og fremmest give advent, ventetiden fylde. 
Jeg vil fylde den med meningsfulde gøremål, som 
gør mig glad og giver mig overskud. Egoistisk? 
Overhovedet ikke, for hvis jeg er glad og har over-
skud, kan jeg være med til at lyse op for de men-
nesker, jeg er sammen med. Hvis jeg derimod for-
taber mig i sure pligter og giver efter for et muligt 
pres fra omverdenen om netop at blive færdig til 
jul på den gamle måde med hovedrengøring og 
fem slags småkager, ja, så ender jeg måske i mis-
mod og stress og kan ikke lyse for nogen eller 
holde humøret oppe.

Og verden er så rig på muligheder, at jeg ikke, selv 
hvis jeg skulle blive meget gammel, kan nå at ud-
forske dem alle. Men et par stykker skulle jeg nok 
kunne nå i ventetiden.

Er du færdig til jul? - Nej, men den kommer allige-
vel, og jeg glæder mig. Glæder du dig?

God adventstid! Glædelig jul!
Signe Grud
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DET NYE MENIGHEDSRÅD
Første søndag i advent er en skæringsdato i Klit-
sognene. Det er Barts sidste arbejdsdag, og samti-
digt er det startdatoen for det nye menighedsråd. 
Da denne udgave af sognenyt blev færdiggjort, 
havde det nye menighedsråd endnu ikke konstitu-
eret sig. Derfor kan vi ikke berette, hvem der er 
blevet formand, kontaktperson, kirkeværge, kas-
serer osv.

Men vi vil gerne præsentere alle menighedsråds-
medlemmerne for jer. Seks personer er blevet gen-
valgt, og tre nye ansigter er kommet til.

I forbindelse med menighedsrådsvalget blev der 
også valgt tre suppleanter. Signe Nørgaard Stüker 
blev valgt som suppleant for Hvidbjerg V.Aa 
Sogn, Finn Kobberø for Ørum Sogn og Jørn 
Kjærgaard Pedersen for Lodbjerg Sogn.

JAN BRINCK (ØRUM)
Jeg hedder Jan Brinck, 69 
år gammel. Bor på Krik 
Strandvej i Krik. Jeg er gift 
og har en datter. Jeg er født 
i Aalborg, men flyttede til 
Bedsted som 12-årig, hvor 
mine forældre drev en 
smedeforretning. Jeg tog 

realeksamen fra Bedsted Centralskole og blev se-
nere student fra Thisted Gymnasium. Derefter 
fulgte et højskoleophold på Kalø og i Tyskland.

Jeg blev indkaldt til Forsvaret i 1973 i Haderslev. 
Herefter fulgte uddannelse til sergent i Sønder-
borg og nogle år senere en officersuddannelse på 
Frederiksberg Slot.

Jeg har beskæftiget mig med uddannelse af værne-
pligtige, men efter nogle år blev jeg stabsofficer. 
Her arbejdede jeg primært med økonomi og for-
valtning af hærens kaserner bl.a. vedligeholdelse 
af bygninger m.m. I en periode var jeg presseoffi-
cer med kontakt til medierne - men også til ud-
sendte soldater og deres pårørende. I den forbin-
delse har jeg rejst en del på Balkan sammen med 
repræsentanter fra medierne og danske politikere. 
Jeg blev pensioneret fra Forsvaret i 2011. 

Jeg kan godt lide at færdes i naturen, læse en god 
bog eller se en god film. En tur med fiskestangen 
eller en tur i min jolle hører også til mine fritidsin-
teresser.

Det er vigtigt for mig at Klitsognene bevares, og 
det vil jeg arbejde for.

KIRSTEN CHRISTENSEN (ØRUM)
Hej, jeg hedder Kirsten 
Christensen og bor i He-
degårdene sammen med 
min mand. Der har vi bo-
et siden 2000. Før boede 
vi i Morup Mølle i ca. 24 
år. Vi er begge pensioni-
ster. Vi kan rigtig godt li-
de at cykle ture ude i na-

turen. Jeg har siddet med i menighedsrådet de 
sidste 4 år og tager gerne 4 mere.

MONIKA HVIID HENRIKSEN   
(LODBJERG)

Mit navn er Monika. Jeg 
er 49 år og bor i Lodbjerg 
sammen med Alex. Vi har 
3 børn, Maiken, Mads og 
Stine.

Jeg har boet i Lodbjerg i 
næste hele mit liv, lige 
med en afstikker til Bed-

sted i 3 år og til Ørum i 9 år. Jeg har i 25 år arbej-
det på VIPO-Vinduer i Vestervig.

Jeg har været medlem af menighedsrådet i 18 år. 
Der er sket rigtig mange ting i disse år. Vi er gået 
fra en præst på fuldt tid til en halvtidsstilling, der 
bliver færre kirkegængere, men på trods af dette 
har det været muligt at bibeholde et aktivt og 
åbent kirkeliv i vores tre små sogne, til glæde for 
lokale og udefrakommende. Det vil jeg arbejde 
for kan fortsætte.   
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JENS SAND MØLLER    
(HVIDBJERG V.AA)

Mit navn er Jens Møller. 
Jeg er født og opvokset i 
Svankjær. Efter endt ud-
dannelse til landmand, 
vendte jeg i 1996 tilbage 
til Svankjær, hvor jeg 
sammen med Jette over-
tog mit fødehjem. Vi har 
tre børn, hvoraf de to sta-

dig bor hjemme. Jeg er stadig landmand og driver 
landbrug med malkekøer sammen med en kom-
pagnon.

Efter at Bart har sagt stillingen som vores præst op, 
ser fremtiden noget usikker ud for vore tre små 
sogne. Jeg håber og tror på, at vi må få lov til at få 
en ny præst, da det at have en præst, som vi kan 
kalde vores præst, er rimeligt afgørende for Klit-
sognenes fremtid. Det bliver en stor udfordring, 
men der har vi noget at kæmpe for, og det håber 
jeg, vi ved fælles hjælp kan arbejde med i det nye 
menighedsråd.

BRITT HVIID JENSEN PEDERSEN  
(LODBJERG)

Jeg er født og opvokset i 
Lodbjerg. Farfar var kir-
kesanger i mange år - hans 
sidste gudstjeneste var 
min barnedåb. Min far sad 
i menighedsråd og var 
kirkesanger i Lodbjerg, 
fra sine unge dage til sin 

død i 2002. Derefter overtog min søster Monika 
hans plads (dog ikke som kirkesanger).

Jeg bor i Lodbjerg - lige der, hvor du kan se Flade 
Sø på højre hånd - når du har passeret de sidste 
forblæste graner.

Jeg har boet i Lodbjerg hele mit liv - minus 4 år - 
hvor jeg boede i Spails, som - for uindviede - lig-
ger mellem Morup Mølle og Svankjær.

Jeg er uddannet i en tøj-/gardinbutik i Hurup 
(dengang ejet af Chr. Baun). Derefter har jeg væ-
ret på Agger Skibsværft og hos AE-Biler i Hurup. 

De sidste (snart 20 år) har jeg været på Nørvo 
Sportsnet A/S i Vorupør. Det er en lille fabrik med 
10 ansatte, hvor vi producerer net til alle sports-
grene og gynger, klarenet, hængekøjer osv. til le-
gepladser.

Så har jeg også et lille bijob på Vesterhavscafeen 
også i Vorupør- den helt nede ved vandet. Et dej-
ligt sted, med masser af glade kunder, der skal ind 
og have lidt lækkert. 

