S O G N E NY T
HVIDBJERG · ØRUM · LODBJERG
GUDSTJENESTER

De danske biskopper har besluttet, at der under de stramme
corona-restriktioner skal gennemføres gudstjenester, når disse
afholdes under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens opdaterede
retningslinjer, og at gudstjenesterne højst må vare 30 minutter uden fællessang. Dette gælder også for begravelser og
bisættelser. Da dette nummer blev gjort klar til trykning var
det endnu, uvist hvornår gældende restriktioner ville blive ophævet eller ændrede. Der kan derfor
forekomme ændringer. Hold øje med hjemmeside og facebook-siden. Alle gudstjenester afvikles i
Hvidbjerg Vesten Aa kirke, hvis ikke andet er anført.

MARTS

MAJ

Søndag den 7. kl. 10.30 (3. s. i fasten) PM
Søndag den 14. kl. 10.30 (Midfaste) PM
Søndag den 21. Ingen gudstjeneste
Søndag den 28. kl. 10.30 (Palmesøndag) PM

Søndag den 2. kl. 10.30 (4. s. e. påske) PM
Søndag den 9. Ingen gudstjeneste
Kristi Himmelfartsdag den 13. Ingen gudstj.
Søndag den 16. kl. 10.30 (6. s. e. påske) PM
Søndag den 23. (Pinsedag) Lodbjerg 6.00 og
Hvidbjerg V. Aa kl. 10.30 PM
Anden pinsedag den 24. Fælles provstigudstjeneste på Ashøje
Søndag den 30. kl. 14.00 (Trinitatis)
Ivan Trabizi

APRIL
Skærtorsdag den 1. kl. 10.30 PM
Langfredag den 2. Ingen gudstjeneste
Søndag den 4. april kl. 10.30 (Påskedag) PM
Anden påskedag den 5. Ingen gudstjeneste
Søndag den 11. kl. 9.00 (1. s. e. påske)
Ivan Tabrizi
Søndag den 18. Ingen gudstjeneste
Søndag den 25. kl. 10.30 (3. s. e. påske) PM

JUNI
Søndag den 6. juni kl. 10.30 (1. s. e. trin.)
PM

(PM = Per Mikkelsen)

MARTS
APRIL
MAJ
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OBS: Konfirmation den 4. september og ikke den 30. april!

HØJSKOLESANGBOGEN
Den 19. udgave af Højskolesangbogen er landet.
Vi har indkøbt den her i Klitsognene, og det bliver
spændende at tage den i brug i alle de mange sammenhænge her hos os, hvor fællessang ofte er et
vigtigt omdrejningspunkt. Men hvad er den nye
udgave for én?

For mange mennesker er det en betydningsfuld
sangbog, der følger mange af os gennem livet, og
som afspejler vores liv. Derfor er der også stærke
følelser på spil, og der opstår også megen debat,
hver gang Højskolesangbogen kommer i en ny udgave.

Højskolesangbogen (HS) udkom første gang i
Det er selvfølgelig fravalget af sange fra den »gam1894, og med jævne mellemrum er der kommet
le« sangbog og valget af nye sange, debatten står
en ny udgave. Den nyeste sangbog fra 2020 er,
om, og som anmeldelserne tager udgangspunkt i.
som skrevet, den 19. udgave af
Højskolesangbogen, og den afløser den 18. udgave, som var fra
HVILKE ER RØGET UD?
For mange mennesker
2006.
Der er fravalgt 122 sange i forhold
er det en betydningsI den 19. udgave har man fravalgt
til den 18. udgave. Især er en del
fuld sangbog, der følger
122 sange, som var med i den 18.
ældre salmer røget ud. Til genmange af os gennem
udgave, mens man har tilvalgt 151
gæld er der kommet tilsvarende
livet og som afspejler
nye sange. Så der er flere sange i
lige så mange nye salmer ind af
vores liv.
den nye sangbog. Det er jo hjerteisær Iben Krogsdal (10 stk.), Jens
blod, man skærer i, så derfor har
Rosendal (10 stk.) og Lisbeth
det måske været belejligt at udvide
Smedegaard Andersen (8 stk.). Og
antallet af sange, for at alle medlemmer af udvaldet er jo forfattere, som vi allerede er godt bekendt
get har kunnet blive tilfredse.
med her i Klitsognene, hvor Bart har introduceret
en del ved gudstjenesterne, især af Smedegaard og
Udvalget med formanden, tidligere leder af TeKrogsdal.
strup Højskole, Jørgen Carlsen, i spidsen har arbejdet med den nye udgave i næsten 3 år siden
Også sange, som var nyvalgte i den 18. udgave, og
marts 2017. Og de har bogstavelig talt sunget sig
som har vist sig ikke at være holdbare, er kommet
gennem de sidste tre udgaver af HS, de sidste 20
ud igen. Blandt andet de engelske oversættelser af
års sangbøger, og de har taget stilling til ikke
klassikere som »Svantes lykkelige dag« og ”Et
mindst de godt 3.000 forslag til sange, som alminjævnt og munter liv på jord” m.fl.
delige borgere såvel som komponister og sangskriNår jeg kigger ned over listen over fravalgte sange,
vere havde indsendt.
er det ikke fordi, jeg selv føler noget ubærligt tab
ved nogle af dem.
Der har været en del polemik omkring Shubiduas
Danmarskssang, men det er ikke så afgørende for
mig, at lige netop den skulle med. Jeg er ellers en
kæmpe Shubidua-fan og har hørt Shubidua hele
mit liv og gør det stadig. Jeg har aldrig været med
til at synge »Danmark« efter HS, men førhen
brugte jeg sangen meget til morgensang i skolen.
Sidste gang vi sang den, havde vi fået en modtageklasse på skolen med en del børn fra Syrien, og der
syntes jeg, det virkede helt, helt forkert at synge
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den - selv om det jo egentligt er danskerne, den
ironiserer over. Siden har jeg ikke valgt den.
Her efter Michael Bundesens død kunne man måske nok synes, at der kunne have været plads i Højskolesangbogen til en sang af Danmarks ubetinget
mest sælgende orkester (mere end Kim Larsen).
Højskolesangbogen peger ind i fremtiden og vil
præge fællessangen i Danmark, men den er jo også
et slags museum for hele vores sangtradition. Og
så kunne en Shubiduasang måske have været på sin
plads. Men hvilken det skulle have været, det ved
jeg ikke lige?
Kim Larsen og Benny Andersen
I forbindelse med både Kim Larsen og Benny Andersens død i 2018 - midt i udvalNye salmer og kvindekvoter
gets arbejde - blev deres død en
Som sagt er der kommet en del
Selvfølgelig må
påmindelse for mange, mange
nye salmer med. Der har de sidste
danskere om, hvor betydningskvaliteten være det
20 år været en stor opblomstring
fuldt deres bidrag til den danske
vigtigste.
af salmedigtning og salmedigtere,
sangskat har været, og hvor stor
og det afspejler sig i den nye sangbetydning de har haft for, at vi kan
bog.
føle os fælles om noget i Danmark. Det har selvsagt betydet, at de begge to er lidt bedre repræsenMan har også søgt at få en bedre repræsentation af
teret i den nye HS. Kim Larsen har nu 8 sange i
kvindelige forfattere og komponister. Også det er
sangbogen mod tidligere 4, og Benny Andersen 12
man lykkedes med.
sange mod tidligere 11. Meget typisk for udvalget
Indvendingen mod denne »kvotetænkning« er, at
har man valgt to ret ukendte nyere Kim Larsendet ikke skal være kønnet, men kvaliteten der bør
sange, som man hellere vil have, vi skal synge end
afgøre, om en sang skal med i HS.
fx en klassiker som »Joanna«, som i hvert fald børn
og unge er glade for at synge.
Til det er der jo at sige, at det er godt, det ikke er
mig, der skulle vælge og fravælge i denne sag. Det
Moderne digtere
er jo helt åbenlyst, at mændene generelt er massivt
Så er der også kommet adskillige nye sange med af
overrepræsenterede i HS, til gengæld har nye sandanske lyrikere og forfattere som fx Naja Marie
ges kvalitet jo ikke noget med kønnet at gøre, og
Aidt, Dy Plambeck, Pia Juul, Pia Tafdrup og Kim
selvfølgelig må kvaliteten være det vigtigste.
Leine med flere. Om de navne er alment kendte,
I praksis, når jeg har læst og sunget alle de nye
det ved jeg ikke. Selv er jeg ikke stærk på moderne
sange igennem, så er det nu ikke sådan, at jeg kan
dansk lyrik, så om deres ting er gode eller dårlige
se, at det har haft nogen betydning for kvaliteten,
har jeg ikke mange forudsætninger for at vurdere.
at man med vilje har tilgodeset kvinderne. Det
Jeg forlader mig på at dem, der har udvalgt deres
virker ikke til, at deres sange er hverken værre elsange, har forstand på det. Selv synes jeg, man skal
ler bedre end mændenes sange, og at der skulle
gumle en del på dem for rigtigt at begejstres af
være en masse mandlig sangskrivning, vi er gået
dem. Og så langt er jeg ikke nået endnu. Men det
glip af.
kommer måske med tiden, jo mere man stifter bekendtskab med dem.

