
HV IDBJERG ·  ØRUM · LODBJERG
SOGNENYT

GUDSTJENESTER
Alle gudstjenester ved Per Mikkelsen (PM). Ved nyansættelse af heltidspræst i det nyoprettede Sø- 
og Klitpastoratet bestående af sognene Hvidbjerg Vesten Aa, Ørum, Lodbjerg, Stenbjerg, Nørhå, 
Sønderhå og Hørsted ændres gudstjenesteplanen naturligvis.
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SEPTEMBER
Søndag den 25. (15. s. e. trin.) kl. 10.30 
Hvidbjerg Vesten Aa Høstgudstjeneste.   
Kirkefrokost PM

OKTOBER
Søndag den 2. (16. s. e. trin.)   
Ingen gudstjeneste
Søndag den 9. (17. s. e. trin.) kl. 10.30 
Lodbjerg PM
Søndag den 16. (18. s. e. trin.)   
Ingen gudstjeneste
Søndag den 23. (19. s. e. trin.) kl. 10.30 
Ørum PM
Søndag den 30. (20. s. e. trin.) kl. 10.30 
Hvidbjerg Vesten Aa PM

NOVEMBER
Søndag den 6. (Alle helgens dag) kl. 19.30 
Musikgudstjeneste Hvidbjerg Vesten Aa PM
Søndag den 13. (22. s. e. trin.) kl. 10.30  
Lodbjerg PM
Søndag den 20. (Sidste søndag i kirkeåret)  
Ingen gudstjeneste
Lørdag den 26. kl. 14.00  
Hvidbjerg Vesten Aa Luciaoptog. 
Julemarked i præstegården PM 

Søndag den 27. (1. s. i advent)   
Ingen gudstjeneste

DECEMBER
Søndag den 4. (2. s. i advent) kl. 10.30 
Ørum PM
Søndag den 11. (3. s. i advent) kl. 10.30 
Lodbjerg PM
Søndag den 18. (4. s. i advent)   
Ingen gudstjeneste
Onsdag den 21. kl. 19.30
Hvidbjerg Vesten Aa Korets julekoncert
Lørdag den 24. ( Juleaften) Hvidbjerg V.Aa 
kl. 14.00 og Lodbjerg kl. 15.30 PM
Søndag den 25. ( Juledag) kl. 10.30 
Ørum (anden præst)

JANUAR
Torsdag den 5. (Hellig tre kongers aften) 
kl. 19.00 Hvidbjerg Vesten Aa PM
Søndag den 15. (2. s. e. h. 3 k.)   
Ingen gudstjeneste
Søndag den 22. (3. s. e. h. 3 k.) kl. 10.30 
Ørum PM
Søndag den 29. (Sidste s. e. h. 3 k.) kl. 10.30 
Lodbjerg PM

OKTOBER 
NOVEMBER
DECEMBER
JANUAR
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FRILUFTSGUDSTJENESTE FRILUFTSGUDSTJENESTE 
I HENNYS HAVE I LYNGBYI HENNYS HAVE I LYNGBY

5. Søndag efter Trinitatis II
Salmer:   4  Giv mig, Gud, en salmetunge
 392 Himlene, Herre, fortælle din ære
  52 Du Herre Krist
  ---
  54 Hvad mener I om Kristus
 439/722 O du Guds Lam /    
  Nu blomstertiden kommer
 756  Nu gløder øst i morgenskær

Matt 16,13-18: Peters bekendelse.

Da vi sad i Salmebogskommissio-
nen og forberedte den salmebog, 
vi nu bruger i kirken, skulle vi 
dels beslutte, hvilke af de gamle 
salmer, der skulle bevares, men 
også vælge nogle til blandt de 
mange nye salmer, der er skrevet 
gennem de senere år. Og i den forbindelse kom vi 
til at diskutere ivrigt, om man kunne have en sal-
me i Salmebogen, der begynder sådan:

Vi tror ikke på løgn og reklame, 
eller lykken ved ting og forbrug.
Vi tror ikke på konge og dame,
eller luksus og hygge i smug.
Men vi tror på, at lykken er givet
med det barn som nu kæmper for livet.
Vi ser Gud i det nyfødte barn.

- De øvrige vers i teksten har samme form - altså 
begynder med nogle linjer, om, hvad »vi« ikke tror 
på - f.eks: »Vi tror ikke på stjerneeksperter … Vi 
tror ikke på frihed fra smerter…«

- Der var skam flere, der gik varmt ind for den, for 
meget af det, der siges, er på sin vis fuldt ud for-
svarligt og kristeligt set i orden. Men nu er det ba-
re sådan, at en salme jo lægger den kristne menig-
hed ord i munden - og så handler det måske allige-
vel mere om at få sagt og sunget, hvad vi tror - så-
dan som den salme gør, vi skal synge om lidt.

Men der var, som sagt, ganske mange, der pegede 
på de førnævnte vers til den nye salmebog. Og det 
var vel ikke så underligt; for det er om nogensinde 
de negative bekendelsers tid, vi lever i. 

Vi kan nemlig sagtens remse op, hvad vi i hvert 
fald ikke tror på: »… Jeg tror ikke Gud er en gam-
mel mand med skæg der sidder oppe i Himlen«. - 
Hvem har for øvrigt påstået det? Ikke Bibelen, ik-
ke det kristne evangelium - men måske nok nogle 

kunstnere i tidens løb, som har 
forsøgt at danne sig billeder ud 
fra begge dele…

- Eller: Jeg kan ikke se mig selv i 
en kirke, der har den lutherske 
bekendelse som fundament; for 
Luther sagde grimme ting om jø-
der og Den Augsburgske Beken-
delse hævder, at udøbte børn går 

fortabt… Men behøver vi virkelig at bandlyse Lu-
ther en gang til, fordi vi i dag mener noget andet 
om visse teologiske spørgsmål, end man gjorde i 
1530? 

Vi afskaffer jo heller ikke Bibelen, fordi den påstår 
at haren er en drøvtygger og at kvinden er under-
ordnet og at folk med hareskår, pukkelryg, eller 
brækkede arme og ben ikke må komme i nærhe-
den af Gud - men vi tager det med os ind i en bå-
de klogere og dummere tid, fordi såvel Bibelen, 
som Luther og hans tids bekendelse også rummer 
indsigter og erkendelser, der står fast uanset tid og 
sted.

Men vi vil ikke udfordres af folk før vor egen tid, 
som måske var klogere og så mere klart og derfor 
taler tydeligere og sandere. Så hellere shoppe ufor-
pligtende på det moderne religiøse discountmar-
ked blandt healende krystaller, overtroisk astrolo-
gi og fortyndet hinduistisk yoga - som vi så bilder 
os ind, at vi selv kan bestemme graden af mening 
i.