Jeg har i nogle år deltaget i Fyrspillet, en skøn 
ting, med masser af dejlige mennesker, og hver 
gang bliver jeg overrasket over resultatet. Der er 
mange gange, hvor man midt i det hele tænker - 
»hvad skal dette dog ende med« - men til sidst 
klapper det hele…  

Så er jeg - i en sen alder - begyndt at gå på jagt. Da 
vores søn Theis var 15 år og skulle til at tage jagt-
tegn - og da det jo var i Thisted - og han alligevel 
skulle hentes og bringes på en eller anden måde, så 
kunne jeg jo ligeså godt tage med. Det var en rig-
tig dejlig ting at gøre sammen…

Så nyder jeg at vandre skovene tynde (mest med 
Monika, min søster).

Hvordan kunne du ønske Klitsognene ser ud om 5 
år? Egentlig lidt ligesom i dag - synes, at vores om-
råde er i fremgang - der er så mange gode ting i 
gang - og jeg kan jo også se at husene bliver solgt 
rundt omkring, og at de unge mennesker vender 
tilbage… - flere af dem, tak!

MERETE DYBDAHL POULSEN (ØRUM)
Mit navn er Merete, og 
jeg er 49 år. Jeg er født og 
opvokset i Morup Mølle, 
hvor jeg stadig bor den 
dag i dag sammen med 
min mand og vores 2 pi-
ger på 15 og 19 år. I Hu-
rup boghandel arbejder 
jeg og har stået i butik, si-

den jeg i tidernes morgen blev uddannet handels-
student. Fritiden nyder jeg at bruge med familie 
og venner.

Jeg vil gøre alt for, at vi kan bevare Klitsognene i 
mange år frem og glæder mig til endnu en periode 
i menighedsrådet samt det gode samarbejde, vi har.
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JETTE ANDERSEN STÜKER   
(HVIDBJERG V.AA)

Jette Andersen Stüker - 
tager nu hul på min 3. pe-
riode i menighedsrådet. 
Jeg er 50 år - og har i de 
forløbne år i mit liv haft 
mange personlige, betyd-
ningsfulde begivenheder/
øjeblikke i Hvidbjerg v. 
Aa kirke.

Jeg arbejder som selvstændig privatpraktiserende 
ridefysioterapeut og almindelig fysioterapeut. I 
fritiden nyder jeg vores vidunderlige omkringlig-
gende natur herude i Kjallerup og prøver at tage 
del i mine 3 børns liv og sammen med Flemming 
at få det hele til at hænge sammen i vores travle 
hverdag.

Lykkes det en sjælden gang at komme til gudstje-
neste, går jeg altid derfra med en glæde, men også 
stolthed over, at vi har sådan nogle dejlige rammer 
omkring vore kirker, hvor der er positivitet og 
imødekommenhed med dygtige mennesker på alle 
poster: graver, medhjælper, organist, kirkesanger 
og præst.

Jeg har nydt at hjælpe til de mange skønne sangaf-
tenener og senest deltaget i Klitsognekoret under 
skøn ledelse af Kristian Mogensen - håber også de 
dejlige samlinger snart bliver mulige igen. Min tid 
i menighedsrådet har givet mig indblik i, hvordan 
»systemet« hænger sammen - jeg har siddet i blad-
udvalget og senest været kontaktperson for Mari-
anne, Rie, Ejgil og Kristian.

Takker for godt samarbejde med de, som nu forla-
der os - og glæder mig til at møde »de nye«.

PETER MØLLER UBBESEN (LODBJERG)
Kære alle. Tak for valget 
til menighedsrådet i Klit-
sognene som repræsen-
tant for Lodbjerg sogn. 
Jeg hedder Peter Ubbesen 
og bor sammen med Vibe 
i Lodbjergvej 32. Her har 

vi boet siden 1992 dog afbrudt af 7 år i Skive fra 
2001-08.

Jeg underviser på Thisted Gymnasium i musik og 
mediefag, og fritiden går mest med båd, familie, 
venner, hus og have. Tobias og Jonatan - vores to 
drenge - bor i København, så nogle ture over bæl-
terne bliver det også til.

Jeg har altid været kirkeligt interesseret om end 
ikke altid så aktiv kirkegænger, men jeg nyder at 
komme i vores kirker her i Klitsognene og sætter 
stor pris på det fornemme arbejde, der gøres her af 
både præst, kirkebetjening og menighedsråd. Jeg 
har aldrig tidligere være med i menighedsrådsar-
bejde, men er klar til at tage en tørn her hos os, 
fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi alle hjælper til 
med at bevare det gode kirkeliv, der gennem man-
ge år er bygget op her. Vores fine kirker og sogne-
huset i Svankjær er gode mødesteder for sognenes 
beboere, og et levende og aktivt miljø disse steder 
er en god katalysator for gode nabo- og fællesska-
ber i sognene. Venlig hilsen Peter Ubbesen

NIELS STENSGAARD VASE   
(HVIDBJERG V.AA)

Jeg bor i Vildsund, hvor 
jeg har boet siden 1983. 
Jeg har sommerhus i 
Svankjær, og derfor stil-
lede jeg op for Hvidbjerg 
V.Aa Sogn. Jeg har været i 
menighedsrådet siden 
2016. Til dagligt arbejder 
jeg som advokat. I min 

fritid elsker jeg friluftsliv, sport, kultur, for nu at 
nævne nogle af mine mange fritidsinteresser.

Hvordan kunne jeg ønske at Klitsognene ser ud i 
fremtiden? Jeg synes, vi skal gøre en stor indsats 
for så vidt muligt at fastholde et levende miljø her 
i området. Det vil jeg gerne bestræbe mig for.

8
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KIRKEGÅRDSHJØRNET
Hermed lidt efterårsstemning fra kirkegården!

Husk nu vi stadig skal passe på hinanden. Måske 
kunne du overveje at tage noget håndsprit med, 
når du skal på kirkegårdsbesøg. Håndtaget på lå-
gen rører vi jo alle ved.

Jeg skulle i øvrigt hilse fra Marianne og Rie! De 
synes, det er svært med den afstand, men gør det 
selvfølgelig for at passe på os alle.

Jette Stüker

SYNG JULEN IND!
Tirsdag den 1. december kl. 19.30 - 21.00 vil vi synge advent og julen ind. Vi tyvstarter lidt på 
julen og synger danske og udenlandske, nye og gamle julesange, -viser, -salmer og popmelodier. 
Kristian Mogensen leder slagets gang og bliver assisteret af Jakob Mogensen og Helle Dissing.
Vel mødt til en aften med solosang, muntre indslag og masser af fællessang. 

Til »Syng julen ind« er der tilmelding: Tilmeld dig til Organist Kristian Mogensen på:
Tlf. 23 86 88 44/ SMS: 23 86 88 44. Mail: Kristian.Mogensen.31@gmail.com eller på det aktu-
elle Facebookopslag. Man tilmelder med fulde navn og det antal, man kommer (som kan sidde 
sammen). Vi lægger arrangementerne op som opslag på Klitsognenes facebookside, og her vil man 
også løbende kunne følge med i, hvor mange der er tilmeldt arrangementet - hvis man kan og vil 
det.

Et billede fra sidste
 års julekoncert.

9
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Både gudstjenesterne 
og arrangementerne, 
synes jeg, bærer præg 
af lys og glæde, så her 

er rart at være.

MIT STED – KLITSOGNENE
24 år i menighedsrådet. Så mange er det blevet 
til for Ulla Hilligsøe, og de sidste perioder har 
hun også været formand. I de sidste 24 år er 
der sket mangt og meget i sognene, og Ulla 
har gennem tiden haft en finger med i det me-
ste og har gjort en utrolig stor indsats. 1. søn-
dag i advent tiltræder det nye menighedsråd, 
og Ulla har valgt at stoppe som både formand 
og som medlem af menighedsrådet. Vi vil fra 
redaktionen af Sognenyt gerne takke Ulla for 
arbejdet og det store engagement! Netop der-
for skal det være hende, der i dette nummer af 
Sognenyt, fortæller om sit forhold til Klitsog-
nene. 

