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IDAS SOMMERVISE 
Du skal ikke tro det bliver sommer
hvis ikke at nogen sætter fart
på sommer´n og gør det lidt sommerligt
for så kommer blomsterne snart.
Jeg gør det, så blomsterne kommer
jeg gør hele frugthaven skøn,
og nu så er sommeren kommet,
for jeg har gjort skoven så grøn.

Jeg puster til vandet i bækken,
med alle de kræfter jer har,
og jeg fylder luften med svaler
og myg - dem, som svalerne tar.
Jeg gør nye blade på træerne
og små fuglebørn hist og her
jeg gør himlen dejlig om aftenen,
for jeg gør det smukkeste vejr.

Og jordbær det gør jeg til børnene,
for det syn´s jeg børn de skal få,
og andre små dejlige sager,
som passer til børn, der er små.
Og jeg gør så morsomme steder,
hvor børnene springer omkring,
så børn de bliver fulde af sommer
og benene fulde med spring. 

Astrid Lindgren 1971, 
oversat til dansk af Kaj Mogensen

Scan QR-koden og 
hør Signe synge Idas 
sommervise, 
akkompagneret af 
Kristian.
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KAJ MOGENSEN
- prædiken over Markus 16,1-8, Påskedag, 1. tekstrække

I de fleste kirker går man på kirkegården langs 
med grave, inden man kommer ind i kirken. På en 
måde begynder gudstjenesten på kirkegården. 
Kirkedøren er et billede på overgangen mellem 
død og liv. Måske standser vi på vejen op ved en 
grav. Vi mindes, vi savner, vi takker for det liv, 
som har været levet, for alt, hvad han eller hun be-
tød for os. At gå til gudstjeneste er en vandring fra 
død til liv, en bevægelse fra langfredags mørke til 
påskemorgens lys. Fra solnedgang til solopgang. 
Fra mørket til det lys, der skinner i mørket og som 
mørket aldrig kan få bugt med. 

Kirkegården rundt om kirken fastholder os på den 
virkelighed, som er lidelse, sorg, død. For det er 
sandt, at alt liv går mod døden og ender med dø-
den. Også vort liv er en kortere eller længere van-
dring mod døden. Det er tilværelsens ubønhørlige 
lovmæssighed: Liv bliver til og liv går til grunde. 
Det er ikke underligt, at vi sommetider standser 
op og spørger: Kan det korte liv have mening? 
Hvad er der ved livet, når det ender med døden?

Der er da også mennesker, der er nået frem til den 
livsforståelse, at alt er meningsløst, alt er tilfældigt 
og alt følger nødvendighedens hårde lov. Der er 
ingen anden mening end den, du selv fylder i det 
enkelte øjeblik - i dit korte liv. Det korte liv er 
hvad du selv gør det til.

I 1941 under besættelsen skrev Poul Henningsen 
en vise, som han kaldte I dit korte liv. Den er kom-
met med i Højskolesangbogens (HS 111) og har en 
meget smuk melodi af Kai Normann Andersen. I 
sangen lyder det:
I dit korte liv
er hver time dyr
hvert sekund et dyrt sekund.
Du glemmer vel ikke, at årene ry´r.
Se på dit ur. Viserne fly´r. Hold dig vågen ven.
Vores lille liv
sluttes inde af en søvn.
Vi er af samme stof, 
som drømme gøres af (citat fra Shakespeares skuespil The 
Tempest)

det store tomme rum.
Og digtet fortsætter:
Alle som påstår, der findes mer,
gir os veksler uden underskrift…
I dit korte liv
er det meste spildt
Digtet slutter:
Hold dig vågen ven.
Hvorfor sove nu
i den lyse sommernat…
det haster med det kys.
Den kommer før du tror,
den drømmeløse søvn.

Et smukt digt, der formidler en sandhed. Ikke hele 
sandheden, men noget af sandheden. Livet er kort. 
Derfor lev det! Det er sagt af andre på tusind for-
skellige måder: Opfordringer til at fylde øjeblik-
ket med oplevelser. Og baggrunden er livets kort-
hed og dødens alvor. Det kan sammenfattes i or-
dene »Carpe diem«, grib livet.

Min far sagde sommetider: »Hvad er livet? - et 
pust i sivet, hvad er døden? - en ven i nøden.« Det 
kunne tyde på en livsindstilling, der var præget af, 
at livet beror på tilfældighed og nødvendighed - en 
livsopfattelse, som også Poul Henningsens revy-
sang er båret af. Men det underlige er, at min far 
levede livet i modsætning til, hvad han sagde om 
det. Han elskede livet. Han gjorde alt for at dele 
sin livsglæde med os. Han skabte for vor lille fami-
lie midt i nøjsomhed og hårdt arbejde en hverdag, 
der var præget af kærlighed, frihed og tryghed. 
Han var allerbedst tilpas, når han efter en lang ar-
bejdsdag som murerarbejdsmand gik ud i haven og 
plantede, rev og skuffede. Han elskede blomster. 
Og når jeg skal forestille mig Paradisets have, så 
ligner den haven på Strandgangen i Haveforenin-
gen »Strandlyst«. Det bliver svært for Paradiset at 
leve op til, men jeg tror det vil. Vore fremtids-
drømme skabes af det bedste fra vores liv og det, 
som vi savner. 

Og i Poul Henningsens digt udfoldes den samme 
livsglæde. Hvorfor sove nu i den lyse sommernat? 
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Det haster med det kys. En erkendelse af dødens 
virkelighed og livets korthed fører ikke nødven-
digvis til opgivelse, men til at få det bedst mulige 
ud af livet. Det er så smukt udfoldet i Bengt Ahl-
fors´ svenske digt. »Har du visor, min vän, sjung 
dem nu!« (HS 120): »Har du viser min ven, syng 
dem nu!, vil du elske min ven, gør det nu!« Sidste 
strofe sammenfatter det hele:

Vill du leva ditt liv,
gör det nu!
För nu ar tiden då ditt liv skall levas
och den som skal leva är du!
I morgen er kanske för sent, min vän.
Vem bryr sig då om vad du drömde och ville?
Så vänta inte på någonting sen.
Det är nu du skall leva, min vän!

Opfordringen behøver ikke være i modsætning til 
det kristne evangelium, for også i kristentroen er 
livet værdifuldt, også med evangeliet kommer kal-
det til at synge, elske og leve. Men samtidig over-
bydes det af evangeliet: det er aldrig for sent - hel-
ler ikke for den, der ikke magtede at synge, elske 
og leve. Det er forsoningen og genoprettelsen, der 
gør hele forskellen.

Hvorfor ender alt liv med døden? Der er intet svar 
på denne side af forhænget. Syndefaldsberetnin-
gen er ikke en forklaring på, hvorfor døden kom 
ind i verden, men en erfaring af at den kom det. 
Syndefaldsfortællingen er et billede dannet af vore 
erfaringer af livets vilkår og dødens kendsgerning. 
Billedet fortæller hvordan det er, men ikke hvor-
for det er således. Billedet anskueliggør synden 
som skyld og skæbne, men forklarer ikke dens op-
komst. At henvise til menneskets medskabte frie 
vilje løser ikke dødens gåde. Vi må leve så godt vi 
kan, med den gåde. Og vi må indtil videre gå hen-
over kirkegården for at komme i kirke. Vi hverken 
kan eller skal springe langfredag over.   

Men der er en gåde, der er større end dødens gåde. 
Det er livets gåde. Hvorfor plantede min far så 
mange blomster, når han samtidig kunne sige: 
Hvad er livet, et pust i sivet? Hvorfor skrev Poul 
Henningsen, at der ikke findes mer, når hele digtet 
er udtryk for, at det gør der? Der er kærlighed, 
lyse sommernætter, kys. Jeg vil spørge Poul Hen-
ningsen og alle andre gode og ærlige ateister: 
Hvor kommer kærligheden fra, hvor kommer de 
lyse sommernætter fra, hvad er kyssets egentlige 
oprindelse?