Peters bekendelse er et 
glimt af sandheden fra 

Gud - og et glimt af 
sandheden om Gud. 
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Når vi har så travlt med at dementere, og med at 
erklære hvad vi ikke tror på, tror jeg vi ofte glem-
mer at det faktisk mest er vores egne måske lidt for 
overfladiske forestillinger, vi lægger afstand til. - 
Eller bruger eksemplerne på uhyrlige og uheldige 
bibelord som undskyldning for ikke at tænke nø-
jere over nogle af dens mere livsnære tanker. - 
Samtidig med at det for det meste også er vore eg-
ne, hjemmelavede idealer og overkommelige for-
billeder, vi så udnævner til at væ-
re en slags tro: - »Jeg tror på De 
Ti Bud som nogle gode levereg-
ler, men man behøver ikke, at 
blande Gud ind i dem…« Eller: 
»… Jeg tror da, at Jesus var et ud-
mærket, ja storslået menneske 
med en meget høj moral, men at 
han skulle være Gud, det er rent 
overtro.«

- Altid er der lige et »men«, et snusfornuftigt for-
behold, et forsøg på at være den, der bestemmer, 
hvordan alting har sin plads og begrænsning.

Derfor er det er næsten befriende at høre dagens 
evangelium:

»Du er Kristus, den levende Guds søn!«

- Her er ikke noget »men«, eller: »på den anden si-
de«, eller »måske«. Her er ingen forbehold eller de-
valuerende eller relativerende fodnoter. - Men her 
er ligeud en ren bekendelse, der ikke holder noget 
tilbage og ikke lader noget usagt.

- Ikke fordi den Peter, der buser ud med denne 
umiddelbare bekendelse, ikke har noget »men«, 
for det kommer lige efter, da han hører Jesus for-
udsige sin lidelse og død: Nej, Herre, sådan må det 
ikke gå! Alligevel står bekendelsen der, lysende og 
klar, og kan ikke tages tilbage. 

Hvad siger den bekendelse så? 

Det kan der gives to svar på. Det ene svar er be-
stemt af, hvad bekendelsen handler om – det an-
det, hvem den er henvendt til.

I kirkens lettere indforståede jargon kaldes denne 
sætning i Matthæusevangeliet for »Peters beken-
delse«. Men i grunden er den slet ikke Peters. For 
Jesus kunne straks høre, at den havde han ikke selv 
fundet på: - »Det har kød og blod ikke åbenbaret 

dig, men min fader i himlene…«

Peters bekendelse er altså ikke en 
trosbekendelse ligesom den, vi 
sagde sammen for lidt siden, eller 
som dem, kirkemøderne op gen-
nem historien har skrevet sam-
men og bagefter stemt om. Og 
som eftertiden kan falde over og 
kritisere…

Peters bekendelse er et glimt af 
sandheden fra Gud - og et glimt af sandheden om 
Gud. 

Hvad er det da for en sandhed, der lyder i de ord? 

- Ja, det er faktisk den sandhed, hele Kristendom-
men står og falder med: - At Gud har ladet høre 
fra sig og en gang for altid har vist os sit sande væ-
sen - i et menneske, som udleverede Guds kærlig-
hed til mennesker, uden at stille betingelser eller 
kræve andet til gengæld end netop kærlighed.

Og kærligheden kender ikke noget »men«. Kær-
ligheden går forud for ethvert forbehold. Måske 
ikke vores kærlighed, for den er altid højst tvivl-
som og skrøbelig. Det negative får os altid til at ta-
ge forbehold og lægge afstand og erklære, hvad vi 
ikke vil være med til eller i hvert fald ikke vil fin-
de os i. 

Men Guds kærlighed - som elskede os først, og el-
skede verden så at han både skabte den, og gav den 

Uden forbehold tog 
Han imod os i dåben! 

 Uden forbehold indbyder 
Han os til nadverens 

måltid.
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sin eneste søn - den kærlighed tager ikke afstand; 
men den kom tværtimod så nær til os, at den blev 
menneske med mennesker, at den led med de li-
dende… Ja, Guds kærlighed døde med de døende, 
og gik i graven med de hensovede - for at vågne og 
stå op, med Kristus, Guds levende Søn. - I Ham si-
ger Gud selv god for hvert dødeligt menneske - 
uden forbehold og uden noget »men«: 

»Du er Kristus den levende Guds søn«.

- Det er ikke noget Peter har spekuleret ud, eller 
følt inden i sig selv… 

Sådan kan kun den sige, der er 
ramt af Guds ord og må svare på 
det. 

I et gudbenådet øjeblik. 

For det varer jo ikke ved. Peter 
faldt tilbage i næste sekund, og 
fattede ingenting da Jesus forudsagde sin lidelse og 
død. Peter protesterede: »Herre sådan må det ikke 
gå dig«. Nej, for skal det gå efter, hvad vi sådan går 
og mener er rimeligt, er der jo ikke plads til hver-
ken lidelse eller død. Vi bekender os helst til livets 
lyse sider, og til det, vi selv finder godt og forsvar-
ligt.

Og her er apostlen Peter såvist ingen undtagelse. 
Han er ingen gudsmand, men aldeles tilbage i sin 
menneskelighed, med alle de ›men’er‹, den indebæ-
rer. Han er tilbage hos os. 

Og alligevel er fiskeren Peter den klippe Kristus 
bygger sin kirke på. 

Hvorfor? - For netop at vise, at det ikke er Peters 
tvivlsomme fortjenester, men Guds kærlighed til 
alt vort menneskelige, der bygger kirken. 

Og at kirken er den redningsstation, hvor enhver 
bekendelse får lov at høres som en bøn om frelse.

Evangeliets gudgivne bekendelse i dag er et ord til 
os - om at Guds kærlighed ikke annulleres af vores 

skrøbelige menneskelighed. Og dét er da selve 
evangeliet - dét - kun det, er det glædelige bud-
skab til os i dag:

- At når Gud vil være Peter bekendt, er der også 
plads til dig og mig.

Spørgsmålet er så, om vi vil være Gud bekendt? 
Om vi vover at være hans kirke, uden forbeholdne 
»men’er«?

Men før vi svarer på det - med alle vore forbehold 
og helgarderinger om, hvad vi ikke tror - så gør vi 

nok klogt i at huske, at:

- Uden forbehold tog Han imod 
os i dåben! 

- Uden forbehold indbyder Han 
os til nadverens måltid. Og der 
bekender han på ny sin store kær-
lighed til os, og erklærer sig rede 

til stadig at være på vores side, selvom vi svigter 
ham, og fornægter og forråder Ham. 

Selvom vi vælger Ham fra igen og igen, og gør os 
vores eget lidt mere spiselige spejlbillede af ham.

