SOGNENYT
HVIDBJERG · ØRUM · LODBJERG
SKYERNE GRÅNER, OG LØVET FALDER
Skyerne gråner, og løver falder,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukke: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!

Hjerterne vakler, når højt e banke,
drages til fuglenes spor,
lyset dog sejrer, den mørke tanke
flygtende synker i jord.
Derfor bære blus vi med glæde!

Vinteren kommer, og sneen falder,
blomsterne visner i muld,
isen optøs ej af gråd for Balder,
tårerne stivner af kuld.
Og dog bære blus vi med glæde!

Salmerne klinger, og klokker kime,
spotter med sneen ved jul,
vinteren må sig med våren rime,
smelte for solen i skjul.
Derfor bære blus vi med glæde!

Solhvervet kommer, og bladet vendes,
dagene længes på ny,
solskinnet vokser, og vinteren endes,
lærkerne synger i sky.
derfor bære blus vi med glæde!

Troende hjerter i vinterløbet
føder den liflige vår,
trykker den til sig i barnesvøbet
med et lyksaligt nytår!
derfor bære blus vi med glæde!

Årene skifter af gru for ælde,
skjaldene giver dem ret,
fuglene alle hvert år må fælde,
ellers de fløj ej så let.
derfor bære blus vi med glæde!

Betlehemsbarnet i krybberummet,
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår!
derfor bære blus vi med glæde!

Fuglene flyver som vind på vinger
let over vildene hav,
skjaldene flyver som rimet klinger,
glat over slægternes grav.
Derfor bære blus vi med glæde!

N.F.S. Grundtvig, 1847
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På grund af den uafklarede præstesituation har det ikke været muligt at bringe en gudstjenesteliste denne gang.
Hold øje med hjemmesiden: www.klitsogne.dk og vores Facebook side. Her opdateres gudstjenestelisten løbende.

OVERBUDSKRISTENDOM
Johannes Møllehave forOg så forklarer han i sit brev, hvorfor han gjorde
tæller i en af sine bøger, at
det? Ja, han definerer simpelt hen en præsts funkhan engang blev bedt om
tion i sit brev, for han skriver, at det altid er præat redigere en samling brestens arbejde at byde over. Og det, skriver han, har
ve fra en gammel afdød
han som præst set som sin opgave hele livet: At
præst, Jens Mathias Erikbyde over. For der er nok af instanser, der byder
sen (1889-1964), som i
under! Og det er godt, at der findes en funktion,
1919 blev præst ude på
nemlig den kristne kirke, konkluderer han, hvor
Mols på Djursland i Tved
arbejdet består i at komme med overbud! Når nu
Kirke. I et af brevene fortæller Eriksen, hvordan
samfundet og alle samfundets instanser som regel
han som ung præst kom til sit
byder under. Og har den nu afdøde,
sogn en lun og solrig efterårsdag
men gode Jens Mathias Eriksen ikke
i 1919.
ret i det?
Gud har løftet sit

ansigt på os og ladet
Just den dag var der auktion på
For med det kristne evangelium, da
det lyse over os.
nogle af hans forgængers møbler,
har Gud løftet sit ansigt på os og laen del mennesker var mødt op,
det det lyse over os. Der er ingen,
og Eriksen sad da på en hestehvis ansigt ikke er blevet løftet. Der
vogn og bød på den tidligere præsts bohave. Den
er intet liv, som er ligegyldigt eller overflødigt.
pågældende dag var der også andre, der bød, men
Der er ingen, som skal kasseres, fordi de ikke duer.
Eriksen bød hele tiden over!
Det er det, som man med rette kan kalde kristendommens overbud. Og Møllehave ser i Eriksens
brev en parallel til H. C. Andersens historie om
selvsamme store digters egen mor, vaskekonen, i
fortællingen Hun duede ikke. Hun duede ikke,
sagde byfogeden, og H. C. Andersen kom aldrig
over det, for det var jo hans egen mor, ordene blev
sagt om. Hun drak, hun ødelagde sig selv, hun duede ikke. Det var for H. C. Andersen en pæl i kødet, som altid voldte ham smerte i al hans levetid.
Han skammede sig over hende.

Men ikke desto mindre så slutter den tragiske historie overraskende med, at en af hendes veninder,
en anden vaskekone, efter hendes død og på trods
af byfogedens ord siger til drengen ude ved graven: »Jeg siger, hun duede, og Vorherre siger det
med«. Med andre ord: Vorherres dom lyder ikke
som byfogedens, men Vorherre ser det gode selv i
H. C. Andersens fordrukne mor.
Og det er det, der er præstens opgave, siger Møllehave, ja, det er simpelt præsens embede at byde
over. Ikke fordi han er en rar og skikkelig mand
eller er en mand med stor medfølelse e.l., men
»fordi Vorherre siger det«.
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JULEEVANGELIET
Måske kommer dette træk ved det kristne evangelium allermest frem i juleevangeliet. Historien om
Jesu fødsel er en af verdenshistoriens største fortællinger, en grundlæggelsesfortælling, og den
stråler med et uudslukkeligt lys. Der er en særlig
glans og udstråling i fortællingen om det lille spæde og nyfødte barn, som ender med at blive verdens frelser, skønt han blev født som et uægte barn
og lagt i krybbe i en beskidt stald, fordi der ikke
var plads i herberget.
De fleste af os har hørt fortællingen mange gange
før, og når julen nærmer sig, så vil vi høre den
igen. Og det er godt, at det er sådan, for hvis der
er noget kirken skal gøre, så er det at gentage sine
fortællinger. Kirken er vores allesammens historie
og hukommelse, og juleevangeliet vil have os til at
huske, hvordan det hele begyndte.
Nu er det imidlertid sådan, at hvad man har hørt
mange gange før og kender så godt, så godt, i det
kan det nogle gange være svært at se, hvilken betydning det så har?

Som det bl.a. kommer frem i den svenske forfatter
Göran Tunströms (1937-2000) vidunderlige bog
Juleoratoriet (1983), hvor han fortæller historien
om den midaldrende Birgitta og hendes barndom.
Hvad dét er, som har drevet hende igennem et ellers forfærdeligt liv?

JULEORATORIET (1983)
Som barn boede hun på en slette, hvor alt var gråt
og tåget. Hun og hendes mor var fysisk og psykisk
ødelagt af en voldelig og alkoholisk far. Som næsten altid var beruset og som ofte havde munden
fuld af snus og blod, og øjnene tillukkede efter
slagsmål inde i byen Arvika i Värmland i Vestsverige. Birgittas barndom var én stor elendighed.
Hun havde ofte lyst til at lege med andre børn,
men der var ingen andre inden for legevidde, som
der malende står. Hun var alene.