Mit sted er Klitsognene og har 
været det i særlig grad de sidste 24 
år. For 24 år siden, altså i 1996, 
kom jeg med i menighedsrådet.

Selv om jeg havde nok at tage mig 
til i hverdagene, med arbejde og 
tre drenge på den gang 6, 8 og 10 
år, syntes jeg, at det var vigtigt at 
være med i menighedsrådet. Og jeg kan da godt 
være ærlig og sige, at grunden til, jeg ville med i 
menighedsrådet, var, at der gik rygter om, at præ-
sten (Kaj Mogensen) overvejede et andet embede 
(men om der var hold i rygterne, fandt jeg aldrig 
ud af ). Præsten og hans familie var et kæmpe aktiv 
for Svankjær, Ørum og Lodbjerg. Både i selve kir-
ken, men bestemt også ved sociale arrangementer. 
F.eks. stod de for at instruere og opføre »Mød mig 
på Cassiopeia«, arrangerede sognerejser, Svankjær 
Savværk og meget mere. Jeg ville i hvert tilfælde 
være med til at ansætte en ny præst, hvis det skulle 
blive nødvendigt. Men - heldigvis kom der til at 
gå 15 år, inden det blev aktuelt.

24 år er meget lang tid og alligevel, når man tæn-
ker tilbage, er det jo ikke ret lang tid. Jeg synes, at 
der i alle årene har været et rigt gudstjenesteliv og 
masser af aktiviteter. Både gudstjenesterne og ar-
rangementerne, synes jeg, bærer præg af lys og 
glæde, så her er rart at være.

Når jeg kigger 24 år tilba-
ge, kan jeg se, at der har 
været gang i vildt mange 
ting. Jeg kan jo ikke huske 
helt præcist, hvornår tin-
gene skete, men så er det godt, at jeg har kirkebla-
det »Sognenyt«. Vores kirkeblad må bestemt være 
et at af de bedste, der findes. Jeg har alle kirkeblade 
fra 1998 og til nu. Kirkebladet er en slags lokalhi-
storie. I næsten alle kirkeblade har der været et 
interview med en fra lokalområdet. Jeg tror, jeg 
vil læse alle bladene igen her til vinter.

Det kan godt være, at menighedsrådet har arbej-
det for alle de tiltag, der har været 
gennem årene, men alt, hvad vi 
har opnået, har kun kunnet ske, 
fordi der har været nogle meget 
dygtige præster, ansatte og deres 
netværk og frivillige hjælpere. 
Vores to præster, Kaj og Bart, har 
begge været helt unikke. Vores or-
ganister, gravere og kirkesanger 
har alle også været helt unikke og 

ydet en stor indsats for kirken og livet omkring 
kirkerne. At de heller ikke lige løber af pladsen li-
ge med det samme, kan man jo se på Ejgil, vores 
kirkesanger, som har været kirkesanger hos os i 
indtil videre 38 år.

Det er nemt at være menighedsråd, når bare man 
har dygtige folk - både ansatte og frivillige - som 
både har ideer og vil stå for at etablere de forskel-
lige ting, bl.a. sangaftner, Fyraftenssang, Tirsdags-
klub, sognerejser til bl.a. Holland, Rom og Bel-
gien og koncerter ikke at forglemme. Ja, hvem 
husker ikke koncerten med Berlevåg Mannskor, 
Den Danske Strygekvartet, Louise Vase med »To-
ner fra Thy« og mange andre?

Hvis jeg skal nævne nogle af de mange ting, vi har 
arbejdet med i menighedsrådet og i pastoratet gen-
nem de sidste 24 år, så var det første projekt, jeg 
blev inddraget i, udsmykningen af Lodbjerg Kir-
ke. Ting tager tid, når man arbejder med kirkens 
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bygninger. Der har været arbejdet på at finde ud-
smykning til kirken fra 1994 - 2006, hvor mange 
forskellige kunstnere blev vurderet - også Dron-
ning Margrethe - men først i 2006 valgte vi Maja 
Lisa Engelhardt til at stå for udsmykningen, som 
stod færdig i 2007. Så sig ikke at vi jappede vores 
arbejde igennem! Et andet stort projekt har været 
Peter Brandes udsmykningen af Hvidbjerg V. Å 
Kirke. Udsmykningen af de 2 kirker, som blev be-
talt af fonde, har kun kunnet lade sig gøre, fordi 
der var nogen, som kendte nogen, som så igen 
havde forbindelserne i orden, og fordi vi havde en 
præst, som satte det hele i gang og sørgede for, at 
projekterne blev til noget. Peter Brandes fik digte-
ren Simon Grotrian til at skrive en salme til Hvid-
bjerg V. Å. Det ene vers lød således (om ”blå soda-
vand”): I en krypt af sodavand, blå af ild i karmen, 
drikker vi til bægrets rand, solen står tilbage med sin var-
men.

Jeg kunne jo blive ved med at remse op, hvad der 
er sket igennem de sidste 24 år, og jeg har jo ikke 
nævnt mere end en brøkdel af det.

Den største bedrift, jeg har været med til i menig-
hedsrådet, var, da Kaj gik på pension i 2011. Vi 
måtte ikke genansætte en præst. Biskoppen sagde, 
at vores pastorat var et af de mindste i Aalborg 
Stift, og han troede simpelthen ikke på, at vi kun-

ne finde en præst, der kunne føre det videre, som 
allerede var - og så slet ikke på halvtid efter en me-
get aktiv præst på mere end fuldtid. Efter mange 
skriverier både i avisen, til biskoppen og provstiet, 
fik vi besked på, at vi måtte forsøge at ansætte en 
præst på halvtid i en tidsbegrænset periode på 4 år. 
Derefter ville man så vurdere, om det nu virkelig 
kunne passe, at vi kunne opretholde den store til-
slutning til vores kirker og aktiviteter. Og det 
kunne vi! Stillingen blev gjort permanent.

Vi var jo så heldige at få Bart Vanden Auweele an-
sat, og hvor har han gjort det godt i alle 9 år. Des-
værre har Bart valgt at stoppe som præst hos os her 
til 1. søndag i advent, for i stedet at få en stilling i 
nærheden af sin bopæl, som nu er ved Randers. 
Jeg håber inderligt, at menighedsrådet får lov til at 
ansætte en ny præst i Barts sted.

Mit sidste år i menighedsrådet har ikke været det 
bedste. På grund af Corona-pandemien har de fle-
ste af vores aktiviteter været sat i stå, vi har ikke 
kunnet bruge Lodbjerg og Ørum Kirker, og vores 
dejlige nystartede kor, sangaftnerne, tirsdagsklub 
m.m. er sat på pause. Jeg håber og tror dog på det 
bedste for vores klitsognes fremtid.

Ulla Hilligsøe - menighedsrådsformand 
indtil november 2020
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Kystvejen (Ole P. Christoffersen)

FRA GÆS OG KALKUNER 
TIL KARTOFFELDYRKNING

Når man en dag, tidligt på sommeren, kommer 
kørende ad Kystvejen og ved Svankær møder en 
rødmalet bod i vejsiden med et skilt, hvorpå der 
med store hvide bogstaver står: NYE KARTOF-
LER, så er det en af de 12 boder i Sydthy, hvorfra 
Flemming sælger sine kartofler.

På den modsatte side af vejen i en velholdt, hvid-
malet ejendom bor Flemming sammen med sin 
kone, Birgitte.