HVILKE NYE ER KOMMET MED?
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SELVFØLGELIG SKULLE DE MED
Jeg synes somme tider, at Højskolesangbogen kan
halte bagefter med at finde de sange, som jeg selv
betragter som selvfølgelige.

rium for udvalget, når det skulle vælge en sang, at
det skulle være en allerede populær og folkelig
sang. Det er ikke sådan, at HS optager de sange,
som har opnået popularitet i befolkningen. Det er
snarere den anden vej, at Højskolesangbogen vil
præge, udvide og forny folkets repertoire af fællessange.

Jeg har det sådan med »Juletræet med sin pynt«,
»Højt fra træets grønne top« og »Regnvejrsdag i
november«. Hvorfor i al verden
kommer de først med nu? Og
hvorfor kommer »Åbent landSangene er først tænkt
skab« med nu? Det havde været
som sange, der skal
mere på sin plads af have haft den
danne udgangspunkt
med i den 18. udgave, hvor den
for oplysning og
var en af de mest sungne og brugsamtale på højskolerne
te sange i stedet for nu, hvor bruog sange som har
gen af den klinger mere ud.

»eksistensfilosofisk
efterklang«.

Så er »Solen er så rød, mor« og Albertes »Lyse nætter« også kommet
med. Og det havde de fleste vel
regnet med. Der er vel snart sagt
ikke et kor i Danmark, der ikke har sunget »Lyse
nætter«, og »Solen er så rød mor« er bare blevet en
rigtig meget sunget sang rundt omkring og er
bl.a. sunget af Danmarks Radios pigekor. Oplagt
var det også, at »Giv os lyset tilbage« kom med.
Den er den oplagte efterskole- og højskolesang og
bliver voldsunget disse steder.

Personligt er den største overraskelse for mig »Den
gamle skærslippers forårssang«. Jeg har selv interesseret mig en del for Sigfred Pedersen, og han
blev jo aldrig helt accepteret på parnasset, som han
selv formulerede det. Og så er det sjovt, at han
kommer med nu. Og så med »Skærslipperen«? Jeg
havde kunnet forstå, om førstevalget havde været
»Jeg plukker fløjlsgræs«, som både er elsket og sunget mange steder og i mange sammenhænge. Men
godt han er med. Den type sange ville jeg egentlig
gerne have haft flere af.

HVILKE KOM IKKE MED?
Mange, der synger fællessang, vil jo nok have deres favoritter, som man ikke kan begribe, ikke er
kommet med i den nye HS.
Ud fra udvalgets kriterier og præferencer kan man
jo godt forstå, hvad der er kommet med, og hvad
der ikke er kommet med. Det er fx ikke et krite-
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Selv ville jeg have foretrukket flere af de sange, som skaber så stor
glæde og begejstring i de sammenhænge, jeg møder fællessangen i.
Og det er i det vestjyske, blandt
almindelige, »jævne« folk - som
regel med gråt hår, men ikke altid.
Nogle sange, som ville blive brugt
og sunget meget, men som ikke er
med i HS kunne være:

»Lev dit liv, mens du har det« af
vores biskop Henning Toft Bro.
Det er jo helt utænkeligt, at den skulle finde vej til
HS. Dertil er den alt for lidt moderne og progressiv - og han er mand i sin værste alder, om man så
må sige. Men det er vel nok den mest sungne sang,
når jeg fx spiller ude til folks private fester. Og

rigtigt mange steder er den klistret ind bagerst i
foreningernes samling af Højskolesangbøger.
Og så er der »Hvad er det, der gør jul til noget
særligt«. Indsunget af Danmarks Radios pigekor
og sunget af stort set alle andre »folkelige« kor i
Danmark til årets mange julekoncerter. Meget elsket og sunget. Men heller ikke »fin« nok til at
komme med. Det var heller ingen overraskelse.
Jeg synes også »Jeg plukker fløjlsgræs«, »Kald det
kærlighed« og »De nære ting« kunne have været
med - i kraft af, at de ville blive valgt og brugt i så
mange sammenhænge. I hvert fald herude vestpå
- uden for den moderne storby.

EN »TUNG« BOG
Toner i dur og i mol
Nu er jeg den, der ofte akkompagnerer til fællessangen, så melodierne betyder måske af den grund
mere for mig, end det gør for udvalget, der skulle vælge sange.

Hvis man fx synger de »gamle« andægtige aftensange, er deres melodier stadig skrevet i dur. Både
»I skovens dybe stille ro« og »Stille hjerte sol går
ned« er fx dur-melodier.
Det er jo egentlig ikke selvfølgeligt. For selvfølgelig hænger mol og inderlighed også sammen.
Tænk bare på »Sig nærmer tiden, da jeg må væk«.

VURDERING
Som jeg indledte med, så er Højskolesangbogen en
hjertesag for mange, og det er tydeligt, at mange
har en stærk mening om de nye udgaver af HS.
Også jeg selv.

Ens ønsker til sangbogen hænger meget sammen
med i hvilke sammenhænge, man
bruger den. Der er jo stor forskel
på, om det er unge mennesker på
For mig skal fællessanen højskole, om det er til sangaftegen forløse og bevæge
ner i det mørke Thy, eller på et
og begejstre.
plejehjem i Sønderjylland.

Udvalget har frem for alt lagt vægt på sangteksterne, og for formand, Jørgen Carlsen, har »teksten altid forrang for melodien«.
Udvalget har været særligt på udkig efter tekster,
der afspejler hverdagslivet og det alvorsfulde.
»Det er vigtigt, at HS ikke kun består af lystige
viser, som man bliver glad i låget af at synge. Det
er fint med dem, men der må også gerne være viser
om sorg og skilsmisse«.
Som det har været hensigten for udvalget, er de
nye tekster præget mere af samtidighed, inderlighed og hudløshed, og de er mindre distancerende.
Sådan er HS måske blevet (endnu) mere alvorsfuld. Det er også min oplevelse, at det samme gælder for mange af de nye melodier. Jeg har kigget
alle melodierne, som er komponeret fra 2015 til
2020, igennem og talt op, at cirka en tredjedel er
fortrinsvist mol-melodier eller starter i hvert fald i
mol. Når det gælder Carl Nielsen, er det til sammenligning cirka hver tiende!
Og når mol-melodierne underbygger det alvorsfulde og triste tekstvalg, så kan det godt blive lidt
»tungt« - efter mit temperament.

Når man skal bedømme HS, skal
man huske på, at den først og fremmest er rettet
mod brug på højskolerne. Det er er værd at huske
på, når man sidder som organist herude i Svankjær.
For sangbogen er jo ikke først og fremmest sammensat til brug for vores sangaftener eller til de
sammenhænge, vi hver især nu selv bruger den i.
Sangene er først tænkt som sange, der skal danne
udgangspunkt for oplysning og samtale på højskolerne og sange, som har »eksistens-filosofisk efterklang«.
Jeg har de seneste år som organist været med til at
bruge HS rigtig meget. Og jeg skal gerne indrømme, at jeg har det dobbelt med den. På den ene side
er det jo en fantastisk sangbog, som vi kommer til
at få mange gode og fornøjelige timer i selskab
med. På den anden side kan jeg godt en gang imellem synes, den er et støvet museum af især en del
gamle salmer, nordiske sange og folkeviser, og at
der er en del moderne sange, som dels er lidt for
»moderne« og dels for tungsindige for min smag.
For mig skal fællessangen forløse og bevæge og
begejstre. Når jeg skal skrue et program sammen
til sangaftener, skal det være oplysende og berigende - men det skal samtidig være folkeligt og

5

afslappet og humørfyldt. Andre kan have det på
andre måder, men det er nu engang den måde, vi
samler 70-90 mennesker på her på vores lille sted.
Jeg synes også, det er en lignende måde, Philip Faber slog igennem med i starten med den oprindelige morgensang i coronatiden. Philip Faber kom
rundt om det hele: poppen, klassikere, salmer, nyere sange, det kendte og ukendte. Uden på noget

tidspunkt at være belærende. Eller alt for intellektuel forudsigelig og politisk korrekt. Folkelig kvalitet. Synes Jeg.
Højskolesangbogen er selvfølgelig fantastisk. Men
jeg kunne godt tænke mig en sangbog af samme
størrelse som HS, men som måske var redigeret af
Filip Faber i stedet. Det ville lige være mig!
Kristian Mogensen

