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

JUNI
Søndag den 6. juni kl. 10.30 (1. s. e. t.)  PM
Søndag den 13. juni kl. 9.00 (2. s. e. t.)    
Ivan Tabrizi 
Søndag den 20. juni  Ingen gudstjeneste
Søndag den 27. juni kl. 10.30 (4. s. e. t.) PM

JULI
Søndag den 4. juli Ingen gudstjeneste
Søndag den 11. juli kl. 10.30 (6. s. e. t.) PM
Søndag den 18. juli kl. 10.30 (7. s. e. t.)    
Friluftsgudstjeneste i Lyngby PM
Søndag den 25. juli kl. 9.00 (8. s. e. t.)       
Ivan Tabrizi

AUGUST
Søndag den 1. august kl. 10.30 (9. s. e. t.)    
PM

Søndag den 8. august  Ingen gudstjeneste
Søndag den 15. august Ingen gudstjeneste
Søndag den 22. august kl. 10.30 (12. s. e. t.)  
PM
Lørdag den 28. august kl. 10.30   
Konfirmation  PM
Søndag den 29. august Ingen gudstjeneste

SEPTEMBER
Lørdag den 4. september kl. 10.30    
Konfirmation PM
Søndag den 5. september kl. 10.30 (14. s. e. t.) 
PM
Søndag den 12. september Ingen gudstjeneste
Søndag den 19. september kl. 9.00 (16. s. e. t.)  
Ivan Tabrizi
Søndag den 26. september kl. 10.30 (17. s. e. t.) 
PM

(PM = Per Mikkelsen)

GUDSTJENESTER 
Alle gudstjenester afholdes i Hvidbjerg Vesten Aa kirke, hvis ikke andet er 
anført.
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BEMÆRK: Konfirmationer den 28. august og den 4.september

JUNI
JULI

AUG.
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TRADITION BESTÅR IKKE I 
TILBEDELSE AF ASKE,

 MEN I VIDEREGIVELSE AF ILD
DEN SYNGENDE HISTORIEBOG
Den danske salmebog bør betragtes som den mest 
kompakte og indholdsrige historiebog, vi overho-
vedet har. Den nuværende salmebog rummer 791 
numre, hvoraf den ældste, nr. 435 Aleneste Gud i 
Himmerig, er fra det andet århundrede. Den nyeste 
er nr. 249, Hans Anker Jørgensens Hvad er det at 
møde den opstandne mester, fra år 2000. Salmebogen 
rummer altså næsten 2000 års historie. 

Hver enkelt salme er digtet af en digter, som har 
slidt med at få de kristne grundfortællinger om 
Jesu fødsel, liv, død og opstandelse omsat til et po-
etisk sprog, som digteren selv og hans egen samtid 
har kunnet begribe og inspireres af. Derfor er der 
selvsagt til hver salme knyttet en historie om dig-
teren. Men også om den teologi, som den pågæl-
dende digter var og er præget af. For selvfølgelig 

er der forskel på de for-
skellige tidsaldres teologi. 
Martin Luther digtede 
anderledes i 1500-tallet, 
end man gjorde i Oldkir-
ken, og i dag digtes der 
anderledes, end man 
gjorde i 1700-tallet. 

Men skønt vi alle er børn 
af den tid, vi lever i, og derfor præget af vor egen 
tids sprog og tankegange, så handler alle salmerne 
om det samme, nemlig om tømrersønnen fra Na-
zaret. Derfor er det muligt at forstå enhver af de 
gamle salmer, for deres temaer er i virkeligheden 
de gammelkendte fænomener om fryd, lidelse, 
glæde, død og opstandelse.

MELODIENS BETYDNING
Desuden bør det fremhæves, at salmernes melodi-
er er en meget vigtig del af salmebogen. Hvis en 
salme skal blive kendt og brugt, så er det simpelt-
hen nødvendigt, at dens melodi er til at synge som 
fællessang. Derfor spiller komponisterne en stor 
rolle for salmernes udbredelse og har altid gjort 
det. Dertil kommer, at en salme og dens melodi 
godt kan ligge i dvale i en årrække så at sige og så 
med ét blive stærkt værdsat af nutiden. 

Tænk f.eks. på nr. 725 Det dufter lysegrønt af græs. 
Den salme er digtet af den indflydelsesrige svenske 
litterat Carl David af Wirsén tilbage i 1889. Da bi-
skoppen i Helsingør, den gode salmedigter Johan-
nes Johansen, stødte på den i 1985, oversatte han 
den til dansk i flere omgange, og siden har den væ-
ret en særdeles yndet og sunget salme måske ikke 
mindst pga. den originale og iørefaldende melodi 
af Waldemar Åhlén fra 1933.
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EN SALMES DRAMATISKE TILBLIVELSE
Der er i virkeligheden et væld af spændende histo-
rier knyttet til langt de fleste af salmerne i den nu-
værende salmebog. Tag f.eks. nr. 32 Hvo ikkun la-
der Herren råde. Selve titlen består af et par gam-
mel-danske ord og må skulle opdateres til: Den, 
der alene lader Herren råde. Salmen stammer fra 
en tysker ved navn Georg Neumark, og han dig-
tede den som en ung mand på blot 20 år i 1641. 
Den blev straks meget populær, og den er siden 
oversat fra tysk til både engelsk, dansk, svensk, 
norsk og islandsk.

Men salmen har en særlig oprin-
delseshistorie. For den unge, 
19-årige Georg Neumark ville i 
1640 rejse fra universitetet i Go-
tha i Midttyskland over til Kö-
nigsberg i det daværende Øst-
preussen for at studere jura. Kø-
nigsberg ligger ved Østersøen, 
hedder i nutiden Kaliningrad og 
er i dag en by i Rusland. Men 
dengang var den tysk, og Georg 
Neumark slog følge med nogle 
rige købmænd og handelsrejsen-
de for ikke at rejse alene og for at 
være under beskyttelse. Men på 
en øde hedestrækning blev de alle sammen over-
faldet af røvere og fuldstændigt udplyndret. 

Her oplevede Neumark et eksempel på, hvorledes 
en rig pludselig kunne blive fattig. Selv reddede 
han ikke andet end sin bønnebog! I tillid til at det 
nok skulle gå alligevel, rejste han videre. I byen 
Magdeburg traf han en ven, og hos ham tog han 
ophold i en periode, men kunne ikke blive ved 
med at ligge vennen til last, så han rejste videre til 
Hamborg, hvor han forsøgte at tjene til livets op-
hold ved at skrive en roman. Det lykkedes, for han 
solgte romanen til en forlægger og kunne for pen-
gene rejse videre til Kiel. 

Og her var han heldig, for en huslærer ansat hos 
amtmanden i byen var netop flygtet fra sin plads, 
så her fik han en stilling som hus- og musiklærer. 
Neumark skriver selv derom: »Denne hurtige lyk-
ke, som ligesom faldt ned fra himlen, glædede mig 
så hjertelig, at jeg den samme dag til ære for den 

kære Gud digtede denne salme. Jeg havde sandelig 
også grund nok til at takke den guddommelige 
barmhjertighed for en sådan uforudset nåde«. 

Neumark tabte altså ikke sit gode humør, men han 
digtede sin lovsangssalme, hvor der i andet vers 
står følgende fremragende formuleringer: »Hvad 
hjælper al vor sorg og klage, / hvad hjælper os vort ak og 
ve! / hvad hjælper det, at alle dage / vi surt til jord og 
himmel se! / Vi fylder kun vor modgangs skål / med sligt 
unyttigt klagemål!« Nej, fremfor at se tilværelsen 
som en jammerdal, så så Neumark på den som no-
get nær en udfordrende festforestilling, man skul-

le være taknemmelig for at være 
inviteret til at deltage i! 

Det gik ham i øvrigt godt på hans 
videre færd i livet, selvom han 
heller ikke siden hen undgik 
modgang. Han kom til Königs-
berg efter et par års ophold i Kiel. 
Her mistede han igen alt under 
en brand. Men det slog ham ikke 
ud, for han klarede sig så ved at 
tjene penge ved at digte og spille 
musik. Han blev jurist og endte i 
øvrigt siden som bibliotekar og 
hofdigter hos fyrsten på sin 
hjemegn i Weimar, hvor han også 

giftede sig. Her levede han i mange år indtil en 

Hver enkelt salme er 
digtet af en digter, som 
har slidt med at få de 

kristne grundfortællinger 
om Jesu fødsel, liv, død og 

opstandelse omsat til et 
poetisk sprog, som 

digteren selv og hans egen 
samtid har kunnet 

begribe og inspireres af.    

Georg Neumark, 1621-1681
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øjensygdom gjorde ham næsten blind. Men på 
trods af det så fortsatte han sit arbejde i en periode, 
indtil han døde i 1681.  

Der er i øvrigt den krølle på historien, at salmen 
som nævnt blev meget populær, men Neumark 
tog ikke selv æren for at have digtet den. Og der 
skete så det, at 16 år efter han havde digtet den, i 
1657, blev der en dag banket på hans gadedør. 
Neumark gik ud og lukkede op, og der stod en 
kvindelig vagabond og begyndte at synge – for på 
den måde at bede om en skilling til dagen og ve-
jen. 