Kun een ting havde hun, som var god for hende.
Hun havde en gammel tedåse. Så kravlede hun op
i sit træ på gårdspladsen og trykkede sig ind til
stammen og havde sin tedåse med sig. Den var
Fortællingen er smuk, den er uovertruffen fortalt,
rund og sort og blank og med store bogstaver stod
og den er livsvigtig, men hvordan er det lige, at
der TEA FROM DARJEELING. Fire smukke
den bliver til andet og mere end pynt? Hvordan er
landskabsbilleder var der på dåsen. Og når hendes
det, at den også bliver til din og
far var for grov, så skyndte hun
min historie? Hvordan bliver de
sig op i træet med sin tedåse og så
overvældende og stærke ord i jupå dåsens billeder. Hun forestilKirken er vores alle
leevangeliet nærværende og konlede sig, at hun befandt de samme
sammens historie og
krete også i vores liv?
steder som billederne viste. I
hukommelse, og jule
DARJEELING, som hun kaldte
At med Jesu fødsel, der synger og
evangeliet vil have os til
det rige.
bruser der toner ud i den skabte
at huske, hvordan det
verden som fra et kæmpemæssigt
Hun gik på fantasiens vinger ind i
hele begyndte.
symfoniorkester, fra øverst til nede strålende billeder. På et af bilderst og overalt er der englesang,
lederne var der mennesker ved en
både for hyrderne på marken og
blå flod med et stort brusende
for os, der lever i dag, så at rummet mellem himvandfald som solen skinnede på. På det andet stod
mel og jord opfyldes af ét stort juleoratorium. At
der et stort næsehorn i højt gult græs; på det tredmed Jesu fødsel, der blev jødedommens gamle
je rejste der sig høje bjerge med sne på toppen.
stjerne, Jacobsstjernen, overstrålet af en ny stjerHimlen var helt blå. Det var den på alle billederne.
nesol, af et lys, der fødes i den dybe julenat, et lys
På det fjerde var der en farvestrålende fugl. I tedåsom er stærkere end alle mørkets, dødens og ødesens billeder blev Birgitta og hendes sølle liv forlæggelsens kræfter, og som kan overvinde alt.
vandlet til noget helt andet. For dér fik hun et håb.
Hun fik et glimt, en tro på at tilværelsen kunne
Ja, når vi skal tale om en betydning af så mægtig
være anderledes. Hun fik den livsvigtige følelse af
og skelsættende karakter, så må vi ty til poesien.
at være udvalgt til at leve.
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En dag får hendes far øje på dåsen, og han tager
den fra hende. Hun skriger i protest, men han river den alligevel fra hende. Han bruger den til at
lave mad i, når han arbejder i skoven, og dag for
dag oplever hun, at den bliver beskidt, tilsodet og
ramponeret, og billederne bliver mere og mere
utydelige, og til sidst bliver de helt slidt af.

JULEEVANGELIETS BETYDNING

Som det er med billederne på Birgittas tedåse, sådan tror jeg, at det også er med juleevangeliet og
dets betydning for os. Det kan sodes til, så det ikke
kan trænge ind i en som virkelighed. På den anden
side, så er det så stærkt, og så fyldt af glæde og
forjættelse, at har man én gang hørt det, så kan det
Og da græd Birgitta, fortæller hun selv, for da
altid hentes fra bevidstheden. Og give et glimt af
kunne hun ikke længere række ud
håb, et glimt af, at der er en anden
og nå DARJEELING i tankerne
virkelighed, ligegyldigt hvor roog i sin forestillingsverden. ’Og da
det og umuligt livet end kan tage
Når vi hører juleevan
gjorde jeg mig grim, både indvensig ud for en. Det kan give en trogeliet, skal vi huske, at
dig og udvendig’, fortæller hun.
en tilbage på, at man er udvalgt til
i juleevangeliet bliver
’Hovedet og øjnene blev fuldt af
at leve.
vi udvalgt til at leve.
noget grimt, når jeg så på ham, og
Der er så mange ting, der kan tage
når jeg så på min stakkels mor, der
den tro fra os. Når vi rammes af
altid veg til side for blikket.’
mismod, eller når nogle af vore kære dør, eller når
Så en nat kommer faderen fuld hjem, han tænder
tingene kæntrer for os. Så står vi i fare for at miste
op, men falder i søvn på bænken i køkkenet og hen
troen. Når bekymringer og sorger af mange forpå morgenen går der ild i huset. Moderen vågner
skellig slags trykker os ned og tager fremtidsforog får Birgitta vækket og ført ud af huset. Og bagventningerne fra os. Det er der ingen voksne og
efter går moderen tilbage og bruger sine sidste
heller ingen børn, der slipper for.
kræfter på at slæbe sin tunge og døddrukne mand
centimeter for centimeter ud af det brændende
hus og får ham reddet. Men da han lidt senere vågner op, så er det første, han gør at beskylde sin
kone for at have sat ild på huset! Og han begynder
at slå hende.
Og den voksne Birgitta siger til den, hun beretter
sin historie for: ’Jeg forsikrer dig for, at hvis jeg
ikke dengang i barndommen havde set mit DARJEELING, bjergene, vandfaldet, græsset, og skønheden der, så ville han have suget mig til sig og
lukket mig inde i al sin afmagt og selvopgivelse.
Da han så på mig fuld af selvlede og strakte hånden ud efter mig, trak jeg mig tilbage. Han skulle
ikke have lov til at smitte mig mere, end han allerede havde gjort. Den dag stak jeg af. Jeg stak af
med en stor ballast af had, af hadets smitte, jeg
købslog mig frem, men jeg vidste, at jeg måtte leve, til jeg en dag havde fundet dette DARJEELING. Et sted hvor der var skønhed.’
Og hun finder det. I kærligheden til et andet, forstødt og udsultet menneske. På trods af tab af håb,
på trods af al fortræd og afmagt, lyste hendes viden om, at livet kunne være anderledes, så hun
bevarede følelsen af at være udvalgt til at leve.

4

Da kan juleevangeliet og lyset herfra, da kan det få
os til at holde ud, dér hvor vi måske synes at alle
veje er lukkede. Som de ord og billeder, juleevangeliet er, da kommer det med et budskab om, at
der er en glæde, og der er et håb, der er en tro og
et lys, som intet i verden kan få bugt med. Ordene
om, at Gud i barnet i krybben selv er trådt over
tærsklen til vores verden.
På den måde er juleevangeliet som et lys der tændes bag vore øjne, så vi ser, at der er en himmel
over vores liv, at der er en virkelighed, som er
større end den dagligdag, vi nemt bliver indsnævret i.
Billederne på Birgittas tedåse gjorde, at hun kunne
leve på trods af alle elendigheder. Hun glemte aldrig DARJEELING, som lyste i hendes tilværelse,
når mørkningen var størst. Det endte ikke med
mørke, død og ødelæggelse for hende. På samme
måde rejser juleevangeliet en himmel over vores
liv, giver det højde, bredde og vidde, så vi kan få et
glimt af Guds store virkelighed. For Kristus ved,
at ethvert menneske – ligesom Birgitta – har en tro
på et sted, hvor skønheden, barmhjertigheden og
kærligheden findes. Og han hjælper os med at
række ud og nå frem til det rige. For han fødtes
just for at tjene os i det. Som en frelser. Og når det
rige opstår for os, så synger alle tilværelsens engle!
Når vi hører juleevangeliet, skal vi huske, at i juleevangeliet bliver vi udvalgt til at leve. Juleevangeliet er vores ledestjerne, som vil lyse for os ganske
uanset, hvor mørkt det bliver. Derfor er juleevangeliet også vores begyndelse.
Per Mikkelsen
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HILSEN FRA MENIGHEDSRÅDET
Siden jeg sidst skrev om ansættelse af præst i Klitsogne er der sket meget, selvom vi endnu ikke har
den endelige afklaring.