Det er en gåde, at vi skal dø. Men det er en endnu 
større gåde, at vi lever. Døden kan vel forklares 
som et udtryk for tilværelsens lovmæssighed. Men 
at universet overhovedet er blevet til. At liv er op-
stået. At jeg lever. Det er ufatteligt! Underfuldt!

Livsmodet opstår, fordi livet er det stærkeste. Hå-
bet opstår, fordi der er noget at håbe på. Så begyn-
der det at dæmre - også i digtene. Så kan håbet 
fastholdes samtidig med, at dødens virkelighed ses 
i øjnene. Selvom alting klippes ned, selvom jeg 
bliver tom i hjernen, tung og træt, så skinner for-
årssolen - også selvom påskedag skulle være med 
sorte regnskyer. Så bryder livet igennem døden. 
Jeg kunne godt have lyst til at gøre et ophold i pro-
saen og lade Benny Andersens poesi være en del af 
prædikenen. Så her er sidste strofe af Hilsen til for-
årssolen:

Tag da kun min sidste spinkle mønt.
Livets sol er min den sidste del af livet,
for som solfanger er jeg nu begyndt
at forstå, at Alt og Intet er os givet.
Og en gang gå solen sin runde uden mig,Maja Lisa Engelhardt: Bronzekors på Ørum Kirkegård
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men når forårssolen skinner,
lever jeg!
(Benny Andersen 1981, HS 285)

Der må være en magt, der lader glæde og livsmod 
blive til. Der må være en kærlig magt som ud af 
intet kalder livet frem, og som hvert forår lader os 
opleve skabelsens første morgenstund. Livets sol 
lader livet blive til. Skabelsens under. »Frydeligt 
med jubelkor.«

Gud sagde: »Der skal blive lys, og der blev lys.« »Og 
lyset skinner i mørket og mørket får aldrig bugt med det.« 
Også i døden skinner forårssolen 
og får mig til at leve. Livet er ikke 
blot, hvad jeg gør det til, men 
hvad der er skænket mig, hvert 
eneste menneske og hele det uen-
delige univers. 

Hver gang vi oplever noget 
smukt og sandt og ægte, hver 
gang kærligheden griber fat i os og fylder os med 
glæde, er det skabelsens oprindelige kræfter, der 
baner sig vej gennem dødens verden. Vi kan slå 
livsmodet ned for hinanden, vi kan gribes af håb-
løshed og fortvivlelse, og der kan være stunder, 
hvor vi med rette synes, at alt er meningsløst og 
ser så håbløst ud. Men så fornemmer vi, at det ikke 
er, som det burde være. Livet er således den måle-
stok vi anlægger i forhold til døden. Påskedag op-
stod Jesus fra de døde, og vort livsmod, vor lov-
prisning, vor glæde opstod sammen med ham. 
Dødens gådefulde virkelighed var også Guds egen 
virkelighed ved Jesus Kristus. Når vi skal dø, så 
skal Jesus også dø. Døden er alle menneskers gåde-
fulde virkelighed. Og Jesus Kristus er sandt men-
neske. Gud gik i ham ind i vores verden, ind i vo-
res liv, ind i vores død. Men som Jesus opstår, skal 
vi også opstå. Det gælder for hele den menneske-
hed, som Gud elsker. Da kvinderne kom ud til 
graven påskemorgen, var den tom. Eller rettere: I 
graven var der et englebudskab, et evangelium, et 
glædeligt budskab. Et ord, vi ikke kan sige af os 
selv, men som Gud må lade en engel, sit særlige 
sendebud, forkynde: »Vær ikke forfærdede I søger Je-
sus af Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er 
ikke her.«

Den korsfæstede er den opstandne. Langfredag og 
påskedag hører sammen. Der er ingen vej udenom 

langfredag, der er ingen vej uden om døden, som 
menneskelivets vilkår. Men der er en vej igennem. 
Den vej gik Jesus, og han tog hele skaberværket 
med til fornyelse og genoprettelse. Bevægelsen går 
nu fra kirkegården til kirken. 

Jesu opstandelse er det oprindelige skabelseslivs 
sejr over døden. Bevægelsen fra død til liv vendes 
om og bliver til bevægelsen fra liv til død. Og Gud 
har skabt foråret for at denne bevægelse skal blive 
levende for os. Gud har skabt årets gang for dets 
egen skyld, men også for at dramatisere kærlighe-

dens bevægelse: »Som forårssolen 
morgenrød stod Jesus op af jordens skød 
med liv og lys tillige…« Som Jesu grav 
blev tom, er alle vore grave blevet 
tomme. De døde er nu hos den op-
standne. Det glædelige påskebud-
skab skænker os en forsmag på det 
forsonede og genoprettede opstan-
delsesliv, hvor den korte sommer-

nat er blevet en evig og indholdsrig sommerdag.

Der er mange smukke påskesalmer. Men den 
skønneste er efter min opfattelse Grundtvigs Ver-
dens igenfødelse (DDS 235), for i den udvides påske-
budskabet til at gælde hele skaberværket, hele uni-
verset. Ild og vand og luft og jord synger påskesal-
mer. Livets varme sejrer over døden og priser den 
opstandne. Døden har mistet sin brod. Paradiset er 
lukket op for ethvert menneske. Hvert eneste 
menneske! For enten har hele menneskeheden del 
i forsoningen, opstandelsen og genoprettelsen – 
eller også har intet menneske. Jesu opstandelse be-
tyder, at verden genfødes, og at vi genfødes til et 
levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de dø-
de. 

Fra kirkegården sendes vi ind i kirken. Og fra kir-
ken sendes vi ud i verden, ud i resten af vort liv 
med evighedshåbet, som vi kan dele ud af til de 
mennesker, vi møder. Vi sendes ud til de øjeblik-
ke, der fyldes med glansen fra evigheden. Vi kan så 
slutte med bønnen til vor frelser og forsoner: 
»Ræk mig hånd, når øjet brister! Sig: vi går til Paradis!«

(Denne prædiken er hentet fra Kaj Mogensen: »Liv og 
tro. Prædikener«, udgivet på Aros Forlag, 2014 og gen-
gives her med de pårørende efterladtes tilladelse. Henvis-
ningerne til Højskolesangbogen (HS) gælder Højskole-
sangbogens 18. udgave)

Der må være en
 kærlig magt, som ud 

af intet kalder 
livet frem...
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»SELV ER HAN LYKKELIG I THY«
Denne udgave af Sognenyt er lidt særlig. Vi har 
dedikeret den til Kaj Mogensen, som døde d. 
6.11.2021, 79 år gammel. Kaj Mogensen var præst 
ved kirkerne i Lodbjerg, Ørum og Hvidbjerg Ve-
sten Aa i årene 1985 - 2011. Enhver, som kender 
til Klitsognene og Kaj Mogensens virke som 
præst, vil ganske sikkert være enig i, at han satte 
sig helt særlige spor, både i sognene og i sit øvrige 
virke. 

Derfor denne særlige udgave af Sognenyt. 

Cand.theol., seminarieadjunkt, lektor på Dan-
marks Lærerhøjskole, censor, de-
battør, skribent, doktor theol. og 
harmonikaspiller. Disse og mange 
flere fine titler kan føjes til Kaj 
Mogensens navn. De fleste af os 
kendte ham dog først og fremmest 
som præst og som: Kaj. 

På min boghylde med gamle un-
dervisningsbøger til faget religion 
i gymnasiet og hf fandt jeg bogen »Hinduisme i 
fortid og nutid«, udgivet i 1974. Bogens forfatter 
var såmænd Kaj Mogensen, ligesom han også står 
som forfatter til en tilsvarende undervisningsbog 
med titlen »Folkets opium - kristendom og kom-
munisme«. 

De færreste vil måske forbinde Kaj med formid-
ling af fremmede religioner - og ateisme for dén 
sags skyld, men det viser blot hans store bredde. 