Men det var just Hvo som ikkun la-
der Herren råde, hun sang! Og skønt 
hun sang godt, så var salmen no-
get nær lemlæstet, siden Neumark 
skrev den, forekom det han. Den 
havde fået et par ekstra vers, og 
der var kommet temmelig mange 
nødrim ind! 

Han spurgte så, hvor hun havde 
den fra, og hun svarede, at den var digtet af en for-
nem præst fra Mecklenburg! Et sted hvor Neu-
mark aldrig havde været. Da han nævnte for hen-
de, at det faktisk var ham, der havde digtet den, så 
troede hun ikke på det. Det førte alt sammen til, at 
Neumark vedkendte sig forfatterskabet, og han 
førte siden bevis herfor, så nu bærer salmen rette-
lig hans navn.

TEOLOGIEN BAG SALMEN
Men hvorfor nu fortælle denne historie om Georg 
Neumark, som blev født for 400 år siden? Jo, det 
er altså for at få den teologi frem som bærer sal-
men. For denne Neumark var i sin livsførelse no-
get nær legemliggørelsen af, hvad den lutherske 
bevægelse mente med, at livet er et kald. Sjældent 
mistede Neumark sit gode humør. På trods af bå-
de den ene og den anden forhindring, så levede 
han sit liv noget nær sorgløst og med godt humør. 
Uforfærdet og energisk gik han i gang med dagens 
gøremål, og han forfulgte de planer, han havde 
lagt - i fast tillid til, at de nok skulle lykkes. 

Set fra den vinkel, så levede Georg Neumark sit 
liv, just som den lutherske bevægelse med Martin 
Luther i spidsen for 500 år siden talte principielt 

om, når de talte om livet i kald og stand. En benæv-
nelse som siden har været en stående vending i den 
evangelisk-lutherske kirke.

Opsigtsvækkende hævdede den lutherske bevæ-
gelse nemlig rent ud, at for et menneske, der har 
fået et kald, så er tilværelsen simpelt hen et tempel 
og det daglige arbejde en gudstjeneste. Intet min-
dre! Ved den kristne tro har mennesket fået skæn-
ket Gud selv og behøver derfor ikke længere at 
bekymre sig om sin evige frelse. Mennesket har 
fået pålagt frihed til at være menneske og gøre da-

gens gerning uden at gøre sig be-
kymringer om arbejdets evige og 
frelsende betydning. 

Den frelsende betydning tager 
Gud sig af, så det behøver vi ikke 
plage os selv med, og derfor er po-
litikeren f.eks. blevet pålagt at 
skabe orden og give retfærdige lo-
ve, ikke at indføre Guds rige. Læ-
gen er det blevet pålagt at helbrede 

legemet, ikke at frelse sjælen. Dommeren er det 
blevet pålagt at afsige kendelser ikke på dommens 
dag, men i retssalen. Historikeren er det blevet på-
lagt at udforske, hvad der skete i fortiden, ikke at 
udgrunde Guds mening med det skete. Bonden er 

 Hvis en salme skal 
blive kendt og brugt, så 

er det simpelt hen 
nødvendigt, at dens 

melodi er til at synge 
som fællessang.
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det blevet pålagt at pløje, harve og så, ikke at få 
kornet til at gro. Håndværkeren er det blevet på-
lagt at bygge ikke himmelske boliger, men gode 
og nyttige huse, der indrettes praktisk og anven-
deligt.

Det var dette her den lutherske bevægelse med re-
formatoren selv i spidsen mente, når de positivt og 
uforfærdet fremhævede livet i kald og stand. Og 
for dem var den kristne tro ensbetydende med 
munterhed. Eller rettere sagt: Ved den kristne tro 
får mennesket en befaling, nemlig muntert og op-
lagt at give sig i kast med hverda-
gens opgaver, som de foreligger, 
og som de løbende kommer til en. 
Som Luther rent ud siger om det 
at være et kristent menneske, det 
er at være en »glad, kæk og mun-
ter« person, som går frisk til sit ar-
bejde. En holdning, der stadig er 
brug for i nutiden, hvis man spør-
ger mig.

DE 3 STORE SALMEDIGTERE
Her i landet er det blevet hævdet, at vi med den 
danske salmetradition har en skat, som kan hamle 
op med en hvilken som helst anden kirkes salme-
bøger. Det er næppe nogen overdrivelse, og vi har 
i Danmark været begunstiget af talrige gode sal-
medigtere både i fortiden og i nutiden. I løbet af 
de seneste år er der desuden kommet 2 suppleren-
de salmebøger, 100 salmer og Kirkesangbogen med 
sammenlagt 349 nyere salmer - et tegn på at dansk 
salmetradition lever i bedste velgående. 

Og vi har også fra fortiden nogle temmelig store 
salmedigtere, ja nogle af dem nærmest gigantiske i 
vælde. Jeg tænker selvfølgelig på Thomas Hansen 
Kingo (1634 - 1703), Hans Adolph Brorson (1694 
- 1764) og Nikolai Frederik Severin Grundtvig 
(1783 - 1872). Kingo har stadig 82 salmer med i 

den nuværende salmebog, skønt det er over 300 år 
siden, han digtede dem. Brorson har 106 salmer 
med her 257 år efter sin død, og Grundtvig har 
hele 249 salmer med. Han døde for 149 år siden. 
Over halvdelen af salmebogens salmer er altså 
»gamle« - skrevet i en anden tid end vor. Betyder 
det så, at en stor del af salmebogens tekster kan 
betragtes som en slags dødvægt, vi slæber rundt 
på? Et synspunkt man godt kan blive præsenteret 
for, når man taler med kirkefremmede folk, der 
ikke kan begribe, at vi stadig synger gamle salmer 

- f.eks. den 380 år gamle af Neu-
mark?

SALMEBOGEN   
ER FULD AF ILD   
Men som svar på det spørgsmål må 
vi hævde, hvad der står som over-
skrift til denne artikel og som skal 
være sagt af den berømte, østrig-
ske komponist, Gustav Mahler 
(1860 - 1911). Hans ord er et ram-

mende perspektiv for, hvad der gælder for salmer. 
Hver eneste salme vil i virkeligheden videregive 
den ild, som evangeliet har tændt i den pågælden-
de digter, og som har fået ham eller hende til at 
skrive salmen. De gamle salmer skal ikke tilbedes 
som aske, men det er vores opgave som nutidig 
menighed at formidle den ild, der er i dem. Hel-
ligåndens ild.

Og er vi for svage til det og for dårlige til den op-
gave, hvad vi ofte er, ja så er vi så heldige, at den 
opgave kan de gamle salmer ofte selv klare! Tænk 
blot på nr. 46 Sorrig og glæde de vandre til hobe af 
Kingo, nr.15 Op, al den ting, som Gud har gjort af 
Brorson eller nr. 290 I al sin glans nu stråler solen af 
Grundtvig I alle tre eksempler er der en ild, som 
fænger hos de syngende, så den åndelige ild kan 
brede sig. 

Per Mikkelsen

De gamle salmer skal 
ikke tilbedes som aske, 
men det er vores opgave 
som nutidig menighed 
at formidle den ild, der 

er i dem. Hellig-
åndens ild.
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HILSEN FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådets arbejde er til dels fortsat præget 
af Covid-19-situationen og de begrænsninger, 
dette medfører.
Vi er glade for, at der var tilslutning til gudstjene-
sterne, også i perioden hvor de var reduceret tids-
mæssigt og måtte afvikles uden nadver og sang.

Vi markerede dog påskedag med en lidt alternativ 
nadver og sang udendørs. Det forløb efter min 
mening fint.
Efterhånden som forsamlingsforbuddet lempes, 
vil vi vurdere, hvilke yderligere aktiviteter vi kan 
sætte i gang.

Niels S. Vase, formand for menighedsrådet

SOMMERSANG I DET GRØNNE
I skrivende stund er vi stadig ramt af en del Covid19-restriktioner, der gør, at vi ikke kan afholde 
mange af de arrangementer, vi plejer at holde i Klitsognene. Vi har derfor besluttet at gentage sidste 
års tiltag med udendørs fællessang.
Ligesom sidste år inviterer vi over fire torsdage i løbet af sommeren til fællessang i det grønne. Dels 
på græsset ved Lodbjerg Kirke og dels i præstegårdshaven i Svankjær.
Det bliver cirka en times tid med fortrinsvist sommersange, men vi kommer også videre omkring i 
den nye Højskolesangbog, og publikum får også mulighed for at byde ind med ønsker.
I år inviterer vi også til en ekstra aftenfællessang torsdag den 5. august i Lodbjerg, hvor vi skal synge 
mange af de smukke aftensange, vi har. Vi vil afholde det enten inde i kirken eller uden for kirken 
- alt efter vejret og Covid19-restriktioner til den tid.
Kristian sidder ved klaveret, men i skrivende stund er det ikke planlagt, om han også vælger og præ-
senterer sangene - ved alle arrangementerne.
Publikum bedes selv medbringe en havestol. Vi aflyser, hvis det bliver for dårligt vejr. Følg med og læs mere på 
Klitsognenes facebookside eller hjemmeside. Alle er velkomne.