Møderne er forløbet godt, og alle virker indstillet
på at skabe de bedst mulige rammer for den nye
præst.

Der er bevilget en heltidsstilling til at dække Sønderhå-Hørsted, Stenbjerg og Klitsognene. Tidligere havde Sønderhå-Hørsted og Stenbjerg en
stilling som også omfattede en særlig funktion
som ungdomspræst. Denne stilling nedlægges.
Samtidig angives, at den nye præst skal løse opgaver i forhold til Nationalparken.

Der har allerede været et par uopfordrede henvendelser fra interesserede. Om de faktisk søger stillingen, ved jeg ikke, men det er i hvert fald positivt, at de selv henvender sig.

Det er vurderingen fra Provstiet, at den nye stilling vil være mere attraktiv en de hidtidige, navnlig lønmæssigt. I en tid med præstemangel er dette
vigtigt.
Det nye samarbejde kræver, at de tre menighedsråd samarbejder, hvis den nye præst skal have ordentlige arbejdsvilkår. Vi har derfor haft møder
med de to øvrige menighedsråd for at drøfte praktiske forhold, herunder f.eks. tilrettelæggelse af
gudstjenester.

Det er svært at sige noget om, hvornår den nye
præst kan tiltræde. Der er præstemangel, og vi kan
godt risikere at skulle ud i genopslag af stillingen.
Vi vil selvfølgelig gøre alt for, at det normale sogneliv fortsætter, indtil en ny præst er tiltrådt.
Og så glæder vi os over, at det normale sogneliv er
i gang igen med kor, tirsdagsklub og fyraftenssang. Vi krydser fingre for, at dette kan fortsætte
uden nye nedlukninger.
Niels Vase,
formand for menighedsrådet
ved Klitkirkerne

JULEMARKED
LØRDAG DEN 27. NOVEMBER
FRA KL. 13.00-17.00
I Sognehuset vil der være små salgsboder med
bla. kagebord, et værksted hvor man kan lave sin
egen dekoration eller adventskrans (vi leverer ler
og gran).
Kl. 14.00 er der børnegudstjeneste i kirken
og forhåbentligt Luciaoptog.
Kl. 15.00 tændes juletræet på hjørnet,
og vi synger et par julesalmer.
Dagen slutter af i Sognehuset, hvor der serveres
gløgg, kakao og æbleskiver.
Pris 10 kr. pr. person (ad libitum).
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SANGAFTENER I SOGNEHUSET
Mangt og meget har været lukket ned pga. corona, og også i Klitsognene var vi ramt og måtte aflyse det
forgangne års række af sangaftener. Men nu! Nu er vi tilbage, og vi er tilbage med et dejligt program.
Hensigten er som tidligere at skabe nogle folkelige og fornøjelige aftener med muntert samvær og fællessang. Og mirakuløst er det lykkedes igen i år at finde folk, som kan lede aftenerne med den kvalitet og
lethed, humor og varme, som vi har så god en tradition for.
Aftenerne starter kl. 19.00 og slutter kl. 21.00, og undervejs er der kaffe. Vi håber, at mange igen vil
støtte op om aftenerne, og alle er selvsagt velkomne.

Mandag den 10. januar:
»Den nye Højskolesangbog« Nye og
gamle sange i den ny Højskolesangbog
v/ Kristian Mogensen, organist
Den nye Højskolesangbog udkom for et år siden
nu. Menighedsrådet har indkøbt den, og vi har da
også fået taget den i brug – på trods af en lang tid
med corona. Denne aften skal vi se på, hvilke nye
sange, der er optaget, og hvilke, der er røget ud.
Der er helt nye og nyskrevne sange, og der er
»gamle« sange, som først nu er fundet værdige til
at komme med.
I det hele taget skal vi også se på, hvad der egentlig
gør en sang værdig til at komme med i Højskolesangbogen. Der er kommet 151 nye sange med i
den ny sangbog. Vi synger nogle af dem.
Mandag den 24. januar: »En snekrolog« v/
Conny Cold Laursen,
organist, Mors
Hvor blev de gode vintre med sne og skøjteføre af ? Og giver det
stadig mening at synge
vinter-sange. Ja, selvfølgelig skal vi synge
Conny Cold Laursen
alle de fine vintersange,
der findes i Højskolesangbogen.
Der er også sagtens plads til at ønske sange. Aftenen ledes friskt af Conny Cold Laursen fra Mors,
som er en endog meget rutineret klaverspiller til og leder af - fællessang.

Vel mødt, på menighedsrådets vegne
Kristian
Mandag den 7. februar:
»Stærke ord og toner« v/ Lars Nielsen,
tidligere skoleleder, Hanstholm
Vi skal synge fra Højskolesang-bogen,
og
Lars har valgt sange,
hvor musikken og det
poetiske understøtter
og løfter hinanden, så
det bliver en ren fornøjelse at synge dem.
Tidsmæssigt strækker
de sig fra de ældste tider
Lars Nielsen
til nutiden, og alle siger
de noget om vilkårene
for vores liv med hinanden og med os selv.
Lars Nielsen er tidligere leder af Thorsted Friskole, rutineret musiker, korleder og en fantastisk
fortæller.
Det bliver en god aften.
Mandag den 21.
februar: »På tur med
Blicher« v/ Jytte
Nielsen, leder af
Museum Thy,
Kallerup

Jytte Nielsen

Blicher er en rigtig jysk
digter, der også har været på gennemrejse i
Thy, hvor han bl.a.
skrev en sang til Agger
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Kirkes indvielse. Vi kan nu gense - eller genhøre
- ham i Thy den 21. februar. Vi skal synge os gennem Blichers guldalderdigtning og trække tråde
til både den nationale såvel som den lokale historie
samt datidens personer.
Jytte Nielsen, leder af MuseumThy og af denne
sangaften, er en rigtig god formidler og vidende
fortæller, som kommer til at stå for en god aften
med Blicher med mere.
Mandag den 7. marts:
»Melodien der ikke blev væk«
v/ Peter Ubbesen, Lodbjerg, musiklærer på
Thisted Gymnasium

Peter Ubbesen

Hvad er vigtigst for, at
en sang er god og holdbar - er det melodien eller er det teksten? Det
er forskelligt fra person
til person, men denne
aften skal vi især hæfte
os ved melodierne.
Hvad er med til at gøre
nogle af melodierne så
elskelige? Hvilke greb
kan man bruge, når
man skriver en melodi?