- Jamen, jeg kan ikke stå inde for hvert ord i den 
trosbekendelse, vi blev døbt på, og som vi siger 
sammen ved hver eneste gudstjeneste… 

Nå. Jamen det skal du da heldigvis heller ikke. For 
den bekendelse siger i grunden blot det, at Gud 
har valgt at stå inde for dig! 

Du og jeg skal faktisk slet ikke bekende noget af os 
selv; for bekendelsen er, at Kristus tog det hele på 
sig for vor skyld.

Så at vi nu frit kan give os hen til livet med Gud og 
med hinanden, i tillid til at hans kærlighed til os er 
uden forbehold, hvad enten vi vil være den be-
kendt eller ej.

I Jesu Kristi Navn: Amen.

Jørgen Kjærgaard,  
lektor og stiftskonsulent

44

Kærligheden går
 forud for ethvert 

forbehold.



5555

FRA MENIGHEDSRÅDET
Mens dette skrives (i slutningen af august) er 
stillingen som sognepræst i opslag med ansøg-
ningsfrist 5. september. Vi har aftalt, at de tre 
menighedsråd herefter mødes med biskoppen 
og gennemgår ansøgningerne og derefter ta-
ger stilling, til hvem der skal indbydes til prø-
veprædiken.

Vi har allerede haft henvendelser fra mulige 
ansøgere, der gerne vil besøge os, så lige nu er 
vi ret optimistiske med hensyn til at få gode 
ansøgere. 

Per Mikkelsen har accepteret at være fast vi-
kar, indtil den nye præst kan begynde. Vi var 
glade for samarbejdet med Per i 2021 og ser 
frem til, at han kommer igen.

Vi har ansat Lars Knattrup Sørensen som ny 
gravermedhjælper i stedet for Rie Pinholt, der 
er flyttet til en fuldtidsstilling i Bedsted. Her-
fra skal lyde en tak til Rie for indsatsen i Klit-
sognene.

Der har i den seneste tid været meget fokus på 
dårligt arbejdsmiljø i Folkekirken. Nærmere 
bestemt sådan, at det er blevet kritiseret, at 
Menighedsrådet som folkevalgte blander sig i 
personaleforhold uden at have erfaring og 
kompetence til det. Selvfølgelig skal arbejds-
miljøet være i orden i Folkekirken såvel som 
andre steder. Men noget værdifuldt går tabt, 
hvis det ikke anerkendes, at Folkekirken ledes 
af folkevalgte. Vi vil drøfte sagerne på kom-
mende møder.

Niels S. Vase

NY SORGGRUPPE
SENSOMMEREN 2022 

Fra den 2. september til den 28. oktober mødes vi fredag formiddag kl. 10.00 - 11.30 
i Bedsted Sognegård, Præstegårdsvænget 2, 7755 Bedsted.

Vi snakker åbent sammen om smerte og tab og om at genfinde livsmod og glæde.

Ruth Folmersen 29783690  
og Else Bjerg 31452440
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BYBOEN DER BLEV THYBO
Denne historie begynder i et mødelokale i det in-
dre København i midten af 80´erne. Jeg var til mit 
første møde i Regresudvalget for Motorkøretøjs-
forsikring. Scenen var dyster. Et langt mødebord 
af palisander, vægpaneler af palisander, kun en 
smule lys kom ind ad to vinduer i hver sin ende af 
lokalet. Omkring bordet sad en række meget al-
vorlige mennesker - mest mænd - i dæmpet samta-
le, tydeligvis om vigtige spørgsmål.
Ingen gjorde mine til at hilse på mig, endsige byde 
mig velkommen. Til en begyn-
delse var jeg lidt rådvild. For dog 
at gøre noget henvendte jeg mig 
til den nærmeste og dernæst de 
følgende ved mødebordet, præ-
senterede mig og fortalte hvor 
jeg kom fra. Reaktionen var ikke 
overstrømmende, nogle mumle-
de dog deres navne, enkelte led-
sagede med et par bemærkninger, om hvorfor i al-
verden jeg var kommet, og hvad jeg ville der. Det 
var ikke sådan, jeg havde lært, man tog mod frem-
mede, men da jeg stadig ikke rigtig vidste, hvad 
jeg skulle gøre, fortsatte jeg rundt om det uende-
ligt lange mødebord uden større succes. Men da 
jeg nåede til den sidste ved bordet, lød reaktionen 
således: 
VELKOMMEN, HVOR ER JEG GLAD FOR 
AT SE DIG, JEG HAR JO LÆST DINE GLIM-
RENDE ARTIKLER ( jeg havde skrevet er par ar-
tikler i fagtidsskrifter). 
Jeg havde mødt Hans Jørgen Knudtzon og et livs-
langt venskab blev indledt.
Da Regresudvalget kort tid efter havde 50-års ju-
bilæum, var medlemmer med ægtefæller indbudt 
til fest. Jeg kendte kun ganske få, Else absolut in-
gen, men jeg husker ikke, vi var i tvivl om, at vi 
skulle deltage. Da jeg så, at Else skulle have Hans 
Jørgen til bords, ville jeg gøre samtalen lidt lettere 
for hende ved at fortælle, at han vist nok havde 
sommerhus i Thy. Jeg kunne have sparet mine be-
kymringer. 

Senere havde vi Hans Jørgen til middag i Vild-
sund, hvor han fortalte om sin spændende familie 
og ikke mindst relationen til Karen Blixen (hans 
fars kusine), som han havde mødt flere gange. Jeg 
ville gerne give mine børn den oplevelse og bad 
ham stoppe talestrømmen (det var ikke så nemt), 
så jeg kunne vække mine børn, bære dem ned i so-
faen og høre resten af historien. Fra den aften blev 
venskabet udvidet til at omfatte hele familien. 
Hans Jørgen er født i 1936 og voksede op på det 

daværende Kommunehospitalet i 
det indre København. Hans far 
var overlæge og kirurg. Hans 
Jørgen valgte dog at blive jurist 
som flere andre i familien, men i 
modsætning til mange andre blev 
han ikke højesteretssagfører, men 
valgte en karriere i forsikring, 
hvor han havde et 40 langt ar-

bejdsliv i Skandinavia (overtaget af Baltica, senest 
overtaget af Tryg) med speciale i spørgsmål om 
motorkøretøjsforsikring og retshjælpsforsikring. 

Jeg ville gerne give 
mine børn den oplevelse 

og bad ham stoppe 
talestrømmen... 