Lodbjerg: torsdag den 1. juli kl. 16.30 
Svankjær præstegårdshave: torsdag den 15. juli kl. 16.30 

Lodbjerg: torsdag den 29. juli kl. 16.30
Lodbjerg: torsdag den 5. august kl. 21.00 OBS!

Svankjær præstegårdshave: torsdag den 12. august kl. 16.30
         Kristian Mogensen

Som
m

ersang i det grønne. Lodbjerg som
m

eren 2020
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TANKER FRA ORGELBÆNKEN 
UNDER CORONA

Der er ikke nogen, der har kunnet undgå at mærke 
konsekvenserne af de skiftende restriktioner, vi 
har haft, siden Mette Frederiksen lukkede landet 
ned i marts for over et år siden. Hverken arbejdsli-
vet, familie- eller fritidslivet har været uberørt for 
nogen. For mig personligt har det betydet mange 
færre tjenester og arrangementer som organist og 
musiker både hér og rundt omkring i andre kirker 
og i foreninger og til private fester. Og det falder 
desværre ikke ind under nogen hjælpepakke. Hel-
digvis har Klitsognenes menighedsråd været flinke 
til at aflønne mig for alle de ting, der var planlagte, 
men som ikke kunne gennemføres.

Også for vores menigheds- og kirkeliv har det haft 
stor betydning. Mest til den triste side.

I almindelighed, når det ikke lige er Coronatid i 
Klitsognene, så tror jeg, både vores gudstjenester 
og vores mange andre arrangementer generelt er 
så velbesøgte, fordi folk fornemmer og oplever et 
varmt og åbent og humørfyldt fællesskab herude. 
Et sted, der er rart at komme, og hvor man nemt 
og umærkeligt glider ind i fællesskabet. Og den 
oplevelse har selvsagt haft ringe vilkår det seneste 
år.  Nok har vi fundet på nye og gode og vellyk-
kede tiltag som en påskevideo og en video i for-
bindelse med fejringen af befrielsen, vores fælles-
sang i det grønne og sangaftenerne i det sene ef-
terår, men ellers synes jeg, det har været svært ikke 
at opleve det hele uden den samme glans. Mange 
af de arrangementer, der er med til at skabe til-
knytning og fællesskab i vores sogn, er blevet af-

lyst, og de gudstjenester, vi endeligt afholder, er 
amputerede: kirkegængerne må ikke synge med, 
og gudstjenesterne præges og begrænses af et max 
deltagerantal, længden på gudstjenesten, af af-
standskrav og af mundbind. Oveni har vi mistet 
Bart, som var en fontæne af gode ideer og initiati-
ver. Og Per, vores nye præst, har haft næsten umu-
lige betingelser for at blive en levende og ledende 
del af vores kirke- og menighedsliv. Tilsvarende 
har et nyt menighedsråd heller ikke haft de letteste 
betingelser. 

Puha, det lyder grimt, når man nu samler sammen 
på alle de negative ting. Og man kan godt gøre sig 
lidt tanker om, hvad det vil have af blivende effekt 
for vores menighedsliv og vores ellers fornemme 
tilslutning her i Klitsognene. 

Men: Snart bli’r det 
sommer. Jeg har lige 
aftalt med menig-
hedsrådet, at vi fort-
sætter vores fælles-
sang i det grønne, 
som vi startede op 
med sidste år. Og 
vacciner rulles ud og 
restriktioner trækkes 
tilbage. Og så er vi på 
banen igen. Måske 
bedre end nogensin-
de før. 

Kristian på orgelbænken

Organist under 
åben himmel.
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Kirkesanger og 
organist udendørs

8

PÅSKEBLOMST! HVAD VIL DU HER? 
- OG SÅ LIGE MIDT I EN NEDLUKNING...

Et godt spørgsmål, som man lige så godt kan stille 
til en kirkesanger - under den samme nedlukning. 
Og det er lige nøjagtig det, der er sket.

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om, hvordan 
jeg har oplevet mit »arbejde« som kirkesanger un-
der Corona-restriktionerne. Og jeg må sige, at det 
har været en fornøjelse, omend den har været 
blandet.

Det er dejligt at stå med 2 meters afstand før guds-
tjenesten og hyggesnakke med Kristian, Marian-
ne, Rie og nu Per efter afspritning og halvt skjult 
bag et eller andet blåt mundbind.

Det er også dejligt at tage imod folk og fornemme, 
at de smiler bag mundbindet, før de sætter sig, der, 
hvor der ikke er spærret af. Men jeg bliver lidt ner-
vøs, når vi når lidt over de 20, fordi der kun må 
lukkes 24 kirkegængere ind, ud over os 4 faste.

Jeg holder også af at synge for folk, nu hvor de 
ikke selv må, - men det er godt nok svært at gem-
me sig i mængden og lade som om, at det da vist 
ikke var mig, der sang forkert. Og hører jeg en 
enkelt eller to, der har ”glemt” at de ikke må synge 
med, ja, så smiler jeg alligevel indvendig, for jeg 

savner følelsen af, at vi er sammen om - og i salme-
sangen.

Jeg savner også fællesskabet og højtideligheden 
ved altergangen, ligesom jeg glæder mig til, at jeg 
igen kan bede både indgangsbøn og udgangsbøn.

Når alt dette er sagt, er jeg nødt til at vende tilbage 
til Grundtvig og hans Påskeblomst. For hvad vil 
den her?

Mon ikke den dukker frem netop nu for at bringe 
lys og håb, - også om en snarlig åbning. Endda til 
os helt herude i klitterne.

Jeg følte selv lidt af det, da vi Påskedag sluttede 
gudstjenesten ude på Kirkegården i Svankjær, 
hvor vi sammen sang netop den salme og bagefter 
drak kirkekaffe uden mundbind. En dejlig ople-
velse, der giver håb.

Så jeg glæder mig til tiderne bliver normale, og 
ikke mindst til pinse (måske først til næste år), når 
vi igen sammen kan synge »I al sin glans nu stråler 
solen« med »Menighedens fulde kor« - også i Lod-
bjerg og Ørum.

Ejgil Enevoldsen



999

CORONA - ÅH NEJ!
Da statsminister Mette Frederiksen den 11. marts 
2020 lukkede Danmark ned pga. Corona, og der-
med også vore kirker, blev Rie og jeg blev hjem-
sendt, heldigvis kun i 6 dage. Da vi jo går alene var 
det ok at tage på arbejde. 

Så nu skulle der tages gran af og plantes stedmo-
derblomster, men der var uhyggeligt stille på kir-
kegårdene, der kom næsten ingen folk, man for-
nemmede at alle var lidt skræmte. Tiden gik. Tirs-
dagsklubben, Hyggeklubben og vore elskede 
sangaftener blev aflyst. Konfirmationerne blev 
udsat til sensommeren. Også PÅSKEN gik uden 
en eneste gudstjeneste. MEN: endelig den 24. maj 
måtte kirkerne åbne igen JUBIIII!!! Vi måtte dog 
erkende, at med de restriktioner der kom fra kir-
keministeriet med krav om en vis afstand, var det 
ikke muligt at afholde gudstjenester i hverken 
Ørum eller Lodbjerg. Trist trist. Godt at Hvid-
bjerg Vesten Aa kirke er større. 

Nu skulle der sprittes 
af, og sprit på stander 
blev hverdag. Som-
meren kom og alt så 
lysere ud ( jeg tænkte 
nu er det snart ovre) 
men NEJ i november 
blev vi nødt til at tage 
afsked med Bart, uden 
en reception hvor kir-
kegængerne kunne 
være med. Vi måtte 
nøjes med 2 afskeds-
gudstjenester. Vi 
kunne nu glæde os til 
julens 2 gudstjenester 
den 24. og 25. decem-
ber. Rie og jeg hyg-
gede os med at pynte 
kirken til højtiden. 
Spildt arbejde for den 
23. december kom 

Arbejde på kirkeloftet, Rie og Marianne.

Spritstander i våbenhuset 
byder velkommen. 

det så fra kirkeministeriet, at alle kirker skulle luk-
ke til efter nytår. ØV ØV.

Heldigvis kunne vi allerede den 10. januar åbne 
igen, og sige velkommen til Per Mikkelsen. Nu 
blev det hans svære opgave at finde ud af, hvordan 
man holder gudstjeneste på en ½ time og uden 
sang (og nu også med mundbind). Jeg synes han 
klarer det flot med alle de regler. Men jeg håber, 
han snart får lov at opleve, hvor gerne vi vil synge 
(og drikke kaffe) i Klitsognene. 

Tomme kirkebænke.
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Gæster på kirkeloftet.