Kaj var både folkelig og lærd i ordenes egentlige 
og ægte betydning. I den forstand var han et 
usædvanligt menneske, som kunne rumme det 
hele - fra harmonika til doktordisputats. Men han 
var altid helt sig selv. Han spillede ikke roller, men 
gik med autenticitet ind i såvel folkelige som eli-
tære sammenhænge. Nærværende, ivrig og enga-
geret.

Lad det være sagt lige ud: han var både udskældt 
og elsket, forkætret og beundret for sit mod og sin 
integritet, selv i de vildeste storme.  

Han var på én gang tæt og uløseligt forbundet 
med sin menighed og det almindelige liv på jord 

og samtidig befandt han sig i en konstant kom-
pleks teologisk refleksion og diskussion, ikke 
mindst i Kristeligt Dagblad. Offentlighedens Kaj 
var en skarp og vedholdende debattør.

Kaj kunne ikke forlige sig med ideen om en Gud, 
der fordømmer og henviser syndere til Helvede. 
Hvis Gud er almægtig, god og uendelig kærlig, 
kan han ikke dømme nogle til evig fortabelse. 
Med andre ord så afviste Kaj ideen om den dob-
belte udgang - at nogle går til frelse og Paradis, 
mens andre henvises til dom og Helvede. For Kaj 
var Gud ren kærlighed og tilgivelse og ikke en 

hævngerrig og sadistisk gud. Kaj 
benægtede fortabelsens mulighed.

Kaj var siden barndomsårene ble-
vet fortrolig med H.C. Andersens 
eventyr og øvrige forfatterskab. 
Just H.C. Andersen blev hans sto-
re og gennemgribende inspiration, 
også i det teologiske synspunkt. 

Doktordisputatsen »Livet - det dejligste eventyr«, 
som Kaj forsvarede i maj 2018, var et overmåde 
omfattende arbejde med afsæt i både litteraturlæs-
ning og teologisk fordybelse med H.C. Andersens 
forfatterskab som omdrejningspunkt. Ingen tvivl 
om at Kaj udover inspirationen fra H.C. Andersen 
også følte et åndeligt slægtskab med den store dig-
ter og forfatter. Det blev nærmest symbolsk, at 
han i det beskedne barndomshjem på Christians-
havn lærte Andersen at kende ved at læse den ene-
ste bog, der var i hjemmet, nemlig Andersens 
eventyr, og for kun 4 år siden erhvervede Kaj så 
doktorgraden på Andersens teologi. Ringen slut-
tet og livsværket fuldendt.

Og så var der vores Kaj, den folkelige, milde og 
nærværende præst, som blev et aktivt og nærvæ-
rende midtpunkt i sognelivet gennem godt 25 år. 
Man kan måske udtrykke det på dén måde, at han 
levede sin kristne tro ud i bredspektret begejstring 
over livet. Der var sorger og glæder. Der var men-
nesker, liv, død, musik, kunst, poesi. Der var alvo-
ren og humoren, selvironien, historierne.

Og så var der vores 
Kaj den folkelige, 

milde og nærværende 
præst...
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HILSEN FRA MENIGHEDSRÅDET 
Menighedsrådets arbejde er stadig præget af, at præstestillingen ikke er besat. Vi er blevet lovet, at 
der nu skulle ske noget, men har ikke fået at vide, hvorfor en stilling, der i har været ledig siden 1. 
december 2020, stadig ikke er opslået. Vi kan ikke gøre så meget andet end at presse på, hvad vi gør 
så meget, vi kan. Jeg ved, at menighedsrådene i Stenbjerg og Sønderhå har det på samme måde.

I mellemtiden prøver vi at holde gang i øvrige aktiviteter. Det gælder ikke mindst sangaftenerne 
som vi i periode måtte lukke ned på grund af restriktioner. Vi håber, at alle vil bakke op om de 
aktiviteter, der gennemføres.

Niels Vase
Formand for menighedsrådet ved Klitkirkerne

Ideerne myldrede frem og aktiviteterne var mange 
ved siden af præstegerningens essens: gudstjene-
sten og det kirkelige liv.

Ingen kan bære så meget på egne skuldre. Kaj hav-
de gennem alle årene Ina med sig, hos sig og bag 
sig. Ina gik ind i arbejdet som præstekone på den 
gode gamle og gedigne måde. Hun var der for 
ham, som hun var der for alle i sognet. Og for den 
store familie. 

Ingen Kaj uden Ina!

»Selv er han lykkelig i Thy« stod der poetisk om 
Kaj Mogensen i en artikel i Kristeligt Dagblad i 
maj 2018.

Nu hviler han på Ørum Kirkegård. Her er ingen 
dobbelt udgang, men Maja Lisas kors og udsigt 
over det karske og smukke sølandskab med Ørum 
og Flade søer. Bag søerne er havet. 

Født på Christianshavn - og lykkelig i Thy.

Else Bisgaard
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KAJ MOGENSEN IN MEMORIAM 
 Santa Lucia den 13.12.2021

Foran mig lige nu efter tredje søndag i advent har 
jeg stående et gult æggebæger på en blå keramik-
flise ved siden af en rød tallerken med et granat-
æble i flere rødbrune nuancer.

For to uger siden gravede jeg 3 erantis op og plan-
tede dem i det gule æggebæger med lidt muldjord 
omkring og i dag på Santa Lucia dagen har de små 
erantis rejst sig op med deres gyldne kronblade og 
med en lille præstekrave af grønne blade. Et lille 
eventyr af H.C. Andersen og et billede som gør 
Kajs tilstedeværelse i mine tanker levende. 

Ligesom han forstod skønheden og dybden i det 
små forstod han i det store at løfte os op med sine 
fortolkninger af Biblen og livets hemmeligheder.

Når tingene kunne forekomme én komplicerede 
og uforståelige så formåede han at se og fortælle 
om en sammenhæng som gav os ro og glæde over 
at leve. 

Jeg har været privilegeret i mit samarbejde med 
Kajs tanker og skrifter, som jeg har fået lov til at 
illustrere både som omslag og indhold.

Det værk som ligger mit hjerte nærmest i vores 
samarbejde med bøger er nok »Opstandelseslyset« 
- må jeg også kalde det »Prædikerens Bog«.

Dette samarbejde på bogsiden var todimensionelt, 
men den anden store glæde jeg har haft med Kaj er 
i 3 dimensioner, nemlig mine udsmykninger til 
hans rum. For Kaj levede i sine kirker med sin me-
nighed og dennes omgivende natur i det tredi-
mensionelle rum.

Man var omgivet af de fugle, som han elskede og 
fulgte som sine børn, årets gang med jordens væk-
ster var en integreret del af hans liv og han forstod 
at lade denne indsigt og glæde formidles videre til 
sin menighed. Hans åbenlyse musikalitet smittede  Maja Lisa Engelhardt: Træet.  

På prædikestolen i Lodbjerg Kirke.

 Maja Lisa Engelhardt: relief i bronze,  
sidefløj på prædikestolen i Lodbjerg Kirke.

8
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Maja Lisa Engelhardt: Kristi ansigt. På 
prædikestolen i Lodbjerg Kirke

han videre til sine børn og Ina, der gav ham inspi-
ration til deres smukke samliv. 

Hans dybe naturglæde delte han med åens isfugl 
og til det sidste med sin hund Trine. Den å nær 
hans hus var som en hjertepulsåre i hans daglige liv 
og univers.

Vores første møde var omkring min udsmykning 
til Lodbjerg Kirke og blev en af de udsmykninger 
som står mit hjerte nærmest. 

Den sidste udsmykning var til Ørum Kirke. Mit 
store bronzekors som ser ud over fjorden og står 
på en granitsten fra egnen. Det er et triumfkors, 
tomt for Kristus som er opstået. Kajs grav er ved 
dets side. 

Maja Lisa Engelhardt

UDFLUGT TIL VENØ
Tirsdag d. 7. juni drager vi på udflugt til Venø. Per Mikkelsen – vores præst i 2021 – bor på Venø, 
og han vil vise os, hvad der er at se på Venø. Vi skal besøge kirken, se østersopdræt, se Nordøen og 
så skal vi selvfølgelig spise Venøbøf på kroen. Vi skal også besøge et galleri, som Per Mikkelsens 
kone har. 