Hans Jørgen Knudtzon
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Hans viden og flid var legendarisk, hvilket var 
kendt i hele branchen.
I hjemmet på Kommunehospitalet talte man ikke 
om religion, men han husker dog at hans far altid 
havde Testamentet liggende på natbordet, og at 
han mor ofte gik til gudstjeneste i Helligåndskir-
ken. 
I begyndelsen af 80´erne byggede han det som-
merhus i Thy, hvor han stadig bor. Han blev pen-
sioneret i 2001 og flyttede perma-
nent til Thy 10 år senere. Han 
havde efter eget udsagn ikke me-
get forbindelse med kirken, før 
han kom til Thy, men det ændrede 
sig, da han mødte Kaj Mogensen, 
som han nævner som én af de teo-
loger, der har betydet mest for 
ham.
Mødet med Kaj vakte noget i ham, som uden tvivl 
havde ligget der hele tiden, men som var blevet 
undertrykt af travlhed med arbejde og familie. Da 
han gik på pension, ændrede dette sig. Ikke fordi 
travlheden forsvandt, han fik bare andre opgaver 
og interesser. Først og fremmest begyndte han at 
skrive bøger om sin slægt, ligesom han tog initia-
tivet til den bog, der udkom i 2016 om Thy: »Thy, 
Længslernes Land«. Artikler i Sognenyt er det og-
så blevet til.
Han er nu en flittig kirkegænger, ikke kun for at 
høre Evangeliet, men også for at nyde det sociale 
(han har flere gange indskærpet, at der bør være 
kirkekaffe efter alle gudstjenester), ligesom han 
nyder kunsten i kirkerne, hvilket er en interesse si-
den barndommen. Da Per Mikkelsen kom til Sog-
net begyndte Hans Jørgen at abonnere på hans 
prædikener, som han straks videresendte til sine 
tre børn, så familien kunne diskutere indholdet.
Et par citater fra prædikener i Klitsognene udtryk-
ker Hans Jørgens holdning
»Gud er kærlighed« (Kaj Mogensen)
»Vi er Universets børn, og så er alle forældre så at 
sige adoptivforældre« (Per Mikkelsen)

Det passer til én, der har fået taknemmelighed og 
glæde i vuggegave.
Hans egen oplevelse med kirkerne i Klitsognene 
beskriver han i bogen »Knuden’s Krønike« (2015) 
således (side 696):
Kirkerne er for mig en uvurderlig rigdom for vor landsdel 
og - stort eller lille - i ethvert kirkerum heroppe er det vid-
underligt at sidde og kvæge sjælen. Men jeg tilstår gerne 
min tidligt vakte, særlige glæde ved de små intime kirke-

rum, der ånder så stærkt af århund-
reders ælde og dog lever så stærkt i 
nuet. Mit sene liv er blevet beriget 
ved mange gudstjenester i Thy - ef-
terhånden mestendels i de nærmeste 
tre små middelalderkirker, hvoraf 
Lodbjerg står mit hjerte nærmest.
I sit bidrag til bogen »Thy - 
Længslernes Land« (2016) skri-

ver han blandt andet (side 107):
Men når jeg sidder i en af Klitsognenes små kirker og 
mærker menighedens fælles sangglæde i en fuldtonende 
forening, der kan få det århundredgamle kirketag til at 
løfte sig, da bruser blodet i mig, grebet om mine hjerterød-
der strammes og jeg finder min sjælefred i at vide mig 
hjemme i Arkadien!
Sådan taler en glad kirkegænger, der skønt opvok-
set i det indre København, nu har hjemme i Thy 
og uden tøven betegner sig som thybo.
Samtalen forud for artiklen fandt sted på Hans 
Jørgens terrasse med udsigt over Krik Vig tilsat 
kold hvidvin og jordbærtærte. Jeg ved af gode 
grunde ikke, hvordan der ser ud i Paradis, men det 
må være noget i den retning. Så kom jeg også tæt 
på Arkadien.
Man kan ikke sammenfatte en samtale med Hans 
Jørgen i en kort artikel i Sognenyt, jeg burde skri-
ve en bog om ham i stedet. Det bliver dog ikke 
foreløbigt. Jeg må nøjes med at sende ham udka-
stet til artikel og vil så helt sikkert få en række 
kommentarer SKREVET MED VERSALER. 

Niels S. Vase

... han har flere gange 
indskærpet, at der bør 

være kirkekaffe efter alle 
gudstjenester.
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SANG FRA HJERTET
NY SÆSON MED SANGAFTENER

Et stort velkommen til alle byder vi igen til en ny række af sangaftener i Sognehuset i Svankjær. Vi 
har forhåbentligt lagt corona’en bag os, så vi igen kan mødes talstærkt til fællessang og dejligt sam-
vær. 

Det er ikke nemt at finde de rette folk til at stå for sangaftenerne. Tidligere år forpligter. Alligevel 
er det lykkes at skrue et program sammen med folk, der er garanti for gode aftener. Men det kan 
næppe blive ved at gå, tænker man.

Vi starter den første aften med at få besøg af vores tidligere biskop, sangskriver til Tørfisk og meget 
mere, Henning Toft Bro. Med ham får vi med garanti en god og humørfyldt start på vores aftener. 
Senere kommer vores tidligere provst, Jens Munksgaard, som har udvalgt sange og salmer fra et 
helt liv. Med Jens er man altid i sikre hænder, så vi er garanteret en god aften.

Jeg tager mig selv af en aften, og efter den kommer Bo Kristian Holm, som er professor i teologi i 
Århus. Men lad jer bestemt ikke skræmme af det! Han har lovet os en folkelig aften med nogle 
gode vitaminer i. Bo har sommerhus i Stenbjerg og er en lejlighedsvis gæst i vores kirker, så han er 
bekendt med vores temperament og høje forventninger.

I marts får vi besøg af Sigrid Wilbrandt Kjær og hendes mand, Klaus. Sigrid er præst i Sennels, og 
Klaus har sin egen lægepraksis i Hundborg. Sigrid har ordet i sin magt, og Klaus spiller en virkelig 
god violin. Jeg selv spiller på klaveret. Og jeg lover jer en rigtig god og musikalsk aften.

Den sidste aften har vi fået tidligere journalist Villy Dall til at lede. Det er jo så oplagt, at han 
burde stå for en sangaften, at det kan undre, vi ikke har spurgt ham før. Han har rejst i hele norden 
og vil lede en »nordisk« sangaften.

Alle aftener starter kl. 19.00 og varer til klokken 21.00. Det koster 20 kroner som er inklusiv 
kaffe/te og brød.

Jeg glæder mig til at se jer

De bedste hilsner Kristian

Per Madsens kær, september 2022. 
Foto: Jette Stüker.
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Mandag den 9. januar: Henning Toft Bro
Fortællinger fra en havvendt kyst

Lev dit liv, mens du har det. 
Lev det i stilhed og storm. 
Sådan starter teksten til san-
gen »FUGLENE LET-
TER«, som Henning Toft 
Bro skrev i 2003. Simpelt 
og sandt. Siden blev han bi-
skop over Aalborg Stift og lagde guitaren fra sig. 
Offentligt i hvert fald. Nu er bispeembedet over-
draget - og nu er den gamle Thyborøn-dreng til-
bage med sine sange og historier. Vi skal på en 
musikalsk vandretur i de lige landevejes land mel-
lem Vesterhav og Limfjord.