I år kunne vi heldigvis holde påskegudstjenester i 
Hvidbjerg Vesten Aa kirke.  Vi fik endda lov at 
synge »Påskeblomst« på kirkegården efter gudstje-
nesten. Lad os håbe, at pinsen bliver mere normal, 
og vi snart igen kan åbne Ørum og Lodbjerg kir-
ker. 

Årets konfirmander får også et mærkeligt konfir-
mandforløb. De har jo nærmest ikke set præster-
ne, og konfirmationen er udsat til september. 

Der er dog trods alt også positive ting ved corona. 
Næsten ingen er døde i vore sogne. Og på kirke-
gården har vi haft tid til mange ting ud over det vi 
plejer f.eks. har vi rengjort på kirkeloftet i Hvid-
bjerg Vesten Aa. Vi har beskåret en masse træer 
også ved sognehuset. Vi er ved at være trætte af 
corona sprit , mundbind nye regler mm. Men efter 
et besøg hos vores datter og svigersøn i Vanløse  

føler jeg mig virkelig privilegeret at bo i »udkants 
Danmark«, som politikerne kalder det. Vi har 
masser af plads i naturen og et lavt smittetryk. 

Marianne Fyhring Johansen

MENIGHEDSRÅDET VED KLITSOGNENE
• Jan Brinck, Ørum - kirkeværge
• Kirsten Christensen, Ørum
• Merete Dybdahl Poulsen, Ørum
• Monika Hviid Henriksen, Lodbjerg - sekretær
• Britt Hviid Henriksen, Lodbjerg - kasserer
• Peter Møller Ubbesen, Lodbjerg
• Jens Sand Møller, Hvidbjerg V.Aa - næstformand, kirkeværge, Sognehuset og Hvidbjerg V. Aa
• Jette Stüker, Hvidbjerg V.Aa - kontaktperson
• Niels Stengaard Vase, Hvidbjerg V.Aa - formand

Udvalg mv.:
• Valgbestyrelse: Jens Møller - formand, Merete Poulsen, Monika Henriksen
• Kirkebladsudvalg: Peter Ubbesen, Jette Stüker, Kirsten Christensen, Merete Poulsen,   
 Ole Per Christoffersen + Else Bisgaard (ansv. redaktør)
• Ansvarlig for annoncering: Ulla Hilligsø
• Bygningskyndig: Jørn Pedersen
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MIT STED – »HYGGEHYTTEN I THY«
For Meggy Calis er en tidligere jagthytte et vigtigt 
sted. Det hollandske par, Meggy og Jacob, bor på 
Lodbjergvej 30, hvor den lille jagthytte står ude 
ved vejen.  Nu er hytten bygget om til en lille bu-
tik, »Hyggehytten I Thy«, hvor Meggys kreative 
udfoldelse møder resten af verden, idet hun her 
afsætter egne produkter til vejfarende turister og 
andet godtfolk.

fra Holland, også er blevet et slags omdrejnings-
punkt i Meggys tilværelse ligesom hun selv er et 
centralt omdrejningspunkt i tilværelsen for sine 
nærmeste. Meggy og Jacob bor nemlig sammen 
med Meggys forældre i den nyopførte beboelse, 
der har to separate afdelinger. Jacobs arbejde som 
kørende elmontør i store industrianlæg gør, at han 
ofte er væk mange dage i træk, og da Meggys for-
ældre efterhånden er ved at blive gamle og ikke 
kan dansk, er Meggy glad for at have dem tæt på 
for at kunne hjælpe. »Der er alt for mange mennesker 
i Holland, og specielt under coronaen er vi lettede over 
ikke at bo så tæt,« fortæller Meggy, og bliver plud-
selig alvorlig, »- mange af mine forældres jævnaldrende 
venner er ikke mere…«

Hvad gør man så egentlig, når man bor i Holland 
og gerne vil flytte på landet? - Ja, så kan man for 
eksempel flytte til Danmark, og så er det godt at 
have gode venner dér. Meggy og Jacob fortæller at 
de i mange år har holdt sommerferie i Danmark, 
de sidste tre år i ferielejligheden hos Poul Henrik 
og Brit i Lodbjergvej 34. Det har udviklet sig til et 
varmt venskab, og Brit og Poul Henrik har været 
meget hjælpsomme under hele processen, da 
Meggy og Jacob i 2015 valgte at rykke teltpælene 
op og flytte til Danmark.

Peter Ubbesen

Meggy og Jacob »viser rundt« i Hyggehytten.

Der er selvbetjening i Hyggehytten, og 
Meggy må jævnligt fylde op på hylderne.

Meggy er uddannet både maler og konditor, og 
selvom hun i sit arbejdsliv har lavet noget helt an-
det, indtil kronisk sygdom i 2007 satte en stopper 
for det, kommer uddannelserne hende til gavn nu. 
Kagedej og flødeskum er erstattet af beton, og 
malerpenslerne er kommet ned i størrelse og har 
fået et mere kunstnerisk strøg.  Meggy har fundet 
på at støbe pynte-fluesvampe til haven i støbefor-
me af forskellig størrelse, - de små er lavet i en halv 
tennisbold – de større i diverse plasticskåle. Deref-
ter er de malet i naturtro, flotte farver, der kan tåle 
at stå udendørs. I butikken er der også hjemmela-
vet marmelade, æg fra det lille hønseri på ejen-
dommen - og Meggy’s hæklede julenisser, sne-
mænd, påskeharer og nøgleringe har fundet plads 
på hylderne. Derudover har Meggy specialiseret 
sig i vellignende portrætmalerier i acryl af kæle-
dyr. Man kan vist godt afgive bestillinger. 

På en måde kan man måske sige, at den lille butik, 
Hyggehytten i Thy, udover at supplere pensionen 
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Interview med Per Kynde, Lodbjerg 

KLITPLANTØREN
Han var solgt dén dag i 1975! 

På sin motorcykel kom han kørende fra den nye 
færge, som besejlede Thyborøn Kanal. Han var på 
vej mod klitplantørboligen i Lodbjerg. Hér skulle 
han besøge Eigil Andersen (1936-2019) med hen-
blik på en elevplads. 

Han var 20 år, fiskersøn fra Harboøre og han hav-
de aldrig før været i Thy. 

Men udsigten udover Krik Vig og turen op mel-
lem Ørum og Flade søer tog nærmest vejret fra 
ham. Der skete et eller andet, siger han og kan ikke 
rigtigt finde ord, der nærmere forklarer, hvad det 
egentlig var der skete. 

UDDANNELSE
Per Kynde var efter studentereksamen fra Struer 
Gymnasium ikke helt klar over, hvilken uddan-
nelse, han skulle kaste sig over. At læse økonomi 
eller blive ingeniør måske? En gymnasiekammerat 
gjorde ham opmærksom på Skov- og landskabsin-
geniøruddannelsen. Der var jo ingen træer i Har-
boøre, så Per anede ikke noget om træer, men han 
var interesseret i jagt og natur sådan i almindelig-
hed. Så ideen med en uddannelse i den retning 
kunne det vel gå an at prøve. 
Da man selv på det tidspunkt skulle finde den før-
ste praktikplads, og der slet ingen pladser var le-
dige i Klosterheden og Ulfborg Skovdistrikt, kig-
gede han på et kort og fandt en grøn markering 
heroppe i Lodbjerg. Og så tænkte han, at der måt-
te da for hulen være noget skov. Han fandt frem til 
klitplantøren i Lodbjerg, Eigil Andersen, og blev 
senere ansat i praktik i Lodbjerg. Derfor skulle Per 
til Lodbjerg den dag i maj 1975 og sådan lærte han 
altså klitplantagen i Thy at kende. 

Efter den første periode i Lodbjerg fik han prak-
tikplads ved Vejle i et privat skovdistrikt og skulle 
derefter på skole på Asmild Kloster i 8 måneder. 
Herefter fortsatte uddannelsen via  yderligere to 
andre skovdistrikter og to skoleophold ved Skov-

skolen i Nødebo. Så kunne han efter endt uddan-
nelse i 1980 kalde sig klitplantør eller skovfoged. 
Han tog forresten også lige en uddannelse som 
skytte på Kalø inden udnævnelsen som skovfoge-
dassistent ved Kronborg Skovdistrikt i Nordsjæl-
land, hvor han var i 3½ år. Derefter fulgte 4½ år 
ved Klosterheden Plantage og SÅ vendte han til-
bage til Thy. Den 1. april 1989 kom han til Tvo-
rup som klitplantør og samme dato 2001 afløste 
han Eigil Andersen og vendte tilbage til klitplan-
tørboligen i Lodbjerg - lige dér hvor han i sin tid 
havde mødt Thy for første gang. Nu lod han sig 
for alvor favne af Thy, lærte egnen at kende og 
Eigil lærte ham resten.

Klitplantør Per Kynde.