Vi håber på en rigtig god tur.

Turen er ikke gratis, men prisen var ved udgivelsen af Sognenyt endnu ikke udregnet.

OBS: Tilmelding senest d. 3. juni til Vera tlf.  50952713.
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Det er vores faste overbevisning, at Aladdins Hule, 
i daglig tale kaldet Hulen, var et af Kajs hjertebørn.

Sjældent var vi på en vagt, hvor ikke Kaj pludseligt 
dukkede op for at hilse på og få en hyggelig snak 
med de frivillige, selv om han havde en vagt selv i 
løbet af ugen. Manglede han at få en afløser, ja, så 
kom han i stedet. Var brødet sluppet op til kaffen, 
kunne han finde på at sige: »Jeg smutter lige 5 minut-
ter«. Så var han tilbage med indkøb, som han ikke 
selv kunne spise af. Kaj var aldrig karrig med sin tid, 
selv om han havde mange andre jern i ilden ved si-
den af Hulen.

Det var svært at sige nej, når Kaj ringede om en 
vagt, for nej var vist ikke at finde i hans egen mund. 
Var en frivillig syg og måske indlagt, kom Kaj på 
besøg, oftest med en blomst. Ønskede vedkom-
mende en andagt, kunne det også lade sig gøre. Kaj 
var altid præst og præst for alle, selv om hans ansæt-
telse i folkekirken sluttede, da han fyldte 70.

Huleaftenerne var også hans påfund med sang og 
god musik af både Savværket, Eivind og Finn og 
mange andre, som Kaj fik til at underholde ganske 
gratis, hvor overskuddet går til Fristedet.

Aftenerne er altid velbesøgte; undertiden kommer 
tilhørerne allerede en time før start for at få en god 
plads, og alle blev budt hjertelig velkommen af 
ham. Der var altid en god stemning, for Kaj var god 
for mange vittigheder undervejs i aftenens løb.

Ikke nok med huleaftener, for Kaj kerede sig meget 
om det sociale sammenhold blandt os frivillige. 
Som eksempel herpå var der en lørdag i hver må-
ned, hvor Ina og Kaj inviterede til eftermiddags-
kaffe i Morup Mølle. Efter dejligt kaffebord blev 
der sunget fra Højskolesangbogen med ledsagelse af 
Kaj på harmonikaen, og der fandtes næppe den 
sang, han ikke kendte. 

Havde man psykiske problemer, kunne man også 
roligt komme til Kaj.

Et af årets højdepunkter i Hulen var, når vi skulle 
på studietur/udflugt. Når stedet var bestemt, kørte 
Ina og Kaj afsted i forvejen for at researche og plan-
lægge. Vi skulle altid besøge et par kirker, hvor 
præsten eller en anden fortalte lidt om kirken; der 
skulle arrangeres prøvesmagning på et spisested og 
genbrugsbutikker besøges. Intet blev sparet; der var 
fuldt program på dagen. Desværre nåede Kaj ikke at 
deltage i den sidste, der gik til Løgstør og Nibe. 
Han var til undersøgelse på sygehuset, men så tog 
Ina bare over.

Tusind tak til både Ina og Kaj for de mange timer 
og det store engagement, I har lagt og brugt i Hu-
len, og æret være Kajs minde.

Han vil blive savnet.                                                               
På de frivilliges vegne 

Jenny

TIL MINDE OM KAJ 
 vores mangeårige leder af Aladdins Hule
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I begyndelsen var det Kaj Mogensen, senere blev 
det Kaj.

Kaj var først og fremmest menneske med alt, hvad 
det indebærer af sorger, glæder og udfordringer.

Dernæst teolog, én af de bedste i landet og en for-
midabel formidler af det kristne budskab. Det var 
berigende og livgivende at høre Kajs prædikener, 
for der var noget at komme efter. Han prædikede 
for alle og brugte derfor ikke fremmedord i sine 
prædikener. Men han udtalte også, at han først og 
fremmest prædikede for sig selv. Kajs prædikener 
var lyse, poetiske og oplivende, 
måske som modvægt til et sind, der 
nok var en anelse depressivt, om-
end det for det meste var gemt 
godt af vejen. Når han spillede har-
monika, hvilket han ofte gjorde og 
var god til, tittede vemoden frem 
og blev synlig for den opmærk-
somme lytter og tilskuer.

Kajs konfirmander elskede ham; 
der var rift om at gå til præst i Svankjær, også selv-
om man boede i Bedsted. Konfirmanderne var på 
adskillige udflugter, heraf flere med overnatninger i 
København og Aarhus. Og konfirmationerne blev 
lagt allersidst på sæsonen, så alle fik mest muligt ud 
af undervisningen. En mindeværdig tid for både 
konfirmander og deres forældre.

Kaj var en slider. Folk troede, sagde han, at alting 
faldt ham let og ubesværet, men i virkeligheden ar-
bejdede han fra tidlig morgen til langt hen på afte-
nen og holdt meget sjældent fri. Fast arbejdstid eller 
en ugentlig fridag havde han kun en skuldertræk-
ning tilovers for.

Men han elskede naturen; den var hans frirum og 
inspirationskilde, og han var glad for at gå på jagt og 
kigge på fugle.

Kaj stillede høje krav til sig selv og blev sjældent 
helt tilfreds. Men han var også sin egen herre og 
hurtig til handling, som da han købte orgelet i 
Hvidbjerg v.Aa kirke uden at spørge rette vedkom-
mende om lov. Han var i besiddelse af en naturlig 

autoritet, som sammen med hans høje intelligens 
betød, at man skulle stå tidligt op, hvis man var 
uenig med ham, for man kunne meget nemt blive 
den lille.

Kajs arbejdsevne og -disciplin betød, at han over-
kom utrolig meget. Han holdt mange foredrag, 
især om Astrid Lindgren, H.C. Andersen og om 
Frelse og Fortabelse. Han var censor og censorfor-
mand  ved Det teologiske Fakultet og underviste på 
Præstehøjskolen i Løgumkloster, ligesom han ar-
rangerede kurser for lægfolk i Aalborg stift, holdt 
spændende studiekredse i præstegården og tog på 

udlandsrejser med menigheden. 
Det var vigtigt for ham at være så 
rummelig, at han kunne nå alle 
uanset forudsætninger og begavel-
se, og han havde stor glæde af at 
glæde andre.

Således var hans gudstjenester for 
udviklingshæmmede i Lodbjerg 
kirke tilbagevendende højdepunk-
ter både for ham og de handicap-

pede, som kunne genkende ham fra år til år.

De fik også fornøjelse af Kajs og savværkets musik 
på Helligsølejren, ligesom utallige plejehjem og 
forsamlinger i en stor del af Jylland har haft det.

Kaj skrev mange bøger; til skoleelever og konfir-
mander og på højt fagligt niveau, hvilket gjorde 
ham kendt i hele landet. Hans prædikensamlinger 
blev for mange en guldgrube af ord, der kunne bru-
ges Til trøst og glæde, hvilket også var titlen på én 
af samlingerne.

Alt dette uden at forsømme sin præstegerning i tre 
små sogne langt ude i det fattige nordvest. Sognene 
blev passet til punkt og prikke og med langt flere 
arrangementer, end vi kunne forvente.

Kajs liv var jævnt, muntert og virksomt, og selvom 
han kunne begå sig både på de bonede gulve og i de 
lave hytter på de sandede jorde, tror jeg, han fore-
trak de sidste.  De krævede ikke det jakkesæt, som 
han ikke ejede, og han kunne føle sig tryg der i om-
givelser, som mindede om den arbejderverden, han 

MENNESKE FØRST

Kaj var først og 
fremmest menneske - 

med alt hvad det 
indebærer af sorger, 

glæder og udfordringer
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voksede op i. En opvækst, som kunne få ham til at 
tvivle på, om han var god nok. Han brød sig ikke 
om pomp, pragt og processioner.