FRA MENIGHEDSRÅDET
Det nye menighedsråd trådte i funktion ved kirkeårets begyndelse ultimo november 2020. Den forløbne tid har på alle måder været usædvanlig og
hektisk.
Vi var glade for, at der straks blev fundet en løsning med en vikarpræst, Per Mikkelsen pr. 1. januar. Ingen ved, hvor længe dette vikariat kommer til at vare, men vi er glade for at der i hvert
fald midlertidigt er fundet en løsning. Per Mikkelsen vil varetage konfirmandundervisningen så
godt som det er muligt.
Covid-19 medførte en kaotisk forløb op til julegudstjenesten. Vi havde overvejet mange løsninger, inden vi den 17. december modtog instruks
fra biskoppen. Den blev dog ændret den 22. december fra Kirkeministeriet og senere igen af biskoppen. Her gælder det om at være omstillingsparat! Instruksen er nu, at vi godt må holde gudstjenester (vi må faktisk ikke aflyse), men uden sang
og højst 30 min. Afstandskravene betyder at det
maksimale deltagertal højst må være 24. Vi prøvede dette den 10. januar og det forløb efter min
mening fint. Men det er selvfølgelig ikke en normal gudstjeneste.
Alle andre arrangementer har vi desværre skullet
aflyse. Når der bliver mulighed for at åbne igen,
vil vi overveje, hvordan det skal ske.
Vi må heldigvis stadig lave kirkeblad. Jeg håber, at
alle har glæde af dette.
Niels Vase, Formand
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MENIGHEDSRÅDET VED 		
KLITKIRKERNE BESTÅR AF FØLGENDE
•

Jan Brinck, Ørum - kirkeværge, 			
Ørum og Lodbjerg

•

Kirsten Christensen, Ørum

•

Merete Dybdahl Poulsen, Ørum

•

Monika Hviid Henriksen, Lodbjerg 		
- sekretær

•

Brit Hviid Jensen Pedersen, Lodbjerg 		
- kasserer

•

Peter Møller Ubbesen, Lodbjerg

•

Jens Sand Møller, Hvidbjerg V.Aa - 		
næstformand, kirkeværge Sognehuset og 		
Hvidbjerg V.Aa

•

Jette Andersen Stüker, Hvidbjerg V.Aa 		
- kontaktperson

•

Niels Stengaard Vase, Hvidbjerg V. Aa 		
- formand

•

Bygningskyndig - Jørn Pedersen

•

Valgbestyrelse - Jens Møller (formand), 		
Merete Poulsen, Monika Henriksen

•

Kirkebladsudvalg: Peter Ubbesen, Jette 		
Stüker, Kirsten Christensen, Merete Poulsen,
Ole Per Christoffersen, (Else Bisgaard)

•

Ansvarlig for annoncering - Ulla Hilligsø

KORT PRÆSENTATION AF PER MIKKELSEN
– PRÆSTEVIKAR I KLITSOGNENE

Jeg er født og opvokset i Tarm og blev uddannet lærer i 1980 fra Herning
Seminarium. Fra 1983 - 2001 var jeg forstander på den nu hedengangne
Rovvig Efterskole på Mors. I 2001 valgte jeg at påbegynde teologistudiet på
Århus Universitet i 2001 i en alder af 49 år, og 6 år senere var jeg så heldig at
få kald på Venø - med en opdeling af arbejdet med 1/3 på Venø og 2/3 i
Struer, men med bopælspligt i præstegården på Venø. Efter 12 rigtig gode år
som sognepræst gik jeg på pension i september 2019, og min kone og jeg
bosatte os i et dejligt hus på Venøs sydlige del.
Teologi, historie og litteratur har altid interesseret mig, og ved pensioneringen forestillede jeg mig, at der nok ville være mulighed for fortsat virksomhed som præst her i området evt. periodevis som vikar. Den mulighed viste sig, da Klitsognenes tidligere præst, Bart, ringede mig op i november måned, og efter et par dages betænkningstid sagde jeg ja.
Jeg ser frem til arbejdet som præst i Klitsognene og var glad for at opleve, at på trods af coronaen var
mange mødt op i søndags til min første gudstjeneste.
Per Mikkelsen

KVINDERNES INTERNATIONALE BEDEDAG
Fredag den 5. marts afholdes »Kvindernes Internationale Bededag«.
Hvert år den første fredag i marts samles kvinder fra solen står op ved datolinjen og til solen går ned om det samme tema. I år er temaet »Byg på et
stærkt fundament«. Det giver en fantastisk enhed og samhørighed sådan et
døgn igennem. Kvindernes Internationale Bededag er en verdensomspændende bevægelse af kristne kvinder, der mødes en gang om året for at fejre
en fælles bededag - og det har man gjort siden 1887.
I år er materialet udarbejdet af kvinder fra alle kirkesamfund i Vanuatu i
Stillehavet. I øriget Vanuatu ved man af erfaring, hvad et stærkt fundament betyder; øerne og deres befolkning (ca. 312.000) er ikke sjældent
udsat for jordskælv, voldsomme orkaner og for vulkanudbrud. I Vanuatu
bor langt de fleste i landområderne. Øernes infrastruktur er meget mangelfuld, hvilket også har
indflydelse på børnenes mulighed for skolegang og uddannelse. Og dermed på landets fremtid.Vanuatu er opdaget af turister; de kommer både i mindre grupper og på de store cruise-skibe, som især
udgår fra Australien. Kvindernes Internationale Bededag opfordrer os til at stå sammen i bøn og
handling med hele befolkningen i Vanuatu.
Vi vil bede for dem og os selv, men i år bliver det på en anderledes måde pga. restriktioner, da vi
ikke kan samles. Den internationale komité har lavet en video fra en gudstjeneste, som Vanuatus
bededagskomité har lavet. Videoen, der er på engelsk, kan ses den første fredag i marts på www.
kvindebededag.dk
Der er indsamling til projekter i udlandet. Bidrag kan sendes til: giro 7 15 55 30 eller netbank 1551
7155 530 eller Mobile Pay 80530.
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LIVETS SEJR
- FORÅR – PÅSKE OG PINSE
Alt liv ender med døden. Tilværelsens ubønhørlige lovmæssighed er, at liv bliver til, og liv går til
grunde. Det kan få os til at spørge om livets mening. Kan noget have mening, der varer så kort?
Min far sagde tit: »Hvad er livet? - et pust i sivet«,
»Hvad er døden? En i nøden«.

HÅBET

»Hvad er livet?«. Mon ikke mange af os sommetider har oplevet livet som meningsløst? Og er det
ikke den virkelighed, som det kristne evangelium
taler ind i og modsiger? Virkeligheden skal ikke
fortrænges, men gennemlyses.
Det kunne tyde på en livsindstilDer er forskel på idyl, der tegner
ling, der var præget af opgivelse,
alt rosenrødt, og tro på, at der er
Glæden og livsmodet
en opfattelse af, at livet beror på
en ægte mening og dyb sammenkan folde sig ud på
tilfældighed og nødvendighed.
hæng i livet. Der er en gåde, der er
trods af og midt i
Men det underlige er, at han leveendnu større end dødens gåde.
dødens
virkelighed.
de i modsætning til det, han somDet er »livets gåde«. Hvorfor er limetider sagde. Han elskede livet.
vet i det hele taget blevet til? Midt
Han gjorde alt, hvad han kunne
i dødens virkelighed opstår der
for at dele sin livsglæde med os. Han skabte for
igen og igen livsmod. Midt i alt, hvad der opleves
vores lille familie en hverdag fuld af mening. Han
som håbløst, baner håbet sig alligevel igennem. Jeg
var allerbedst tilpas, når han efter en lang arbejdsholder meget af Lars Lilholts sange. Især når han
dag som murerarbejdsmand arbejdede i kolonihasynger »Giv altid håbet den længste frist«. Vi sår og
ven. Han elskede blomster og gjorde vores have til
planter. Også på kirkegården. Der er ikke mange
en smuk afdeling af Paradisets Have. Han lavede
kirkegårde, der er så smukke og blomstrende som
gynger, vippe, sandkasse og meget andet legetøj
de tre i vort lille pastorat.
til sine to drenge. Han klippede min mors somVi elsker vores børn, vi glæder os over foråret.
merkjoler. Han havde været børnehjemsbarn, næNetop nu. Selv om »vi begynder at træne til skesten uden skolegang. Og dog formidlede han uden
letter, og selv om »jeg og mine tænder snart skal
de store ord en enkel livsvisdom til sine børn: I har
skilles ad«. For »når forårssolen skinner, lever jeg.«
pligt til at få det bedste ud af livet. Han formidlede
Det er Benny Andersens »Hilsen til forårssolen«,
til os en livsglæde, som den Danmarks bedste lyrisom også er hans hilsen til os. Glæden og livsmoker, Jeppe Aakjær gav udtryk for i sit digt »Jeg bædet kan folde sig ud på trods af og midt i dødens
rer med smil min byrde«: »Mit hjerte skælver af
virkelighed. Det er en gåde, at vi skal dø, men det
glæde/ blot duggen dunker et strå«.
er et under og »et tindrende held«, at vi lever, »så
længe skuden kan gå« (Evert Taube).