Og hvordan kan tekst og melodi hænge sammen?
Peter Ubbesen har forstand på sådan noget, og han
vil guide os kvalificeret og humørfyldt rundt
blandt de gode melodier i Højskolesangbogen. Og
Peter Ubbesen er lun og varm, så det bli’r en god
aften. Igen.
Mandag den 21. marts:
»En aften med Kim Larsen«
v/ Jakob og Kristian Mogensen, fuskere og
rejsende i glæde
Kim Larsen har om nogen bundet danskerne og
generationer sammen med sine sange – men også
med sin person. Vi skal synge hans sange, og sangene vil blive rammet ind med korte introduktioner om sangenes tilblivelse og korte fortællinger
om og fra Kim Larsens liv.
Vi kommer til at synge mange af hans sange, både
de ældste og de nyeste. De kendteste og de mindre
kendte. Men selv efter to timer med afsyngning af
Kim Larsen sange vil der stadig være mange Kim
Larsen-sange, vi ikke får sunget, men som vi burde have sunget.
Vi skal synge Larsens sange i Højskolesangbogen,
men Kristian tager også et fyldigt sangark med og sin
lillebror med guitar. Og så kan det ikke gå helt galt.

JULEKONCERT
Tirsdag den 21. december klokken 19.30 holder koret sin traditionsrige julekoncert, hvor vi
fylder kirken med folk og festlig sang. Koret vil underholde med julenumre og andre gode sange fra
deres fine repertoire. Undervejs kommer vi også til at synge julesange og julesalmer som fællessang.
Det bliver godt en times tid med fællessang og koncert. Den bedste måde at indlede juletiden på.
Alle er meget velkomne, og i år sørger vi for sangark til alle og folk til at dirigere trafikken på parkeringspladsen.
Vel mødt.
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De bedste hilsner fra
Klitsognenes familiekor

KLITSOGNENES FAMILIEKOR
Klitsognenes familiekor lever til fulde op til
sit navn: Her er ægtepar, børn og mødre, familie i tre generationer, søstre og faktisk også
grandkusiner.
Vi kommer fra nær og fjern – spredt ud over
den sydligste del af Thy – men alle har vi ét
til fælles: glæden ved at synge. Med den glæde i bagagen er det fantastisk at kunne mødes
en gang i ugen og synge sam-men med andre
med samme passion. Når vi mødes, bliver vi
udfordret på vores evner. En del rammer tonerne rent hver eneste gang, for andre er det
lidt mere udfordrende at efterleve det, som
Kristian har tænkt. Men uanset dette, så er
der plads til alle, og nye medlemmer er altid
velkomne, og det er ingen forudsætning, at
man har sunget i kor før.
Vi synger et blandet repertoire – både dansk
og engelsk og op mod jul prøver vi selvfølgelig en del jule-sange. Når vi bliver præsenteret for nye sange, så føles udfordringen
uoverstigelig, men vi når dog altid i mål, og
Familiekoret øver
det kommer til at lyde fantastisk. Et par gange om året skal vi give koncert. Det er altid
lidt angst-fremkaldende, når Kristian bringer det på bane, men det er også dejligt, når vi står i en
fyldt kirke og skal vise, hvad vi har lært.
Vi synger om torsdagen fra 19.00-21.00, og forhåbentlig kommer vi til at se nye medlemmer.
Lene og Lise Knudsen,
Svankjær
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BESØGSTJENESTEN
Ved Sydthy Røde Kors og Menighedsrådene i Sydthy
Ensomhed er et stigende problem i Danmark, også
i Sydthy. Den har ingen alder, men den sniger sig
ind på os, isolerer os fra fællesskabet og forringer
vores livskvalitet.

gerne vil have en besøgsven eller være besøgsvært,
som vi kalder det. Her taler vi om de ønsker og
interesser, der måtte være til en besøgsven. Vi taler
om ting, man kan foretage sig sammen, om kaffen
eller teen, som er en del af hyggen, og om at beFølelsen af ensomhed kan ramme os alle, og det
søgsvennen jo har tavshedspligt. Efter det besøg
kan der være mange grunde til. Måske fordi ens
tænker vi på, om vi har en ledig
venner falder fra, eller fordi ens
besøgsven, der kunne passe her,
familie bor langt væk. Måske er
eller vi skal ud at prikke en på
det svært at komme ud blandt anDet betyder så meget,
skulderen.
dre eller måske mangler man en at
at vi finder den rette
tale med om stort og småt - om
Det betyder så meget, at vi finder
besøgsven.
hverdagen og livet.
den rette besøgsven.
At få en hyggelig og nærværende
besøgsven kan blive et af ugens højdepunkter.
I besøgstjenesten modtager vi ønsker om at få en
besøgsven, nogle gange fra personen selv, nogle
gange fra et familiemedlem og nogle gange fra plejepersonale i hjemmeplejen eller på plejehjemmene.
For nogle kan det være rigtig svært at bede om en
besøgsven. Mange spørgsmål melder sig:
Hvem vil være besøgsven hos mig? Hvem kan jeg
få? Kan vi tale sammen? Er det en besøgsven, jeg
kan blive glad for?
Når vi får en henvendelse med et ønske om en besøgsven, tager vi på besøg hos den person, der

Vore besøgsvenner er helt almindelige mennesker; pensionister, mennesker i arbejde, det kunne også være unge, men vi har ingen
unge for tiden. De er alle frivillige med lyst til at
gøre en forskel og være noget for andre. De har
altid relationen og nærværet for øje.
Skulle der være nogen, der gerne vil være besøgsven, er vi meget interesserede. Der er altid brug
for flere besøgsvenner.
I besøgstjenesten er vi et udvalg, hvor medlemmerne har hver sit lokale område i Sydthy og starter besøgsforholdene i de områder.
To gange om året har vi arrangementer for besøgsvennerne og deres værter. I juni er vi på en lille
udflugt med kaffe og kage et hyggeligt sted på kro
eller hotel, Sydthy Røde Kors betaler dagen.
Til jul er der et julearrangement i Kirkecentrene
på skift.
Besøgsvennerne er samlet til socialt samvær en
gang om året i Hurup Kirkecenter, hvor menighedsrådet er vært, og hvor der altid er et indlæg af
en person med relation til ældreplejen.
Med et par års mellemrum afholdes en Temadag
med et aktuelt tema en hel dag for besøgsvennerne.
Eventuel henvendelse til
Bodil Hilligsøe, tlf. 21 75 63 33
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Huset som tidligere var Sdr. Ydby Forskole

Bjarne Ubbesen

FRU BRATH OG DEN
NORDVESTJYSKE BUDDHA

Buddha bor i Svankær og hedder Bjarne. Bjarne
Leegaard Ubbesen, hvis vi skal have det hele med.
Det er klassekammeraten Thomas Ubbesen fra
dengang for mange år siden i Sdr. Ydby forskole,
der har givet Bjarne tilnavnet Buddha, fordi Bjarne i Thomas’ øjne med sin »hjælpsomhed, tålmodighed og indsigt er til gavn for alle levende, drevet af medfødt medfølelse«. Sådan står der i Thomas Ubbesens bog »Alle vi børn af fru Brath. En
lærer for livet«. Bogen udkom i sommeren 2021
på Gyldendals Forlag og har været genstand for en
del opmærksomhed, ikke mindst lokalt i Ydby og
omegn.

ten af 60’erne, først i Sdr. Ydby Forskole og senere
i Ydby Skole i de år, hvor Thomas Ubbesens familie boede i Sdr. Ydby. Men hvor Bjarne blev hjemme i Thy og har haft og har et godt og aktivt liv
med Lisbeth, de fire børn, den store familie og
mange års arbejde som pedel og lærer på Svankjær
Efterskole, har Thomas som journalist og forfatter
rejst over det meste af verden som udenrigsreporter for bl.a. DR. De har altså haft vidt forskellige
livsforløb og karrierer. Men de har også et skæbnefællesskab i kraft af den skoletid, der satte sig
dybe spor i dem og de andre børn, som blev elever
af fru Brath.