Var det derfor han slog sig til ro her, den højt bega-
vede christianshavner, der ragede op både i landska-
bet og i åndslivet og kunne have fået de højeste em-
beder i folkekirken?

Svaret blæser måske i vinden, der suser hen over 
Kajs grav på Ørum kirkegård, men jeg tror, det ly-
der sådan:

Han var vores præst; han var én af os!

Signe Grud

SANGAFTENER I SOGNEHUSET
Sangaftenerne starter kl. 19.00 og slutter kl. 21.00, og undervejs er der kaffe. Vi håber, at mange 
igen vil støtte op om disse aftener, og alle er selvsagt velkomne.

Vel mødt, på menighedsrådets vegne
Kristian

Mandag d. 7. marts: »Melodien der ikke blev væk…«
v. Peter Ubbesen, musiklærer på Thisted Gymnasium, Lodbjerg
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? Og 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, 
Bedsted og Snedsted
Kim Larsen har om nogen bundet danskerne og generationer sam-
men 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.
Vi skal synge Larsens sange i Højskolesangbogen, men Kristian ta-
ger også et fyldigt sangark med og sin lillebror med sin guitar. Og 
så kan det ikke gå helt galt.

12
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Hvor fiskehejren har sit hjem
i høje graners top,
hvor rappe rådyr titter frem
og hastigt springer op,
hvor blæsten bruser ind mod land
og tager bølger med,
som spreder rav i strandens sand,
der har vi vores sted.

Hvor fyret stolt og stille står
og blinker klart ved nat,
hvor klitter ud til havet når
og gribes af det fat,
hvor solen stille synker ned
bag Vesterhavets rand,
så alting ånder ro og fred,
der har vi vores land.
 
Hvor kirken ligger gemt i ly
bag klitplantagens træer,
og klokker klinger højt mod sky
og høres fjern og nær,
hvor vibeskrig og gøgekuk
bli’r blandet i et kor,
hvor rosen blomstrer vild og smuk,
ja, det er her vi bor.

 Hvor glade unger tager bad
udi Per Madsens kær,
mens spætter hakker middagsmad
i skovens grønne træer,
hvor ræven listigt lister sig,
så ingen Mikkel ser,
og redder sig en gåsesteg,
så er vi lige her.

Hvor vinteren kan være hård
med kulde mod nordvest,
når stormen over landet går,
ja, her er megen blæst,
hvor alle træer vender sig
og hælder lidt mod øst,
ja, her bor altså du og jeg
ved Vesterhavets kyst.

Skønt her er mere sand end jord,
og skønt vi er så få,
vi elsker stedet, hvor vi bor,
og skønner vel derpå,
for her er sammenhold og fest,
musik og sang, revy,
så vær i dag nu vores gæst
her midt i vores by.

Ja, Ørum, Lodbjerg, Svankjær by
og Istrup, Madsted med
og Morup Mølle, godt i ly
ved Hvidbjergåens bred,
fra Lodbjerg fyr til Lyngby strand
den hele herlighed,
vi elsker vores skønne land,
ja, det er vores sted.

Kaj Mogensen: »Fiskehejrens sang«, 1997
Mel. »En sømand har sin enegang«

13
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Man kan ikke gøre et menneskeliv op med ord. Et 
menneskes betydning unddrager sig den begræns-
ning, som kan rummes i talte og skrevne sætninger, 
fordi den rækker ud over, hvad ordene kan rumme 
– og dybere ind, end erindringen kan beskrive.

Vi kom til Vestervig Præstegård i august 1994; og 
jeg mødte Kaj Mogensen for anden gang samme 
måned. Første gang var mere end 12 år tidligere, 
ved eksamensbordet på Det Teologiske Fakultet 
ved Aarhus Universitet, hvor han var censor ved 
min eksamen i Det nye Testamentes teologi. Nu var 
det i egenskab af nærmeste kollega i provstiet; den, 
jeg skulle veksle afløsninger med ved ferier og fri-
dage. Der viste sig straks en ulighed. Kaj var ikke 
god til at holde fri; og gennem alle årene havde jeg 
en kronisk dårlig samvittighed over at han kom til 
at afløse mig mere end jeg ham. Det udjævnede sig 
lidt i hans sidste præstetid; men gælden blev aldrig 
bragt helt ud af verden.

Der er mennesker, man blot møder. Endda men-
nesker, man samarbejder med i årevis, men aldrig 
får andet end et høfligt forhold til. Og så er der 
dem, der sætter sig fast i ens horisont, som holde-
punkter, der altid bringer inspiration og dybde i 
såvel arbejdsliv som eksistens. Fordi de bliver en le-
vende del af det, begge dele kommer an på. Men-
nesker, som kan rumme forskellighed i synspunkter 
og tilgang, men med hvem man kan dele den 
grundlæggende optagethed af, hvad det hele egent-
lig drejer sig om. Sådan var det at have Kaj Mogen-
sen som kollega, nabo og fagfælle. Med ham kunne 
man drøfte teologi i dybden og kirkeliv og kristen-
dom i bredden.

I Thy findes stadig en kirkelig sognebevidsthed. 
Man holder sig til kirken, der, hvor man bor, og går 
nødig andre steder hen. Det var almindelig kendt, 
at hos Kaj Mogensen var der et kirkeligt åndehul, 
som gav luft til dem, der af forskellige grunde ikke 
fandt sig hjemme i deres egen sognekirke. Forenet 
med, at Kaj heller aldrig sagde nej til nogen, fik han 
uforholdsvis mange bryllupper og dåb udensogns 
fra – og med tiden også en valgmenighed omkring 
sig af folk, der kun havde ham som tilknytning til 

klitsognene. Og til folkekirken i det hele taget. Det 
sidste er det vigtigste. Den måde, Kaj Mogensen 
var præst på, rakte ud til de forskelligste mennesker, 
og gjorde det uden forskel. Både de oversete og de 
uglesete blev set af ham.

Kaj Mogensen havde den luksus ikke at have for 
meget, han skulle. Antallet af kirkehandlinger, 
konfirmander og kirkebogsførsler i klitsognene var 
tilpas beskedent til at han både kunne gøre det dag-
lige med omhu, men også finde tid til at holde sit 
fag vedlige. Han læste stort set alle de teologiske 
bøger, der udkom, og tog del i den kirkelige debat. 
I en årrække var han formand for det teologiske 
censorkorps, og drog helt til Nuuk for at undervise 
ved den grønlandske præsteuddannelse. Han mar-
kerede sig med et lidenskabeligt studium i Det nye 
Testamentes forkyndelse - med bogen Frelse og 
Fortabelse (2012) og med tobindsværket om kri-
stendommen hos H.C. Andersen, Livet, det dejligste 
eventyr - som indleveredes som teologisk disputats 
og vandt ham den teologiske doktorgrad i 2018.

Som kirkegænger hos ham undredes man af og til 
over, at den dybe teologiske refleksion ikke kom 
stærkere til udtryk i hans prædikener. De var, i or-
dets bedste mening, enfoldige. Liturgisk akkura-
tesse og krævende salmevalg interesserede ham ik-
ke; men der var altid en vederhæftighed, der sam-
lede det hele til en gyldig gudstjeneste. Hans me-
nigheder gennem mere end et kvart århundrede er 
ikke blevet dårligt betjent.

Han tog sin del af fælles opgaver i provstiet - konfir-
mandtræf på Svankjær Efterskole, formandshvervet 
for Sydthy Kirkehøjskole, plejehjemsgudstjenester i 
Taabel og på Sct. Thøgersgaard og sagde aldrig nej 
til at holde et foredrag hverken i sogne- eller missi-
onshuse.

I taknemmelighed over 27 års nabosamtaler med 
Danmarks måske sidste ægte præstegårdsteolog - 
som talte sandt om småt og stort og jævnt om alt 
det høje - må disse linjer stå som rids i skitsebogen 
til hans portræt. Æret være Kaj Mogensens minde!