Undervejs kommer vi til at møde skæve eksisten-
ser og lokale originaler, som bliver taget under 
kærlig behandling gennem musik, sang og fortæl-
ling på både rigsdansk og vestjysk dialekt. Der bli-
ver rig lejlighed til fællessang

Mandag den 23. januar: Jens Munksgaard
Mine sange og salmer 

Tag på en livsrejse med Jens Munksgaard. Fra FDF 
- bakke op og bakke ned til de tungere Grundt-
vigsange. Jens vælger sange fra Højskolesangbo-
gen, men krydrer også med andre medbragte san-
ge på sangark. 

Mandag den 6. februar: Kristian Mogensen
Det bedste og skøreste fra Højskolesangbogen 

En præsentation af den nye Højskolesangbog med 
vægt på de bedste og skøreste af de nytilkomne 
sange.

Mandag den 20. 
februar: Bo 
Kristian Holm, 
professor, Århus 
Universitet 

Sang fra hjertet

Bo vælger sange, som han spinder en både 
teologisk of folkelig ende over.

Mandag den 6. 
marts: Sigrid og 
Klaus Wilbrandt 
Kjær

Sigrid binder 
aftenen sammen, og 
Klaus og Kristian 
akkompagnerer 
fællessangen på 
violin og klaver.

20. marts:  
Villy Dall: 
På tur rundt i de 
nordiske lande

Som rejsende i de 
nordiske lande og 
aktiv i foreningen 
Norden, journalist og museumsformidler er 
Villy den ideelle turleder på en tur rundt i de 
nordiske lande. 



10101010

MORDET I HVIDBJERG KIRKE 
UGERNINGEN
Under et visitatsbesøg den 29. august 1260 blev 
biskoppen fra Børglum, Oluf Glob, og hans ledsa-
gere dræbt foran alteret i Hvidbjerg Kirke. Ger-
ningsmændene var hans nevø, ridderen Jens Glob 
den Hårde og dennes svende. Årsagen til familie-
fejden skyldtes en arvestrid, der kørte af sporet, ef-
ter Jens Globs far, Peder Glob den 
Rige, der ejede det meste af god-
set i Thy med hovedsæde om-
kring Irup. Storgårde som Store 
Todbøl og Vesløsgård i Vendsys-
sel, der blev nedrevet i 1912, hør-
te med til familiegodset.
Oluf Glob havde åbenbart for-
søgt at fratage enken familiegod-
set og i sin iver fik han drevet hende af landet med 
stævninger og bandlysning. Den forarmede enke 
blev samlet op af sønnen Jens i Frankrig, hvor han 
var under uddannelse. De returnerede begge til 
Danmark for at kræve godset tilbage og for at få 
hævn.

Biskoppen havde ikke tænkt sig at give slip på den 
hårdt erhvervede rigdom, som han lagde ind under 
bispesædet. Så var der kun én vej tilbage - hævnen. 
Den var godt forberedt, for Jens havde indkaldt si-
ne familiemedlemmer, blandt andre adelsmanden 
Oluf Hase fra Salling, som var gift med Jens’ sø-
ster. Han satte dem stævne i Hvidbjerg Kirke på 
visitatsdagen, den 29. august. 

KILDERNE
Og hvor ved vi det så fra? Selve 
mordet var i samtiden så opsigts-
vækkende, at det blev registreret i 
klosterannalerne, så det står til 
troende. De nærmere omstæn-
digheder dukkede imidlertid først 

op mange år senere i afskriften af en slægtsbog ført 
af Oluf Hases efterkommere i slutningen af 
1500-tallet. På 340 år kan der ske mange fordrej-
ninger af de faktuelle hændelser, og de oprindelige 
vidner har næppe været upartiske. Så beretningen 
skal tages med et stort gran salt.
Mange forfattere har i tidens løb haft fat i fortæl-
lingen og videregivet den dramatiske historie i for-
skellige farverige versioner. Bedst kendt er H.C. 
Andersens novelle om »Bispen i Børglum og hans 
Frænde«. Senere udgav H. F. Ewald »Jens Glob den 
Hårde«, men også historikere som Arild Hvitfeld, 
Thiele, Trap og Palle Lauring har været inde over 
legenden. Ved Københavns brand i 1735 gik man-
ge arkivalier om rigets historie op i flammer, så det 
kan ikke udelukkes, at der før den tid har eksisteret 
mere skriftlig dokumentation, men i dag har vi alt-
så fortrinsvis familien Hases beretning at støtte os 
til.
Beretningen er farverig og adskiller sig særlig på ét 
punkt fra den gængse opfattelse af, hvor og hvor-
når hændelsen fandt sted. Men netop derfor har hi-
storien interesse for sognebørnene til Hvidbjerg 
Vesten-Aa’s Kirke. For afskriften af familien Hases 
historie siger entydigt, at mordet fandt sted foran 
alteret i Hvidbjerg Vesten Å’s Kirke og ikke som 
det generelt er antaget i Hvidbjerg Kirke på Thy-

De returnerede begge til 
Danmark for at kræve 
godset tilbage og for at

 få hævn..

Louis Moes illustration fra 1925 til H.C. Andersens 
novelle Bispen paa Børglum og hans Frænde (1861). 
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holm. Til gengæld siger kilden, at mordet fandt 
sted juleaften 1260 og altså ikke den 29. august, og 
derved rystes troværdigheden en smule.
I beretningen indgår en fortælling om svoger Oluf 
Hases ankomst til gerningsstedet. Han kom for 
sent, fordi han fra Salling brugte en rute over Mors 
med sin tjener og ti svende. De valgte at lade heste-
ne svømme over Nees Sund, men 
den kraftige strøm bortrev svende-
nes heste, så kun Oluf Hase og 
hans tjener, nåede over. Efter 4 
mils ridt, nåede de frem til kirken, 
blot for at opdage, at Jens Glob al-
lerede havde gjort det af med Bi-
spen og et større antal munke.
Nu ligger Hvidbjerg Vesten Å og 
Hvidbjerg Thyholm stort set lige 
langt fra Nees Sund, så afstanden 
alene kan ikke afgøre valget, men da Hase kom fra 
Salling, muligvis Vellumgård vest for Skive, havde 
det været lettere at vælge en rute sydom via Odde-
sund, hvis det var Thyholm, han ville til. Hvid-
bjerg Vesten Å Kirke er således stadig i spil.

