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JULI
Søndag den 3. juli kl. 9.00 
Lodbjerg, LTH

Søndag den 17. juli kl. 10.00 
Friluftsgudstjeneste i Lyngby, Jørgen Kærgaard

Søndag den 31. juli kl. 19.00 
Ørum, LTH

AUGUST
Søndag den 14. august kl. 10.30 
Lodbjerg, AKF

Søndag den 21. august kl. 9.00 
Ørum, AKF

Søndag den 28. august kl. 10.30 
Hvidbjerg Vesten Aa, AKF

SEPTEMBER
Søndag den 11. september kl. 10.30 
Hvidbjerg Vesten Aa

Søndag den 18. kl. 9.00 
Ørum

Søndag den 25. kl. 10.30 
Lodbjerg

KBN: Knud Bunde Nielsen
LTH: Lisbeth Thomsen
AKF: Annie Krog Foldager



22

DÅB, FOLKEKIRKE OG BISKOP
For et par år siden hørte jeg en radioreklame i en 
lokalradio. Det var en reklame for ateisterne. De 
sagde. at jeg hellere måtte blive ateist, for jeg troe-
de sikkert heller ikke på gamle bøger, som det blev 
udtrykt.

Nu er der ikke noget i vejen med gamle bøger. De 
kan ofte få ens øjne op for mange ting, som man 
ikke vidste i forvejen. Og det er jo godt. Men 
spørgsmålet er om, det virkelig er »gamle bøger«, 
der er grundlaget for tro og kirke? Er det den go-
de bog Bibelen, der er kirkens grund?

Grundtvig (1783-1872) tumlede med dette spørgs-
mål. Han levede i begyndelsen af 1800-tallet, hvor 
bibelkritikken for alvor begyndte at se dagens lys. 
En kritik, der betød, at man fik sværere og svære-
re ved at fastholde Bibelen som 
en ufejlbarlig helhed, men mere 
begyndte at se den som et vidnes-
byrd om menneskers tro.

I skriften »Kirkens Genmæle« fra 
1825 fremlægger Grundtvig så 
sine tanker. Det er ikke Bibelen, 
der er kirkens grund, for de før-
ste kristne havde jo ikke Det nye 
Testamente. De var kristne uden 
at have Det nye Testamente. Men 
de var fuldgyldigt kristne og kirke. De havde ikke 
Det nye Testamente, men de skrev det. 

Så hvis vi ikke skulle adskille os radikalt fra de før-
ste kristne, måtte vi have samme grund som dem. 
Og hvad var grunden anden end Jesus Kristus 
selv? Og det altså Jesus Kristus, som han viser sig i 
sakramenterne dåb og nadver?

Det er dåben og nadveren, der er grundlaget, og 
her viser den levende Kristus sig i vand, ord, brød 
og vin.

Bibelen er således en oplysende fortælling om, 
hvem der viser sig i dåb og nadver, men det er dåb 
og nadver, der er grundlaget helt fra den første tid 
og til nu.

Derfor er kristendom altid nutid. Kristendom er, 
at mennesker døbes, og at mennesker tages til al-

ters. Og det sker altid her og nu. At disse handlin-
ger har sat aftryk gennem historien, er indlysende, 
men troens og kirkens grund er ikke fortiden, men 
Jesus virkende i nutiden i dåb og nadver. Kristen-
dom er altid nutid. 

Derfor var det ateistiske radioindslag så misvisen-
de. Fordi det trak os ind i en skriftfundamentali-
stisk position, hvor kristendommen ikke hører 
hjemme. 

HERREN GIVER OG HERREN TAGER
Der er en sætning, som både bringer trøst og for-
skrækkelse. Og det er ordene fra Jobs bog om, at 
»Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lo-

vet«. Det læses og forstås ofte 
som den høje herres skalten og 
valten med vores liv. At vi er un-
dergivet en nærmest skæbneagtig 
Gud, der ligger uden for vores 
virkeområde.

Men hvad nu hvis ordene skal læ-
ses i lyset af Kristus? Hvad nu 
hvis ordene skal læses som en 
trøst i ham? Sådan forstået, at 
Herren giver og Herren tager, 

skal læses som, at Herren giver os sig selv i nadve-
ren og modtager os i dåben? Herren giver og Her-
ren tager. 

For det er jo det, der sker. Vi modtages i dåben og 
får her løftet på, at vi tilhører Gud. 

Men så rejses spørgsmålet med det samme: hvad så 
med dem, der ikke er døbt? Tilhører de ikke Gud? 
Går de fortabt?

Det er det store spørgsmål også for tiden. For klart 
er det, at den udøbte ikke har løftet som pant, for 
dåben har jo ikke fundet sted. Men betyder det, at 
man så bare går fortabt? Og der må jeg sige, at når 
jeg ser på dåben og helt konkret erfarer den dåb, 
der finder sted, hvor Gud i Jesus Kristus tager ube-
tinget imod uformående spædbørn, så kan jeg ik-
ke tro, at Gud lader udøbte gå fortabt. Den tro 
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skænker dåbens handling mig. En tro på Guds 
ubetingede nåde.

DEN FOLKELIGE KIRKE
Således er dåben og nadveren kirkens grund, eller 
måske bedre udtryk: de er kirke. De er hvad kir-
ken består af. Sådan forstået er kirken en levende 
kirke, hvor der sker noget med mennesker.

Det er den teologiske forståelse af kirken. Der er 
også en folkelig forståelse af kirken. For kirken er 
også de mange gode aktiviteter, der knytter sig til 
kirken. 

Mange steder i landet, er folkekirken den sidste in-
stitution, der er tilbage i lokalsamfundet. I mange 
år har foredragene og fællessangen overvintret i 
kirken, men heldigvis er disse gode aktiviteter ved 
at brede sig ud af kirken og ud i samfundet. Det er 
godt. På samme måde kan den myndiggørelse, 
som finder sted i kirken, også brede sig ud i sam-
fundet. Sådan er kirken jordens salt. 

Det er ganske afgørende, at der er en folkekirke i 
lokalområdet. Det er her, man har fået sine børn 

døbt, er blevet viet til sin elskede, og har begravet 
sine kære, og samtidig er folkekirken som sagt og-
så mere end det. Det er også et mødested, hvor an-
dre mødesteder forsvinder. 

Folkekirken er lokal. Hvis folkekirken ikke er lo-
kal, så dør den. Ingen interesserer sig for kirken 
som national organisation. Det er den lokale fol-
kekirke, som betyder noget i vores bevidsthed. 
Det er den lokale kirkebygning og den lokale 
præst, der er afgørende. 