Jørgen Kjærgaard

TIL MINDE OM KAJ MOGENSEN
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Han var det bedste 
man kan sige om et 

menneske. Han var sig 
selv i oprigtighed.

Når jeg indledningsvis drister mig til at betegne 
Kaj Mogensen som en stilfærdig ildsjæl, skal det 
ikke misforstås i retning af konfliktskyhed. Han 
var konstant til stede i sit engagement. I den be-
tydning var han en ildsjæl. Som jeg har kendt Kaj 
Mogensen, gik han aldrig på akkord i forhold til 
det, han stod for og kæmpede for. Det gjaldt i alle 
de sammenhænge, som kendetegnede hans vidt-
spændende virke: Som teolog, som pædagog, som 
sognepræst. De tre områder favner en helhed, som 
tillige omfatter kunst, poesi, litteratur og musik.

Nu følger et eksempel - Kaj 
Munks forårsvise »Den blå ane-
mone«, den sidste strofe, der er 
højdepunktet:

For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den  la´r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Den lille anemone
hvor er vor skaber stor.

Kaj Mogensen kommenterer: »Kaj Munk skrev 
ikke oprindeligt »din skaber«, men »vor skaber«, 
for Gud har skabt den blå anemone, himlens fugle, 
markens liljer og hvert eneste menneskebarn.«

Også her føres begyndelsen og afslutningen sam-
men: nutidsglæde og fremtidshåb. Evighed i øje-
blikke. Øjeblikke med evighed. Det mindste - den 
lille blomst - er tegn på det største. Guds skabel-
sesunder. 

»Der er tusindvis af tegn. Livet er en opdagelses-
rejse.« 1 

»Livets mening og mål er kærlighed.« 2

Det gælder nu og i evigheden. Den vished deler 
jeg med Kaj Mogensen. Den var den berømte røde 
tråd i hans teologiske lærdom, i hans pædagogiske 
indsigt, i hans klare og trøsterige forkyndelse. Så 
er det sagt. Som sagt.

Det var altid en glæde og berigelse at møde Kaj 
Mogensen og at tale med ham. Han var til stede 
med en veloplagt opmærksomhed. Aldrig retha-
verisk eller dogmatisk bedrevidende. Hans humor 

og selvindsigt gjorde det umuligt. 
Han var det bedste, man kan sige 
om et menneske. Han var sig selv i 
oprigtighed.

Der er en erindring, som lyser i 
mit sind. Mit første besøg i em-
beds medfør var i Hvidbjerg Ve-
sten Aa, 4. søndag i advent 1991. 

Et nyt orgel skulle tages i brug. Det blev en herlig 
søndag med organist Ina Mogensen, som på bedste 
vis lod orglet lyde. Efter gudstjenesten var der kir-
kekaffe i præstegården med godt rugbrød med på-
læg. Derefter var der fællessang fra Højskolesang-
bogen. Sognepræsten ledsagede sangen med har-
monika og livfulde kommentarer. Sådan var han. 
Min gode ven Kaj Mogensen.

Søren Lodberg Hvas
Biskop over Ålborg Stift 1991 - 2010

KAJ MOGENSEN 
– EN STILFÆRDIG ILDSJÆL

1 Citat fra »Opstandelseslyset« af Maja Lisa  
Engelhardt og Kaj Mogensen side 96.
2 »Opstandelseslyset« side 114
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MINDEORD OM EN VEN
Der lå en krøllet seddel i min jakke, da jeg kom 
hjem efter Kajs begravelse og samværet i Hurups 
Altmulighus en kold novemberdag i 2021. På sed-
len stod der stikord om noget af alt det, Kaj og jeg 
havde oplevet sammen gennem årene, fra de bø-
ger, vi skrev sammen, til kursusvirksomhed, kol-
legaskabet og de mange timer, hvor vi bare
snakkede sammen om stort og småt. Jeg fik ikke 
afleveret stikordene og talen den dag, og der er 
helt sikkert andre, der har haft det på samme må-
de. Der blev ikke plads til det alt sammen. Men vi 
sang. Sange, der ikke var blevet plads til i kirken, 
sange om Gud og mennesker og sange om fælles-
skab. Alt sammen viste det, at nok var Kaj en lærd 
mand, og nok havde han mange sære ting for. De 
nære ting og det nære fællesskab blev ikke glemt. 
Tværtimod. Vi hørte efterklangen den eftermid-
dag i Hurup…
 
Kaj var arbejderdreng fra Christianshavn, men 
han bevarede umiddelbarheden og optagetheden 
af de nære ting, af mennesker og situationer, han 
stod over for som medmenneske, teolog og præst. 
Gennem skiftende tiders formuleringer og opfat-
telser forstod han at give mening til kirkens gamle 
ord også for mennesker i vor tid.
 

En sommerdag for længe siden kom Kaj på besøg 
hos os. Det kom han og Ina af og til. Men den dag 
havde han et særligt ærinde. Han skulle låne et 
slips. Han skulle til ”slipsefest”, som han sagde. Til 
daglig undrede han sig over, hvordan folk lod for-
mer og vedtagelser styre deres liv. At trænge ind 
bag facaderne og sammen med sine tilhørere at ar-
bejde med livets egentlige indhold gav sjældent 
plads til slipsefester!
 
Måske var det også denne bestandige lyst til at 
skrælle udvendighed og vedtagne normer bort, 
der fik ham til i årevis at arbejde med digteren og 
arbejderdrengen fra Odense, H. C. Andersen, et 
arbejde, der for få år siden skaffede ham en dok-
tortitel.
 
Hvad har man egentlig sine venner til? Til at bru-
ge – og måske en gang imellem misbruge en smu-
le. Hjemme hos os har vi både brugt og nok også 
misbrugt præstefamilien fra Svankjær. Det er jeg i 
dag taknemmelig for, at vi fik lov til.
 

Henning Fogde 
bl.a. tidl. rektor ved Nr. Nissum Seminarium

FORÅRSKONCERT MED 
KLITSOGNENES FAMILIEKOR

Det er forår, og alting springer ud, og Klitsognenes Familiekor inviterer til koncert og forårsfæl-
lessang i kirken i Svankjær tirsdag den 10. maj kl. 19.30.

Klitkoret vil synge fra deres fine repertoire, og sammen skal vi alle synge nogle af de mange gode 
forårssange, vi har.

Adgang gratis - men med mulighed for at give et frivilligt bidrag.

På korets og menighedsrådets vegne 
Kristian
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Jeg syntes, det var snyd, at min lillebror med sit 
konfirmandhold fik lov til at komme helt til Kø-
benhavn. Det var snyd, fordi vi ikke oplevede det 
samme, da jeg gik til præst i 1983/84. De besøgte 
endda Christiania, og var på den berygtede Isted-
gade, hvor de snakkede med en gadepræst. De be-
søgte kirker alle vegne. Var i Viborg Domkirke 
samt nogle moderne kirker rundt omkring. Hu-
sker blot, at vi andre 3 år tidligere sad i konfir-
mandstuen og lærte salmevers, sang og snakkede 
- og at min klassekammerat Thomas til alles mor-
skab læste højt: fra Herodes til PÍLlatus, samt at 
præsten kunne »lave planke« ved 
bordet: altså løfte sin krop ud-
strakt i vandret plan blot med 
hænderne placeret på bordet. Ret 
sejt!

Min bedstemor syntes også meget 
godt om »ham den nye præst«. 
Især fra tirsdagsklubben fortalte 
hun om mange gode oplevelser.

Jeg erindrer også noget med, at 
han og Ina gjorde mange gode 
gerninger - bl.a. for en gammel dame, Inge Beck, 
som jeg kendte gennem min bedstemor. De tog 
sig af hende på kærlig vis.

Der var også en prædiken en Juleaften, hvor Kaj 
havde taget en gammel sprælle-nisse med, som han 
havde arvet af sin far. En far, der trods små kår, 
havde givet dem varme, glæde og kærlighed. Så 
den medbragte, skrøbelige sprælle-nisse havde en 
særlig plads i Kajs jule-hjerte!