KÆRLIGHEDENS MAGT
Der må være en magt, der lader glæde og livsmod
blive til. Det må være den samme kærlige magt,
som ud af intet kaldte livet og os mennesker frem,
og som hvert forår lader os igen opleve skabelsens
første morgenstund, og »se hvilken morgenstund«.
Døden kan forklares ud fra tilværelsens lovmæs-
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er ét med sin elskede søn i selvhengivende kærlighed. Korsets træ er livets træ. Det ses så smukt på
et af Maja Lisa Engelhardts små billeder på prædikestolen i Lodbjerg. Allerede langfredag foregribes påskemorgen. Det er den korsfæstede, der opstår og tager os med i sin opstandelse.
Det er underet over alle undere. Vi kan ikke forstå
det, og samtidig kan vi fornemme, at det ligner
noget, vi oplever lige nu: Efter vinterens død ser
vi forårsblomster, der myldrer frem, lærkesangen
på et strå, svalerne, der nu vender tilbage, børn,
der kommer til verden, kærlighed mellem mennesker, nyudsprungne bøgetræer, forårssange og
påskens gudstjenester.
Jesu opstandelse er det oprindelige skabelsesliv,
der sejrer over døden. Bevægelsen fra liv til død
overbydes af den næste bevægelse: fra død til nyt
liv. Denne bevægelse omfatter hele skaberværket,
alle Guds elskede menneskebørn, men først og
fremmest: dig og mig. Det er påskens glædelige
budskab.
sighed. Men er det uforklarlige ikke mere underfuldt? At livet er blevet til.
Hver gang, vi oplever noget smukt og sandt og
ægte, hver gang kærligheden griber fat i os og fylder os med glæde, er det skabelsens oprindelige
kræfter, der gør sig gældende. Vi kan ødelægge
livsmodet for hinanden, vi kan ødelægge livsmodet for os selv. Men det oplever vi netop som det
unaturlige. Livet er det naturlige: »Med store undrende øjne går jeg, hvor anemonerne lyser hvidt«
(Halfdan Rasmussen).
Den oprindelige skabelses kraft oplever vi i påsken. Påskedag opstod Jesus fra de døde. Lidelsens
og dødens virkelighed var også hans. Men
Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor så længe verden står
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.
Jesu viste os, at kærligheden er selvhengivende.
Det viste han på korset langfredag. Langfredag er
ikke, at Gud ofrede sin søn til sig selv, for at hans
retfærdige straf over os skulle lægges på Jesus. Gud

PINSEN OG ÅNDEN
Mellem påske og pinse er der 50 forsommerdage.
Pinsen er festen for Guds Ånds komme. Der er en
sammenhæng mellem Guds Ånd og vor ånd, mellem Guds tanker og vore tanker, mellem Guds
sprog og vort sprog. Det er svært at tale om ånd.
Den kan jo ikke ses. Vejret, som vi trækker ind og
blæser ud, og som bevæger bøgetræerne, kan jo
heller ikke ses. Men vi kan se dens virkninger. Sådan er det også med Guds Ånd. Den kan for troen,
håbet og kærligheden høres, føles og mærkes. Det
er dens virkninger, der kan opleves og oplive os.
Der er en nøje sammenhæng mellem oplevelse,
oplysning og oplivelse.

Jesu opstandelse er
det oprindelige
skabelsesliv der sejrer
over døden.
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Er det ufornuftigt at tro, at der må være en kraft,
Pinsen er festen for den Ånd, den kraft og det ord,
der holder universet oppe, så det ikke synker ned i
der gør kærligheden levende i menneskers sind og
tomhed? Ateisme kan være som at sige, at vejret
hjerter. Pinsens Ånd befrier kærligheden fra blot
ikke findes, samtidig med at man trækker det. Nu
at være en talemåde til at være en levende kraft,
er det ikke så vigtigt, om der finder oplyser og opliver.
des en Gud. Det er vigtigere,
Pinsedag blev kirken til for at gøre
Vi røres fordi
hvordan den Gud er, som vi tror
Guds kærlighed nærværende, lekærligheden er det
på, og som vi i kirken bekender.
vende og virksom blandt mennenaturligste.
Kristentroen bekender: Gud er
sker. Også blandt os:
kærlighed. Kærligheden er den
livsmagt, der får pinseliljerne til at
blomstre og mennesker til at have omsorg for hinVor Gud og Fader uden lige!
anden og elske hinanden. Kærligheden er den
Da blomstrer rosen i dit rige,
magt, der får os til at harmes, når vi møder ondsom sole vi går op og ned
skab, fordomme og smålighed. Men kan man tro
i din Enbårnes herlighed;
på en kærlig Gud, når der er så megen lidelse og
Thi du for hjertet, vi gav dig;
ondskab i verden.? Er kærligheden først og størst?
gav os med ham dit Himmerig. (Grundtvig).
Hvorfor røres vi, når vi ser et nødlidende menneGlædelig påske og pinse.
ske? Vi røres, fordi kærligheden er det naturligste.
Had er ophævet kærlighed. Hvis vi ikke elskede,
Kaj Mogensen
ville vi ikke sørge, når vi mister en af vore kære.

KIRKEGÅRDSHJØRNET
For første gang i 17 år skulle min familie ikke holde Juleaften hjemme. Vi var så letsindige - trods
pandemien - at holde den hos min brors familie i
Silkeborg - selvfølgelig på helt lovlig vis!
MEN det gav mig god tid. Jeg er et morgenmenneske. Så da resten af huset stadig sov - tog jeg
hunden i snor og gik gennem skoven op til kirkegården med kirkegårdslys og fyrfadslighter i jakkelommen - så jeg kunne tænde lys på mine forældres gravsted. Min far har jeg holdt Juleaften med
37 gange - min mor 47. Så en lille stund til tanker,
minder og lys-tænding var en god start på denne
Juleaften.
Aftenen før var der tikket mails ind fra vores formand, provst og biskop samt besked på menighedsrådets »Digitale Arbejds-Plads«. Alle gudstjenester i julen skulle aflyses pga. af den engelske
variant af Corona-virus. Så jeg gik ikke glip af
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Julegudstjenesten i Svankjær - hvad ellers havde
været min eneste ærgrelse ved at skulle til Silkeborg. For 48 gange har jeg siddet på kirkebænken
i Svankjær Juleaften - nej, kun 47, da jeg husker ét
år i Lodbjerg Kirke med min far og bror - det var
helt uforglemmeligt, da det var helt mørkt udenfor.

Jeg fik helt lyst til at gå ind i kirken - så havde jeg
da også været der i år - og sikke et syn!
Hvor var det synd, at andre ikke skulle se, hvor
fint kirken var pyntet! Vore kreative og dygtige
gravere havde igen udsmykket kirken på utrolig
smuk vis! Tænkte på Kristian, der sikkert havde
øvet med fingre og fødder for at give den på alle
tangenterne og pedalerne. Ejgil, der havde smurt
stemmebåndene - samt Jens Munksgaard, der også
måtte have brugt tid på Juleprædiken.
Men Rie og Marianne havde synligt været i gang
med forberedelserne til at gøre Juleaften til en dejlig oplevelse for de kirkegængere, der kunne/måtte komme til de to planlagte gudstjenester. Jeg
greb straks mobilen op af lommen - så kunne jeg
tage billeder og hermed dele det med andre her i
Sognenyt - så var gravernes kærlige indsats ikke
helt spildt!

Det første, der fangede mit blik inde i kirken, var
juletræet! Det stod med elektriske lys (da Rie ikke
ville kunne nå både at rengøre/afspritte OG sætte
nye stearinlys på træet imellem de to planlagte julegudstjenester).
Døbefonten var pyntet med en smuk krans. De ellers fine hvide satinbånd (mellem de bænke vi ikke
må bruge for at holde den foreskrevne Coronaafstand) var udskiftet med RØDE - og med lærkekogler! På nummertavlerne (som jo ikke skulle
bruges, da vi ikke måtte bruge de samme salmebøger - men derimod individuelle, personlige engangs-sangblade) var der ophængt røde filt-kræmmerhuse!
Så selvom Sognenyt udkommer, når det er blevet
lysere tider, så håber jeg, at det går an med lidt julestemning - nu da julen sidste år blev helt anderledes.
Tekst & fotos: Jette Stüker
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MIT STED – 40 ÅR I LODBJERG
Mit sted er Lodbjerg - der har jeg haft glæden af at
bo fra 1967 til 2008 - på gården Løgstrup, der ligger på din højre hånd, når du kører mod fyret.
Jeg flyttede til Lodbjerg i 1967, da blev jeg gift
med Eskild. Gården købte vi af Eskilds forældre,
Anna og Laurids Jensen. De flyttede til Svankjær
og havde Eskilds lillebror Erik med.
Det er så i den forbindelse at der bliver lavet toilet
på gården - med badekar. Det var et ønske til indflytningen. Dejlige år, hvor vi fik 2 piger, med 4
års mellemrum.

LANDMANDSLIVET
I starten havde vi både køer og grise, men de sidste
mange år kun grise. Egentlig Eskilds job, men jeg
og pigerne deltog også. Pigerne skulle som regel
lokkes lidt mere - men når de først var kommet ud
- var de ikke til at få ind igen. Som altid når der var
gæster, og inden aftenkaffen skulle på bordet, gik
mænd og børn i stalden for at sige »godnat til grisene«. Et hyggeligt ritual.
Heste har der også været hele tiden, det var dog
ikke til min store fornøjelse, men Eskild og pigerne har brugt utallige timer på dem. Hestene har
også tiltrukket flere af familiemedlemmerne, og
mange af tyskerne, der logerede hos Edvind og
Grete, kom forbi og fik en træktur.