WORMS FRILAND
Flemming er født på en lille ejen-
dom, Svindborg, ca. 2 km. syd for 
Svankær. Den har vor søn i daw, for-
tæller Flemming. Birgitte er født 
og opvokset i Roskilde, men flyttede som ung til 
Krik. Ved et bal i Iruplund mødte hun Flemming, 
og de blev kærester. De etablerede sig i 1976 på 
Hedegårdsvej 12. Flemming og Birgitte har tre 
børn: Martin, som bor på fødegården Svindborg, 
Mogens, lidt uden for Bedsted, og datteren Maj-

britt i Sundby. Desuden er der 7 børnebørn, den 
yngste er 5, og den ældste er 15 år.

I 1993 flyttede familien hen på Hedegårdsvej 38, 
hvor de bor nu. Det var for at få lidt mere plads og 
frihed, de købte ejendommen. Jorden var forpag-
tet ud, men i løbet af et års tid startede Flemming 
og Birgitte en produktion med kalkuner og gæs. 
De indkøbte 100 gæs og 125 kalkuner og kaldte 

stedet for: »Worms Friland«, for-
tæller Flemming. Vi ville, at vores 
dyr skulle gå ude, de skulle have 
det frit. Vi havde med forfærdelse 
set en udsendelse i fjernsynet om, 
hvorledes nogle husdyr blev be-
handlet, bla. om gæs, som var 
sømmet fast til brædder, så de ikke 

kunne bevæge sig frit, og hvor de blev tvangsfod-
ret for at udvikle en stor lever med henblik på at 
producere foie gras (fedtlever), en populær spise i 
Frankrig. Det ville vi ikke byde vores dyr.

I vores serie om lokale produkter og erhverv er det oplagt at have et afsnit om kartofler. Sognenyt 
besøgte Flemming Worm, Svankjær, som har dyrket kartofler i snart tredive år.

Af Ole Per 
Christoffersen

Vi ville, at vores dyr 
skulle gå ude, de skulle 

have det frit.



1313
Flemming og Birgitte

EN VANSKELIG BEGYNDELSE
Så gik det slaw i slaw. Vi havde lidt frijord og 
tænkte, at så ville vi prøve med kartofler. De første 
tre år gik det ikke helt så godt, kartoflerne blev 
angrebet af smælderlarver, og årsagen var, ifølge 
en konsulent som Flemming søgte råd hos, at der 
havde været græsmark på jorden tidligere. Følgen 
blev, at vi smed det hele ud. Kar-
toflerne kom ned til en landmand 
og blev brugt som foder til hans 
kreaturer. Det var rigtig træls. Det 
var dyrt og kostede en frygtelig 
masse arbejde. Vi regnede med, at 
smælderlarverne var væk næste år, 
men det var de ikke og det varede 
næsten 7 år, inden vi fik helt has på 
dem!

Så flyttede vi kartoffeldyrkningen over på den an-
den side af kystvejen, og nu begyndte det at køre 
for os. 

Vi har stadig kartofler på denne side af vejen. Her 
dyrker vi aspargeskartofler, det har været godt, og 
i år har det været rigtigt godt. Birgitte bryder ind 
med, at hun jo ikke er opvokset på landet, men er 

bybo, og da Flemming besluttede, at nu skal de 
have gæs, kalkuner og dyrke kartofler, så var hun 
selvfølgelig med på det. Egentlig var det Birgitte, 
som fik ideen til, at de skulle flytte fra huset på 
Hedegårdsvej 12 og herhen, netop for at få fing-
rene i jorden og have et dyrehold. 

Vi har haft nok at gøre med gæs, kalkuner, kartof-
ler og jordbær, men vi har hygget os med det, siger 

de samstemmende. 

Bedriften på Hedegårdsvej er ikke 
noget hobbylandbrug, der hører 
12,5 ha jord til ejendommen, og 
den kan sagtens brødføde en fami-
lie, så en ung mand med familie 
kan sagtens leve af ejendommen. 

ARBEJDSLIVET
Flemming er uddannet smed og arbejdede som så-
dan nogle år. Efter en kort ledighed uddannede 
han sig til maskinarbejder og blev ansat ved Joran 
Bor, som fremstillede diamantbor til byggeindu-
strien. Her arbejdede han i 18 år som automatik 
mekaniker, dvs. at lave fejlfinding på maskiner. De 
sidste 10 år arbejdede Flemming ved Thisted Vand 
som smed og leder af værkstedet, hvor arbejdet 
bestod i at udføre forskellige opgaver på kloaksy-
stemet, blandt andet reparation af pumper, etable-
ring af gelændere mm. Thisted Vand er en stor 
arbejdsplads med rensningsanlæg i Thisted, Tåbel, 
Øsløs, Vilsund og Hanstholm. Spildevandet fra 
Svankær bliver f.eks. sendt til Morup Mølle, hvor-
fra det bliver pumpet op til Vestervig og herfra 
videre til rensningsanlægget i Tåbel. Thisted 
Vands samlede ledningsnet udgør en strækning på 
1100 km.

KARTOFFEL-TYSK
Ifølge Flemming er kartofler en god og sund spise, 
og de kan tilberedes på mange måder. Nu har man 
jo fundet ud af, at det er sundt at spise kartofler, 
men sådanne udsagn skifter af og til. At have en 
bod ved landevejen betyder også kontakt med en 
masse mennesker. De handlende kommer somme 
tider ind på gårdspladsen til en snak. Der kommer 
også en del tyskere. Der er det med tysk, siger Bir-

Vi har haft nok at
gøre med gæs,

kalkuner, kartofler og
jordbær, men vi har
hygget os med det.
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gitte, at hun bedre kan forstå det, når hun hører 
det talt, end når hun skal udtrykke sig på tysk. Bir-
gitte havde en oplevelse med en tysk familie, som 
fortalte, at de var begyndt at lære dansk. Der kom-
mer folk fra Klitmøller hver dag og handler ved 
boden. Det er aspargeskartofler, de køber. Vi er de 
eneste i Thy, der handler med aspargeskartofler i 
boderne. Der er nogle, som reklamerer med aspar-
geskartofler, men de her er ægte, pointerer Flem-
ming.

Aspargeskartoflen er vanskelig at 
dyrke, og som Flemming siger: 
»den vil gerne frem i lyset, den vil 
gerne kravle af jorden, og skal 
derfor hyppes tit«. Aspargeskar-
tofler er også slemme til at få 
skimmel, og udbyttet er kun det 
halve af andre sorter. Desuden 
skal aspargeskartoflen høstes ca. 14 dage senere 
end andre sorter.

Den første bod blev etableret i 1993 med en spæd 
start på kartofler og grønt. Og en lidt vanskelig 
opstart, men som Birgitte udtrykker det; man skal 
lære, så længe man lever. 

VI ER BUNDET AF STEDET –   
MEN NYDER FRIHEDEN!
Flemming er nu gået på efterløn for 2½ år siden, 
hvilket passer ham fint, men han savner værkste-
det og håndværket. Det er dog dejligt med frihe-
den og især, at der ikke er nogen, som bestemmer 
over en, og så er der mere tid til at passe ejendom-
men, både mht. dyrkning af jorden og vedlige-
hold af bygninger. 

Birgitte er uddannet inden for hjemmeplejen, en 
uddannelse hun tog som 50-årig. Tidligere arbej-
dede Birgitte på Thy Champignon, men da det 
lukkede søgte hun ind på skolebænken og blev ud-
dannet inden for hjemmeplejen. Det er noget an-
det end det at dyrke kartofler og grønt. Arbejdsti-
derne ligger i dagtimerne og hver anden weekend. 
Disse arbejdstider passer hende godt, for så er der 
tid til at hjælpe i landbruget, siger Birgitte. Vi er 
bundet af stedet hele sommeren og afhængige af 
hinandens hjælp. Vi ser lyst på tilværelsen og tager 
fat igen næste år.