SKOVFOGED OG KLITPLANTØR
Apropos det der med klitplantør eller skovfoged, 
så forklarer Per grundigt, at da man lagde Klitvæ-
senet og Statsskovvæsenet sammen, blev der ikke 
udpeget flere med titlen klitplantør. Så Per er 
blandt de sidste i Danmark, der kan kalde sig både 
skovfoged og klitplantør - forklarer han - med et 
glimt i øjet. Dét er han vist ret stolt af! Derfor kal-
der vi ham hér for klitplantør.
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ET MINIDANMARK
Nu har han efterhånden boet her i 20 år sammen 
med Birgit. 

Var det så som at komme hjem, da du fik din endelige stil-
ling? spørger jeg nysgerrigt og tænker igen på hiin 
tur på motorcyklen en majdag i 1975, hvor Thy 
tog imod ham og der skete et eller andet. 

Han erkender, at han nok på en eller anden måde 
altid har set i retning af klitplantagerne. Med op-
væksten i Harboøre har han jo vestkysten og havet 
i blodet. Den jyske vestkyst er en del af ham og 
han en del af den. 

Men Thy har jo det hele! erklærer han. I Thy finder 
vi alle danske landskabstyper fra den rå havkyst, 
klitterne og sandet til de milde bakker og den fede 
jord inde ved fjorden. 

Det tiltaler ham, at Thy rent landskabsmæssigt er 
så mangfoldigt og repræsenterer et minidanmark 
med alle jordboniteter indenfor relativ få kvadrat-
kilometer.  Det er noget helt specielt og særegent 
med den megen variation i landskabstyperne. 

PINSEMORGENKAFFE
Man fornemmer at arbejdet som klitplantør er 
mere end et arbejde for Per. Det er en særdeles 
indlejret identitet. Han er egentlig lidt ligesom et 
træ! Han udstråler ro og stabilitet, står solidt, nær-
mest groet sammen med skoven. Tager sig tiden til 
at tænke og forklare. Men han har jo også i mange 
år arbejdet dedikeret med skoven og gør sig mange 
tanker om dens tilstand og udvikling. Vi er man-
ge, der gennem flere år har nydt godt af hans viden 
og refleksioner på fælles vandring pinsemorgen, 
hvor vi efter endt gudstjeneste vandrer ud i skoven 
med Per i spidsen. Her bestemmer han suverænt, 
hvor vi skal stoppe og høre ham fortælle om sko-
ven. Han fortæller om alt - lige fra telegrafbillerne 
i træernes lukkede kredsløb til de store visioner 
for skovenes fremtid. 

Og så ender vi sjovt nok altid ved Klitplantørboli-
gen, hvor Birgit står klar med kaffe og rundstyk-
ker til os alle. Tak for kaffen, Birgit. 

DEL AF EN UDVIKLING  
Per er en erfaren mand udi sit arbejde. Han har 
været aktiv del af en udvikling i skovdrift i Dan-
mark gennem de mange år. Han har arbejdet i for-
skellige dele af Danmark og har både det lokale og 
det mere overordnet nationale perspektiv.  Per er 
groet ind i egnen her, blevet en del af den, men 
han har også udsyn, og perspektivet er bredt. 
Rødderne stikker dybt og grenene rækker højt.

FAKTA
Tilbage i 1790 blev klitvæsenet oprettet i 
Danmark og systemet med klitplantører 
grundlagt, idet egnene på det tidspunkt var 
helt uden trævækst og det derfor ikke gav 
mening at have titel af skovfoged Der er 
sket organisatoriske ændringer undervejs i 
historien, senest i 1986,  hvor skovvæsenet 
sammen med fredningsvæsenet blev lagt 
sammen til Skov- og naturstyrelsen, som i 
dag hedder Naturstyrelsen og hører til un-
der Miljøministeriet.

En skovfoged eller klitplantør er den dag-
lige leder af et privat eller - som i dette til-
fælde - offentligt skovbrug. Han eller hun 
tilrettelægger det daglige arbejde, fører til-
syn med området og sørger for nødvendig 
arbejdskraft. Dertil kommer tilplantning 
og pleje samt tilrettelæggelse af hugst. Til 
arbejdet hører også en del administrative 
opgaver.
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Måske ville jeg også være blevet en integreret del af Nord-
sjælland, hvis jeg var blevet derovre, siger han med 
henvisning til sine år ved Kronborg Distrikt i 
Nordsjælland. Det er han vist ikke særligt overbe-
vist om, tror jeg. Men det siger jeg ikke til ham. 
Det er hér i Thy, han hører til. 

Arbejdet som klitplantør har ændret sig på mange 
måder i de år, Per har været her.

I begyndelsen af 90’erne påbegyndte man maskin-
skovning, og da Per også dengang var interesseret 
i maskiner, fik han i en periode et bijob med at stå 
for skovhugst med maskiner i hele Nordjylland, 
herunder afsætning af flis til de store varmeværker 
i hele regionen. 

Der har jo gennem årene været meget fokus på 
økonomien i skovvæsenet i Danmark. Man har ar-
bejdet med at vækste godt gavntræ med salg for 
øje. Men da klitplantagernes træer er ret unge, er 
der ikke er så meget træ, der er egnet til byggeri, så 
fokus er her drejet i retning af at udvikle mere bio-
diversitet i skoven og skabe bedre grundlag for 
friluftsliv og rekreativ brug af skoven.  Per siger 
om sig selv, at han nok før i tiden har været lidt for 
optaget af at dyrke gavntræ. Han kan godt lide godt 
træ, som han siger og tilføjer, at han måske tidli-
gere har været lidt for driftsorienteret og haft blik-
ket lidt for meget rettet mod produktion og salg.

MAN FLYTTER SIG
Men han har flyttet sig med årene. Man flytter sig jo 
altid, siger han og erkender, at det nok er en del af 
hans væsen at lade sig rive med af en udvikling og 
forandrings vinde. For sit eget vedkommende har 
han flyttet sig i retning af at skabe mere af oven-
nævnte variation og biodiversitet i skoven og ud-
vikle det rekreative område.  Visionen i det natio-
nale skovprogram fra 2005 om mere naturnær 
skovdrift kunne han godt lide. F.eks. har vi i Lod-
bjerg Plantage fået en langt mere varieret skov 
med forskellige skovtyper. Det giver en mere sta-
bil skov og området præges af variation og lysåbne 
områder. Til gengæld afskar man sig jo fra at dyr-

ke gavntræ i så intensivt omfang, som man tidli-
gere havde gjort. Det er helt ok, pointerer han.

TRÆER TA´R TID
Og så må vi jo nødvendigvis også berøre det mere 
politiske. For en klitplantør er jo en interessant 
hybrid af en praktiker og en mere teoretisk kon-
tormand. Han er en del af et embedsværk, som 
forvalter skov og natur og har et stort ansvar for 
den natur, vi alle skal hjælpe hinanden med at tage 
vare på.

Det ærgrer ham lidt, at politikerne tænker mere 
og mere kortsigtet. Man plejer jo at sige at politi-
kere tænker i intervaller á 4 år. Men det gør de 
ikke engang. De tænker nærmest fra dag til dag. 
Han konstaterer både lidt tørt og en anelse ærger-
ligt, at i dag mærker vi politikerne meget mere. Det må 
have noget at gøre med at politikerne gerne vil 
markere sig, vise at de er handlekraftige, sætte ting 
i værk og få dem gennemført - helst lynhurtigt.  

For sådan én som Per er det slet ikke en god måde 
at tænke skovudvikling på. Ting tager tid. Træer 
tager tid. Det tager tid at realisere en ordentlig 

FAKTA
Naturnær skovdrift er en måde at dyrke 
skoven på, der sikrer at man får en mere va-
rieret og stabil skov til gavn for både biodi-
versitet, landskabelige forhold, en divers 
træproduktion mm. 

kilde: Miljøministeriets  
hjemmeside: mst.dk

Urørt skov er betegnelsen for skove hvor 
skovdriften er ophørt og som med tiden får 
mange gamle træer, døde stammer og en 
stor biodiversitet.

kilde: Naturstyrelsens hjemmeside:  
naturstyrelsen.dk
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strategi for udvikling af en skovtype. Men den 
strategi, der for 15 år siden blev lagt under beteg-
nelsen naturnær skov med bl. a. mere egeskov som 
erstatning for den udgående nåleskov, er allerede i 
dag erstattet af en strategi med fokus på urørt skov. 
Det er altså brandærgerligt, synes Per, for flere ste-
der er det påvist at naturnær skov faktisk giver 
mere biodiversitet og mere stabil skov end urørt 
skov. 

Vi er nødt til at præge skoven, være med til at ud-
vikle den. Mange af de træarter vi har - og vi har 
mange - er indførte. Vi må gøre noget for at sikre 
variation, stabilitet og styrke. Hvad er den oprin-
delige natur? Hvad er den »sande natur«? Det var 
jo en helt anden situation, et helt andet klima mel-

lem 1. og 2. stenalder, siger han lidt polisk. Den 
natur, vi har nu er jo resultat af menneskelig på-
virkning.

Og sådan går han og tænker over den udvikling, 
som han selv er en aktiv del af. 