MIT ARBEJDE
Jeg arbejdede de første mange år hjemmefra. Jeg
havde fået en industri-symaskine installeret og syede for Jens Christian i Vesterby, som kom og hentede de færdige varer og leverede nye stoffer der
skulle sættes sammen. Pigerne kunne hjælpe med
at klippe lommerne fra hinanden og vende selerne
til smækbukser.
Efter nogle år fik jeg job på plejehjemmet Midtthy
i Bedsted, hos Ingemann Larsen. Da plejehjemmet
lukkede ned, blev jeg hjemmehjælper og kørte ud
fra Åbakken i Hurup. Jeg arbejdede der, indtil jeg
gik på efterløn.
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ÅRETS HØJDEPUNKT…
var når høsten skulle i hus. Så kom Eskilds brødre
og hjalp til, og som tiden gik, deres børn, svigerbørn og børnebørn. Nogle år gik det nemt, med
tørt vejr og få høstdage. Andre år skulle man stjæle sig til de tørre timer. Det skete også indimellem
at vi skulle have fat i »Holger Sme« fra Morup
Mølle, hvis presseren ikke slog de rigtige knuder.
Holger har kørt mange runder, siddende bag på
presseren og grå af støv, for at få maskinen køreklar, og det lykkedes hver gang. Men hos høstfolket, der gik hjemme på gården og ventede på baller, var humøret højt. Nu var der tid til at gå i
drivhuset og spise tomater, agurker og vindruer,
køre en tur på en ny knallert, snakke med hundene, strigle en pony eller bare sidde stille og puste
ud.
Og så kom belønningen, når stuen skulle ryddes,
og alle sejl blev sat til årets høstfest, hvor alle blev
inviteret, store og små, unge og gamle, alle dem
der havde haft en finger med i, at høsten nu var i
lade.
På Elmegården kaldte Aksel og Lis også til høstfest/sangaften, hvor Aksel sad bag klaveret, og alle
stemmede i til »Nu falmer skoven«.

FERIE
blev der ikke brugt meget tid på - dog har vi været
i København, for at besøge faster Thea i 4 dage.
Men til gengæld var der fuldt hus på »Løgstrup« i
det meste af sommerferien, hvor familien fra Sjælland kom, samt fætre og kusiner, fra nær og fjern.
Der blev tiden brugt på af bade i Flade sø, hen
forbi Therkild og Jytte og så ned over marken.
Det gjaldt om at komme først i vandet, og styre
udenom kokasserne. Alle, der kom på besøg, var
også med på gåture i skoven, og i mange år var det
yndede sted hejrekolonien. Der blev fisket i Ørum
Sø, kørt ture til havet og når vi var mange, foregik
turen med traktor og vogn. Der blev spillet fodbold i haven, og vi havde i flere år en badminton-

bane i frugthaven, med badmintonnet flettet i
halmballesnor.
Vi havde også igennem mange somre spejderlejr
på marken, eller islænderklubber, der gerne ville
have en camp. Sommetider var der vagabonder /
skærslippere på høloftet. En enkelt vagabond, Stille Frits, kom igennem mange år, og lavede fine
tegninger til os som tak for kost og logi.
Tiden i Lodbjerg mindes jeg med glæde, hvor kristendommen har været vores omdrejningspunkt.
I 2008, seks år efter Eskilds død, flyttede jeg til
Bedsted, i et helt nyt hus, og her er også dejligt.
Jeg nyder at komme på besøg i Lodbjerg, men også
at komme hjem til mit hus på Rønheden.
Betty Jensen

Monika, Brit og Eskild

AFSKEDSTALE TIL BART
Kære Bart!
Man siger, at enhver begyndelse er svær, men i
dette tilfælde synes jeg faktisk, at det er slutningen, der er svær. Du har nu i ni år været vores
præst, og hvor er de år dog faret af sted. Jeg synes
ikke, det er så længe siden, vi tog imod dig, men
nu skal vi altså allerede tage afsked med dig. Det
føles ikke rart, omend det nok ikke er kommet
som den helt store overraskelse for os.

ronaen at kende, og den er jo sådan set sagen uvedkommende.
Hvordan har det så været at have dig som præst?
Det første ord, der falder mig ind er ordet spændende, skarpt forfulgt af ordet overraskende. Et
friskt pust blæste ind i vore kirker, og man skulle
lige vænne sig til at spidse ører for at få det hele
med; den flamske sprogtone var til stede i de ord,
der blev sagt, omend de var danske.

Og dog! Det er som, når nogen ligger for døden;
med forstanden ved man godt, at man lige om lidt
vil miste vedkommende, men man kan alligevel
bilde sig selv ind, at det ikke sker - eller i hvert fald
vil vare længe.

Men hurtigt vænnede vi os til, at det var sådan, du
lød, og ligeså hurtigt blev dit danske bedre og bedre, så man nu næsten skal lede efter den fremmede
tone. Du har haft en formidabel evne til at lære det
danske sprog hurtigt og helt ud i hjørnerne.

I to år har vi vidst, at afskeden med dig kunne
være nær, men jeg har alligevel formået at tro på,
at det ikke var lige nu. Set fra vores hjørne af landet gik det jo godt - i hvert fald indtil vi lærte co-

I Nordsjælland ligger Nivaagaards Malerisamling,
og i museets have er der indrettet et reservat, nemlig Reservatet for truede ord. Ord, der ikke bruges
ret meget og er i fare for at uddø. Døgenigt, kålhø-
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gen, fremmelig, hyrdetime, kåd og den slags. Jeg ved
ikke, om du har været der, men man skulle tro det,
for du har gang på gang hevet sjældne og overraskende ord frem. Jeg ved ikke hvorfra, men du har
hver gang anvendt dem til perfektion; noget, man
ellers kun troede muligt for »indfødte«.
Så kunne man tro, at du havde lånt en gammel
prædiken fra en eller anden samling - eller snuppet
Louises - men det er jeg sikker på, at du ikke har
gjort. Du har nemlig i høj grad delt ud af dig selv
og holdt prædikener så personlige, at de kun kan
være skrevet af dig selv. Så jeg må konkludere, at
fænomenet i høj grad må skyldes dit fornemme
sprog- og musikøre, der har gjort det muligt for
dig på rekordtid at lære det danske sprog omtrent
til fuldkommenhed, selv om du i forvejen havde
adskillige sprog på samvittigheden. Fremmelig er
vist det rette ord her.
Og her burde jeg så diske op med en masse eksempler på de »truede« ord, du har
brugt i dine prædikener, men
jeg er blevet så overrumplet af
din forholdsvis pludselige opsigelse, at jeg ikke har nået at samle dem sammen, og jeg har desuden nået en alder, hvor man
ikke altid kan huske det, man
gerne vil. Til gengæld kan jeg se
dig lyslevende for mig, mens du
går rundt i reservatet og leder
efter truede ord til den næste
prædiken.

hav af nye salmer, så der ikke groede for meget
mos på os. Du har set det enkelte menneske, lyttet
og taget det alvorligt samtidig med, at du har haft
et klart blik for helheden. Du har villet og vil os
det godt. Tak for det! Og herefter kan vi så ikke få
et stykke af Bart, men må nøjes med et stykke med
bart. Ærgerligt!
Du har holdt mange gode prædikener i de forløbne år, og jeg har langtfra hørt dem alle, men én
skiller sig ud for mig, nemlig juleprædikenen fra
2016. En meget personlig og alligevel vedkommende prædiken, og jeg husker stadig, hvordan
den sluttede: »Værs’go - et barn!« Det kan man
kalde evangelium!
Tak for den tid, du har været vores præst, Guds
velsignelse fremover og tillykke til dem, der nu får
fornøjelsen af dig!
Signe Grud

Samvittighedsfuld, nærværende, imødekommende. Demokratisk, diplomatisk, musikalsk.
Disse ord kan jeg dog huske, og
de er møntet på dig. Du har ladet din musikalitet indgå i gudstjenesten, du har sunget og fløjtet for os, og du har lært os et
Bart med maleri af Kristine Frøkjær, en gave fra menighedsrådet.
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STJERNESTUNDER I EN ELLERS MØRK TID:
EFTERÅRS- & JULEKONCERT I KLITSOGNENE
EFTERÅRSKONCERT
Efteråret kan - efter en sommer, som måske ikke
blev lige så varm, solrig eller berejst, som vi på
klodens nordlige halvkugle kunne hige efter - være kedelig, trist og grå. MEN så kunne man bare
tage til EFTERÅRSKONCERT en kedelig mandag i november med Kristian, Bart og Signe (min
datter;-)) i kirken i Svankjær.
Så fik man øje på alle de smukke farver et efterår jo
også byder på - og man kunne lytte til et af Kristian nydeligt sammensat sangprogram - og endda
få lov til at synge med på nogle sange for fulde
halse (hvilket jo ellers nærmest er forbudt i disse
Corona-tider - men vi var blevet placeret i »husstands-klynger« med den foreskrevne afstand
imellem de øvrige deltagere - så der var også styr
på den side af sagen - godt hjulpet på vej af Kristians kæreste, Louise, hvis DJØF-planlægningsevner er et godt supplement til Kristians kreative).
Vi kunne blot læne os tilbage på kirkebænkene og
nyde en dejlig stund, hvor Corona helt blev glemt
- i hvert fald for mit vedkommende (selvom vi
selvfølgelig alle anvendte mundbind - både da vi
kom, og da vi gik igen).
Det mest efterårs-triste var dog, da Bart præsenterede: »Nu, nærmer tiden sig jeg må væk« - For da
kom jeg tilbage til virkelighedens barske realitet:
Bart havde sagt op med udgangen af november
måned!
MEN til gengæld gav han os en smuk musikalsk
oplevelse. Ikke bare er han et sprog-geni med
utrolig oprigtig interesse for sine medmennesker
og nærværende menneskelig indlevelsesevne - nej,
han er også musikalsk! Dén aften gav han os den
for fuld udblæsning som blokfløjte-virtuos - næsten på højde med Michala Petri - en meget smuk
musikalsk oplevelse, som for mig toppede, da han
spillede til »Norwegian Sunset« - komponeret af
nu afdøde Bent Fabricius-Bjerre. Hvor var det
melankolsk og harmonisk. Dejligt!