En anden gang havde han taget en julerose med fra 
præstegårdshaven. Kaj fortalte om dens kraft til at 
bryde igennem frossen jord og sne. Fortalt med 
hans behagelige stemme og varme smil og med 
glimt i øjnene. Alt passede godt til hans fortælling 
om Guds stærke kærlighed til os alle sammen!

Flemming og jeg blev viet af Kaj, hvis vi så til gen-
gæld ville deltage i forestillingen »Mød mig på Cas-
siopeia« på Bedsted Skole! Det var en kæmpe op-
sætning med over 100 mennesker, hvor Kaj var 
instruktør. Det var en stor oplevelse, der fik man-

ge lokale mennesker til at komme hinanden ved.

Han har døbt vore tre børn. Jeg kan huske, at han 
til dåbssamtalen, da Signe skulle døbes, fortalte 
mig, hvordan jeg skulle passe mine orkideer (som 
vi havde fået nogle af i barselsgave) - eller rettere 
Phalenopsis, som han belærte mig! Kaj selv satte 
sine i vandbad, mens han var til gudstjeneste om 
søndagen: altså i vand en times tid én gang om 
ugen. Rådet har jeg fulgt siden ofte med en tanke 
til Kaj, når jeg giver dem et ugentligt bad. Så lille 
en indsats mod til gengæld at kunne følge nye skud 
vokse frem og blive til smukke blomster, der kan 

nydes i flere måneder! Det er også 
lidt symbolsk: så lille en gerning 
for at få så meget igen.

Før Kaj blev vores præst, kom jeg 
kun i kirken ved særlige lejlighe-
der, men med Kaj som sognepræst 
i pastoratet skete der noget: efter 
vore børns barnedåb, sendte Kaj 
personlige breve ud til de døbte 
børn i sognene, når der var fami-
liegudstjenester i kirkerne en 4-5 

gange om året. »Tag mor, far og bedsteforældre 
med i kirken på søndag!« Tænk sig, at der var et 
brev i postkassen med Signes - og senere Frejas og 
Asbjørns håndskrevne navne på konvolutten - sti-
let lige netop til dem! Det var stort for de små 
kære børn. Det rørte jo også forældrene - så selv-
følgelig kom vi da, når børnene ligefrem blev invi-
teret personligt. Det var jo ikke kun børnene, som 
Kaj fik »vænnet« til at komme til gudstjeneste - og 
endda til altergang. ALLE er velkommen, blev der 
altid sagt! Det blev afslappet, naturligt at deltage i 
nadveren og i det hele taget at komme i kirken. 
Selvom børnene skulle komme til at støje lidt, så 
klarede Kaj det ofte med en finurlig kommentar - 
og mindede os alle om citatet: »lad de små børn 
komme til mig«.

Der var varme og smil - og harmonika-spil - og 
Kaj var ikke bange for at lave sjov med sig selv 
med det formål at nå ind til sine medmennesker - 
børn som voksne.

KAJ, SOM JEG HUSKER HAM 

Engang havde han 
taget en julerose med 

fra præstegårdshaven. 
Kaj fortalte om dens 

kraft til at bryde 
igennem frossen 

jord og sne.
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Kajs oversættelse af Astrid Lindgrens Idas sommer-
vise lærte han os i Lodbjerg Kirke en smuk som-
merdag, hvor børnene blev sendt udenfor for at 
finde blomster til udsmykningen i kirken den søn-
dag. Netop den sang har en særlig plads i Signes, 
Frejas og mit hjerte, fordi vi tre sammen var til 
gudstjenesten den søndag. Hvert forår får den 
come-back: vi synger helt spontant sangen om 
lille Ida, der puster liv til alt i Guds forunderlige 
natur, så alt bliver levende og smukt igen.

Jeg ser også glimt for mig fra mange fastelavns-
gudstjenester, hvor Kaj spillede harmonika samti-
digt med, at Ina sang for, mens menighedens børn 
og voksne sang, klappede og nogle dansede endda 
til: Han har den hele vide verden i sin hånd, Kom og 
syng med, vi skal takke og prise Gud, Måne og sol, vand, 
luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud og man-
ge andre sange, puttet ind på sangark sammen med 
de mere traditionelle salmer.

De to store kan også huske ham fra »Juletræsfest« i 
klubhuset og missionshuset, hvor han spillede har-
monika til alle de julesange og sanglege, han, Ina 
og vi andre kunne komme i tanke om. Det var nu 
så hyggeligt! Også ved juletræstænding på torvet, 
hvor vi sang ALLE versene fra Højt fra træets 
grønne top.

Kajs beundring for vores sted, naturen vi er bosat 
i, har sikkert også givet ham respekt fra mange lo-
kale. Beundringen kommer i den grad til udtryk i 
den af ham skrevne lejlighedssang, som stadig 
synges ved sammenkomster i området. Hvor fiske-

hejren har sit hjem i høje graners top. På den måde var 
Kaj med til at gøre os stolte over »vores sted« - 
langt før andre gjorde os stolte over Nationalpark 
Thy.

Til en sangaften, som Kaj stod for i organist Kir-
sten Madsens tid, fortalte Kaj om salmen: Tag det 
sorte kors fra graven - plant en lilje, hvor det stod.  Altså 
fjern det håbløse, mørke og triste og erstat det 
med skønhed, kærlighed, livskraft, troen og håbet 
på noget godt - det er, hvad Kaj har betydet for 
mig!

I mine øjne skabte Kaj fundamentet til, at vi har så 
rigt et sogneliv i Klitsognene. Den rare atmosfære 
med imødekommenhed, varme og humor er i den 
grad medvirkende til, at sognelivet blomstrer så 
smukt hos os, og at der rent faktisk kommer nogle 
til gudstjenesterne og øvrige arrangementer. Det 
må vi alle gøre vort til at værne om ved fortsat at 
bakke op - og ikke lade Corona eller mangel på en 
fast præst eller måske en delepræst ødelægge.

Det er også Kajs enorme arbejdsindsats, som har 
efterladt vore kirker i smukkere stand end før han 
kom. Lodbjerg og Hvidbjerg v. Aa i særdeleshed 
med farvesætning og kunstværker - og mere yd-
mygt i Ørum, hvor han selv ligger begravet tæt 
ved Maja Lisa Engelhardts kors.

Heldigvis har han også efterladt sig en dejlig fami-
lie, hvor de fleste er faldet godt til på egnen. Sam-
tidigt kan vi have glæde af deres engagement: Ina 
har siddet i menighedsrådet og kirkebladsudval-
get. Hun synger nu i Klitsognenes familiekor, li-
gesom datteren Anne og barnebarnet Sofie. Koret 
ledes af vores dygtige organist, sønnen Kristian, 
som også står for fyraftenssang og sangaftener og 
andre syng-sammen-arrangementer. Ved særlige 
lejligheder i kirken akkompagnerer sønnen Jakob 
endda også nogle gange på guitar og trompet.

I denne efterhånden lange periode med mangel på 
en fast præst har datteren, Anne Mogensen, påta-
get sig at stå for konfirmationsforberedelsen for 
vore konfirmander!

Så vi har alle meget at være Kaj og Ina taknem-
melige for.

Jette Stüker

Jettes orkidé - Phalenopsis - i vandbad.
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Sommeren 1984 fortalte vores præst Knud Sloth, 
at de ønskede nye udfordringer. Og allerede den-
gang begyndte rygterne om, at vi nok ikke skulle 
forvente, at der ville komme en ny præst, men hel-
digvis blev det ikke så alvorligt.

Stillingen blev opslået og der kom også en del an-
søgere.

Knud Sloth var formand for menighedsrådet i 
Hvidbjerg v. Aa, og var så inhabil i ansættelse af 
ny præst.