HVOR HAN HØRER HJEMME
Da vi er færdige med samtalen og tager afsked på 
pladsen foran den hyggelige plantørbolig, smiler 
solen i det lune martsvejr, og Birgits forårsblom-
ster lyser op i mange farver. Endnu er skoven ikke 
sprunget ud, men det vil den snart være. Og når 
denne artikel bliver læst, er det sommer endnu en 
gang i denne mærkelige Coronatid, vi lever i. Men 
vi har i dette interview slet ikke snakket om Coro-
naen. Den glemmer man, når snakken går godt 
om andre væsentlige ting. 

Og endnu en dag på kontoret med virtuelle møder 
og masser af papirarbejde er slut for Per. Nu skal 
han ud og se til skoven og sine kreaturer, der græs-
ser på en mark inde i skoven. Det passer ham vist 
fint. Dybest set er han altså ikke kontormand. Han 
hører hjemme i skoven. Mellem træer og dyr.

Han kom til Thy en majdag i 1975 og var solgt. 
Heldigvis var der ingen vej tilbage for ham, selv-
om færgen sejler begge veje. 

En af Danmarks sidste klitplantører.

Else Bisgaard

Kllitplantøren bor i skoven

Pinsemorgenvandring med Per
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EN ARBEJDSPLADS I NATUREN
Da jeg ringede til Ole for at aftale tid og sted for 
vores samtale, om hvad der sker i skoven netop nu, 
foreslog han, om ikke vi kunne henlægge intervie-
wet til et sted under åben himmel, ude i skoven. 

Jeg mødte ham på gårdspladsen til skovløberboli-
gen en morgen kl. 8, og han foreslog, at vi kørte 
ud til enten Holden sø eller Tyvbakke. Valget 
faldt på Holden sø.

»Men kan du ikke lige vente, mens jeg 
trækker hestene ud i indhegningen«.

Familien har en lille pony og en 
Dansk varmblod.

Solen var ved at bryde igennem, 
da vi satte os på en bænk med ud-
sigt over søen, hvor der var heftig 
aktivitet af et par andrikker som 
kæmpede om en ensom ands 
gunst. 

Holden sø, forklarede Ole, tørrer 
aldrig ud. Uanset hvor tørt det er 
om sommeren, er der altid vand i søen. Bænken vi 
satte os på, fortæller Ole, »har jeg fremstillet og sat 
op«. Det er et ønske, fra en person som kommer 
her tit, og som gerne vil tage sig et lille hvil, mens 
han nyder udsigten ved søen.

HVAD SKER DER I SKOVEN LIGE NU? 
Ole fortæller: Vi er i gang med naturpleje, afbræn-
ding af heden, og som mange sikkert har opdaget, 
så har det røget en del her på det sidste. Det har 
kunnet lugtes helt til Thisted, og mange har ringet 
og gjort os opmærksom på røgen i den tro, at der 
var brand et eller andet sted, selvom vi har skiltet. 
Hedeafbrændingerne er kontrollerede og foreta-
ges med års mellemrum, bla. for at fjerne kvælstof 
og for at fremme væksten af dværgbuske som 
f.eks. lyng og laver. Lyng og lav skal fremmes for 
at sikre foder til kronvildtet. Dyrene er ikke så in-
teresserede i gammelt, vissent lyng. Ved afbræn-
dingerne skal vi være sikre på, at der er vand nok i 

søerne omkring afbrændingen for at sikre sluk-
ningsarbejdet.  

Der afbrændes i mosaikker, så der bliver vekslet 
mellem høj og lav vegetation. De sidste 14 dage er 
der afbrændt ca. 200 ha. 

Så skal vi i gang med hedepleje, dvs. nedskæring 
af uønskede fyrretræer, og efter 
påske skal vi så i gang med til-
plantning. Der plantes hovedsage-
ligt bøg, ædelgran, eg, skovfyr og 
småbuske, som f.eks. hassel og 
tjørn. Der plantes 35000 nye plan-
ter i Sydthy, hvoraf vi selv planter 
de 12000, mens de resterende 
23000 planter er udliciteret til en 
skoventreprenør.

Tidligere plantede vi selv alle 
planter, men i takt med nedskæ-
ringer er vi blevet beskåret mand-
skabsmæssigt. Der er ikke så man-
ge fastansatte i skoven mere, og 

bemandingen er blevet reduceret ved naturlig af-
gang.

Skoven er blevet en anden arbejdsplads nu, efter at 
flere opgaver er blevet udliciteret. 

Ved udliciteringerne har vi, som ansatte, stor ind-
flydelse på, hvilke opgaver vi skal udføre. 

De fleste skovarbejdere har følgevirkninger og 
skavanker i forbindelse med det hårde fysiske ar-

Et interview med skovløber Ole Søndergaard

Med de mange 
besøgende følger 

vedligeholdelsesopga-
ver, så der bliver afsat 
store beløb til etable-
ring og vedligehold. 

Der er en hårfin 
balance, mellem at 
benytte skoven og 
beskytte skoven.
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bejde. Arbejdet i skoven er ikke blot et slidsomt 
erhverv, det er også et job hvor der skal udvises 
stor forsigtighed. Motorsav og andre maskiner 
skal behandles med omtanke og respekt. Sikker-
hedsudstyret skal være i orden. Hjelm, visir, støj-
værn, skærebukser og sikkerhedsstøvler, hører til 
standardudstyret, når der skoves. Ved de såkaldte 
kontrollerede afbrændinger skal der udvises stor 
forsigtighed. 

Lige en lille anekdote fra et ophold på skovskolen, 
hvor en af lærerne beretter om hvordan den ide-
elle skovarbejder skal være bygget. 

Han skal være en lille tæt person og gerne med en 
lidt pæreformet facon, som tvinger vedkommen-
de til at foretage løft, hvor han går ned i knæ, og 
løfter emnerne ved at rette ud i benene, for derved 
ikke at belaste ryggen for meget.  

Ole er lidt inde på at hans kropsbygning nok ikke 
er den mest ideelle pga. hans højde. Han døjer da 
også med lidt fysiske skavanker og har stadigvæk 
mén efter et uheld for snart 3 år siden.

SKOVNING
Selvom der udføres mange opgaver med maskin-
kraft, er motorsaven ikke helt afskaffet. Der fore-
tages stadig fældningsopgaver med motorsav, f.
eks. store brede og grove træer, ligesom der 
håndskoves ved såkaldt sporskovning. Disse opga-
ver er dog også ved at blive afløst af maskinel 
skovning. Der er udviklet en maskine som klipper 
spor i yngre bevoksninger for hver 20 meter. Ma-
skinen kan klippe flere træer ad gangen, hvor 
imod en skovningsmaskine kun tager et enkelt træ 
ad gangen.

Tidligere var skovdriften hovedsageligt baseret på 
produktion af træ, gavntømmer og flis, og driften 
var styret lokalt af en skovrider og skovfoged. Der 
er stadigvæk brug for indtægterne fra produktion 
af tømmer og flis, men i dag er flere interessenter 
inde over. Der træffes politiske beslutninger, som 
kommer med overordnede retningslinier for skov-

drift, og så er der de lokale beboere og borgerfor-
eninger som har ønsker om anlæg af vandre- og 
cykelstier, mountainbikeruter, udsigtstårne, ride-
stier, handicapstier m.m. Det er et stort puslespil, 
at få tingene til at gå op. Disse tiltag afstedkommer 
behov for skiltning. Blandt skovens medarbejdere 
er der en intern joke, her kaldes skoven også for 
skilteskoven. 

BESØGENDE I SKOVEN
Ud over skovning og tilplantning laver vi en masse 
opgaver for besøgende i skoven. F.eks. den bænk 
vi sidder på lige nu. Den er et produkt af en hen-
vendelse fra en besøgende, som gerne ville sidde 
og nyde udsigten over Holden Sø. Den bom vi 
passerede for at komme herhen, hører også med til 
nogle af de opgaver, vi udfører. Så er der vandre-
ruterne, med pilemarkering, ridestierne og cykel-
stierne. På shelterpladserne med bålsteder sørger 
vi for brænde og vedligehold. 

Der lyttes meget til publikums ønsker, og mange 
besøgende skriver på Facebook, med ønsker, ople-
velser og rosende ord.

Med de mange besøgende følger vedligeholdelses-
opgaver, så der bliver afsat store beløb til etable-
ring og vedligehold. Der er en hårfin balance, mel-
lem at benytte skoven og beskytte skoven. Der er 
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da også områder, hvor der i perioder er forbud 
mod at færdes, ligesom der er områder, hvor for-
buddet gælder hele året. Det sidste års tid med 
Corona-epidemien er antallet af besøgende steget 
voldsomt, og det giver selvsagt et slid på skoven 
og samtidig en del uro. Vi vil gerne vise det hele 
frem, men som Ole udtrykker det, »de unikke ople-
velser får man sjældent i flok, men ofte når man færdes 
alene«.