Derfor er der også en stadig kamp at bevare præ-
steembeder i de lokale sogne. To ting kæmper 
mod dette: en flytning fra land til by, og kravet om 
at præsteembeder skal flyttes til andre egne af lan-
det, hvilket man sagtens kan forstå, for befolk-
ningstilvæksten er stor omkring de store byer, og 
de skal også have folkekirkelig betjening. Således 
skal Aalborg stift nu afgive to præsteembeder til 
andre dele af landet.

Det lyder måske ikke af meget, men prøv at fore-
stille jer at skulle af med sin præst. At der pludse-
lig var meget langt mellem præsterne i de tyndt 

Fortsættes på næste side

FO
T

O
: P

ET
ER

 U
BB

ES
EN



4

befolkede områder. Som provst har jeg prøvet at 
skulle afgive præstestillinger. Det er på ingen må-
de let, og det kræver et stort arbejde at få sognene 
på benene igen.

Men det skal ikke forhindre os i at ville, at folkekir-
ken er lokal. Folkekirken dør, hvis den er en fjern 
abstrakt størrelse, der beskæftiger sig med fjerne 
forhold. Den skal være til stede midt i menneskers 
liv, og således også i mere tyndt befolkede egne, for 
ellers mister folkekirken sin legi-
timitet som folkekirke for slet ik-
ke at tale om folks brug af den.  

En folkekirke er til stede, der 
hvor folk er. Ellers er det ikke en 
folkekirke. Og her tænkes både 
på fysisk og åndelig tilstedevæ-
relse. Fysisk forstået på den må-
de, at der er kortest mulig afstand 
til nærmeste kirke og præst, for ellers falder det fra 
hinanden. Og åndelig forstået på den måde, at kir-
ken ikke er frakoblet menneskers liv, men har go-
de og kvalificerede forsøg på svar på det moderne 
menneskes spørgen.

Min bispetids første tid har jeg brugt på at komme 
rundt i stiftet til møder, gudstjenester og foredrag. 

Det har være godt at opleve den glæde, der er om-
kring det kirkelige liv, og også det engagement, 
som der findes omkring den lokale kirke. Man vil 
sin kirke på det sted., hvor man nu er. 

LIDT OM MIG SELV
Det er helt naturligt, at man interesserer sig for, 
hvem den nye biskop er. Jeg er opvokset i Frede-

rikshavn, hvor mine forældre sta-
dig bor. I Frederikshavn gik jeg i 
skole, og legede i skov og ved 
strand. En tid var jeg ivrig dykker 
i havet ud for byen. 

I min tidligste skoletid fik vi for-
talt bibelhistorie af en dygtig læ-
rer, og jeg blev grebet af de store 
og dybe fortællinger fra Bibelen. 

Der er ingen tvivl om, at det lagde grunden for 
min senere teologiske interesse.

I gymnasiet var jeg blandt andet meget optaget af 
at læse Søren Kierkegaard, og hans forfatterskab 
fik mig sporet ind på teologistudiet, som jeg be-
gyndte på i København. Senere kølnedes min inte-
resse for Kierkegaard, og i dag læser jeg ham kun 
lidt. I mine studieår var det mere den reformatori-
ske teologi og studier i Det nye Testamente, som 
fik min interesse, og i dag har jeg en vedvarende 
optagethed af Lukasevangeliet. 

D. 17.juni 1999 blev jeg ordineret af biskop Søren 
Lodberg Hvas i Budolfi kirke og fik embede ved 
Elling, Strandby og Jerup kirker nord for Frede-
rikshavn. Det var en god tid, og sognet tog det an-
svar på sig at lære mig at være præst.

I 2007 blev jeg præst i Tversted-Uggerby-Sørig, og 
i 2012 ved Sct. Catharinæ kirke i Hjørring, hvor 
jeg i 2015 blev provst for Hjørring sdr. provsti.

Kirkeligt har jeg alle årene været engageret i det 
grundtvigske arbejde og her til sidst også som for-
mand for Grundtvigsk Forum i Hjørring. Men 
det har været en glæde altid at arbejde på tværs i 
folkekirken og lytte til alle de forskellige stemmer, 
som folkekirken består af. 

Thomas Reinholdt Rasmussen,  
biskop, Aalborg

Det er dåben  
og nadveren, der er 

grundlaget, og her viser 
den levende Kristus sig i 
vand, ord, brød og vin.
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EN MODSTANDSLOMME
I kirken skal der være højt til loftet og meget 
plads. Der skal være plads til tilgivelse.Og plads til 
tilgivelse kræver,  at der skal være plads til at ram-
me ved siden af! For det gør mennesker jo af og 
til, og så har vi tilgivelsen behov.

Sådan tænker den forholdsvis nyslåede biskop 
over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmus-
sen, som siden tiltrædelsen december 2021 har 
været nr. 59 i rækken af biskopper over stiftet. 

DEN TUNGE BISPEKJOLE
Thomas Rein-
holdt Rasmus-
sen drog til Hvid-
bjerg Vesten Aa 
søndag den 24. 
april 2022 og fo- 
restod en guds-
tjeneste for en 
næsten fyldt kir-
ke med en kølig 
forårsvind om-
kring kirkens mu- 
re. Men smukt 
faldt sollyset ind 
gennem de far-
vede ruder, og 
den flotte bispekåbe i bordeaux med gyldent bæ-
restykke i ryggen og bredt guldspænde for brystet 
strålede. Det er i øvrigt Hendes majestæt Dron-
ning Margrethe d. 2. som har designet bispekjolen 
til Aalborg Stift. Når biskoppen bringer og bærer 
bispekjolen til fx en gudstjeneste i stiftet, er det et 
symbol på, at han eller hun bærer en lang historisk 
tradition. Bispekjolen er tung siger Thomas Rein-
holdt Rasmussen, og her mener han vist både i 
konkret og overført betydning. Måske endda mest 
det sidste. For i ca. 900 år har kirken i Danmark 
været organiseret i stifter og sogne og med biskop-
per, præster og provster som omdrejningspunkter 
i kirkens organisationsstruktur. Derfor er det i 
overført betydning en lang og traditionstung 
vægt, som bispekjolen repræsenterer. 