Signes skønsang kunne jeg som mor til hende også
blot nyde - ligesom jeg gør, når hun dagligt øver
hjemme ved klaveret i stuen.

SYNG JULEN IND
Skønsang var der også på programmet, da Kristian
til SYNG-JULEN-IND-koncerten havde - som
han selv sagde - inviteret én af sine eks-koner til at
komme og synge for os - akkompagneret af Kristian selv på klaveret og hans guitar-spillende bror,
Jakob.
Helle og Kristian havde lovet hinanden ikke af
skændes under koncerten - og når det var lige »lige
ved« undveg enten den ene eller den anden part og
lod sangen/musikken udglatte alle uoverensstemmelser - og julefreden var sikret! Næsten ligesom i
skyttegravene under 1. Verdenskrig - bare en sådan »julefred« kunne vare ved over hele kloden,
hele tiden!
Herligt at sådan et par eks-ere stadig kan finde ud
af at optræde sammen - selvom deres hverdagsliv
ikke længere følges ad. Det gav i hvert fald os på
kirkebænkene en dejlig julestemning, hvor vi fik
sunget forskellige genrer og skønne julesange,
endda på mange forskellige sprog - dog ikke kinesisk, som der ellers var trykt et vers fra Glade Jul af
på sangarket! Men det blev afblæst, idet Jakob spillede på en spansk guitar ;-) - og derfor ikke kunne
spille kinesisk! Ja, Kaj Mogensens humoristiske
kommentarer har han i den grad givet videre til
sine børn: Kristian havde endda tyv-stjålet den
skæve bemærkning med: ved at sige, at vi BLOT
skulle synge FØRSTE og SIDSTE vers af »Barn
Jesus i en krybbe lå« (som jo kun består af 2 vers i
salmebogen!)

LIV I SOGNENE
Begge aftener kunne jeg gå fra kirken med stolthed og tanken: vi må kunne lokke en (½) præst til
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Klitsognene! Det burde kunne lykkes: fundamentet for at det må være eftertragtet at være »Klitsogne-præst«, har både Kaj og nu også Bart efterladt
sig.

rangere koncerter, sangaftener, foredrag, kor mm,
som kan få folk til at komme ud af husene - selv
under pandemien. De kommer fra fjern og nær endda på tværs af generationerne.

Først og fremmest er der LIV i sognene. Der er
opbakning, der kommer folk! Det gør vi, fordi vi
har dygtige ansatte, der gør deres bedste for, at alt
skal være perfekt.

Så stor TAK til Marianne, Rie, Kristian - og selvfølgelig også Ejgil, som jo bare altid er der. Stabilt
passer han sin tjans, så vi altid trygt kan synge med
på salmerne - de gode gamle samt de nye, vi har til
gode at lære.

Det hele starter på stien mellem parkeringspladsen
og kirkedøren. Der en en yderst velholdt og altid
smukt pyntet kirkegård. Der er levende lys i lanternerne til disse sang-aftenener, lys i buske/træer
ved juletid. Kirken er også smukt pyntet - og nu
også alt det »Corona-praktiske« er gennemtænkt
og på plads: håndsprit i stander, »individuelle«
sangblade, bænke markeret »ikke-anvendelig« ikke med skrækkeligt sort-gult advarselsbånd,
men derimod hvidt, sirligt satinbånd. Det er altid
trygt og rart at komme i kirken - og du mødes af
imødekommende smil og varme - så du altid føler
dig velkommen. Alt dette er Mariannes og Ries
store fortjeneste.
I kirken mødes vi også af en utrolig musikalsk organist, der evner langt mere end »blot« at spille på
orgel. Med hans langhårede, finurlige humor (også
selvom noget er »stjålet« fra Kaj) formår han at ar-
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Så nu mangler vi bare præsten - og selv om Bart
ved sin afsked med menighedsrådet fortalte, at han
havde haft det lidt svært i begyndelsen, fordi der
på Sognehusets opslagstavle hænger et lille udklip:
Billede af to »sladre-tanter«. Den ene prøver at trøste den
anden, som er ked af, at deres faste præst var stoppet:
Bare rolig! I skal nok finde en dygtig afløser, trøster den
ene den anden. MEN svaret var: Nej, det tror jeg ikke,
indtil videre er det bare blevet ringere og ringere…
Men lad os nu se …. mon ikke det lykkes?
Tekst & foto: Jette Stüker
(teksten er skrevet før ansættelse af
Per Mikkelsen som vikar-præst)

ING E HE RTZ AARE STR UP:
DET TID LIG E LYS
Det tidlige lys
over marker og fjorde
s
vækker en lærke som stiger til vejr
ber
stru
e
arm
sangene sitrer i solv
sitrer i tanker og tæer.
Det tidlige lys
over huse og veje
kalder på farver hvor verden var grå
fine nuancer vibrerer i lyset
barken forgyldes på træer.
Det tidlige lys
ind i livsmod og drømme
vækker et håb som får vinger og fjer
usungne sange begynder at synge
synger mod daggryets skær.
Det tidlige lys
gennem februarkulde
kalder det døde til live igen
løgene spirer i regnormedybet
spirer til liljer her.
(Skrevet i 2014. Findes i digtsamlingen
6
»Det tidlige lys. Digte og salmer« 201
tz
Her
Inge
af
er
salm
med digte og
Aarrestrup, hvortil Aksel Krogslund
Olesen har sat musik).

THY-ORD
Inge Hertz Aarestrup er født i 1943 og oprindeligt sønderjyde. Uddannet som lærer kom hun i 1966 til Thy og
har siden boet her med sin familie. Hendes mand døde i
2003, men endnu bor Inge Hertz Aarestrup i Heltborg,
tæt på og med udsigt til det frodige og smukt bakkede
landskab, der skråner ned mod Limfjorden.
Inge har sans for menneskets forbundethed med naturen
og lever tydeligvis i en tryg pagt med netop naturen og
troen på en favnende og tilgivende Gud.
Hendes digte er stilfærdigt sarte og poetiske udsagn om
naturens små undere, glæden ved naturen, årets gang.
Men digtene bliver aldrig luftige eller uden jordforbindelse. Hun gør den poetiske oplevelse sanselig og konkret.
Hun ser det store i det små og lader de små fænomener
tale underets sprog. Hun viser f.eks. i digtet »Det tidlige
lys« hvordan lærker, løg og regnorm løfter selve lyset og
livet frem.
Inge Hertz Aarestrup har tillige skrevet salmer og er repræsenteret i flere digt- og salmesamlinger, hvor hendes
digte og andre salmer er sat i musik.
Else Bisgaard

Jens Søndergaard: »Landskab. Udsigten fra Heltborg mod syd over Limfjorden« (udateret) / VISDA
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SKÆRINGSPUNKT
MED INDBYGGET AFSKED
Interview med Bart Vanden Auweele, tidligere sognepræst i Klitkirkerne
Lodbjerg, Ørum og Hvidbjerg Vesten Aa sogne.

Dette interview skrives med beklagelse! Det beklagelige ligger i årsagen til interviewet, nemlig
Barts afsked med Klitsognene Lodbjerg, Ørum og
Hvidbjerg Vesten Aa tilbage i november måned
2020 efter 9 år som sognepræst heroppe.