IKKE KUN KARTOFLER
I år kom kartoffel-sæsonen lidt sent i gang pga. 
frost, men den har tværtimod varet længere, og så 
har den været præget af, at mange danske turister 
har lagt vejen forbi. Coronaen har nemlig betydet, 
at mange danskere har opdaget, at vi i grunden har 
et dejligt lille land med en masse skønne steder.

Når de sidste kartofler er høstet, kommet i sække 
og solgt, starter sæsonen med pyntegrønt og jule-

træer. Der bliver klippet i ca.1½ 
måned, og det er hovedsageligt 
Nobilis. 

Tidligere tilplantede Flemming 
rækker med skiftevis Nobilis og 
Normansgran. Træerne skulle 
holdes rene for ukrudt, så der blev 
indkøbt nogle får til at holde kul-

turen ren. Men vædderen kunne ikke lade træerne 
være i fred, den skrællede en del bark af stammer-
ne til stor skade for kulturen. Men mon ikke 
Flemming alligevel har et træ, han kan levere til 
julearrangementet ved Svankæranlægget?

SVANKJÆR OG OMEGNS   
BEBOERFORENING
Flemming har været engageret i både Svankær Be-
boerforening og Svankær marked. Flemming for-
tæller, at der ikke skete ret meget i Svankær andet 
end, at når der var generalforsamling i brugsfor-
eningen, kunne der somme tider være op til 150 
fremmødte. Nogle gange blev der efter sådan et 
møde vist en Morten Korch film, og blev der ef-
terfølgende holdt kaffebord. 

Flemming tænkte over, hvad der kunne gøres for 
at skabe lidt flere aktiviteter og nævnte dette for 
Karen Lis og Børge Lykke, og ved en generalfor-
samling i vandværket opfordrede Børge Lykke 
Flemming til at tage initiativ til at stifte en beboer-
forening. Dette blev starten på Svankær og Om-
egns Beboerforening med stiftende generalfor-
samling d. 25. marts 1985. 

Det foregik henne i klubhuset. Flemming fortæl-
ler, at han sad lidt genert henne i et hjørne og blev 
så spurgt, hvad han ville med en sådan forening. 
Flemming foreslog, at man jo kunne spille lidt di-
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Vi ser lyst på 
tilværelsen og tager fat 

igen næste år.
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lettant. Der blev valgt en bestyrelse, og på det før-
ste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skul-
le afholdes et månedligt arrangement. Der blev 
foreslået Bankospil, og der blev arrangeret ture i 
skoven, hvor man for eksempel skulle gætte fugle-
stemmer. Der blev afholdt revy ude i Ørum, hvor 
der et år var 250 fremmødte. De optrædende var 
lokale kræfter, bl.a. en del lærere henne fra efter-
skolen. Kaj Mogensen var, sammen med lærerne, 
forfatter til mange af teksterne.

KRÆMMERMARKEDET
Det var også på den tid, at Svankær Marked fik sin 
start. Det foregik henne på »Lene hende mark« med 
13 kræmmere og afholdt på én dag. Der skulle 
også være underholdning, så man forsøgte at hyre 
Tanja fra Mors, en kendt barnesangerinde, men 
hun var for dyr. Det blev i stedet Ida fra Thyholm, 
der blev engageret. Hun var 13 år og skulle have 
400 kroner for sin optræden. Markedet blev en 
succes, og det gav blod på tanden, så året efter var 
der råd til at engagere Tanja. 

Og året efter blev Tørfisk engageret. De skulle 
have 10.000 kroner, så markedet sluttede med et 
overskud på 800 kroner, men spændende var det! 

Senere flyttede markedet hen på fodboldbanen. 

Hvor markedet før blev afholdt i september, blev 
det nu afholdt i juli. En dag ringede Kim Larsen og 
spurgte, om ikke han skulle komme og spille. I be-
gyndelsen troede Flemming, at det var en, som 
ville holde sjov, men den var god nok, og bestyrel-
sen blev kaldt sammen, og man enedes om at sige 
ja til Kim Larsen. Han kostede 50.000 kroner, 
men det blev en bragende succes. Det var tider!

NYT FRA TIRSDAGSKLUBBEN
Vi var vist for optimistiske, da vi i sidste Sognenyt skrev om et julearrangement »under en eller 
anden form«, for som Corona-situationen ser ud nu, er vi desværre nødt til at aflyse vores traditi-
onsrige Julemiddag.
Coronaen er endnu ikke slået ned, og derfor er det svært at sige, hvornår tirsdagsklubben kan 
starte op igen. Den lange pause giver os samtidigt mulighed for at gennemtænke konceptet. Vi vil 
gerne, at der i sognene er et godt tilbud for ældre, men nye forhold giver sikkert nye muligheder, 
og dem lader vi gerne spire og gro frem.
Tøv derfor ikke med at kontakte os eller menighedsrådsmedlemmerne, hvis I skulle have nogle 
gode idéer eller ønsker med hensyn til den konkrete udformning af sådan et tilbud.
Vi glæder os til at se jer hurtigst muligt igen!

Med venlig hilsen
Tovholderne Grethe Gramstrup, Vera Møller og Viola Nørgaard
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Flade Sø - Vinter (Freddie Fenger)

THY-ORD

VINTERSOLHVERVNu mørkner Vindens Stemme,og Sol er ikke hjemme,og Dag bli’r stadig mindre,en Drøm i Nattens Indre.Solen tog sin gyldne Gave,rejste bort med Edens Have,Natten er som Nat i Grave.
Smaa Blomsters Blus har Kuldeblæst ud paa Mark og Mulde,og bladløst Træet bredersig uden Sang og Reder.Is om Næsset gnyr og knager,evneløs er Eng og Ager,Døden ud af Himlen klager.

I Natten øjet møder
en Sne af frosne Gløder,vemodigt gennemstraalesdet Mulm som aldrig maales.Under Ild fra disse Kloderstivner sagte Sø og Floder,bliver Jorden aldrig Moder.

Og Maanen naadig smiler,naar den i Natten hviler,fortrolig, som den vidste,at alle laa i Kiste,
som det i dens Lys fornemmes:Disse Børn skal stille gemmes,sove sødt og saligt glemmes.

Men just som Solen vender,et Haab igen sig tænder,og lyse Hane gale
i Barndoms dybe Dale.Sangen brister frem fra neden,Lykkens Fugl har Æg i Reden,atter kommer Vaar og Eden.

Og Juletræet tændes,saa Barneøjne blændes,og alt i Drøm forgyldes,af Sole Stuen fyldes,
Mands og Kvindes Hjerter gynge,hører fra den glade klyngesene Somres Fugle synge.

(Thøger Larsen:  Fra »I Danmarks Navn« 1920)

Thøger Larsen levede fra 1875 til 1928 og forblev 
en hjemmefødning, der boede hele sit liv i Lem-
vig. Først var han landinspektørassistent, senere 
dagbladsredaktør. Tillige var han stærkt interesse-
ret i stjernerne og astronomien, og han byggede 
sin egen stjernekikkert. Og så skrev han mange 
digte med naturen og dens cyklus som tema: Årets 
gang i naturen, liv og død i et dynamisk spænd, 
universets kosmiske energi - alt dette betog og in-
spirerede ham. 

De allerfleste kender og elsker Thøger Larsens fry-
defulde hyldestdigte til den danske sommer. Utal-
lige gange synger vi »Du danske Sommer, jeg elsker 
dig« og følger som regel op med »Danmark nu blun-
der den lyse nat«. Så føler man sommeren både 
udenpå og indeni!