Ole er uddannet som skov- og naturtekniker, og 
naturvejleder. Da han var færdig med efterskolen, 
begyndte han på Teknisk Skole, fik en læreplads, 
og påbegyndte uddannelsen, en uddannelse der 
kan bygges videre på. Ole fortæller, at det med 
skolegang, at sidde inde og med hovedet i bøger-
ne, det er ikke lige ham. Ole er glad for sit arbejde, 
og er ikke interesseret i at læse videre. Han har det 
fint med arbejdet, hvor der er højt til loftet, og han 
har ikke lyst til at arbejde bag et skrivebord. En 
skovfoged bruger meget af sin tid med administra-
tivt arbejde. Arbejdet i skoven kan være et ensomt 
job, og en snak kan være kærkomment, som f.eks. 
hvis og når, der dukker en vandrer op, og stiller 
spørgsmål. Da er det rart med en pause, og hyg-
geligt at få en snak. Det bevirker tit en snak om 
arbejdet i skoven.

Ole kommenterer lige ændernes adfærd igen:  
»Se lige der, det ser voldsomt ud«.
Oles mobil ringer. »Jeg tager den lige, …« Samtalen 
slutter:  »Nå, det det var en af skovens brugere.« 

Ole refererer til samtalen: »Der har været en maskin-
fører ude og skove træer, og han har efterladt stammer og 
grene på en af ridestierne. Han har ikke lige tænkt på at 
stierne skal være åbne, så jeg foreslog ham, at vi ændrer 
stiforløbet midlertidigt.«
Det fører os hen til en snak om hvordan skov-
ningsarbejdet skal afleveres, eller henstå, efter 
skovning. Da det er en certificeret skov, skal den 
drives efter beskrevne principper, som f.eks. at 
undgå ødelæggelse af værdifuld natur, identificere 
og kortlægge skovens høje bevaringsværdier, be-
varing af nøglebiotoper, og beskytte skovens bio-
diversitet. Åbne områder i skoven giver dynamik. 
Et stykke skov som lige er fældet, kan umiddelbart 
fremstå rodet, med delvist fældede træer og efter-
ladte tømmerstokke. Det er af hensyn til diversi-
teten, at disse områder får lov til at ligge, netop af 
hensyn til fugle og insekters trivsel, hvorefter der 
tilplantes.   

KRONDYR
Da vores samtale om, hvad der sker i skoven, er 
afsluttet, og vi er på vej hen til bommen, standser 
Ole op og opfordrer mig til at tage min kone med 
ud til et nærmere angivet sted i skoven en tidlig 
morgen, lige inden solopgang. Han fortæller, at 
her har vi gode chancer for at opleve store flokke 
af krondyr. Ole påpeger i den forbindelse, at dy-
rene skal betragtes på afstand, så man ikke bliver 
set og derved skræmmer dyrene væk.

Tekst og billeder:  
Ole Per Christoffersen

Ole Søndergaard.  

Skovbund.

18
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SOMMER
Sommer - et uhåndgribeligt ord, der fæstner sig på 
mit papir en blæsende iskold anden påskedag, der 
også har bragt snebyger med sig. Og solskin.
 Netop solskinnet er den klare forbindelse, der lige 
nu ser ud til at binde forår og sommer sammen, i 
det mindste i håbet.
For vi aner jo ikke, om vi skal trækkes med en 
regnkold og blæsende sommer eller om vi om 
morgenen kan træde barfodede ud på dugvådt 
græs, der hurtigt opvarmes af en lysende sol. Eller 
begge dele.
Så i skrivende stund er sommeren mest af alt et 
fremtidshåb - en længsel. Nærliggende er det der-
for at ty til digterne for at få hjælp.
I. P. Jacobsen er den første, der trænger sig på med 
ordene: »Sommer var det; midt på dagen; i et Hjørne af 
Hegnet« fra novellen Mogens. Ord, der er svære at 
glemme, når man én gang har læst dem, enkle, li-
gefremme og helt åbenlyst en digters ord. Så føl-
ger et regnvejr begyndende med en dråbe, der fal-
der på et muldvarpeskud – så flere og flere, så 
skuddet farves mørkt, og regnen giver liv til 
blomster, urter og træer – og mennesket - Mo-
gens.
Og Marie Grubbe, beskrevet af samme forfatter, 
der beruses af sommerens dufte, plukker et helt 
skørt fuldt af roser og lægger dem på et bord i lyst-
huset for derefter at vride sine bare underarme 
rundt i blomsterfloret.  Sanselig sommer.
Ludvig Holstein byder sig også til som overbevi-
sende sommerdigter
I digtet »Fyldt med blomster blusser æbletræets 
gren« lyder sidste strofe:

 Ak, saa blev det Sommer.
 Smægtende paany
 Skønhedsdrømmen stiger
 op mod Himlens Sky.

 Svanehvid den svømmer
 som et dejligt Smykke
 i det dybe Blaa - -
 Hele Jorden drømmer
 om et Dyb af Lykke,
 som den ej kan naa.
Men hov, hvad er der på færde her? De tre eksem-
pler, som først rinder mig i hu, beskriver jo som-
meren medbringende en længsel, som ikke kan 
opfyldes.
Er det virkelig sommerens kendetegn: et dyb af 
lykke, som vi ikke kan nå?
Mens foråret er forventningens tid og derfor ikke 
har så meget på spil, tror jeg, vi betragter somme-
ren som den tid, hvor alt skal fuldendes, og vore 
længsler opfyldes, hvilket må siges at være noget 
af en mundfuld. Der følger naturligvis skuffelser 
med. Men hvad er sommeren da?
Sommeren er latter, lyse nætter og nøgne piger 
ved hver en strand, græsstrå, der svajer i vinden og 
dufte, der bringer minder med sig.
Sommeren er bølgeskvulp og havgus, den danske 
friske strand og morilden ved midnatstid.
Og sommeren er lummerhede, tordenskrald og 
skybrud.
Tørke, vissent græs og skrantende afgrøder.
Og fuglesangen, sommerfuglene, myggestikkene 
og hvepsene.
Hyldene, der dufter ind i stuen og en flagren og en 
summen overalt.
Varmedisen, skyggeflimmeret og tropedøgnene.
Og de første kartofler! Hvad er vel mere fryde-
fuldt end at grave de første sprøde og spæde kar-
tofler op af sandmulden og spise dem en aften i 
haven? Det skulle da lige være at plukke de første 
ærter, åbne bælgen og stryge de små grønne ind i 
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Selvsået rose med duft.

munden og forynges af den velsignede og velsig-
nende smag. Og persillen og gulerødderne. Jord-
bærrene, stikkelsbærrene og de første hindbær.
Sommeren er også velsmagens højdepunkt.
Om sommeren afløses forårets sarte blidhed af en 
eksplosion af farver og dufte, der især hører ro-
serne til.
I min have er de i tusindtal; jeg overdriver ikke, 
for de er overalt og klatrer højt til vejrs, bemægti-
ger sig et kirsebærtræ og dækker en hel pergola, så 
man kan stå under den i regnvejr næsten uden at 
blive våd.
Og træder man en lykkelig dag ud på terrassen, 
mærker man straks rosenduften, som luften er 
mættet med - og beruses. Af sommer.
Rosernes duft får konkurrence af hylden, der også 
dufter intenst og bedårende, men den vinder ikke, 
for dens duft er kortvarig. Hver gang jeg passerer 
en hyldeblomst, stikker jeg næsen i den, så min 
næse pudres med blomsterstøv, for jeg samler for-
råd; forråd af hyldeduft, og der skal helst være 
nok til næsten et år.
I mit drivhus begynder sommeren tidligt.  Når det 
regner og blæser, kan jeg opholde mig der i vind-
stille og tørvejr. Jeg tyvstarter. Den eneste ulem-
pe, der er ved drivhuset, er forårsrengøringen, 
som hos os varer et par dage, fordi drivhuset er 
både stort og kringlet. Men hvilken fryd at flytte 
ind hos de overvintrende planter med nye smukke 
og duftende planter. Jeg nyder varmen, stilheden 
og udsigten, og freden sænker sig over mig.
Jeg sidder der hver dag og læser avis og drikker 
kaffe, ofte i mere end tyve graders varme, en en-
kelt dag først i april var der 36. Og spiser is med 
børnebørnene, når de er på besøg. 25 grader udlø-
ser en is, så det skal nok blive til nogen stykker i 
sommerens løb.
I drivhuset snyder jeg årstiderne; vinter bliver 
forår før tid, og forår bliver sommer i april. Jeg 
kan tidligt begynde at høste krydderurter. Ros-
marin, timian, persille, brøndkarse og surkløver. 
Vinen med de blå druer står med de smukkeste ly-
serøde skud, der lige om lidt folder sig ud. Min 
meterhøje ananassalvie og citrustræerne klarede 
ikke frosten, men fred være med dem. Så bliver 
der bedre plads til noget andet.

Tomater og vindruer er sammen med basilikum 
og andre krydderurter faste logerende i mit driv-
hus.