ikke i Den danske Folkekirke. Bart voksede op i et
parcelhuskvarter nær den historisk interessante og
smukke belgiske by Brügge. Han er født i 1976
med en »kontorfar« og en mor der var sundhedsplejerske, og som blev hjemmegående, da hun
fødte Bart, der er langt yngre end sine søskende.
Det er sære tider, vi lever i. F.eks. måtte intervieDet var et på mange måder traditionelt belgisk
wet laves via Facetime. Men man kan nu sagtens
hjem. Som barn var Bart med forældrene i kirke
få en lang og god og varm samtale med Bart via
hver søndag, mest fordi det gjorde man altså om
Facetime. Han lader sig ikke stoppe af dén slags
søndagen. Men den lille Bart kebenspænd. Selv med 127 km og
dede sig bravt ved gudstjenesterne.
kolde skærme mellem os føler
Så han stillede sig op foran kirkeman hans varme, nærvær, opDen lille Bart kedede
bænken og dirigerede med store
mærksomhed og koncentration.
sig bravt ved gudstjenearmbevægelser præsten og koret
Han står og taler via skærmen på
sterne. Så han stillede
og orkestrerede altså »forestillinsit kontor - og når han rigtig skal
sig op og dirigerede
gen« i sin private leg. Så gik tiden
tænke sig om, render han en lille
med
store
armbevægeljo. Han tog legen med hjem og letur rundt i rummet, men finder
ser
præsten
og
koret…
gede gudstjeneste hjemme med
altid tilbage igen til skærmen og
kiks og saftevand som nadvermåldén han samtaler med!
tid. Så det sad nok lidt i ham, men
Nu er han så dér - i Haslund med
der var ikke umiddelbart noget,
sin familie. Og hvor er de heldige i Haslund-Ølst
der viste hen mod en teologisk karriere.
Sogne. Mon de egentlig ved dét? At de har fået sig
Som ganske ung begyndte han dog at tænke lidt
en stærkt engageret og superspændende præst,
dybere over de store spørgsmål i tilværelsen, livet,
hvis tanker og hele engagement altid rettes mod
døden, identiteten, meningen med det hele. Det
dem, han har til opgave at være præst for. Han vil
gør man jo som ung. Men disse eksistentielle
så gerne være en god præst, men det er altså svært
spørgsmål optog ham mere og mere og han havde
at begynde som ny præst i en nedlukningsperiode.
stadig større interesse i forskellige religioner og
Det indrømmer han gerne og vender flere gange
livsanskuelser.
tilbage til udfordringen. For hvem er de, dem han
skal være præst for? Hvad tænker de? Hvordan er
deres liv? Hvad kan Bart gøre for dem - som medAT VÆRE ELLER IKKE VÆRE - PRÆST
menneske og som præst? Det optager ham meget.
Og så var det faktisk en matematiklærer, der foreslog den unge Bart at søge ind på et præsteseminaOPVÆKST - BARNDOM OG UNGDOM
rium, katolsk forstås. Dét syntes han var vildt
mærkeligt og temmelig langt ude. Han skulle da
Der var ingenting i Barts opvækst, der pegede
ikke på præsteseminarium! Men det fyldte ham almod at knægten skulle ende som præst, og da slet
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ligevel så meget, at han blev nødt til at søge ind på
præsteseminariet for at finde ud af, hvorfor han
ikke skulle være præst!
Hér fandt han jo så ud af, at han just skulle være
præst, men vejen dertil blev unægtelig lidt snørklet. Han tog det 1. år på præsteseminariet og læste
filosofiske og teologiske emner. I en katolsk præsteuddannelse følges så ofte op med 2 års fordybelse på et universitet. Bart blev hér optaget af
mellemøstlig og arabisk sprog og kultur, af islam.
Så han læste orientalistik, som egentlig betyder
studiet af både orientalske sprog og humanistisk
og samfundsvidenskabelige forhold i Orienten,
sig tilbage for at finde indre ro i en travl hverdag
dvs. hele Asien. Faktisk læste han adskillige sprog,
med arbejde og familie. Jeg ville være en rigtig
bl.a. græsk, syrisk, hebraisk, aramæisk og arabisk
dårlig munk, siger han og griner med slet skjult
ved siden af teologiske studier. På den måde fik
henvisning til visse svagheder såsom ikke rigtigt at
han et indgående kendskab til hele den mellemøstkunne komme tidligt op om morgenen! Han slår
lige kultur, der rummer så mange forskellige kulstraks over i en mere alvorlig overvejelse over,
turer og så megen historie. Men han overvejede
hvor vigtigt det er at man en gang imellem trækdog mere at blive underviser i religion end at blive
ker sig tilbage. Det gør man med klostrets retræte
teolog og gå præstevejen! Så han
og med pilgrimsfærden - to af de
skulle ikke være præst. Forældrekatolske traditioner, som forne var i øvrigt også bekymrede
svandt her i Norden med Luthers
Faktisk
læste
han
ved udsigten til et præsteliv, der jo
protestantiske kirke efter Reforadskillige
sprog,
bl.a.
i katolsk tradition måtte indebære,
mationen. Men det er jo så vigtigt,
græsk,
syrisk,
hebraat han ikke kunne stifte familie og
siger Bart, at man en gang imellem
isk,
aramæisk
og
leve en »almindelig« tilværelse.
sætter sit almindelige hverdagsliv
arabisk ved siden af
Men han blev jo præst! For under
på pause og tager ejerskab over sit
teologiske
studier.
et studieophold i Tübingen læste
eget liv, som han så fint og præcist
han ved universitetets katolske afformulerer det.
deling, mens der ovre i den proteVi har alle så travlt og lever i en
stantiske afdeling sad en dansk kvinde, som også
hæsblæsende
og
forjaget tid, hvor kravene bare
læste. Den katolske og den protestantiske afdeling
strammes
hele
tiden
og hvor man vel knapt accepdelte både bibliotek og kantine.
terer, at et menneske også har brug for både fysisk
Og sådan mødte Bart og Louise hinanden og han
og mental ro til at genfinde og genvinde sig selv.
konverterede og gjorde sine studier færdige for at
I Danmark er vi lidt bange for dén slags: stilheden,
blive præst i Den danske Folkekirke fra 2009 til
eftertænksomheden, tilbagetrækningen - eller vi
2011 i Vestervig-Agger og altså 2011 til 2020 i
synes i hvert fald det er noget underligt noget, måKlitsognene.
ske endda småfarligt, siger Bart. Vi er lidt blufærdige og forsigtige, hvad angår religiøse følelser og
grundlæggende livsanskuelser. Bart savner lidt at
KLOSTERLIV OG LIVSVANDRING
vi i den danske kultur og mentalitet tør åbne os
Bart har så at sige »sit eget kloster«, et Trappistmere overfor os selv og hinanden og se os selv som
kloster i Flandern, hvor han hvert år tilbringer en
et »gudsfolk på vandring«. Alle mennesker er dyuge i stille tilbagetrukkethed. Her følger han
best set søgende og i en fælles vandring mod at
munkenes program med tidebønner og tyst konfinde ud af, hvad livet er - hvad Gud vil med os i
templation. Det er afgørende vigtigt for ham, at
Barts optik.
han en gang om året kan trække stikket og trække
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indsatser for de mange aktiviteter, der udfolder sig
i sognene. Og alle, såvel indensogns som udenDer er et spændingsfelt et sted inde i Bart. En
sogns, som deltager er på en eller anden måde med
modsætning mellem at bestræbe sig på at være en
til at cementere det stærke fællesskab. De agerer
kærligt nærværende og pligtopfyldende familiefar
ikke som brugere, der forventer en service - tværtog præst i konstant dialog med siimod er de med og bidrager selv
ne omgivelser og så en dyb trang
aktivt, ved at være der, ved at
til at være alene, søge indad i sig
rumme hinanden og alle andre der
Alle mennesker er
selv. Eller måske er det slet ikke en
kommer i kirken. Der er intet
dybest set søgende og i
modsætning? Bart tør godt indværre end kirkekaffe, hvor klikeren fælles vandring mod
rømme det: At det da indimellem
ne trives, pointerer han. Det værat finde ud af, hvad
er svært at finde ud af hverdagen.
ste er at gruppere sig, lukke sig
livet er - hvad Gud vi
Derfor har man brug for tilbageselvtilstrækkeligt om sig selv. Det
med os…
trækningen. Så i virkeligheden
gør man ikke i Klitsognene!
hænger det måske sammen i et
Klitsognene er specielle lyder det
mønster. Man kan godt være både
fra Bart - ubetinget specielle. Klitudadvendt og indadvendt.
sognene er på mange måder, hvad vi må forstå ved
en ægte »levende menighed«.

ET INDRE SPÆNDINGSFELT

FÆLLESSKAB OG KIRKELIV

Men han taler med stor entusiasme om fællesskabet. Det ægte fællesskab hvor man ikke blot tager
imod og forbruger, hvad andre giver, men hvor
man også selv bidrager. Hvor den enkelte indgår
med oplevelsen af at være en del af noget betydningsfuldt og vigtigt. Sådan et fællesskab har Bart
mødt og mærket i Klitsognene! Et par konkrete
eksempler viser, hvad han mener: Medarbejderne
engagerer sig med stor entusiasme i kirkens liv, de
tager ansvar og er til stede i ordets egentlige forstand, generøse med både deres tid og deres energi. Det gælder organist, kirkesanger, gravere. Det
gælder også de mange frivillige som yder store

HVAD ER DET AT VÆRE PRÆST?
- spørger jeg Bart: Hvad er omdrejningspunktet
for præsten i det daglige arbejde? Han nævner
mange ting og taler ud af både erfaring og tanker
om præstejobbet og om Folkekirken og dens
struktur. Men han havner flere gange i overvejelserne over, hvor afgørende det er at præsten er
åben og nysgerrig overfor mennesker. Præsten har
jo det privilegie at møde mennesker både i deres
hverdag, og når der sker noget stort og vigtigt i
deres liv. Ved de store livsovergange i de særlige
livssituationer - dåben, konfirmationen, brylluppet, bisættelsen - er mennesker åbne for den særlige situation. Så kommer de til præsten med de
store spørgsmål. Men præsten har ikke altid svarene og skal ikke nødvendigvis have svarene. Præsten er jo selv et menneske med et menneskes erfaringer, tvivl og søgen. Når Bart står på prædikestolen eller foran menigheden, sidder han også
samtidig nede på kirkebænken! Jeg slås osse med
evangeliet, siger han og udtrykker jo dermed, at
de vigtigste og største spørgsmål i tilværelsen bliver vi aldrig færdige med. Ingen af os.