Som en slags modstykke til hans velkendte digte 
om den danske sommer ses digtet »Vintersolhverv«, 
der beskriver netop vinteren, stilheden, nattens og 
dødens mørke. Men digtet handler også om, at li-
ge dér, hvor solen vender ved vintersolhverv, ven-
der også lyset og vil komme tilbage. Julen fylder 
stuen med sol og man hører »sene Somres Fugle 
synge«.

Else Bisgaard
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I Lyngby Thy var 
menneskene altid de 

samme, fortæller Ulrik 
Federspiel. De var 

mere ligetil...

LYNGBY OG VERDEN
INTERVIEW MED ULRIK ANDREAS FEDERSPIEL, LYNGBY THY

Man kan godt tabe pusten ved tanken om, at man 
sidder overfor et menneske, der har været tæt på 
store vigtige politiske begivenheder. Et menneske, 
der har mødt mange af såvel Danmarks som ver-
dens helt store politiske personligheder, såsom 
Ronald Reagan, George W. Bush, Margaret That-
cher, Robert Mugabe, Poul Schlüter, Uffe El-
lemann-Jensen, for blot at nævne nogle. Endda 
sidder man altså overfor ham her i 
Lyngby Thy, tæt på havet, midt i 
klitheden, hvor ensomheden, stil-
heden og fornemmelsen af at være 
meget langt væk fra alting sætter 
sig både i kroppen og sjælen. 

Men i Ulrik Federspiel (født 1943) 
materialiserer sig en sjældent har-
monisk sammensmeltning af er-
hvervsmand, politisk embeds-
mand og diplomat på højt internationalt niveau og 
så en stilfærdig, varm, nærværende og venlig 
mand, som tydeligvis befinder sig rigtig godt og er 
hjemme herude i klitten. 

Ulrik Federspiels bog »Et diplomatisk liv«, som 
udkom i foråret 2020, beretter om livet på de stor-
politiske scener. Den er at læse som et stykke ny-
ere Danmarkshistorie genfortalt i erindringens 
form, og som slet ikke skulle være skrevet! Ulrik 
Federspiel gør nemlig selv i bogens forord op-
mærksom på, at han egentlig ikke ville udgive sine 
erindringer i respekt for den fortrolighed, der lig-
ger eller bør ligge mellem ministre og deres em-
bedsmænd. Han valgte dog alligevel at skrive bo-
gen af selvsamme respekt - for at vi som bredere 
offentlighed kunne få et indblik i de politiske pro-
cesser og måske få nedbrudt nogle fordomme og 
myter om det politiske system. 

Men denne artikel skal ikke handle om storpoliti-
ske begivenheder, middage, årelange ophold i 
fjerne lande og bonede gulve. Den skal handle om 
et hus og en families nænsomhed om et stykke 
Thy-natur og om stor respekt for en lokal befolk-
ning med nogle helt særlige værdier.

HUSET
Huset i Lyngby ligger sådan lidt stilfærdigt, lidt 
tilbagetrukket bag hybenbuske mellem klitter, 
sand og marehalm. Smukt skagensgule mure un-
der et velplejet stråtag passer så fint ind i landska-
bet. Indenfor byder brændeovnens knitrende lune 
gæsten velkommen - her på grænsen mellem sen-

sommer og efterår.

Huset fylder i år 102. Dr. jur. 
Holger Federspiel (1868-1934) le-
jede i årene under 1. verdenskrig 
jagten heroppe. I 1918 købte han 
så 50 hektar jord og byggede hu-
set, som senere er blevet udvidet 
og moderniseret.  Holger Feder-
spiels hustru i 2. ægteskab, Asta f. 
Nutzhorn (1880-1951), blev me-

get stærkt knyttet til stedet og opholdt sig i lange 
perioder som landligger heroppe. Hun anlagde 

Ulrik A. Federspiel (Magnus Fröderberg, Norden.org)
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køkkenhave, satte sit præg på stedet og knyttede 
på alle måder stærke bånd til både huset og områ-
det. Bånd som endnu holder. Asta blev i øvrigt 
senere gift med den daværende amtmand over 
Thisted, senere stiftamtmand over København, 
Christian Haugen-Johansen.

Holger og Asta Federspiels søn, Per Federspiel 
(1905-1994), fik en del af sin skolegang på den en-
gelske kostskole Harrow, da faderen i en periode i 
London repræsenterede Grosserersocietet, senere 
Handelskammeret. Per Federspiel blev efterføl-
gende uddannet cand.jur., blev senere advokat, 
minister med meget mere - og var stærkt engage-
ret i modstandsbevægelsen. Han var meget inter-
nationalt orienteret, arbejdede efter krigen for et 
tættere europæisk samarbejde og blev efter 20 år i 
Europarådet medlem af Europaparlamentet i 
1973. Han var derfor i dagligdagen en lidt fjern far 
for de 3 sønner, Ulrik, Thomas og Herman.

I 1943 blev huset i Lyngby indtaget og besat af 
kommandanten ved batteriet nord for byen. Ty-
skerne nåede at ødelægge huset inden befrielsen i 
1945. Der måtte omfattende renoveringer til, før 
huset atter fra 1946 kunne fungere som ferieresi-
dens.

Også i 1943 havde Federspiel-familien købt et hus 
i Hørsholm. Men huset i Lyngby i Thy var og blev 
det egentlige hjem, understreger Ulrik Federspiel. 
Dette egentlige hjem blev gennem årene et stadigt 
stærkere og vigtigt samlingssted for familien med 

den travle og altså temmeligt fraværende far. 

Hér i Lyngby kunne familien være sammen i læn-
gere ferieperioder. Hér var ro. Hér kunne Per Fe-
derspiel være et familiært midtpunkt, som det må-
ske ikke var muligt i hverdagen. Sommerferier og 
påskeferier blev tilbragt heroppe. Hvert år deltog 
man i påskegudstjenesten i Vestervig Kirke som en 
slags markør for de familiære bånd og tilknytnin-
gen til stedet og egnen.

FERIER OG BØRNELIV
For Ulrik Federspiel står samværet med både fa-
milien og med de lokale indvånere i de mange fe-
rier i Lyngby stærkt og varmt i erindringen. Han 
husker de første år, hvor der f.eks. ikke var telefon 
i huset, og der måtte telefoneres fra Centralen inde 
i Lyngby, hvis det var absolut nødvendigt at få 
kontakt til omverdenen. Det var unægteligt et no-
get anderledes liv, man levede heroppe i de lange 
ferier, hvor man trak sig helt tilbage, og hvor solen 
altid skinnede - hvilket vi hurtigt kan blive enige 
om! Altså at solen altid skinnede, da vi var børn…!

Som børn glædede Ulrik og brødrene sig altid til 
ferierne i Thy. For så gjaldt det legen med de lo-
kale unger, ofte ved og på Bisole Vandet. De sej-
lede på søen, spillede fodbold, legede. Ulrik blev 
endda i visse perioder indrulleret i Søndagsskolen, 
som under Gamle Kirstines og Peders kyndige le-
delse blev afholdt på pladsen ved købmandsbutik-

Regnskyer over Lyngby Klithede 
(Andreas Houmann 2017, Nationalpark Thy)
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ken. Senere flyttede Søndagsskolen til Svankjær, 
og så var der jo lidt længere, og det blev lidt mere 
besværligt at komme frem.

Det var så fint her - siger Ulrik Federspiel. De nor-
mer, man i dagligdagen var underlagt hjemme i 
storbyen, blev for en stund sat ud af kraft. Man var 
frisat og kunne lege uden restriktioner og rammer, 
fordi man hér bare var én blandt mange.