KLASSEKAMMERATER

ALLE VI BØRN ...

At både Thomas, født i 1956, og Bjarne, født i
1955, har efternavnet Ubbesen er lidt af en tilfældighed. Der er vist et slægtskab et sted langt tilbage for mange generationer siden. De kender
altså ikke hinanden på grund af familiebånd, men
fordi de gik i samme skole og samme klasse i mid-

Vi er mange, der som børn har læst eller fået læst
højt af Astrid Lindgrens børnebogsklassiker »Alle
vi børn i Bulderby«. Det er næppe tilfældigt, at
Thomas Ubbesen til sin bog valgte just titlen »Alle
vi børn af fru Brath« (Det er denne artikels forfatter i hvert fald sikker på!).
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Men hvis man med bogen forventer en hyggelig
fortælling om munter børneleg og en ukompliceret barndom i en lille overskuelig, smålandsk og
rar verden, tager man grueligt fejl.
Bogen »Alle vi børn af fru Brath« er en grum beretning om en lille provinsskole engang i 1960’erne, styret med hård hånd af en dominerende lærerinde, »hun som er magten selv«, som der står
om hende i bogen. Fru Johanne Brath var en lærerinde, hvis pædagogiske metoder og tilgang til
skolen og børnene mærkede dem for livet. Nogle
blev mærket men kom videre i deres liv. Andre fik
mærker, der trak dem nedad i livet. De rejste sig
ikke igen.

SKOLEN FOR LIVET
Det må have ligget dybt i Thomas Ubbesen som et
længe uerkendt behov, en form for kald, at disse
skoleår skulle drages frem, tænkes igennem, bearbejdes og skrives ud. For man kan godt undre sig
over, at en mand med en så stor journalistisk karriere kan føle sig nødsaget til at skrive bog på 304
sider om nogle få års skolegang i Sydthy. Men vi
ved jo allesammen, i hvor høj grad skolen præger

Bogen: »Alle vi børn af fru Brath« udkom i 2021
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os resten af livet. Vi er alle formede i barndomsårene af barndomshjemmet, familien og af skolen,
personificeret i de lærere vi fik tildelt. Vi valgte
aldrig lærerne selv. Nogle valgte for os, og nogle
børn var mere heldige med lærere end andre!

OM FRU BRATH
Thomas Ubbesen opsøgte Bjarne for ca. to år siden, ligesom han i samme periode kontaktede de
andre i klassen fra Sdr. Ydby Forskole. Han ville
gerne snakke med Bjarne og de andre om fru
Brath. Så Thomas drog til Thy, bl.a. til Svankær,
og han sad en dag og drak kaffe og snakkede længe
med Bjarne og Lisbeth, som også har kendt fru
Brath. Thomas snakkede naturligt og Bjarne fornemmede, at Thomas først og fremmest ønskede
en ærlig snak uden skjulte dagsordener. Han lyttede med åbenhed til, hvad Bjarne havde at sige
om fru Brath.
I bogen citerer Thomas, hvad Bjarne sagde om fru
Brath: »Hun fik jo først og fremmest lært mig, at
jeg ingen evner havde ... Så jeg havde aldrig troet,
at det skulle gå mig så godt, som du ser her. Ikke
efter det mareridt, skoleårene ... Det var forfærdeligt ... Skole var af det onde, så enkelt var det. Det
var dér at det gik op for én, at man ikke duede, at
man kunne se frem til et liv med nederlag på nederlag ...« (bogen side 278). Dét er jo rene ord, der
taler for sig selv. Da jeg sidder over kaffen i Lisbeths og Bjarnes hyggelige køkken, tilføjer Bjarne,
at fru Brath søgte de svage og var voldsomt hård
ved dem. »De dygtige havde det godt!« Men fru
Brath slog ikke børnene. Hun udøvede i stedet
psykisk terror. Først og fremmest gik hun efter de
svage elever, som gentagne gange blev ofre for
hendes magtudøvelse. De svage og magtesløse elever kunne hun nedgøre og terrorisere uden omkostninger.
Selvom Bjarne var og er ordblind og dermed
egentlig i sin tid en svag elev, synes han ikke, at
han var den, der havde det værst. Han havde en vis
status i klassen, måske fordi han var så dygtig med
sine hænder. Han synes ikke at huske, at fru Brath
var så slem. Der var andre, som led meget mere
under fru Braths metoder. Han undrer sig derfor
over, at hans mor så situationen med lidt andre

øjne, da han var barn. Bjarnes mor husker og har
fortalt, hvordan den lille fortabte dreng græd om
morgenen, inden han skulle i skole, dødsensræd
for at skulle høres i salmevers. I bogen »Alle vi
børn af fru Brath« beskriver Thomas Ubbesen det
på følgende måde, da Bjarne blev hørt i salmevers
af fru Brath, brutalt og uden nåde: »Bjarne bliver
hørt i salmevers og kan næsten kun hakke og
stamme mens hans ører gløder, og hans mor ser
magtesløst til. Fru Brath ved udmærket godt, at
netop han ikke kan sine vers, han kan jo ikke engang læse. Vi ved alle, at hun udmærket godt ved
det. Alligevel tværer hun koldt og nådesløst staveord udi hans røde ansigt, og han kan ikke et eneste. Og så kan han godt sætte sig ned igen!« (side
81).
Men Bjarne husker det altså ikke som så slemt, her
55 år senere. Han har heldigvis haft den evne at
rejse sig som et helt menneske efter de barske skoleår. Måske har han fortrængt det værste og formået at holde fast i det gode.

BJARNES OPVÆKST
Bjarne fortæller åbent og beredvilligt om sig selv
og de tanker, han gør sig om sit liv. Han beskriver
sit barndomshjem med forældrene og de fire søskende som et hjem med stor tryghed. Forældrene
forstod at skabe gode rammer for børnene under
deres opvækst. Han berører også det forhold, at
familien tilhørte Indre Mission. Det med IM har
forskellige folk jo altid haft deres meninger om,
men for Bjarne er der en sammenhæng mellem
hjemmets værdier og en grundlæggende ordentlighed. Han lærte hjemmefra, at man skal være
ordentlig overfor andre. Han følte, at han kunne
snakke med forældrene og aldrig behøvede at stå
med problemerne selv. Og han besluttede tidligt,
hvordan og med hvilke værdier han ville leve sit
liv. Der var i ungdomsårene andre jævnaldrende,
som nok var lidt rigeligt fristede af det muntre liv
på Ydby Kro. Det var jo dén mulighed, der var for
de unge i Ydby og omegn for at mødes og feste.
Bjarne kunne på et tidligt tidspunkt godt se, at
miljøet på Ydby Kro ikke var det sundeste. Det var
med andre ord ikke rigtig noget for ham. Men
mens han snakker om det, fornemmer man igen