DET LOKALE LIV
For biskoppen er det imidlertid vigtigt – meget 
vigtigt – at Folkekirken er forankret i og bundet 
op på det lokale liv. Folkekirken er en organisati-
on, som lever lokalt og lever af det lokale engage-
ment. Kirken skal være konkret og må ikke svæve 
fjernt og abstrakt over vandene. Derfor er det en 
prioritering for ham, at der må og skal være en 
præst i ethvert sogn. Også de små og allermindste 
sogne har brug for en præst. Præsten er det nød-
vendige og forankrende punkt, en vigtig lokal 
person og institution. Et stærkt lokalt funderet 
kirkeligt liv og arbejde hindrer jo ikke udsyn, og 
her rammer vi endnu et af biskoppens kernepunk-
ter: kirke og præst skal komme ud til folk i sogne-
ne og være til inspiration for det kirkelige arbejde 
og det lokale liv. 

EN BREDERE KONTAKTFLADE
Med en erfaring fra 23 års arbejde som både præst 
og provst har han et solidt fundament for at vur-
dere den udvikling, som folkekirken har været 
igennem de seneste par årtier. 

Det er ikke den samme Folkekirke, som han i sin 
tid begyndte sit virke i. Kirken i Danmark har æn-
dret sig. Den har fået en bredere kontaktflade ud-
adtil og er efter biskoppen opfattelse kommet tæt-
tere på befolkningen, ikke mindst gennem mange 
tiltag som babysalmesang, minikonfirmander, 
koncerter osv.   Han er på mange måder optimist i 
sin forventning til Folkekirkens fremtid, men han 
ser en stor udfordring i den faldende dåbsprocent. 
Faktisk stiger antallet af døbte, men dåbsprocen-
ten falder, forklarer han. I forhold til det stigende 
befolkningstal er der altså procentuelt færre døbte.

En beregning viser imidlertid, at 77% af befolk-
ningen i Danmark har kontakt til Folkekirken på 
den ene eller den anden måde, f.eks. gennem del-
tagelse i kirkelige handlinger. Det er ganske til-
fredsstillende.  

Fortsættes på næste side
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KIRKEN VENDER TILBAGE
For 20 -30 år siden var der en generel opfattelse af, 
at religion - her kirke og kristendom - var på vej 
ud, på vej mod en usynliggørelse, faktisk på vej til 
at forsvinde. K.E. Løgstrup formulerede det helt 
tilbage i 1978 i sin metafysiks bind 4, at verden var 
på vej til at blive irreligiøs, og kirken var  »den vi-
gende hærs kæmpende bagtrop«. Men det har æn-
dret sig, og Thomas Reinholdt Rasmussen ople-
ver og erfarer gennem sit møde med unge menne-
sker, at de udviser en stor tillid til kirken og præ-
sterne. Han tolker det således, at især minikonfir-
mand-undervisningen virker. Børnene bliver her-
igennem tidligt fortrolige med kirken og hvad den 
står for. 

At mange børnefamilier ikke finder vej til gudstje-
nesten, finder han ganske forståeligt. Som far til 
seks børn ved han naturligvis også, hvad det kræ-
ver at være børnefamilie og få en hverdag til at 
fungere.   Men han tvivler ikke et øjeblik på, at be-
hovet for kirken er der.

Man fornemmer dog, at der hos Thomas Rein-
holdt Rasmussen nager en lille bekymring for den 
unge generation. De er spændt voldsomt hårdt for, de 
unge, siger han. Kravene er tårnhøje, og de unge er 
langt mere reflekterede, end vi andre var i dén al-
der. Eksponeringen i sociale medier, kravene om 
høje uddannelser og succés er med til at presse 
dem.

AT GIVE ET SPROG
Og her falder snakken så naturligt på spørgsmålet 
om, hvad det er, kirken kan – og skal. Hvad er kir-
kens rolle og funktion i en moderne verden? spørger jeg. 

Han svarer prompte og sikkert, at kirkens opgave 
er at give et sprog til det stærkeste og største i livet 
– fødsel, kærlighed, død. Det er kirkens opgave at 
hjælpe til at forstå de største og vanskeligste erfa-
ringer i livet. Sproget er nøglen til refleksion og 
forståelse. Præsten har en særstatus hér: For han 
eller hun får jo penge for at have tid nok! Præsten 
er netop dén, der altid skal have tid nok - helst skal 
have al tid til at formidle de store og forunderlige 
erfaringer, sætte ord på dem og bane vejen for at vi 
kan reflektere og prøve at forstå – forstå måske ba-
re lidt af livets forunderlige væsen.   

MODSTANDSLOMMEN
Så er det, den 59. biskop over Aalborg Stift bruger 
det interessante udtryk: Kirken skal være som en 
»modstandslomme«. Kirken skal vise en anden måde 
at gå til livet på. I kirken skal der være plads til at 
være uperfekt, plads til skæverterne. Kirken skal 
yde den krævende verden derude modstand og in-
sistere på at være noget andet. Være dét tilgivel-
sens rum, alle har brug for. 

HVERT SOGN HAR SIN PRÆST
Biskoppen tog turen fra bispegården i Aalborg i 
april. Fra prædikestolen udtrykte han denne søn-
dag i april sin fornøjelse ved at køre langs fjorden 
sydvestover, og hvor smuk en tur det er at nærme 
sig vort lille nordvestsogn. Han har kendt Sydthy-
egnen gennem mange år, er kommet her ofte. Han 
ved, at også i mange af de små sogne leves der et 
aktivt kirkeligt liv. 

Vi ser frem til, at han får mulighed for at fasthol-
de, at hvert sogn skal have en præst – også hér. 

Else Bisgaard

6

Det lokale  
kirkeliv lever
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VIDSTE DU AT ... 
Klitsognene har en hjemmeside: www.klitsogne.dk og en facebookside:  

www.facebook.com/klitsognene.
Du er desuden altid velkommen til at kontakte Klitsognenes ansatte eller menighedsrådsmedlemmer,  

hvis du har spørgsmål.

KLITSOGNENES FAMILIEKOR
Klitsognenes familiekor trives og lever bedre 
end nogensinde før – selv om corona en over-
gang tvang os i knæ. Men siden den ufrivillige 
nedlukning har vi haft en vellykket vinterkon-
cert og senest et par forårskoncerter. Én ved 
Lodbjerg fyr og én i en fyldt kirke i Svankjær, 
hvor repertoiret stod på Sebastian, TV2, Beach 
Boys m.m.
Vi starter op igen torsdag den 1. september. 
Og der er plads til flere i koret. Alle kan være 
med. Unge og gamle. Mænd og kvinder. Øve-
de og uøvede. Vi finder ud af det og hjælper 

hinanden. Og har det sjovt og hyggeligt. Vi 
synger et blandet repertoire af nyere rytmisk 
popmusik, viser og salmer, på engelsk og på 
dansk. Og øver op mod en julekoncert og mod 
en gudstjeneste i efteråret.
Kom og prøv. Alle kan være med og alle er 
velkomne. Hver torsdag aften fra klokken 
19:00 til klokken 21:00 i Sognehuset i 
Svankjær.