I Lyngby Thy var menneskene altid de samme, 
fortæller Ulrik Federspiel. De var mere ligetil - er 
det udtryk, han bruger. At være ligetil er at være 
sig selv, hvile i sig selv, være ukompliceret og kun-
ne stå rodfæstet, fast og upåvirket af verdens 
mærkværdigheder og sære gang. De lokale bebo-
ere, både voksne og børn, forstillede sig ikke. De 
var naturlige og inddrog ganske uproblematisk 
feriebørnene fra Hørsholm i legen.

Allerhøjst kunne Federspiel-børnene imponere de 
lokale unger lidt med importeret legetøj af gum-
mi i årene efter krigen, hvor dén slags ting var 
spændende nye og endnu ikke nået herop. Men el-
lers lod man sig altså ikke imponere af børnene fra 
den store by og med den berømte far. Ulrik følte 
sig velintegreret og taler sågar 
thybomålet, som han tilegnede sig 
gennem legen med de lokale un-
ger. Men han tilføjer dog spagfær-
digt, at han ikke vover at tale det 
højt heroppe!!!

BRYLLUP I LODBJERG
Siden 1946 har Ulrik Federspiel og senere fru Bir-
gitte været i Lyngby så vidt muligt mindst én gang 
om året. Han uddannede sig som cand. scient. pol. 
fra Aarhus Universitet og efterfølgende MA fra 
University of Pennsylvania - og den imponerende 
karriere udviklede sig som tidligere nævnt. Det 
blev til mange års ophold i udlandet og selvklart 
utallige rejser i samfundets og diplomatiets tjene-
ste. Men huset i Lyngby stod der altid og tog 
imod. Egnen forblev en base og et fundament, det 
egentlig hjem for den dygtige og ambitiøse Ulrik 
Federspiel. Ja, han citerer faktisk H.C. Andersens 
ord: »Her har jeg rod / herfra min verden går«.

I 1971 blev Ulrik Federspiel gift med Birgitte, f. 
Hartnack. Brylluppet stod i Lodbjerg Kirke og må 

siges at have været ganske stilfærdigt og upræten-
tiøst - med kun graveren som vidne! Pastor  
Schjødt-Pedersen viede det unge par i den lille 

kirke, og det var i øvrigt en over-
raskelse for familien, at brylluppet 
efter brudeparrets ønske var så be-
skedent. Der havde nok været en 
forventning om et stort bryllup 
med mange gæster og i mere for-
nemme rammer.  Men det var jo 
en tid, hvor man kunne gøre tin-
gene på andre måder end de tradi-

tionelle - også uden nødvendigvis at tilslutte sig 
ungdomsoprørets øvrige demonstrative og anti-
autoritære holdninger. 

URDANSKERE OG UDKANT
Mens vi taler om brylluppet, fornemmer man igen 
hos Ulrik Federspiel meget tydeligt denne dybe 
tilknytning til stedet. Og en grundlæggende for-
bundethed med menneskene heroppe. Ulrik Fe-
derspiel finder et personligt fodfæste i den livs-
form hér, som han har kendt og været fortrolig 
med hele sit liv. En livsform og tilværelsesforstå-
else, som han nærer dyb respekt for. 

Det er steder som 
heroppe, man endnu 

finder de rigtige 
danskere...

Et hjørne af Ulrik Federspiels hus i Lyngby 
med udsyn til klitheden.
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Som barn lærte han, at livet var farligt herude på 
kanten. Fiskerne havde bådene liggende på stran-
den, og når Ulrik indimellem stod op kl. 04 om 
morgenen for at være med ude på fiskeri, mærkede 
han på egen krop havets kræfter - havet, den »far-
lige fætter«, som både gav fisk og mad på bordet, 
og som uventet og brutalt tog liv. Det var et død-
sens farligt arbejde og farligt liv, fiskerfamilierne 
fristede. 

Thyboerne er for Ulrik Federspiel at se som en 
slags urdanskere. Det er steder som heroppe, man 
endnu finder de rigtige danskere, dem med fød-
derne dybt rodfæstede i egnen, i jorden, i havet 
kunne man måske endda sige - og i historien. Det 
er oplevelsen af det ukomplicerede, det naturlige 
heroppe, som Ulrik har med sig helt fra barndom-
mens somre, og som han stadigvæk forbinder med 
Thy og thyboerne.    

Med glimt i øjet siger han, at Alt udenfor Thy er Ud-
kantsdanmark! - For når man i disse åringer taler 
om »udkanter«, så afhænger det jo helt af perspek-
tivet, af øjnene der ser, hvad der egentlig er »ud-
kant«. For mange amerikanere er Europa en ud-
kant. For folk i storbyer er småbyerne i provinsen 
udkant. Og for en thybo kan resten af verden jo 
være udkant. 

Vi snakker om udkantsproblematikken og erken-
delsen af, at der er områder og småbyer, som grad-
vist forlades, affolkes og lukker. Urbaniseringen er 
en kendsgerning. Vi må acceptere, at tiderne skif-
ter, og at man ikke kan vende tilbage. Ulrik Feder-
spiel er således ikke romantisk tilbageskuende. Fi-
skerne i Lyngby måtte jo også flytte deres aktivite-
ter til f.eks. Hanstholm med den moderne fiskeri-
havn og større, mere tidssvarende og moderne fi-
skekuttere. Vi må nødvendigvis omdanne og om-
stille os og ikke holde krampagtigt fast i noget, der 
er fortid. Vi er alle børn af udvikling og omstil-
linger.

Men det er vigtigt, at man søger at sikre at over-
gangene til lukning af småbyerne bliver blide og 
ikke brutale og pludselige. For Ulrik Federspiel er 
lukningen af Lyngby som fiskeri-erhvervsområde 
lykkedes, fordi man accepterer, at det nu er en fe-
rieby. Her skal ikke forsøges kunstigt opretholdt 
et butiksliv. Her skal man kunne rekreere og finde 
stilheden.

GLOBALISATIO ACTIVA -   
AKTIV GLOBALISERING
Vi må nødvendigvis tale lidt om fremtiden. Ver-
dens fremtid altså. Den store, globale fremtid.

Ulrik Federspiels våbenskjold blev i 2009 hængt 
op i Frederiksborg Slotskirke. Hans valgsprog på 
våbenskjoldet lyder: »Globalisatio Activa« - aktiv 
globalisering. Men hvad er egentlig globalisering? 
En almen definition lyder »voksende kulturel og øko-
nomisk udveksling mellem verdens forskellige lande af 
varer, produkter, mennesker, penge, tanker og ideer«. 
Globalisering er unægteligt et omdiskuteret og 
forkætret begreb. Men for Ulrik Federspiel er det 
uden for enhver tvivl, at vi som samfund og som 
mennesker hænger sammen og er afhængige af 
hinanden på tværs af alle slags grænser. Mure er af 
det onde, indadvendthed og selvtilstrækkelighed 
er at være kulturløs. Vi må være aktive og arbejde 
for en globaliseret tilgang til verden og vore liv. Vi 
må arbejde på at gøre globalisering til noget godt, 
trods det at der er problematiske forhold ved glo-
baliseringen. 