Bjarnes rummelighed og accept af andre. Han
prøver ikke - og har aldrig prøvet at presse sine
egne værdier ned over hovedet på andre. Han accepterer og rummer forskellighederne ...
Det har været en styrke for ham at få de sunde
værdier med sig fra barndomshjemmet. Han besluttede sig bogstaveligt talt for at være et godt
menneske, hjælpsom og imødekommende. Det
kommer man længst med, siger Bjarne. Men jeg
fristes til at indskyde, at man også fornemmer, at
Bjarne har det i sin natur - hjælpsomheden og venligheden, overskuddet til andre. Sådan er han bare.
Som sådan synes Bjarne at være det direkte modstykke til fru Brath, som måske først og fremmest
var i et menneskeligt underskud. Der er jo det lidt
mærkelige, at Thomas Ubbesen i bogen og Bjarne
i samtalen begge pointerer, at der også var noget
godt ved fru Brath, at hun lærte dem noget. At der
et eller andet sted dybt i hendes forbenede og forkrampede sjæl gemte sig et menneske med stor
entusiasme og begejstring, f.eks. for historie.
Thomas Ubbesen beskriver det på følgende vis i
bogen: »Jeg mener, jeg har lært ubegribeligt meget hos fru Brath. Jeg er kommet videre i tilværelsen med et mærkværdigt indre lager af oplysninger om fædrelandet, profeterne, salmedigterne og
om krig og fred og afgørende begivenheder i fortiden; dengang der var noget ved noget«. (side 3536)
Bjarne giver udtryk for det samme. At hun også
lærte dem noget; de lyttede til hendes fortællinger
om historien og blev på sær vis klogere på verden,
på livet og på sig selv. Hun både tog og gav.

HVORFOR SKULLE BOGEN SKRIVES
Hvordan har det så været at blive beskrevet i en
bog? At blive en slags figur i en fortælling om en
grum skoletid for mange år siden. Bjarne tænker
sig om, når han bliver stillet den slags lidt svære
spørgsmål. For det har været interessant og givende at se den fælles fortid i øjnene sammen med
Thomas - den ene Ubbesen sammen med den anden. Bjarne synes, at »Alle vi børn af fru Brath« er
en god bog.
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Men han spørger også selv og uopfordret, om vi
har brug for den. Hvorfor skulle den skrives?
Hvad skal vi med den? Sådan spørger han og tænker sig efterfølgende grundigt om.
Han når frem til, at det på den ene side er vigtigt
med den slags dokumentationer, fordi det kan
sætte tanker i gang om, hvilken magt lærere kan
have. Det er vigtigt også i dag at tænke over, hvordan og hvilken stor indflydelse man som lærer har
på børnene og deres fremtid. Derfor kan det være
godt, at nogle skriver om deres erfaringer fra skoletiden, også de grimme erfaringer. På den anden
side pointerer Bjarne, at han altså ikke synes, det
var nødvendigt at hænge så mange menneskers
privatliv ud. Han ved, at det har såret mange at
læse om sig selv i bogen.

Jeg tænker, at det er som om Bjarne hentede styrken til livet ud af sine barndomsårs tryghed i
hjemmet som et positivt modstykke til at være
elev i fru Braths hårde skole. Han blev en stærk og
varm personlighed med et stort hjerte og en uendelighed af hjælpsomhed.

BUDDHA I SVANKÆR
Det var en lørdag formiddag i september, jeg besøgte Lisbeth og Bjarne, der bare lige var hjemme
i en pause. Han var egentlig i gang ovre hos naboen med at hjælpe med at hugge et genstridigt
betongulv op. For naboen skulle have lagt gulvvarme ind, og så må man jo hjælpe til, når man er
Buddha i Svankær, der hjælpsomt og tålmodigt
gør gavn, hvor han kan.
Else Bisgaard

TIRSDAGSKLUBBEN
Poul Erik Skov Sørensen besøger Tirsdagsklubben
Tirsdag den 1. februar 2022 kl. 14.30 kommer tidligere leder på Hanstholm Friskole Poul Erik
Skov Sørensen og holder foredrag i tirsdagsklubben. Poul Erik Skov Sørensen er født i 1948 og opvokset på De Gamles Hjem i Videbæk. Som søn af hjemmets lederpar Marie og Kristian Skov Sørensen har Poul Erik haft sin barndom og det meste af sin ungdom på netop De Gamles Hjem i Videbæk.
Han er uddannet bygningskonstruktør og folkeskolelærer og har været lærer på Brejninggaard Efterskole, Herborg Skole og Nr. Vium Skole.
Han var leder på Hanstholm Friskole fra skolens oprettelse 1985 til 2007. Desuden har Poul Erik
været kommunalbestyrelsesmedlem og byrådsmedlem i henholdsvis Hanstholm- og Thisted kommune. Han var medudgiver og initiativtager til bøgerne »Hanstholm år 2000« og »Hanstholm Virkelighed og Visioner 2005«.
Kom og hør et muntert foredrag
om Poul Eriks aktive liv.
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THY-ORD
Aftenen i Sort sig klæder,
Dagens Fakkel slukkis ud,
Nattens Stierne-Vagt fremtræder,
Kom, min JEsu, til din Brud,
Efter dig mit Hierte sukker,
Som for dig er vidt oplat,
Mod din Tilkomst jeg mig bukker,
For at favne dig min Skat.
Inger Jensdatter Sønberg (? - 1711) var præstedatter, født i Visby præstegård som
yngste barn af præsten Jens Andersen Sønberg og Maren Villadsdatter. Inger Jensdatter Sønberg blev aldrig gift, men boede hos flere præstefamilier rundt i Thy.
Hun udgav i 1710 andagtsbogen »Siælens daglige Røg-Offer« med undertitlen »For
HErren optændt, i Morgen- og Aftenbønner, Psalmer og HIerte-Sukke til hver Dag
i Ugen«. Fra denne samling stammer ovenstående aftensang. Det må siges at være
ganske flot, at en præstedatter fra Thy fik sine sange og salmer udgivet i København
på dén tid.
Inger Sønberg opnåede ikke nogen stor og blivende berømmelse, skønt bogen blev
udgivet i ikke færre end 4 oplag i første halvdel af 1700-tallet. Sammenlignet med
f.eks. Thomas Kingos morgen- og aftensange fra samme periode, som stadigvæk står
stærkt og bruges flittigt, er Inger Sønbergs sange sunket ned i glemsels mørke.
Dog har hendes religiøse poesi en egen stilfærdig intensitet. Billedet af aftenen,
klædt i sort og hjertets ydmyghed overfor den kommende nat har sin egen poetiske
styrke og minder os om længslen efter modet til at stå natten og mørket igennem.
Else Bisgaard
Supplerende kilde: Anders J. Hindsholm: »Er jeg ej rig på gods og guld«, artikel i Ålborg Stiftsbog 1996
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»DET SKAL VÆRE SJOVT«
DRØMME, OG VISIONER
ET INTERVIEW MED JØRN SNEJSTRUP
Det er mandag formiddag, og jeg sidder med Jørn
Snejstrup i stuen til Skulpturhaven. Bygningen,
der førhen husede ”Den gamle skole”, blev opført
i 1817 og var skole indtil 1940, da den nye skole,
nu HF Imagine, stod færdig. Da krigen kom, tog
tyskerne skolen, og eleverne blev ifølge Jørn, vistnok undervist rundt omkring. Jørn har ved flere
lejligheder haft besøg af ældre mennesker, der har
gået i skole her. Den sidste lærer i den gamle Skole
hed Kvejborg.
De mandlige besøgende husker ham som en hård
mand, hvorimod kvinderne gav udtryk for, at
”han var sådan en rar lærer”.