EFTERSPILLET
Efter mordet undgik Jens Glob et retsligt efterspil 
ved at tage ophold i udlandet et par år, men heldet 
skyldtes måske også storpolitik. Børglum bispen 
var langt fra elsket af alle. Han støttede et politisk 
opgør mellem kongemagten og Ærkebispen Jens 
Grand, men satsede på den tabende part, ærkebi-

spen. Kongen, Erik Klipping, havde derfor ingen 
hast med at straffe den, der havde skaffet ham af 
med en politisk modstander. I øvrigt havde han ri-
geligt med problemer selv, de sluttede med mordet 
i Finderup lade få år senere.
Pavestolen accepterede ikke et mord på en biskop 
og svarede igen ved at lyse dele af Thy og Vendsys-

sel i band for en periode. Der er 
forskellige oplysninger om, hvor 
stort område, der var omfattet, 
og hvor længe interdictet varede. 
En kilde siger 5 år. Oluf Globs 
lig blev ikke begravet ved kirken, 
men ført til Børglum.
Familierne Glob og Hases videre 
slægtslinje kendes ikke i detaljer, 
da efterkommere blev indgiftet i 
andre adelsslægter. Globernes 

store ejendomsinteresser i Thy synes i den forbin-
delse at være smuldret og det samme må siges om 
Haserne fra Salling. Noget gods, f.eks. Store Tod-
bøl og Irup, forblev åbenbart under bispesædet i 
Børglum.
Ideen med denne artikel er ikke at stjæle en veler-
hvervet turistattraktion fra Thyholm, men at vise, 
at historiske begivenheder kan nyfortolkes, når vi 
graver os ned i kilderne. Lad Thyholmerne behol-
de mindet om Oluf Glob. Det er jo al-
ligevel ikke en hændelse, der er værd 
at fejre.

Peter Schmidt Hansen - i egen streg

Pavestolen accepterede 
ikke et mord på en biskop 
og svarede igen ved at lyse 
dele af Thy og Vendsyssel 

i band for en periode.

OM ARTIKLENS FORFATTER PETER SCHMIDT HANSEN 
Peter og hans familie er kommet i Lyngby siden 1964. I 1979 købte de den gamle købmandsfor-
retning i Lyngby fra sangeren Gustav Wincklers bo. Peter, der er cand. polit., har arbejdet for A.P. 
Møller, bl.a. 5 år i Japan, og som den sidste direktør for Kryolitselskabet Øresund. Siden 2001 har 
han dyrket sin interesse for kunst og historie og er forfatter til en række bøger om emnerne, blandt 
andet bogen »Lyngby - fra karantænestation til paradis.« Interessen for området er stor, og der gem-
mer sig utvivlsomt flere historier under sandet, som bare venter på at blive gravet frem.
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KIRKEBIL 
Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne bruges af kirkegængere bosat i den 
gamle Sydthy Kommune til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer (foredrag, sangaftner, tirs-
dagsklub, 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.

KLITSOGNENES FAMILIEKOR
I skrivende stund holder vores familiekor som-
merpause. Men den 1. september starter vi op 
igen, og vi håber, vi igen kan samle 25 - 30 
unge og modne mennesker til vores fine kor, 
hvor vi vægter det muntre samvær og den 
medrivende sang. 

Vi synger lidt af hvert. Korlederen er selv no-
get af en pop-dreng, og det afspejles i repertoi-
ret. Vi har tidligere haft gode og smukke sal-
mer på programmet, The Beatles, TV-2, Seba-
stian, julemusik, dansk og engelsk osv. I den 
kommende sæson skal vi øve sange op til alle-
helgen og til vores julekoncert. Og vi skal nå 
omkring Rasmus Seebach, Mozart, Bent Fa-
bricius-Bjerre, Carl Nielsen, Mariah Carey og 
mange flere. 

Vi øver hver torsdag aften kl. 19.00 til cirka 
21.00 i Sognehuset i Svankjær. Der er en lille 

kontingentbetaling på 400 kroner for hele sæ-
sonen. Vi har både medlemmer, der kan noder 
og medlemmer, der ikke kan noder. Og det er 
så fint. Så hjælper vi hinanden. Ligeledes har vi 
en skøn blanding af unge og modne menne-
sker, der giver en god lyd og en god atmosfæ-
re. 

Har du mod og lyst til at være en del af det, så 
er du meget velkommen. Du kan altid støde til 
og prøve et par gange om det er noget for dig.

Koret har foreløbigt følgende på programmet:

• Allehelgengudstjeneste søndag den  
 6. november kl. 19.30 i Svankjær.

• Korets julekoncert onsdag den 21.  
 december kl. 19.30 i Svankjær.

Kristian Mogensen
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JULEMARKED 
Lørdag den 26. november kl. 13.00 -17.00 i Sognehuset

Der vil være salgsboder med bla. kagebord. 
Kl. 14.00 er der børnegudstjeneste i kirken, 
og forhåbentligt Luciaoptog.
Kl. 15.00 tændes træet på torvet, hvor vi synger julen ind 
til akkompagnement af Kristian Mogensen.
Dagen slutter i Sognehuset, hvor der serveres gløgg, 
kakao og æbleskiver. Pris 20 kr.
Interesserede som gerne vil deltage i Luciaoptoget, 
kan kontakte Signe på mobil nr. 27 57 04 99.

Ole Per Christoffersen
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PRÆSENTATION AF VORES PRÆSENTATION AF VORES 
NYE GRAVERMEDHJÆLPERNYE GRAVERMEDHJÆLPER

Siden udgivelsen af sidste udgave af Sognenyt har 
vi fået en ny gravermedhjælper i Klitsognene.

Rie ønskede at få flere timer, hvilket desværre ikke 
var muligt hos os. Så da stillingen som graver blev 
ledig i Bedsted, hvor hun jo i forvejen også havde 
nogle timer, var det oplagt for hende at søge den-
ne fuldtidsstilling. Ja, hun blev vist endda head-
huntet. Forståeligt nok!

Vi har været glade for Rie, men har også fuld for-
ståelse for hendes ønske, og for at hun naturligvis 
greb denne mulighed, når nu den var til stede.

Nu manglede vi altså ikke bare en præst, men også 
en gravermedhjælper. Heldigvis skal biskop og 
provst (pga. tidsperspektivet) ikke ind over ansæt-
telse af en gravermedhjælper, som vi havde brug 
for her og nu! Arbejdet er alt for omfattende til at 
Marianne kan klare det hele selv og slet ikke i 
sommerhalvåret - og ferie skal hun naturligvis 
også have mulighed for at holde. Så vi fik sat en 
stillingsannonce sammen. Fik nogle ansøgere. 
Havde 3 til samtale og ansatte selvfølgelig den 
person, som vi synes, passer bedst ind hos os: Lars 
Knattrup Sørensen - af nogle bedre kendt som 
Lasse.