M.v.h. på vegne af Kiltsognenes Menighedsråd
Kristian Mogensen
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SOMMERSANG I DET GRØNNE
Vi vil gerne – nu for tredje gang – invitere alle til 
fællessang i det grønne. Fem torsdage i løbet af 
sommeren. Dels på græsset ved Lodbjerg Kirke og 
dels i præstegårdshaven i Svankjær.

Vi har fundet nogle gode og fornøjelige mennesker 
til at komme og lede fællessangen og til at ramme 
sangene ind med introduktioner og fortælling.

Det bliver en times tid med fortrinsvis sommer-
sange, men vi kommer også videre omkring i Høj-
skolesangbogen, og publikum får også mulighed 
for at byde ind med ønsker.

Igen I år inviterer vi også til aftenfællessang i sko-
vens dybe, stille ro, torsdag den 4. august i Lod-
bjerg, hvor vores tidligere »vikar« Per Mikkelsen 
kommer og leder aftenen. Det bliver godt. Mon 
ikke også menighedsrådet giver et glas vin og en 
lille småkage bagefter!

Ud over Per kommer også Kristine Frøkjær og 
Niels Vase og leder hver deres fællessang, mens 
undertegnede selv står for to.

Publikum bedes selv medbringe en havestol. Vi 
aflyser, hvis det bliver for dårligt vejr. Dog ikke 
aftensangen i Lodbjerg. Den flytter vi ind i kirken, 
hvis vejret bliver for dårligt.

Følg med og læs mere på Klitsognenes facebook-
side eller hjemmeside. Alle er velkomne.

Torsdag den 30. juni 16.30:  
Lodbjerg, Kristian Mogensen

Torsdag den 14. juli 16:30:  
Svankjær præstegård, Kristine Frøkjær.

Torsdag den 28. juli 16:30: 
Lodbjerg, Niels Vase

Torsdag den 4. august 20:45:  
Lodbjerg, Per Mikkelsen

Torsdag den 11. august 16.30:  
Lodbjerg, Kristian Mogensen

M.v.h. på menighedsrådets vegne 
Kristian Mogensen
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FRA MENIGHEDSRÅDET
Mens disse linjer skrives, er præstestillingen 
stadig ikke opslået. Alle tre menighedsråd er 
efterhånden temmelig frustrerede over, at det-
te ikke er sket, navnlig fordi der er truffet be-
slutning om at oprette stillingen pr. 1. maj. Vi 
presser selvfølgelig på, så meget vi kan.

Rie Pinholt har opsagt sin stilling som graver-
medhjælper (deltid) for at tiltræde en fuldtids-
stilling i Bedsted. Stillingen er nu genopslået, 
og vi regner med at have en afløser klar, når 
dette blad udkommer. Tak til Rie for en enga-
geret indsats i Klitsognene.

Menighedsrådet har netop haft det årlige syn 
af de tre kirker. Generelt er kirkerne i god 
stand, men der er naturligvis behov for dels 
den årlige vedligeholdelse og dels et par reno-
veringsprojekter. Det mest omfattende reno-

veringsprojekt omfatter tagkonstruktionen 
ved Ørum Kirke, hvor vi er i gang med at ind-
hente tilbud. Derudover prioriterer vi at få 
gjort noget ved lysforholdene i Svankjær.

Der vil i løbet af sommeren være de sædvan-
lige arrangementer, herunder gudstjenester, 
sangeftermiddagen, særligt arrangement i 
Lodbjerg pinsemorgen og friluftsgudstjeneste 
i Lyngby. På grund af den ubesatte præstestil-
ling kan vi ikke planlægge så langt frem, så jeg 
anbefaler, at man holder sig orienteret via 
hjemmesiden, Klitsogne.dk

Koret sluttede sæsonen med to velbesøgte 
koncerter ved Lodbjerg Fyr og i Svankjær. 
Herfra skal lyde en tak til Kristian Mogensen, 
korets medlemmer og de mange besøgende til 
koncerterne.  Niels Vase

TIRSDAGSKLUBBEN 
BESØGER  

BIRGIT OG PER 
KYNDE

Tirsdag den 6. september 
er Tirsdagsklubben invi-
teret til Birgit og Per 
Kynde, som nu er flyttet 
til Boddum.

Vi mødes ved Sognehuset  
kl. 14.00  og kører i fyld-
te biler til Boddum, hvor 
vi er ca  14.30.

Vi glæder os til at besøge 
Birgit og Per på deres 
»Perle« på Boddum.

Vera Møller

ÅBEN HAVE
Som medlem af haveforeningen holder jeg åben have lørdag 
den 2. juli kl. 10-16. Så har du/I lyst til at se graverens pri-
vate have, er I meget velkomne. 

Marianne Fyhring Johansen 
Spangbjergvej 4
7755 Bedsted
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ET EKSOTISK ÅR I LODBJERG
Emilia Zapata på 16 år fra Uruguay bor på Lod-
bjergvej 25 sammen med familien Susanne, An-
ders, Emma på 9 og Magnus på 8 år. Hun har lige 
siden hun var 8 år ønsket at rejse ud og se verden, 
og er her i 2022 udvekslingsstudent på Thisted 
Gymnasium.

Vi har aftalt, at jeg skal komme forbi og intervie-
we Emilia om året som udvekslingsstudent i Dan-
mark, og jeg besøger den aktive familie en efter-
middag, hvor der akkurat kunne findes en times 
hul i kalenderen med alle hjemme. Susanne har 
lige nået at bage cookies og serverer kaffe. Jeg får 
en overstrømmende modtagelse af familiens to 
dejlige hunde, mens Emma med et glimt i øjet for-
tæller, at hun og Emilia hurtigt har udviklet et fint 
samarbejde: Den ene holder Magnus, mens den 
anden kildrer ham. Anders er lige vendt hjem fra 

en jagttur til Sverige, og kaffekopperne er sat på 
bordet. - Jo, her er gang i den og godt humør. 

Hvordan er din hverdag hjemme i Uruguay? spørger 
jeg Emilia.

Jeg bor sammen med min mor, Maria, far, José, og 
lillebror, Juan på 14 i byen José Enrique Rodó i 
Uruguay, fortæller Emilia, og udpeger familiens 
hus for mig på googlemaps. Vi har også Alice bo-
ende, en udvekslingsstudent fra Italien. Normalt 
sover jeg til kl 12 (!) og går i skole fra kl. 13-19. To 
aftener om ugen har jeg ekstra engelskundervis-
ning til kl 21.30, men ellers er jeg sammen med 
vennerne om aftenen og i weekenderne, hvor vi 
mødes, hygger og snakker og drikker mate. 