Smagen af den første solvarme og søde tomat er 
overvældende, og selv om høsten ikke altid står 
mål med forventningerne, er hver eneste tomat et 
lille solmirakel. Et mirakel jeg suger til mig og lag-
rer, så den kan tages frem en trist, mørk og regn-
kold januardag, hvor sindet nok kan bruge en god 
erindring. Netop derfor samler jeg forråd om 
sommeren. Forråd af duft, glæde og skønhed, så 
jeg kan klare mig i de lange og mørke måneder.

For længslen stikker nok hovedet frem igen. Som-
merlængslen, som aldrig helt bliver opfyldt. Jeg 
tror, den hænger sammen med en menneskelig ur-
længsel efter Paradiset - haven, hvor det - måske - 
er evig sommer.

Måske er denne sommer forbi, inden vi får set os 
om; måske bliver den slet ikke til det, vi håbede, 
men den er her med sin skønhed, sine dufte og sin 
gavmildhed, og jeg tager imod med glæde. For 
endnu er min sommer ikke evig - og tak for det.

Og i mit drivhus er sommeren dobbelt så lang, 
som den er udenfor.
Glædelig sommer!

Signe Grud
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THY-ORD
LARS NIELSEN: FØRST ER DER…

1. Først er der landet
 den dovne rytme i det dyrkede
 det lange træk og køerne og fårene og hestene
 det grønne og det gule og
 de spredte gårde og sliddet og det rygvendte og
 flinten og
 højene,
 der taler til os på et glemt sprog om at høre
 hjemme et sted.
 Og længere ude det blå
 verdensrummet spejlet i en evig bevægelse, en omformning,
 en skabelse uden ophør,
 uden mening og vilje,
 en tankeløshed og en fåmælthed,
 en gammel stolthed og en bortgemt frygt.
 Og om natten
 en gammel måne over frosne klitsøer,
 tomme veje og forladte lyskryds
 og vinden der synger
 og tænder en 
 længsel.

2. Og så er der historierne, sansen for fortællingen, 
 koreografien og
 den indre musikalitet, der får verden til at stå
 krystalklart i den afsluttende pointe.
 Og så er der forventningen om muligheden for
 den nye historie,
 den subtile replik, der rammer øjeblikket ind 
 og rykker den videre samtale usagt ind i 
 kroppenes fryd,
 en svangerhed, der fortætter tiden. 
 Og så er der Historien.
 Den møjsommelige afdækning af det forgangne.
 Den detektiviske rekonstruktion med graveske og et kolossalt
 bagkatalog af viden.
 Og så er der fortællingen
 der får fortiden til at blive til mennesker,
 der lever og ånder,
 håber og ængstes og deler vilkår med os
 og deler længsel med os. 
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3. Og så er der de små byer
 De små huse i små kantstensgader og forfaldet
 og solcellerne, fliserne, det blå lys bag
 gardinerne om aftenen, hvor alle lyde dør hen
 og kun stjernerne vidner om et tilhørsforhold til 
 altet.
 Og så er der solen, der den første forårsdag kan fylde gaden med et lys
 så kompakt at det bliver uigennemtrængeligt
 for andre end intetanende børn og enfoldige hunde.
 Og så er der gusen, der koldt viser os det vandrette landskabs linjer
 og sådan har det set ud, da de første kom hertil og
 bestemte sig for at blive.
 Og så er der regnen og det grønne bliver grønnere
 og det sorte sortere,
 og jorden bliver drægtig.
 Og så er der vinden, der hvæsser alle kanter og
 lægger en grundtone af venten
 ind i os alle.
 Og så er der døden og de døde og de
 vågende,
 smerten og forladtheden og glemslen.
 Og så er der den indlejrede viden i mursten og celler,
 fuger og asfalt, om at
 alt skal forgå.

4.  Og så er der dem, der har været her altid,
 slægterne, de indfødte.
 De, som landet har formet og sproget har samlet.
 Og så er der dem, der kom til hen ad vejen,
 børsterne, fiskerne, flipperne og alle de andre der kom
 da Thy blev synonym for en bevægelse fra by til 
 land.
 Og surferne og alle dem med fremmedartede navne og 
 sorg i øjnene.
 Og så er der bekymringen og ængstelsen
 for hvordan skal det dog gå?
 Og så er der stenkirkerne og stenene
 kvadrenes kulde og lugten af fugtig kalk
 og de grå bunkers og deres stædige spørgsmål
 og altertavlerne og maskingeværstillingerne og
 døbefontene,
 de rolige granitkolosser og den tyste blødhed.
 Og så er der det bagved og det glemte.
 Det der faldt uden for eller blev væk.
 Det oversete.
 Og så er der havet og de druknede og
 de ufødte børn og de, der var engang,
 og de hvisker i kor fra intet sted
 lad ikke angsten få magt
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• Theodor Østergaard Eriksen
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 d. 20.03.21. Forældre: Christina og 
 Dan Østergaard Eriksen.

3. Og så er der de små byer
 De små huse i små kantstensgader og forfaldet
 og solcellerne, fliserne, det blå lys bag
 gardinerne om aftenen, hvor alle lyde dør hen
 og kun stjernerne vidner om et tilhørsforhold til 
 altet.
 Og så er der solen, der den første forårsdag kan fylde gaden med et lys
 så kompakt at det bliver uigennemtrængeligt
 for andre end intetanende børn og enfoldige hunde.
 Og så er der gusen, der koldt viser os det vandrette landskabs linjer
 og sådan har det set ud, da de første kom hertil og
 bestemte sig for at blive.
 Og så er der regnen og det grønne bliver grønnere
 og det sorte sortere,
 og jorden bliver drægtig.
 Og så er der vinden, der hvæsser alle kanter og
 lægger en grundtone af venten
 ind i os alle.
 Og så er der døden og de døde og de
 vågende,
 smerten og forladtheden og glemslen.
 Og så er der den indlejrede viden i mursten og celler,
 fuger og asfalt, om at
 alt skal forgå.

4.  Og så er der dem, der har været her altid,
 slægterne, de indfødte.
 De, som landet har formet og sproget har samlet.
 Og så er der dem, der kom til hen ad vejen,
 børsterne, fiskerne, flipperne og alle de andre der kom
 da Thy blev synonym for en bevægelse fra by til 
 land.
 Og surferne og alle dem med fremmedartede navne og 
 sorg i øjnene.
 Og så er der bekymringen og ængstelsen
 for hvordan skal det dog gå?
 Og så er der stenkirkerne og stenene
 kvadrenes kulde og lugten af fugtig kalk
 og de grå bunkers og deres stædige spørgsmål
 og altertavlerne og maskingeværstillingerne og
 døbefontene,
 de rolige granitkolosser og den tyste blødhed.
 Og så er der det bagved og det glemte.
 Det der faldt uden for eller blev væk.
 Det oversete.
 Og så er der havet og de druknede og
 de ufødte børn og de, der var engang,
 og de hvisker i kor fra intet sted
 lad ikke angsten få magt

5. Og så er der dem, der kommer kørende
 et andet sted fra. Går på arbejde, leder og fordeler
 ulemper og goder og ser med antropologiske skarpsyn.
 Turen hertil fra syd eller øst.
 De første glimt af fjorden i morgenlyset,
 landets rundhed og en uforstyrrethed, der næsten ligner
 uskyld.
 Parkeringsbåsene og trapperne op og
 vejen hjem, mens himlen får farve. 
 Og bag dem en forladthed,
 kolde stjerner og bleg måne.
 Og mens de sover et andet sted,
 mens vi andre venter på den elskede eller
 døden.
 Mens natten får magt over dyr og mennesker,
 våger planterne
 og ånder ilt ud
 til den nye dag.

Lars Nielsen (født i 1952) er tidligere leder af Thorsted Friskole 
og således solidt forbundet med den grundtvigske tradition og 
stærkt forankret i Thy. Han er et gennemmusikalsk menneske, 
som komponerer og spiller musik med stor poetisk sans og føl-
somhed. Hans poetiske talent viser sig også i digtet, som brin-
ges her.
Digtet »Først er der...« blev offentliggjort i bogen »Thy. Læng-
slernes land« i 2016 og er skrevet til netop denne udgivelse. 
Det er et stort og nærmest monumentalt digt, som i sin essens 
handler om at se og mærke det land, vi er rundet af, vores histo-
rie og forbundethed med universet, naturen, hinanden og ma-
terialiteten. 
Men det er også et digt om den gentagne slutning og begyn-
delse - den universelle cyklus vi alle indgår i - fra dag mod nat 
og fra nat mod dag.



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

TIL SOGNE-
BÅNDSLØSERNE

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

Niels S. Vase

SOGNEUDFLUGT
Vi håber at kunne gennemfø-
re udflugten tirsdag den 8. 
juni, og at rigtig mange har 
lyst til at tage med. 

Vi starter som sædvanlig med 
morgenkaffe i sognehuset kl. 
9.00.

Derefter går turen over Aggersund, hvorefter vi har for-
skellige overraskelser, afhængig af muligheder grundet 
corona.
Spisning på kro eller komiteen medbringer mad. Forven-
tet hjemkomst kl. 17.00.  
Turen koster 200 kr.

Tilmelding til Vera på tlf. 50952713
Vi håber på et godt fremmøde.