Det er lidt pudsigt at tænke på, at han er 3. gene-
ration, der arbejder på vore kirkegårde.

Bedstefaren var graver ved Ørum Kirke. Lars’ far 
var graver i Ørum og Lodbjerg og moren i Hvid-
bjerg v. Aa. Forældrene, Nora og Jens Knattrup 
Sørensen, hjalp dog hinanden for at få arbejds- og 
familielivet til at gå op i en højere enhed.

Som dreng var Lars - ligesom sine søskende - tit 
med dem rundt på kirkegårdene og hjælpe lidt til 
hist og her. Når der var gudstjeneste i kirken i 
Svankjær, skulle der »trampes« i pedalerne for at 
orgelet kunne give lyd fra sig. Det var Lars’ tjans. 
Under præstens dengang meget lange prædiken - 
ofte 3 kvarter! - havde Lars et frirum! Han husker, 

at der derhjemme var meget støj, da de var mange 
i familien. Det gjorde det vanskeligt, da han var i 
gang med at tage kørekort. Så teorien blev terpet i 
kirken om søndagen under præstens lange prædi-
kener (som han desværre ikke fik hørt), men køre-
kortet fik han erhvervet!

Han er også i sit voksenliv kommet i sognene, især 
da Kaj Mogensen var sognepræst. Kendskabet til 
Kaj medførte også, at Lars som frivillig med for-
nøjelse har hjulpet en del til i Aladdins Hule.

Lars fyldte 70 år dagen før, vi ansatte ham - og han 
kunne jo egentlig »bare nyde tilværelsen« som fol-
kepensionist - men han synes, at han har mere at 
bidrage med, kan godt lide at udrette noget og 
være til nytte. Han har altid ønsket at afslutte ar-
bejdslivet med at være medhjælper ved en kirke – 
og så ville skæbnen, at denne lejlighed bød sig lige 
netop i Klitsognene.

Lars blev udlært elektriker hos Vestervig El og har 
haft forskellige jobs, senest som servicemontør 
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hos vindmøllevirksomheden Vestas, hvor han var 
ansat i godt 27 år - så længe regner han dog ikke 
med at blive i Klitsognene!

Han var klar til at begynde hos os den 1. juni - 
skulle dog lige have sagt et deltids-
arbejde hos Hanstholm Skibselek-
triker op, så han kunne være til 
rådighed hos os.

Privat bor Lars i Hurup, sammen 
med hustruen Anna Marie Søren-
sen. Parret blev gift i Lodbjerg den 
5. juni 1976. Det er blevet til 3 
børn i ægteskabet, Helle, Henning 
og Martin. Parret er med tiden velsignet med 7 
børnebørn, hvor den ældste er knap 21 år og den 
yngste er 6. Allesammen bor inden for en radius af 
6 kilometer.

Lars har i skrivende stund været i tjeneste i 3 må-
neder, og han befinder sig godt i stillingen og ny-
der arbejdet. Han føler efterhånden, at han er ved 
at være inde i arbejdsgangene - godt støttet af vo-

res dygtige graver Marianne. Men der er godt nok 
mange ting, der skal ordnes: græsset skal slås ved 
alle kirkerne og Sognehuset, hækkene klippes, 
toiletterne rengøres ligesom Sognehus og kirker-

ne, gravstederne skal passes, grus-
set rives, ukrudt fjernes, affalds-
sække tømmes, blomster plantes, 
passes og vandes - måske skal no-
get males, noget repareres og ved-
ligeholdes - og det vil aldrig vare 
før gravstederne skal vinterdæk-
kes - ja, opgaverne kan være man-
ge. Der er jo også opgaverne i det 
pæne tøj - de kirkelige handlinger 

og gudstjenesterne - kirken skal pyntes, salme-
numre sættes på tavlerne, flaget hejses, lys tændes, 
kirkegængere bydes velkommen, evt. sangblade 
udleveres og kaffen/teen serveres med en lille små-
kage sammen med et smil og en snak! Ja, et meget 
alsidigt og spændende job med mange afvekslende 
opgaver.

Jette Stüker

OM MENNESKER 
I KLITSOGNENE 

Redaktionen har fra Eskil Hvam Jessen modtaget orientering og information om, at der på lokal-
historisk arkivs hjemmeside ligger en lang række interviews af og om mennesker i Hvidbjerg Ve-
sten Aa, Ørum og Lodbjerg.

Artiklerne er trykt i SOGNENYT i årene 1989-2021 og materialet er redigeret af Eskil Hvam 
Jessen. Artiklerne kan findes via følgende genvej: 

Genvej: arkivthy.dk > fra sognene > Svankjær > Om mennesker i Hv. - Ø - L

Eskil Hvam Jessen sender de bedste hilsner til alle i sognene

1515



16161616

Jens Peter Jacobsen 
(1847-1885)

Maleri af Ernst 
Josephson, 1879

THY ORD
J. P. Jacobsen: »Til Klitten« Jens Peter Jacobsen er kendt som I.P. 

Jacobsen i litteraturhistorien. Han blev 
født i Thisted i 1847 og døde af tuber-
kulose som kun 38-årig i 1885. Han 
læste naturhistorie på Københavns 
Universitet og blev i sin samtid kendt 
som den første oversætter af Darwins 
evolutionsteori til dansk. Jacobsen kom 
i heftig diskussion med kirken om det 
darwinistiske menneskesyn og var 
trods sin stilfærdige generthed en kendt 
og ofte omdiskuteret person i den of-
fentlige debat i København.

Det var dog som digter og forfatter, han blev bedst kendt i 
vide kredse. Han efterlod sig et lille, men dybt og uudtøm-
meligt forfatterskab og hører til blandt de helt store forfat-
tere i dansk litteratur, og som også er kendt langt uden for 
Danmarks grænser. 

Naturen forblev hans store interessefelt. Han færdedes over-
alt i den thy’ske natur og blev fortrolig med den. Digtet »Til 
Klitten« hører til hans mindre kendte digte. Det blev skrevet 
omkring 1865, hvor Jacobsen var bare atten år gammel. I 
digtet fremmaner han et fint billede af klitheden, som vi 
kender den. Digtet beskriver klitten fra morgen til aften – 
fra solen står op og lyset indhyller klittens landskab hen over 
dagen og til mørket gradvist overmander lyset. Digtet be-
skriver dagen som en drot, en purpurklædt konge - et pom-
pøst billede på dagen. Mørket dukker frem og dagen og ly-
set viger skridt for skridt. 

Else Bisgaard

Hvor er du skjøn, naar Sol opstaar
Af Nattens dybe Gjemme
Og slynger rundt om Himlens Rand
En Guld- og Purpurbræmme;

Naar du fra Barm da Mulmets Dug
Halvt lader langsomt glide
Og halvt dog hyllet i den staar
Med dine Tuer hvide.