Mate? Hvad er mate? spørger jeg, og tænker med 
den danske ungdoms festkultur i baghovedet på 
alkoholprocenten. 

Der er ikke noget der minder om det i Danmark, 
fortæller Emilia, så den eneste måde at forklare det 
på er at servere en smagsprøve. Emilias gave til Su-
sanne og Anders bliver fundet frem: Et smukt ler-
krus med tilhørende udsmykket metalsugerør 
med en slags tesi i den ene ende. I kruset hældes 
knuste blade fra planten Yerba Mate (minder om 
kristtorn) som først overhældes med koldt vand, 
trækker lidt, dernæst med kogende vand, trækker 
igen lidt – hvorpå man drikker det i små sip gen-
nem sugerøret. Kruset skal faktisk gå på omgang. 
Ikke så coronavenligt, konstaterer Anders tørt – men 
jeg får lov at smage. Heldigvis fremkalder det kun 
endnu en latter, da jeg må indrømme, at jeg synes 
det smager af græs og ikke bryder mig om det. 
Emilia får kruset tilbage og nyder sin mate under 
resten af vores samtale.

Hvorfor blev det her i Lodbjerg hos Anders og Susanne?

Jeg ville gerne træne det engelske sprog, men i 
England kunne man kun få ½ år som udvekslings-
student, og jeg ville gerne afsted et helt år. Jeg 
ville også gerne besøge et anderledes og eksotisk sted 
– gerne med sne. Derfor valgte jeg Danmark. Or-
ganisationen AFS, som kobler værtsfamilier og 
udvekslingsstudenter, fandt så familien her. Su-

10
Emilia og en snemand
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sanne er dyrlæge, og dét er det også min plan at 
blive, så dér passer vi godt sammen. Heldigvis var 
der sne den første uge under mit ophold, så jeg fik 
bygget mit livs første snemand. Det er sjovt at bo 
her og prøve at have flere yngre »søskende«. Det er 
en glad og dejlig familie at bo hos.

Hvordan er livet her forskelligt fra dagligdagen i Uruguay?

Der er mange forskelle. I skolen i Uruguay er det 
ikke almindeligt at bruge computere i undervis-
ningen, så det meste foregår med papir og blyant. 
Vi har kun 45 minutters lektioner (her 90 min) og 
hvert år bliver klasserne lavet om, så man skifter 
klassekammerater flere gange i skoleforløbet. Fa-
gene er også forskellige. For eksempel laver vi ikke 
musik i musiktimerne, for vi har ikke instrumen-
ter som her. 

Generelt synes jeg det lader til danskerne er mere 
afslappede og glade. Jeg er begyndt at synge med i 
Klitsognenes familiekor, og det kan jeg rigtig godt 
lide. Der er et rart miljø, hvor alle er meget venli-
ge og har taget godt imod mig. Og det er dejligt at 
synge sammen. I sommerferien skal vi måske til 
Sverige, og ellers skal jeg måske være frivillig i ca-
féen i Lodbjerg Fyr og servere kaffe. Så får jeg træ-
net det danske.

En god times snak blev det til. Så skulle Emilia ha-
ste videre til en udvidet korprøve med Familieko-

ret i anledning af de nært forestående koncerter. 
Men besøget hos Emilia og familien på Lodbjerg-
vej 25 har sat mange tanker i gang.

- Jeg havde nok ikke selv som 16-årig haft mod til 
at rejse om på den anden side af jorden for at til-
bringe et år hos fremmede mennesker.

- Når man kommer tilstrækkelig langt væk fra, er 
også Lodbjerg eksotisk.

Peter Ubbesen

11

Emilia i familiekoret

URUGUAY

DANMARK
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Her besøger konfirmanderne 
(med chaufførerne/forældre- 
ne Jørn Kjærgaard Peder- 
sen, Anne Mogensen, 
Pernille Lauridsen, Kar- 
sten Kaastrup Hansen og 
Jette Stüker (fotograf)) 
sammen med Finn Feilan 
deres første konfirmand-
underviser præst Per 
Mikkelsen, som her viser 
Venø Kirke frem – den  
er godt nok lille!

KONFIRMANDUDFLUGT
Fra konfirmand-udflugten lørdag den  

26. marts til Agger, Harboøre, Lemvig 
og Venø Kirker. I Harboøre gav sogne- 

præst Karsten Kristensen en rundvisning 
– både på kirkegården og i selve kirken.  

De 6 konfirmander Mia, Sofie, Ida, 
Anthon, Frederik og Asbjørn var alle 

med, ligesom deres underviser Anne  
Mogensen og præsten Finn Feilan.

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. 97 95 12 73.
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THY-ORD KARTOFLER FRA THY
Når jeg i bil eller på 
cykel kommer kø-
rende og passerer 
markerne mellem 
Svankær, Bedsted, 
Hurup og Vester-
vig med afgrøder 
som korn, raps, 
majs og kartofler, så 
er det især marker-
ne med kartofler, 
som har vakt min nysgerrighed. Jeg har fulgt de 
forskellige arbejdsgange, som foregår på de store 
arealer, hvor de bliver dyrket. Jeg har fulgt med i, 
hvordan der bliver arbejdet på markerne. 

Om foråret, i marts og april måned, har jeg lagt 
mærke til en maskine, der kører og renser jorden 
for sten. Så bliver der opdæmmet 2 rækker af 
kamme, kaldet bed, og det er i disse bede der skal 
lægges kartofler. Senere når kartoffeltoppene er 
kommet op og har fået en vis størrelse, kører der 
en maskine mellem rækkerne, hvorpå der sidder 2 
mand, som kigger efter noget nede på, eller mel-
lem planterne. 

Jeg har ved mine naboer forhørt mig om, hvem 
der dyrker de store arealer med kartofler og fået at 
vide, at det er brødrene Lauritsen i Ørum. Jeg talte 

med en nabo, som blandt andet kunne fortælle 
mig, at de har kartofler, som koster 5 kr. stykket!

Jeg har derfor kontaktet en af brødrene, Poul, for 
at få lidt viden om dyrkning af kartofler, og om 
deres virksomhed.