Ulrik Federspiel kan godt være bekymret for ver-
den i den nuværende og aktuelle situation. Der Ulrik Federspiels våbenskjold hænger i 

Frederiksborg Slotskirke. Foto: U. Federspiel.
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FYRAFTENSSANG
Siden 2012 har vi haft fyraftenssang i Klitsognene. Igennem årene 
har rigtig mange frivillige valgt salmer og sange, som har (haft) en 
stor betydning i deres liv. Det har været fantastisk at høre deres 
forskellige livshistorier og at kunne nynne med på de sange, der 
har præget dem. En særlig tak skal også rettes til Birgit Kynde, 
som siden 2015 har været tovholder for vores fyraftenssang-pro-
jekt. 
Der er ikke særlig mange indbyggere i Klitsognene. Vi kan mærke, at det begynder at blive lidt svært 
at finde nye ansigter til fyraftenssangene. Derfor har vi besluttet foreløbigt at ændre lidt i konceptet.
Den nye Højskolesangbog er udgivet, menighedsrådet har indkøbt dem, og vi vil tage den nye sang-
bog i brug til fyraftenssang. Hver fyraftenssang vil derfor tage udgangspunkt i både kendte og 
ukendte, nye og gamle sange fra et tema i den nye sangbog. På den måde bevæger vi os fortløbende 
gennem Højskolesangbogen - med årstidstemaerne, når de er relevante.
Det bliver ikke helt det samme, men fyraftenssangene vil stadig være en lille oase med hyggelig og 
afslappet fællessang efter arbejdstid. Kristian Mogensen vil være vores kyndige guide igennem den 
nye højskolesangbog og vil stå for både spil og oplæg til sangene. 
Bemærk i øvrigt at vi - indtil Corona-restriktionerne lempes - stadig er nødt at holde fyraf-
tenssang i Svankjær.

opstod en geopolitisk ustabilitet efter 11.9.2001, 
og siden har finanskrise mv. øget usikkerheden i 
verden. Populismen har bredt sig og skabt en 
grund til øget bekymring. Vi må derfor håbe og 
tro på, at en ny type verdensledere vil se dagens lys 
en gang i snarlig fremtid. Verden har brug for le-
dere med blik for folks behov, ledere som optræ-
der med saglighed og med en grundlæggende or-
dentlighed i deres tilgang til verden og dens førel-
se. 

HUSET - IGEN
Der er sket meget i dette hus. Her har været man-
ge mennesker på besøg, mennesker med stor vi-
den, indsigt og indflydelse på de større begivenhe-
der. Til eksempel skal nævnes Svend Auken 
(1943-2009), der som nær ven besøgte huset i 
Lyngby flere gange. Det var faktisk Svend Auken, 
der under et ophold i Lyngby erklærede, at en Na-
tionalpark burde være just hér ved Thys vestkyst. 
Se, det blev jo en realitet. 

Man føler sig privilegeret og glad for at få lov til 
en sådan samtale med Ulrik Federspiel. Flere gan-
ge bringes tankerne hen på, hvordan han dog kan 
rumme modsætningerne mellem den store verden 
og dette lille sted. Men måske er det netop ikke 
modsætninger men komplementaritet, det hand-
ler om. Måske handler det om at for at kunne 
rumme den store, globale verden og agere, hvor 
tingene går så hæsblæsende stærkt, må man netop 
kunne evne at trække sig tilbage. Man skal kunne 
finde roen, finde ind til stilheden og lade den og 
vindens susen i de lidt forkrøblede træer der om-
kranser plænen og huset med havets brummen i 
vest være klangbund for eftertænksomhed og hvi-
le.

Hér kan man tænke tanker, tænke på den store 
verden og dog være sig selv, uforstyrret. Stilheden 
er både god og vigtig, siger Ulrik Federspiel.

Måske er det det allervigtigste, der knytter sig til 
huset i klitten ved Lyngby: stilheden.

Else Bisgaard
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FRA PASTORATETS FOTOALBUM

En sangeftermiddag i det fri kan være meget inspirerende. 
Her et billede fra sommerens sangeftermiddag i præstegårdshaven.

Årets høstgudstjeneste i Hvidbjerg V.Aa.
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SIDEN SIDST
Tillykke med dåben ønskes
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KONTAKT
Præst: 
Præsteembedet er vakant
Hedegårdsvej 40, Svankjær,
7755 Bedsted Thy

I december måned henvises der til 
sognepræst Ivan Tabrizi (Nørhå, 
tlf. 9793 4221)
I januar og februar: ring til tlf. 
97 94 81 28 eller se på  
www.klitsogne.dk

Menighedsrådsformand:
Da Sognebladet gik i trykken, 
havde det nye menighedsråd 
endnu ikke konstitueret sig. Se 
www.klitsogne.dk for informa-
tion.

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.

Anders med sine forældre, 
Ditte og Frederik 

Wilhelm Rasmussen

• Anders Uggi Rasmussen
• Siv Worm Feldtmann
• Sune Bach Sommer

Tillykke med konfirmationen ønskes
• Luna Grud Sørensen
• Nikolaj Agger Kaastrup Hansen
• Jonas Gisselbæk Lauritsen
• Liv Clemmensen

Tillykke med 
brylluppet ønskes
• Trine og David Smed Kobberø
• Franziska Helene og 
 Mads Skaarup Pedersen
• Christina og Dan Østergaard 
 Eriksen

Sune med sine forældre, 
Nadja Bach Olesen og 

Jonas Sommer Andersen

Trine og David Smed Kobberø



AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, med mindre andet er nævnt. Pga. Corona-pandemien opfordres der 

til at holde øje med dagspressen, hjemmesiden og Facebook - forandringer er mulige. 

   NOVEMBER
Søndag  den 29.  kl. 9.30 og 11.00  Gudstjeneste (Hvidbjerg V.Aa Krike). 
    Barts afskedsgudstjeneste. Husk tilmelding til Ulla   
    pr. sms eller tlf. 26 36 80 59).

DECEMBER
Tirsdag  den 1. kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
   kl. 19.30 - 21.00 Vi synger julen ind (Hvidbjerg V.Aa Kirke).   
    Husk tilmelding*.
Torsdag  den 3. kl. 16.30-17.15 Fyraftenssang (Hvidbjerg V.Aa Kirke).
Tirsdag den 15. kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.

JANUAR
Tirsdag  den 5. kl. 14.30 - 16.30 Eventuelt Tirsdagsklub (se dagspressen).
   kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Mandag  den 11. kl. 19.30 - 21.00 Sangaften Light (Hvidbjerg V.Aa Kirke). Husk tilmelding*
Tirsdag  den 19. kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Mandag  den 25. kl. 19.30 - 21.00 Sangaften Light (Hvidbjerg V.Aa Kirke). Husk tilmelding*

FEBRUAR
Tirsdag  den 2. kl. 14.30 - 16.30 Eventuelt Tirsdagsklub (se dagspressen).
   kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag  den 4.  kl. 16.30 - 17.15 Fyraftenssang (Hvidbjerg V.Aa Kirke).
Mandag  den 8. kl. 19.30 - 21.00 Sangaften Light (Hvidbjerg V.Aa Kirke). Husk tilmelding*
Søndag  den 14.  Fastelavn (se dagspressen).
Tirsdag  den 16. kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Mandag  den 22. kl. 19.30 - 21.00 Sangaften Light (Hvidbjerg V.Aa Kirke). Husk tilmelding*

MARTS
Tirsdag  den 2. kl. 14.30 - 16.30 Eventuelt Tirsdagsklub (se dagspressen).
   kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag  den 4. kl. 16.30 - 17.15 Fyraftenssang (Hvidbjerg V.Aa Kirke).
Mandag  den 8. kl. 19.30 - 21.00 Sangaften Light (Hvidbjerg V.Aa Kirke). Husk tilmelding*

VIDSTE DU AT... 
Klitsognene har en hjemmeside: www.klitsogne.dk
Klitsognene har en facebookside: https://www.facebook.com/klitsognene
Du er desuden altid velkommen til at kontakte Klitsognenes ansatte eller menighedsrådsmedlemmer, 
hvis du er i tvivl.

    
* Husk tilmelding på 23 86 88 44.