Hvor er du skjøn, naar i et Hav
Af Solglands stærk du smiler,
Naar Lyset bølger i hver Dal
Og paa hver Tinde hviler.

Hvor er du skjøn, naar dagens Drot
I Purpur gaar til Hvile
Og samler fra den vide Jord
De gyldne Straalepile;

Naar Mørket kjæmper i hver Kløft
Med dagens sidste Luer,
Der langsomt vige Skridt for Skridt
Opad de høje Tuer.
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ENERGIKRISEN RAMMER ENERGIKRISEN RAMMER 
OGSÅ KIRKERNEOGSÅ KIRKERNE

Pr. 30. juni havde Menighedsrådet pr. 30. juni 
kunne vi konstatere et underskud for 2022 på 
60.000 kr. Hele underskuddet skyldes de højere 
energipriser.

Som bekendt er energipriserne fortsat med at stige 
i andet halvår, og vi må derfor imødese et betyde-
ligt underskud for hele året. Da kirker generelt er 
store energiforbrugere, er vi langt fra alene om 
dette problem, og jeg ved, at der arbejdes på en 
samlet løsning for kirkerne.

Vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at be-
grænse energiforbruget, men det er ret begrænset, 
hvad vi kan gøre, hvis kirkerne skal kunne bruges 
og ikke tage skade af at være uopvarmede. Det er 
navnlig risikoen for skimmelsvamp, der bekymrer 

os og gør det nødvendigt at holde fugten under en 
vis grænse.  For et par år siden brugte vi et betyde-
ligt beløb på jordvarme i Sognehuset, hvilket gav 
en meget velkommen besparelse og viser den fulde 
værdi nu.

Vi vil begrænse belysningen så meget, vi kan, men 
også på dette punkt er der naturligvis en grænse, 
hvis kirkerne skal kunne bruges, og det skal være 
forsvarligt at færdes på kirkegårdene. Vi har tidli-
gere fået kritik for utilstrækkelig belysning.

Vi håber på forståelse for, at vi sparer på såvel var-
me som lys men også for, at energibesparelserne 
ikke må medføre risiko for skade på mennesker el-
ler de bygninger, vi skal passe på. 

Niels S. Vase

FLAG VED LODBJERG 
Dejligt at vi nu også er beriget med en flag-
stang ved Lodbjerg Kirke. Det var Marian-
nes gode idé, da vi jo havde en flagstang i 
præstegårdshaven i Svankjær, som vi aldrig 
brugte. Ved Ørum og Hvidbjerg v. Aa Kir-
ke VAR der allerede en flagstang, men ikke 
ved Lodbjerg Kirke.

Så det var jo oplagt at holde flyttedag fra 
Svankjær til Lodbjerg. MEN såfremt der 
skulle graves og støbes en sokkel indenfor 
kirkegårdsmurene, er det ikke bare noget vi 
må gøre uden at søge om lov til det! Så dej-
ligt, at vi har gode naboer: Grunden uden for kirkegårdsdiget tilhører nemlig Naturstyrelsen, som 
blev forespurgt om flagrejsningen. Et hurtigt og imødekommende svar fra klitplantør Per Kynde 
muliggjorde en hurtig handling! Så nu kan alle se, hvornår kirken bruges - så er flaget nemlig hejst! 

Et smukt syn.

Jette Stüker
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KIRKELIGE HANDLINGER

1818

Tillykke med dåben ønskes
• Toper Østergaard Eriksen
• Sofie Marie Holmgaard Kruse
• Lea Hviid Kobberø
• August Bang Thinggaard
• Ester Munk Weisbach

Tillykke med vielsen ønskes
• Kristina Blander Steffensen og 
 Glenn Hansen
• Belinda Holst og Lars Bue Mortensen
• Maria Frost Nielsen og 
 Rasmus Tinggaard Nicolajsen
• Dorthea Frederikke Marie Bisgaard Vase og 
 Sebastian Nielsen

Tillykke med kirkelig velsignelse
• Suzanne Annette og Kent Ib Møller

Vi har taget afsked med
• Ole Prebensen
• Brigitte Clemen
• Lilly Irene Nielsen

Sofie Marie  
Holmgaard Kruse

Ester Munk
Weisbach

Maria & Rasmus

Kristina 
& Glenn
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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.

1919

Lea Hviid 
Kobberø

August Bang
Thinggaard

Dorthea & 
Sebastian 

Belinda
& Lars

Suzanne  
& Kent
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AKTIVITETER
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.

OKTOBER
Tirsdag  d.   4.  kl. 14.30 - 16.30 Tirsdagsklub. Ketty Sørensen fortæller om sit   
    liv og virke i bl.a. kommunalråd og menighedsråd.
Torsdag  d.   6.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Tirsdag  d. 11. kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag  d. 13.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Tirsdag  d. 25. kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag  d. 27.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.

NOVEMBER
Tirsdag  d.   1.  kl. 14.30 - 16.30 Tirsdagsklub. Poul Erik Skov Sørensen fortæller om  
    sin opvækst i Videbæk.
Torsdag  d.   3.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Tirsdag  d.   8.  kl. 19.00 - 21.30  Hyggeaften.
Torsdag  d. 10.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Torsdag  d. 17.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Tirsdag  d. 22.  kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag  d. 24.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor. 
Lørdag  d. 26.  kl. 13.00 - 17.00 Julemarked. Se annonce andet sted i bladet.

DECEMBER
Torsdag  d.   1.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor
Tirsdag  d.   6.  kl. 17.00 - 21.00 Tirsdagsklub. Else Bisgaard fortæller om et familie- 
    billede i historisk perspektiv. Julemiddag, pris 200 kr.  
    Tilmelding til Vera, tlf. 50952713.
Onsdag  d.   7.  kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag  d.   8.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Torsdag  d. 15.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Tirsdag  d. 20.  kl. 19.00 - 21.30  Hyggeaften og juleafslutning.
Onsdag  d. 21.  kl. 19.30 Korets julekoncert i Hvidbjerg Vesten Aa.

JANUAR
Tirsdag  d.   3.  kl. 14.30 - 16.30 Tirsdagsklub, Ejgil Enevoldsen fortæller.    
    Hans søn Sune Enevoldsen er med.
Mandag  d.   9.  kl. 19.00 - 21.00 Sangaften, Henning Toft Bro.
Tirsdag  d. 10.  kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften.
Torsdag  d. 12.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Torsdag  d. 19.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor.
Mandag  d. 23.  kl. 19.00 - 21.00 Sangaften, Jens Munksgaard. 
Tirsdag  d. 24.  kl. 19.00 - 21.30 Hyggeaften. 
Torsdag  d. 26.  kl. 19.00 - 21.00 Familiekor. 