FYRAFTENSSTEMNING
Poul og jeg havde aftalt, at mødes på Lodbjergvej 
58 d. 3. maj kl. 20. Da jeg møder ham, er han på 
vej ud af en af de store haller. Han giver lige en 
kort besked til en af sine medarbejdere på vej hen 
imod mig. Jeg er endnu ikke steget ud af bilen, og 
han anviser mig et sted at parkere. Da jeg åbner 
bildøren, bliver jeg modtaget af familiens hund, 
som i al nysgerrig venskabelighed lige skal snuse 
til mig, Gårdspladsen er fyldt med store traktorer, 
som nu står og damper med varme efter hele da-
gen at have været i gang på markerne. 

Der hilses, gives beskeder, og der foregår stadig 
lidt aktiviteter trods det sene tidspunkt. Det em-
mer af fyraftensstemning. Jeg fornemmer en god 
stemning.

»Lad os gå en runde på bedriften, inden vi sætter os 
ind i frokoststuen til en kop kaffe«, siger Poul.

Fortsættes på næste side

Frontmonteret rækkeplov til kamme
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BEDRIFTEN
Vi passerer forbi en af traktorerne, som foran er 
monteret med en form for plov, Poul forklarer, at 
redskabet, som bearbejder jorden med 3 gange, og 
i en dybde af 25 cm bliver brugt til at kamme jor-
den op i 1,65 meters bredde. Inden man kammer 
op, renses bedet for sten og jordknolde, som læg-
ges ved siden af i et spor der køres på ved senere 
bearbejdning af marken. På den opkammede og 
rensede jord, dannes der et bed, hvor kartoflerne 
lægges i 2 rækker. 

Poul bliver lige afbrudt af en medarbejder som giver 
en besked, »super« siger Poul, og »vi ses i morgen«.

Vi går ind i en af de store haller, kølelageret, hvor 
kartoflerne om vinteren bliver kølet ned til 3 grader. 
Poul fortæller, at de jo er 3 brødre, som har med 
kartoffelavl at gøre, og som han siger, så kan det jo 
godt være, når jeg forklarer noget, at jeg blander op-
lysninger fra de forskellige afdelinger sammen. 

Her i hallen opbevares 1500 kasser, hvor der i hver 
kan være et ton. Der er 5 kølerum i begge afdelin-
ger. Mens vi går langs med de store trækasser, peger 
Poul på nogle farvede etiketter på kasserne og for-
klarer, at hver sort har sin egen farve, samt talkoder 
der oplyser sort, marknummer og hvor mange sæ-
soner sorten er dyrket på marken. Disse oplysnin-
ger skal sendes til Plantedirektoratet. Her på gården 
avles der 28 forskellige sorter af kartofler. 

Køleanlæggene i hallerne køler ned til 3 grader og 
er termostatstyrede og indstillet efter udetempe-

raturen, så hvis temperaturen udenfor er koldere 
end i hallen, kan man bruge den kolde luft til at 
køle hallen ned med for at spare på energien. Lige 
nu er der slukket for køleanlæggene for at spare på 
den dyre strøm. 

»Alle kartofler du ser her i hallen, bliver pakket i 
såkaldte bigbags med 1250 kg i hver«.

Poul har et par gange nævnt navnet, »meristem« 
knolde, og jeg spørger ind til hvad navnet står for, 
han forklarer ( jeg forsøger at gengive):

De små grønne bær, som fremkommer efter at 
kartoffelplanten har blomstret og er blevet bestø-
vet, indeholder frø som så efterfølgende sås, og 
spirer. Af denne lille kartoffelplante, som fremav-
les, tager man det yderste af spidsen af en spire, ca. 
1 mm, (den er helt fri for sygdomme) den anbrin-
ger man i et reagensglas på et vækstlag, og det er 
den måde, hvorpå man laver kartoffelplanter. De 
kartofler, som kommer af den nye plante, er også 
helt fri for sygdomme. De første knolde som avles 
på den nye plante kaldes »meristem« knolde. 

»Det er disse knolde vi køber, og som koster 5 kro-
ner stykket. Kunsten i det vi laver er, at den her 
kartoffel, næste år bliver til 8 kartofler, året efter 
til 80, og året efter igen 800…..og 8000…. De 
første kartofler avler vi i plastiktunneller med fint 
net, for at give planterne de bedst mulige vækstbe-Et eksempel på mærkning af kasserne

Små spirer
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tingelser, og for at beskytte både mod lus fra andre 
kartoffelplanter, og mod blæst, da planterne er 
meget skrøbelige. På denne måde sikrer vi, at de 
kartofler vi sælger, er uden sygdomme. Så det er 
kunsten i det vi laver.«

Inden nye kartoffelsorter kommer i produktion, 
skal de godkendes i noget der hedder sortsbanken, 
efter bestemte kriterier, og der udstedes et certifi-
kat som følger kartoflerne når de bliver solgt. Cer-
tifikatet kaldes et plantepas.

De kartofler der avles er solgt til producenter på 
forhånd. Det er firmaerne hver især, der har bestilt 
lige netop den sort, som de har brug for. Det er 
firmaer, som forhandler spisekartofler og produ-
cerer pommes frites, chips og kartoffelmelspro-
duktion. Det er hovedsageligt producenter i Dan-
mark. Brødrene Lauritsen eksporterer også kar-
tofler til Østrig og Holland. De har aftaler med 80 
firmaer, og 40 % af de præbasis kartofler som sæl-
ges i Danmark, bliver dyrket i Thy

MERE OM FIRMAET
Da vi er færdige med rundgangen, inviterer Poul 
på en kop kaffe i frokoststuen, hvor han fortsætter. 

Firmaet består af 3 brødre, Poul, Niels og Sten. Så 
er der 2 til 3 fastansatte og en hel del løsarbejdere, 
når der er travlt. De sidstnævnte er ansat som sæ-
sonarbejdere, fra først i september og til sidst i ok-
tober.

Avlen startede som en tilfældighed. Niels, den æld-
ste af brødrene, kom i 1990 til Holland som udveks-
lingsstudent, her blev han bidt af kartoffeldyrkning 
og det var ham, som bragte kartoflerne her ind på 
ejendommen. I midten af 80’erne, flyttede IDEAL 
vinduet, som tidligere havde til huse her, til Hurup. 
»Du kan se nogle af limresterne på gulvet endnu«, 
siger Poul. »Vores far Sven Lauritsen, fik mulighed 
for at købe bygningerne her. Og hvad skulle man så 
bruge den store hal til? Skulle det være kylling eller 
svineavl? Det blev så til dyrkning af almindelige 
læggekartofler i starten, og senere gik vi over til at 
blive til det der hedder præbasisavler og efter det 
certificeret læggekartoffelavler.«

Det var sådan det begyndte, og det gik godt et par 
år, men så skete der det, at markedet gik i stå, der 

blev nærmest ikke solgt kartofler fra Danmark. 
Blandt andet fordi spisevanerne ændrede sig. Det 
var pludselig ikke så moderne at spise kartofler. 
Nu skulle det være pastaprodukter og andre alter-
nativer til kartoflen, som kom på spisebordet. 