ne, hvorimod de amerikanske arkæologer nærmest sov med deres støvler på, og der var fyldt
med sand og mudder i sengene. Jørn blev af en
pensionær en gang spurgt, om arkæologerne gravede efter oldtidsfund inde i den gamle skolestue.
Da Kirsten flyttede ind i 1994, besluttede Jørn sig
for at inddrage ferielejlighederne på 1. sal, da hans
egne gemakker var for ydmyge til 2 mennesker.
Herefter gik Jørn så i gang med den store restaurering. Han gravede ud og støbte sokkel rundt om
hele huset. Der blev muret en ny gesims i stedet
for ”sugfjælen” som det hedder på thybomål. En
sugfjæl er det bræt, som også kaldes for sternbræt.

Jørn erhvervede sig bygningen i
1986, mens han endnu boede og
Restaureringen tog 10 år, og som
ombyggede den gamle brugsfor»Det er jo det, der gør
Jørn udtrykker det med et lille
ening, Hedegårdsvej nr. 43, der
det sjovt. Det der med
smil, er den knap færdig endnu,
hvor Poul ’Købmand’ nu bor. Da
at tjene penge, det går
idet han peger over mod den afJørn overtog Hvidbjerggårdsvej
vi ikke så meget op i.
deling som skal indrettes til en
5, gik han i gang med at restauDet er ikke det
lille cafe. Den store renovering
rere og indrette huset med 5 fepejlemærke vi har, det
endte op i at indeholde, som nu, 2
rielejligheder. Disse blev udlejet
skal være sjovt, og det
ferielejligheder.
til større grupper på ugebasis.
er vi heldigvis enige
Blandt andet var der på et tidsFerielejlighederne bliver flittigt
om«
punkt et hold amerikanske arkæudlejet, og der er mange pensioologer, som tog ophold her. De
nærer, som kommer år efter år.
var interesserede i Landskabet i
Jørn og Kirsten har lært mange
Thy med de mange gravhøje, og især perioden
søde og rare mennesker at kende gennem tiden.
omkring stenalderen havde deres interesse. Jørn
Der tilbydes morgenmad, som består af rundstykfortæller, at de blandt andet forsøgte sig med at
ker, blødkogte æg, juice, kaffe og the.
fremstille flinteredskaber ude i haven.
Jørn har sat sit præg på Svankjær gennem tiden.
I en periode boede der også et hold tyske biologer
Han har blandt andet tegnet og bygget Skovbrymed en professor Hirsch. De studerede svampe i
net 18. Huset har en højrems-konstruktion, en
Thy.
byggemetode inspireret fra Frilandsmuseet. Den
Jørn fortæller, at der var stor forskel på de pensiobærende konstruktion står inde i huset, og udhænnærer han udlejede til. F.eks. var der pinlig orden
get beskytter derved de lerklinede vægge. Metoog ryddeligt efter de tyske biologer. Elevernes
den ses også i de gamle fiskerhuse i Agger. Til hufodtøj stod på snorlige rækker uden for værelserset hører en værkstedsbygning, hvor det var pla-
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og vikar ved kirken i
Svankjær. Det skal tages
bogstaveligt, det der med at
grave. Det foregik pr håndkraft, og ned i 180 centimeters dybde, så der skulle
også laves afstivning. Ringningen foregik også med
håndkraft.

Et billede af udgravningen

nen at fremstille byggeelementer, beregnet på
sommerhusbyggeri. Året var 1978, og han var
færdiguddannet arkitekt fra kunstakademiet i København. På det tidspunkt var der byggekrise, så
det var et uheldigt tidspunkt at blive færdig på.
Tidligere, da der var brug for arkitekter, kunne
man få arbejde på en tegnestue, inden man var
færdiguddannet. Men nu var der langt mellem
stillingsopslagene, så han tog arbejde på et betonstøberi hos Edmund Christensen i Bedsted. Her
blev der produceret fundablokke.
I 1980 blev han ansat som skovarbejder i Sydthy
Klitplantage, og arbejdede der i 6 år, mest med
vedligeholdelse af skovens bygninger. Blandt andet stod Jørn for om- og tilbygningen af boligen i
Rønhede Plantage.
Jørn har også leveret tegninger til Hvidbjerggårdsvej 17, hvor Per Jacobsen bor.
Han har tegnet kapellet, samt graverhuset til
Hvidbjerg Vesten å Kirke. Det var da han var ansat
som ringer og graver ved Ørum, Lodbjerg kirker,

I Lodbjerg Kirke var der
ikke indlagt vand, så til barnedåb, måtte vandet transporteres bag på cyklen. Turen til og fra arbejdet, foregik på cykel i al slags vejr,
både sommer og vinter,
men jeg kunne lide det, tilføjer Jørn. Hvis strækningen, som Jørn har tilbagelagt på cykel skulle omregnes til kilometer, ville det svare til at han har
kørt 3 gange rundt om jorden.
Jørn arbejdede som ringer og graver i 17 år. Efter
endt karriere, holdt Jørn et foredrag i sognehuset
om tiden som ringer og graver. Foredraget blev
kaldt: »Nødvendigheden af at ringe solen op og
ned«.
Det er Jørn, der har lavet logoet til beboerforeningens blad, og på den mindesten, som er rejst i anledning af Svankjær beboerforenings oprettelse, er
logoet indhugget. Inspirationen til logoet kommer fra Pindstrup tørvebrugs emballage, her er
der i en cirkel afbildet to dunhammere. Til dette
motiv tilføjede Jørn en svane.
Skulpturhaven er kendt af mange kunstinteresserede. Tanken om etablering af Skulpturhaven opstod ifølge Jørn lidt tilfældigt og handlede om at
tilkøbe noget af nabogrunden. Men, som Jørn siger, uden egentlige planer for hvad grunden skulle
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Jørn med en model af den nye udstillingsbygning

bruges til. Men da Kirsten jo arbejder med kunst
og skulpturer, opstod ideen med at indrette arealet
til en skulpturpark.

den«. Det er en gammel drøm, fortæller Jørn, og
fortsætter. »Hvor den kommer fra og hvad jeg vil
med den, det ved jeg ikke, blot at det er en gammel
drøm. Jeg har altid drømt om at bygge et sådant
hus«.