Jørgen var næstformand og derfor blev det ham, 
ansøgerne kontaktede ved interesse for stillingen. 
I den anledning, var vi nok nogle af de første, som 
Ina og Kaj  Mogensen besøgte,

Det gjorde de en eftermiddag og havde to friske 
drenge (Kristian og Jacob) med. Vi husker det som 
et meget hyggeligt besøg.

Det blev Kaj Mogensen, som blev valgt, og fami-
lien flyttede ind i præstegården kort efter, at Lis og 
Knud Sloth med familie var flyttet til Søllerød.

Kaj blev indsat i Hvidbjerg v. Aa kirke d. 4. no-
vember 1984.

Hvad det kom til at betyde for sognene og befolk-
ningen her, er umuligt at sætte pris på.

Sikkert er det, at Ina har været en fantastisk støtte 
for Kaj, hun startede et sangkor, som rigtig mange 
sangglade gerne deltog i. Ina var også i flere år kir-
kesanger i Ørum og afløste gerne i de to andre kir-
ker. Ina var også hende, der trakterede til det, som 
dengang foregik i konfirmandstuen.

Kaj og Edwin Nørgaard startede »Svankjær lille 
Savværk« - Kaj med harmonika og Edwin med 
sav. Senere kom Ina og Kaj’s drenge med trompet 
og guitar. De har glædet mange lokale og på pleje-
hjem vidt omkring. 

Sang og musik har fyldt meget i familien, og Kri-
stian, (en af »de friske drenge«) har nu været vores 
organist i flere år, og der fylder han pladsen virke-
lig godt. Vi håber, at han ikke kan undvære det! 
Jacob spiller med på trompeten ved festlige lejlig-
heder.

Vi har meget at takke for i de 27 år.

Vera og Jørgen Møller

KAJ MOGENSEN
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Jeg mødte Per Mikkelsen første gang umiddelbart 
før jul i 2020. Jeg tog til mødet i lidt dystert lune, 
landet var lukket ned, vores præst var rejst, og det 
var helt usikkert, hvornår der igen kunne blive 
normal aktivitet i samfundet.

Jeg tog derfra i langt bedre humør efter en god 
snak. Vi skulle selvfølgelig først tale om fælles be-
kendte (dem havde vi mange af ), inden vi kom til 
vores ærinde, som var at planlægge de kommende 
måneders aktiviteter.

Begyndelsen var svær, 30 minutters gudstjenester 
uden sang er en sær størrelse. Men trods alt bedre 
end ingenting. Senere blev det mere normale til-
stande. At menigheden trofast mødte op i kirken, 
var glædeligt og ikke mindst Pers fortjeneste. 
Hans evne til at formidle og hans lune var lige, 
hvad vi kunne bruge.

Hen på foråret gik det så godt, at jeg lidt forsigtigt 
spurgte, om han ikke havde lyst til at fortsætte ud-
over den tid, der var aftalt for vikariatet. Til min 
overraskelse afviste han det ikke straks, hvilket jeg 
tog som tegn på, at han befandt sig godt. Men se-
nere sagde han endegyldigt fra.

Vi skylder Per Mikkelsen en stor tak for indsatsen 
i en periode, hvor man ellers godt kunne forfalde 
til sortsyn.

Niels Vase
Formand for menighedsrådet

TAK TIL PER MIKKELSEN 

Per Mikkelsen. Foto: Peter Ubbesen
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BISKOPPEN HOLDER 
GUDSTJENESTE I 

SVANKJÆR
Aalborgs nyvalgte biskop, Thomas Reinholdt Rasmussen har 
taget imod en invitation til at holde gudstjeneste i Svankjær den 
24. april.

Nærmere oplysninger på hjemmesiden  
når programmet er fastlagt.

JUBILÆUM
Vores kirkesanger Ejgil Enevoldsen har i år 40 års 
jubilæum som kirkesanger ved Klitkirkerne - 
Hvidbjerg Vesten Aa, Ørum og Lodbjerg kirker.

Det var i maj 1982 Ejgil begyndte som kirkesanger 
og har gennem 40 år trofast passet hvervet. 
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KIRKELIGE HANDLINGER
Tillykke med dåben ønskes
• Nor Stade Lousdal
• Dines Marcussen
• Flora Marie Storm Pedersen

Vi har taget 
afsked med
• Kaj Mogensen
• Kjell Overgaard
• Irene Eli Jensen
• Thea Jørgensen
• Jørgen Mikkelsen

Flora Marie
 Storm Pedersen

Dines 
Marcussen

Nor Stade 
Lousdal
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KONTAKT
Ved forespørgsel om kirkelige 
handlinger som dåb, bryllup 
og bisættelse, kontakt graver 
Marianne Fyhring Johansen, 
tlf. 23 37 98 32, mail:  
graver@klitsogne.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

Kirkebladsudvalg:
Kirsten Christensen
Ole Per Christoffersen
Jette Stüker
Merete Poulsen 
Peter Ubbesen
Else Bisgaard (ansvarshavende 
redaktør) elsebi52@gmail.com

Mere info?
Se vores hjemmeside
www.klitsogne.dk  
 
Vi er også på Facebook.
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FORÅRSKONCERT 
MED KLITSOGNENES 

FAMILIEKOR
Det er forår, og alting springer ud, og Klitsognenes Fami-
liekor inviterer til koncert og forårsfællessang i kirken i 
Svankjær tirsdag den 10. maj kl. 19.30.

Klitkoret vil synge fra deres fine repertoire, og sammen 
skal vi alle synge nogle af de mange gode forårssange, vi 
har.

Adgang gratis - men med mulighed for at give et frivilligt bidrag.

På korets og menighedsrådets vegne 
Kristian

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

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. Kirkebi-
len bestilles på tlf. 97951273.
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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

 MARTS
Tirsdag  d. 1.  kl. 14-30 - 16.30 Tirsdagsklub, Anker Frederiksen fortæller   
    om sin tid som skovløber.
Tirsdag  d. 1.  kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag  d. 3. kl. 16.30 Fyraftenssang, Lodbjerg Kirke.
Torsdag  d. 3.  kl. 19.00 - 20.40 Familiekor.
Mandag  d. 7.  kl. 19.00 - 21.00 Sangaften - Melodien der ikke blev væk.
Torsdag  d. 10.  kl. 19.00 - 20.40      Familiekor.
Tirsdag  d. 15. kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag  d. 17.  kl. 19.00 - 20.40       Familiekor.
Mandag  d. 21.  kl. 19.00 - 21.00 Sangaften - En aften med Kim Larsen.
Torsdag  d. 24.  kl. 19.00 - 20.40       Familiekor.
Tirsdag  d. 29.  kl. 19.00 - 21.30       Hyggeaften. Sæsonafslutning.
Torsdag  d. 31.  kl. 19.00 - 20.40       Familiekor

APRIL
Tirsdag d. 5.  kl. 14.30 - 16.30 Tirsdagsklub, Karsten Fritzner, Boddum.   
    Vi har desværre måttet aflyse dette et par gange,   
    pga. corona, nu håber vi det må lykkes.
Torsdag  d. 7.  kl. 16.30 Fyraftenssang, Lodbjerg Kirke.
Torsdag  d. 7.  kl. 19.00 - 20.40 Familiekor.
Torsdag  d. 21.  kl. 19.00 - 20.40 Familiekor.
Torsdag  d. 28.  kl. 19.00 - 20.40 Familiekor. 

MAJ
Tirsdag   d. 3.  kl.  14.30  - 16.30    Tirsdagsklub, Birgit Kynde, Boddum, vil  fortælle   
    om  oplevelser i tiden i Klitsognene.
Torsdag  d. 5.  kl. 16.30 Fyraftenssang, Lodbjerg Kirke.
Torsdag  d. 5.  kl. 19.00 - 20.40 Familiekor.
Tirsdag  d. 10.  kl. 19.30 Forårskoncert: Syng foråret ind… ved Familiekoret.

JUNI
Tirsdag   d. 7.   Sogneudflugt til Venø, hvor Per Mikkelsen,   
    (vores præst i 2021) vil tage os med  rundt på øen.   
    Se omtale andetsteds i bladet.