Som et plaster på såret blev der etableret en garan-
tifond, som økonomisk skulle erstatte det tabte, 
men fonden gik fallit. Poul fortsætter: »Så var der 
nogle producenter, som henvendte sig til os, de 
mente, at jorden her i Thy ville være perfekt til 
kartoffeldyrkning. De spurgte om vi ikke ville 
blive præbasisavlere. Der havde ikke været avlet 
kartofler her før. Vores far, Sven Lauritsen, og 
mine 2 brødre, sagde ja til henvendelsen, og star-
tede så kartoffeldyrkningen. Vi dyrkede den gang 
på 4 ha jord. 

Jeg selv, der er uddannet som mekaniker, kom ind 
i kompagniskabet med mine 2 brødre, da jeg købte 
min fars andel, og gården her, hvor vi har produk-
tionen. Hvor vi tidligere dyrkede på 4 ha, dyrker 
vi nu kartofler på 100 ha. hvert år, så der er sket en 
udvikling.«

KLOGERE PÅ KARTOFLER
Klokken er ved at blive mange, og Poul kan stadig 
fortælle engageret om kartoffelavl. Men inden jeg 
takker af for en interessant rundvisning, skal jeg 
lige have en forklaring på, hvad de 2 mænd, på før-
omtalte maskine kigger efter, når den langsomt 
kører op og ned mellem rækkerne af kartoffel-
planter. Deres opgave er bla. at frasortere frem-
mede sorter, (planter af anden sort), samt planter 
med sygdomme.

Kl. er 22.30 og månen stået op da jeg en del klo-
gere på kartoffelavl, takker af for en spændende 
aften.

Ole Christoffersen
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EJGIL
Den 2. maj 2022 var det 40 år siden, Ejgil Ene-
voldsen tiltrådte posten som kirkesanger i Hvid-
bjerg Vesten Aa kirke. Han har med andre ord siden 
1982 været »fast inventar«, først i Hvidbjerg Vesten 
Aa og senere også i Ørum og Lodbjerg kirker. Ejgil 
har trofast røgtet hvervet og er nærmest groet sam-
men med det. Det er blevet en del af ham. 

FØRST LÆRER, SÅ KIRKESANGER
Da Ejgil var dreng, ville han være præst. Men stør-
re søskendes oplevelser på efterskole prægede Ejgil 
i retning af læreruddannelsen.

Han blev læreruddannet fra Nr. Nissum Semina-
rium i 1975, og efter et år på Djursland og en tid 
på Blidstrup Efterskole kom han til Svankjær Ef-
terskole. Her var han lærer i 20 år, før han i 1997 
blev ansat på Sønderhå Friskole indtil efterlønnen 
i 2014. Ejgil og Signe byggede huset på Hvidbjer-
ggårdsvej, hvor de stadigvæk bor skønt i kanten af 
skoven. 

Lærergerningen blev hans kald, og dog vendte han 
altså så at sige tilbage til kirken, ikke som præst, 
men som kirkesanger. Hvorfor blev Ejgil egentlig 
kirkesanger dengang, midt i en travl tid, hvor han 
og Signe havde to lærerstillinger at passe og var 
småbørnsfamilie? Men Ejgil havde sangen med sig 
fra sangtraditionen på skolerne, og da han fik en 
opfordring til at søge kirkesangerjobbet, faldt det 
ham naturligt. Han kunne og kan stadigvæk lide 
det: Det er skjøn, siger han. For med til arbejdet 
hører det jo, at man gør noget godt for nogle. Al-
mindelige gudstjenester, højtider og kirkelige 
handlinger er så meningsfyldte. 

VÆRTSKAB
Er en kirkesanger da andet end den, der synger for 
ved salmesangen?

Ja, for Ejgil og hele hans måde at være kirkesanger 
på, er det meget mere end at synge for: Det er jo 
mit, fortsætter han. At være kirkesanger er for Ej-
gil ikke bare et arbejde; det er et værtskab. Som 
kirkesanger tager han imod kirkegængerne, byder 

velkommen og vi kender ham jo som den, der ta-
ger ordet og guider os, hvis noget er uklart, nyt 
eller anderledes. Som den gode og opmærksomme 
vært fornemmer han, hvad menigheden har brug 
for i situationen. 

SKUESPILLER BLEV HAN OGSÅ
Men Ejgil kendes også viden om i andre sammen-
hænge. Som både skuespiller og instruktør ved 
bl.a. Fyrspillene gennem mange år er han vant til 
at stå på en scene, spille rollen. Man kan måske 
ikke sammenligne kirkesangerhvervet direkte 
med skuespillerens arbejde. Og dog: begge dele 
indebærer jo, at man træder op eller frem for et 
publikum, en menighed, at man tager ordet, og at 
man følger en drejebog. Tingene skal gøres og si-
ges på en bestemt måde. 

Man skal jo turde det. Ellers dur det ikke. Ejgils 
udadvendthed har gjort ham til den helt rigtige i 
såvel skuespillet som kirkesangerjobbet.

 

Ejgil Enevoldsen, kirkesanger i 40 år
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TINGENE SKAL JO GØRES
Ejgil funderer over sin egen måde at være kirke-
sanger på. Beskedent og lidt forsigtigt udtrykker 
han om sig selv: Jeg er sådan … hvad skal man sige om 
sig selv ... ? spørger han retorisk. Han fortæller ær-
ligt, at han af og til tænker på, om han får sagt for 
meget, træder for meget frem, om han skal skrue 
lidt ned for engagementet. Men i samme ombæ-
ring udtrykker han med stor overbevisning, at tin-
gene skal jo gøres, nogen skal tage ansvar, få det til 
at glide og fungere. Det ligger naturligt for ham at 
tage medansvar, at være med til at sikre at folk har 
det godt og får noget godt med sig.

ARBEJDSTEAM OG FÆLLESSKAB
Ejgil holder meget af sit kirkesangerhverv. Han 
befinder sig forrygende godt i teamet med orga-
nist Kristian, graverne Marianne 
og Rie. Her er godt at være, siger 
han og kaster sig ud i at beskrive 
noget, som knap kan forklares: 
det gode fællesskab. For udover 
det gode miljø blandt de ansatte, 
er der en fantastisk opbakning til 
vore kirker herude, siger han med 
julelys i øjnene. Der er et fælles-
skab, som det er svært at sætte 
forklarende ord på.