Da jeg spurgte, om det var Kirstens ide med etablering af skulpturhaven, svarede Jørn, at det sandelig var hans ide. »Alle de skøre ideer er mine,
Oprindeligt og for mange år siden, da var det et
selvom man skulle tro, at det var omvendt«, og
filmatelier der skulle være inde i det hus. På det
som han tilføjer: »Jeg har altid haft
tidspunkt havde jeg planer om at
skøre ideer og store drømme, selvlave film, mine store forbilleder
om de aldrig er blevet til noget«.
var og er, Carl Th. Dreyer og IngHele mit liv har jeg
På mit spørgsmål om, hvorfra såmar Bergmann. Den gang var der
været opfyldt af
dan nogle ideer kommer, svarer
jo ikke noget der hed filmskole, så
drømme, som ikke er
Jørn, »det må du ikke spørge mig
det var jo tilfældigt om man kendblevet til noget.
om, det ved jeg ikke. I hvert fald
te nogen, der var noget inden for
kommer det ikke fra mine forælfilmbranchen.
dre« og Jørn fortsætter: »Hele mit
Interessen for film og skriverier er
liv har været opfyldt af drømme, som ikke er blejo også kommet til udtryk i mit arbejde med dilvet til noget, undtagen, da Kirsten kom ind i mit
letant i Svankær, hvor jeg i 1989 skrev og instruliv. Det er sådan set den eneste gang, jeg ikke har
erede et skuespil, som hedder »Måneskin og gule
valgt det forkerte«.
ærter«. Jeg har været instruktør på i alt 7 stykker.
Snakken om ideer og hvilke der blev realiseret, leDen nuværende ide med byggeriet er, at den skal
der tanken hen på det nye byggeri. »Hullet i jorses som en del af Skulpturhaven.
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At bygningen skal benyttes til udstillinger af
skulpturer. Der skal være en scene til forskellige
optrædende, og til musikarrangementer. Det er et
byggeri med muligheder, og som Jørn tilføjer:
»Nu må vi se«.
Byggeriet skal mures og taget dækkes med pap.
Kendetegnende for Jørn og Kirsten er, at de markerer afslutningerne på deres projekter med et arrangement. F.eks. blev indvielsen af handikaptoilettet til Skulpturhaven fejret for indbudte gæster,
og der blev klippet et rødt bånd over, serveret vin
og spændende retter mad.
»Det er jo det, der gør det sjovt. Det der med at
tjene penge, det går vi ikke så meget op i. Det er
ikke det pejlemærke vi har, det skal være sjovt, og
det er vi heldigvis enige om«, slutter Jørn.
Tekst og fotos:
Ole Per Christoffersen

Modellen set fra vest
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FRA PASTORATETS FOTOALBUM

Fra årets høstgudstjenester
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Her er ekstra plads

TIL SOGNEBÅNDSLØSERNE
Vær opmærksom på at sognebåndsløsning ophører, når præsten flytter. Alle sognebåndsløsere
skulle nu ved Barts fratræden have fået brev om, at man kan få ophøret udsat. Men husk at give
besked til stiftet som beskrevet i brevet fra stiftet.
Niels S. Vase

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

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 har spørgsmål.
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KIRKELIGE HANDLINGER SIDEN
Tillykke med dåben ønskes
•
•
•
•
•

Luie Grønkær Skov
Karen Thinggaard Ekmann
Andrea Nelly Vestervig Hansen
Theodor Østergaard Eriksen
Elias Fillipsen Dahl

Døbt i Ørum, Elly Vestervig Hansen

Tillykke med
konfirmationen ønskes
Døbt i Lodbjerg, Karen Ekmann

Konfirmandholdet ved Sognehuset
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•
•
•
•
•
•

Frederik Clemmensen
Mia Overbeck Hansen
Mathilde Lägel Jensen
Frederik Møller
Maya Baunsgaard Nielsen
Julie Jelle Yde

Konfirmand Julie Jelle Yde

1. JANUAR 2021

KONTAKT

Tillykke med vielsen ønskes
• Susanne Kristensen Worm viet til Henrik Pilgaard Gramstrup
• Louise Kjærgaard Sønderby viet til Peter Kjærgaard Sønderby
• Lone Kiel Andersen viet til Mikael Andersen

Præst:
Per Mikkelsen
Sønderskovvej 19, Venø
7600 Struer
Tlf. 23 66 99 86
per.mikkelsen52@outlook.dk
Menighedsrådsformand:
Niels Vase
Vildsundvej 57
7752 Snedsted
Tlf. 40 72 80 55
Mail: nva@70151000.dk
Graver:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 23 37 98 32
Mail: graver@klitsogne.dk

Lone og Mikael

Louise og Peter

Kirkebladsudvalg:
Kirsten Christensen
Ole Per Christoffersen
Jette Stüker
Peter Ubbesen
Else Bisgaard (ansvarshavende
redaktør) elsebi52@gmail.com
Mere info?
Se vores hjemmeside
www.klitsogne.dk
Vi er også på Facebook.

Vi har taget
afsked med
•
•
•
•
•

Ina Møller Nielsen
Niels Sigvald Christensen
Bent Erik Jensen
Magnild Kristensen Kruse
Inga Marie Jørgensen

Susanne og Henrik
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AKTIVITETER

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

NOVEMBER

DECEMBER

Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag

den 2.
den 2.
den 7.
den 9.
den 16.
den 21.

JANUAR 2022

Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag

den 4.
den 4.
den 6.
den 10.
den 13.
den 18.
den 20.
den 24.
den 27.

kl. 16.30
kl. 19.00 - 20.40
kl. 19.00 - 21.30
kl. 19.00 - 20.40
kl. 19.00 - 20.40
kl. 19.00 - 21.30

Fyraftenssang, Lodbjerg Kirke
Familiekor
Hyggeaften
Familiekor
Familiekor
Juleafslutning

kl. 14.30 - 16.30
kl. 19.00 - 21.30
kl. 19.00 - 20.40
kl. 19.00 - 21.00
kl. 19.00 - 20.40
kl. 19.00 - 21.30
kl. 19.00 - 20.40
kl. 19.00 - 21.00
kl. 19.00 - 20.40

Tirsdagsklub, Karsten Fritzner, Boddum
Hyggeaften
Familiekor
Sangaften - Den ny Højskolesangbog, Kristian Mogensen
Familiekor
Hyggeaften
Familiekor
Sangaften - En snekrolog, Conny Cold Larsen
Familiekor

FEBRUAR 2022

Tirsdag

Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Tirsdag
Mandag
Torsdag

den 1. kl. 14.30 - 16.30	Tirsdagsklub, Poul Erik Skov Sørensen, Hanstholm
(se nærmere omtale inde i bladet side 14)
den 1. kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften
den 3. kl. 16.30
Fyraftenssang, Lodbjerg Kirke
den 3. kl. 19.00 - 20.40 Familiekor
den 7. kl. 19.00 - 21.00 Sangaften - Stærke ord og toner, Lars Nielsen
den 10. kl. 19.00 - 20.40 Familiekor
den 15. kl.19.00 - 21.30
Hyggeaften
den 21 kl. 19.00 - 21.00 På tur med Blicher, Jytte Nielsen
den 24. kl. 19.00 - 20.40 Familiekor

VIDEBÆK BOGTRYKKERI A·S

OBS

Torsdag den 25. kl. 19.00 - 20.40 Familiekor
Lørdag den 27. kl. 13.00 - 17.00 Julemarked (se omtale side 6)
Tirsdag den 30. kl.17.00
»Julemiddag«
Kristian Mogensen vil give os lidt julestemning med musik og vil spille til advents- og julesange.
Der bliver også serveret kaffe og småkager. Det koster 150 kr.
Tilmelding senest den 26. november til Vera på tlf. 50 95 27 13