JAKKESÆT, TAK!
Ejgil havnede altså det rette sted 
for 40 år siden. Det var ikke uden 
udfordringer i starten. Fx fandt 
og købte han og Signe i begyndel-
sen et pænt sæt tøj til ham, bestå-
ende af hvid skjorte, grå vest og 
butterfly, hvilket de syntes var 
meget passende arbejdstøj til en 
kirkesanger. Men det blev der 
klaget over. Enkelte i menigheden 
var af den bastante opfattelse, at 
en kirkesanger skulle have mørkt 
jakkesæt på. Ellers gik det ikke. 

Basta! Ejgil måtte investere i jakkesættet, hvilket 
han så lige siden har båret, når der skulle synges for 
i kirken. 

GAMLE SALMER – OG NYE
Ejgil har ikke en kirkesangeruddannelse med sig. 
Det var knapt nok opfundet for 40 år siden. Men 
han kender jo efterhånden de gamle salmer ganske 
godt, og når en ny salme skal læres, sætter han sig 
ved klaveret, klimprer med et par fingre og synger 
og synger og synger, indtil melodien sidder i skabet. 
Det hjælper også at lytte til melodien på You Tube. 

Det er nu godt med nye salmer indimellem, siger 
han. Nogle af de gamle kan godt blive lidt tunge. 

Kære Ejgil. Tak for sangen, engagementet, vært-
skabet – og tak for de første 40 år.  

Else Bisgaard

Ejgil i Kristine Frøkjærs streg  
(billede i privateje)
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THY ORD
Simon Grotrian: »Glæd dig over dåbens pagt«
Kan synges på melodien »Lysets engel går med 
glans«.

Digteren Simon Grotrian døde i august 2019, kun 
59 år gammel. Simon Grotrian var en yderst pro-
duktiv lyriker, som udgav en lang række digtsam-
linger og meget andet. Med årene blev han gen-
nem sin stadigt stærkere tro mere og mere optaget 
af kristendommens budskab. 

Simon Grotrians sprog er usædvanligt og meget 
anderledes, end hvad vi ellers kender fra salmetra-
ditionen. I et farverigt og sprudlende sprog over-
rasker han med ord, vi slet ikke forbinder med den 
religiøse sfære. 

Hans digte rummer noget meget anderledes, som 
på overfladen synes uforståeligt, ubestemmeligt,  
usammenhængende. Men hvis man overgiver sig 
til hans farverige og sprælske sprog, vil man for-
nemme en bundfæstet tro på livet og på Gud.

Hvidbjerg Vesten Aa kirke fik sin egen salme, da 
Grotrian skrev salmen »Glæd dig over dåbens 
pagt» i forbindelse med genåbningen af kirken d. 
8. november 2015. Da havde Peter Brandes’ fine 
kirkeruder og bronzeskulpturen fundet deres 
plads i kirken.   

Med »troens ål«, »sodavand i krypten« og »blå ild i 
karmen« kan vi »bade i Helligåndens splinter« og 
nyde solens lysskin gennem kirkens farverige ru-
der, hvor motiverne spejler dåbens befriende kraft.  

Else Bisgaard

Teksten er gengivet med tilladelse fra Boet Efter Simon 
Grotrian. www.facebook.com/simongrotrian. 
Læs mere på www.simongrotrian.dk

Sakramentet har en skål til en bøjet nakke.

Glæd dig over dåbens pagt
med Vorherres himmel
glæd dig over lysets mwagt
der forstøver årets mørkevrimmel.

Sakramentet har en skål
til en bøjet nakke
vi vil stange troens ål
og til disse toner vil vi takke.

I en krypt af sodavand
blå af ild i karmen
drikker vi til bægrets rand
solen står tilbage med sin varmen.

Troen har sin sommerstund
troen har sin vinter
i en stjerne, der er rund
bader vi i Helligåndens splinter.

Der er engle over dig
de går gennem stukken
gå Vorherres kongevej
over stjernebilleder i duggen.
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KIRKELIGE HANDLINGER 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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Døbt: Karen Marie Damkjær Hilligsøe. 
Forældre: Maj-Britt Damkjær Pedersen og Kristoffer Hilligsøe.

Konfirmeret i Hvidbjerg Vesten Aa kirke den 13. maj:
Anthon Vestergaard Stüker • Asbjørn Nørgaard Stüker
Frederik Lykke • Mia Søgaard Lauridsen
Sofie Kjærgaard Pedersen

Konfirmeret i Grurup Kirke den 24. april:
Ida Agger Kaastrup Hansen

Vi har taget afsked med:
• Hanne Belter
• Betty Thorlund Pedersen
• Jakobine Batseba Katrine Nielsen 
• Magnus Vangsgaard
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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

JUNI
Onsdag  d. 29. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag  d. 30. kl. 16.30 Sommersang i det grønne, Lodbjerg

JULI
Torsdag  d. 14. Kl.16.30 Sommersang i det grønne, Sognehuset
Torsdag  d. 28. Kl. 16.30 Sommersang i det grønne, Lodbjerg

AUGUST
Torsdag  d. 4. Kl. 16.30 Sommersang i det grønne, Lodbjerg
Torsdag  d. 11. Kl. 16.30 Sommersang i det grønne, Lodbjerg

SEPTEMBER
Torsdag  d.   1.  kl. 19.00 - 20.40 Familiekor
Mandag  d.   5. kl. 18.00 Thy-bordet (fællesspisning)*

Tirsdag  d.   6.  kl. 14.00  Tirsdagsklub. Besøg hos Birgit og Per Kynde.  
Se omtale andet sted i bladet. 

Torsdag  d.   8.  kl. 19.00 - 20.40 Familiekor
Tirsdag  d. 13.  kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag  d. 15. kl. 19.00-20.40 Familiekor
Torsdag  d. 22. kl. 19.00 - 20.40 Familiekor
Tirsdag  d. 27. kl. 19.30 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag  d. 29. Kl. 19.00 - 20.40 Familiekor

OKTOBER
Tirsdag  d.   4. kl. 14.30 - 16.30 Tirsdagsklub
Torsdag  d.   6. kl. 19.00 - 20.40 Familiekor
Tirsdag  d. 11. kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften
Torsdag  d. 13.  kl. 19.00 - 20.40 Familiekor
Torsdag  d. 27. kl. 19.00 - 20.40 Familiekor

*  Ved redaktionens afslutning var stedet ikke of-
fentliggjort. Tilmelding til Thy-bordet senest 
den 25. august til Jens Møller tlf. 23 30 80 43 
eller Jørgen Kristensen tlf. 21 42 33 59.