SKÆRINGSPUNKTER
Bart på vej, Maleri af Kristine Frøkjær, Heltborg.
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Egentlig kan man se Barts liv, som han så åbent og
ærligt lægger det frem, som en forunderlig rejse

med en række skæringspunkter, steder og situationer, hvor han skulle træffe afgørende valg, der fik
stor betydning. Bl.a. skiftede han både hjemland
og religion - eller i hvert fald religiøs retning. Han
har aldrig været bange for at gå den snørklede vej.
Nu er han så forbi et nyt skæringspunkt i sit liv og
har skiftet job, pastorat og sted. Så må vi jo tage
afsked med ham.

God rejse fremover til dig og dine, Bart.
Beklageligt er det, ja. Vi græder lidt indvendigt
over at du rejste. Men du var her og satte dine spor
i os. Og vi må huske, at grunden til at vi er kede af
det er jo, at vi mødte dig og lærte dig at kende!
Hvor er vi egentlig heldige.
Else Bisgaard

LOKALE ERHVERV I SVANKJÆR:

HJULENE PÅ BUSSEN
Interview med buschauffør Lene Knudsen

men bestemt bedt om at lægge sig, og vi bænker os
ved bordet i familiens hyggelige køkken.

LENE FORTÆLLER OM SIN BARNDOM

Venter på bussen, akvarel af Per Ole Christoffersen.
Hjulene på skolebussen drejer rundt, rundt, rundt,
når min kone og jeg møder Lene på Hedegårdsvej
tidligt om morgenen på vores spadseretur. Lene
kommer kørende i rute 318. Inden da har vi hilst
på et par af skolebørnene, som står i vintermørket
og venter på at komme med bussen. De har allerede iført sig mundbind, og er ivrigt optaget af
deres mobiltelefoner, ansigterne er oplyste af lyset
fra skærmbillederne.
Anden gang vi hilser på Lene, er på vej til morgenbadning i Krik, og hun lige er drejet ind på Kystvejen fra Nordvejen, kaldet »Beverly Bak« i Morup Mølle.
Jeg har aftalt at mødes med Lene kl. 16.30. Til en
snak om Buskørsel med rute 318.
Lene og Jack, hendes hund, tager imod i døren, og
efter en varm velkomst af Jack, bliver han venligt

Hun er født på Lyngholm Mark, i et lille husmandssted hvor hendes far og mor startede en
vognmandsforretning i 1963. Året efter blev Lene
født. Her boede hun de første 7 år. I ejendommen
ved siden af boede hendes bedstefar, hvor hun,
mens forældrene arbejdede, blev passet af ham, og
som hun udtrykker det: »a rend i æ hæle a ham«.
Der var jo hverken vuggestue, børnehave eller andre fritidstilbud. Da Lene fyldte 7 år, og skulle
begynde i skole, flyttede familien til Svankær, og
det var med stor sorg, at Lene flyttede fra Lyngholm Mark og Bedstefaren. Bedstefaren havde været Lenes fyrtårn i de første 7 år af hendes liv.
Skolegangen foregik på Bedsted Skole, som var
blevet indviet i 1960. Transporten til og fra skole,
foregik med Børges Busser. Busholdepladsen var,
hvor den nuværende holdeplads er. Børge parkerede sin bus ved holdepladsen, og de børn, som
skulle med, mødte op ved 7.30 tiden og steg ombord. Bussen kørte direkte til Bedsted Skole og
retur, og ikke som i dag, hvor rute 318 kører rundt
og samler børn og unge op, som skal med toget til
Thisted og til skolerne i Bedsted og Hurup.
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Barndommen i Svankær bar præg af at der ikke
var mangel på jævnaldrende legekammerater. Efter skoletid blev der leget flittigt i haven til Hedegårdsvej 53. Her samledes byens børn. Lenes mor
Karen Lis arbejdede hjemme, så der var altid en
voksen at tilkalde, hvis behovet opstod.

Senere sluttede Lene sig til Svankær Boldklub.
Håndboldkarrieren sluttede med et sprængt korsbånd, dog fortsatte Lene med at, som hun udtrykker det: »at spille hyggehåndbold«.

I sommerferien fik Lene besøg af sin kusine fra
København. De var jævnaldrende, og hun var der
de 7 uger skoleferien dengang varede. Når kusinen
vendte tilbage til »Staden” kunne hendes familie
og skolekammeraterne tydeligt høre på hendes
udtale, at hun havde været i Thy. Modsat når Lene
var på besøg hos kusinen, kunne man ikke forstå et
kvidder af hvad Lene sagde. Engang havde Lene
forsøgt at ændre på sin udtale, Men som hun udtrykker det: »Det lød forfærdeligt«!

VOGNMANDSFORRETNING

Lene fortæller om en episode,
hvor hun ved et besøg hos kusinen
i København havde været sammen
med nogle af kusinens venner. Da
de gik, og havde glemt at lukke
døren, lød det: »Man kan jo ikke
forstå en disse af hvad hun siger«!

Lene har også spille damefodbold i Svankær.

Og så har Lene haft vognmandsforretning, som
hun overtog efter forældrene, for som hun siger:
jeg er opvokset med lastvognskørsel. Hun har arbejdet med EDB på Cheminova, og som noget af
det seneste har hun uddannet sig til kloakmester,
en uddannelse som kombineret med at HC har
autorisationen, kan bruges i deres entreprenørfirma. Lene sidder i dag i bestyrelsen for markedsudvalget ved Svankær Marked, og
har været involveret i Svankær
Marked næsten fra begyndelsen.

Så har Lene haft
vognmandsforretning… som hun siger:
jeg er opvokset med
lastvognskørsel.

Ud over leg i haven i Svankær,
blev der suppleret med håndbold.
Det foregik i Habæk i Gl. Bedsted KFUM, og turen derover foregik på cykel. Spillet foregik udendørs, på baner som lå i forbindelse med bygningen.
Interessen for håndbold har Lene ingen fremmed
efter. Hendes mor, Karen Lis, både spillede og var
træner for et hold i Svankær dengang i 60’erne.

Lige nu holder rute 318 parkeret
på Hedegårdsvej 34. Det er Coronatid, og skolerne er lukkede. Under normale forhold kører Lene
dagligt eleverne til tog og til skole,
det har hun gjort siden 2014, da
den tidligere chauffør, Alex Henriksen gik på pension, og hun overtog ruten. Der
køres 2 ture om formiddagen og 3 ture om eftermiddagen. Bedsted, Hurup, Tandrup og Lyngholm er nogle af de steder Linie 318 kommer
igennem. Ruten tilrettelægges efter hvor mange
børn der er at køre med. Den første tur går til Bedsted station for de elever som skal til gymnasiet i
Thisted.
Stemningen i bussen er god. Antallet af passagerer
kan svinge fra 3 til 30, hovedsageligt skoleelever.
Der kan være lidt forskel på, hvordan turen forløber. Med få passagerer, især fra de små klasser, er
der lidt tid til at hyggesamtale med chaufføren.
Lene får sommetider spørgsmålet, om det ikke er
svært at køre sådan en stor bus, hvortil Lene svarer,
at det jo også er svært at lære at køre på cykel, men
at det kommer med øvelsen. Når antallet af passagerer med elever især fra de store klasser nærmer
sig de 30, kan det være at chaufførens rolle ændrer
sig fra at hyggesnakke til at skulle hjælpe med at få
placeret passagererne på mere eller mindre demokratisk vis.
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Lene servicerer selv bussen. Den skal rengøres både indvendig og
udvendig.
Tidligere skulle bussen vaskes med håndkraft. Nu er der et halvautomatisk vaskeanlæg i Årup, men ikke mere automatisk end at
Lene selv skal betjene maskinen, med det til følge at det kan være
en våd omgang, hvis man ikke passer på. Tankning og check for
olie og vand er også chaufførens opgave. Der tankes diesel med et
additiv som hedder AdBlue, og som sørger for en mere miljøvenlig
forbrænding. Lene må sommetider trække lidt på HC’s ekspertise,
da han jo ved noget om mekanik.
Køreplanen for rute 318 findes på www.nordjyllandstrafikselskab.
dk Bussen er også en telebus, så hvis man ønsker at blive taget op
på ruten, ringer man direkte til chaufføren på telefon: 92725365,
så kan man blive taget op på ruten. Nummeret er at finde på køreplanen. Det er dog meget få, som gør brug af denne ordning. Lene
er inde på, at det måske er manglende kendskab til det at gå på nettet, hvor mange oplysninger skal findes. Lene har ved flere lejligheder gjort trafikselskabet opmærksom på, at man burde reklamere
for ordningen. I bussen Hos Lene kan man løse billet til de fleste
destinationer i hele regionen, uanset udbydere. Rute 318 kører
mandag - fredag, og kan benyttes af alle, ikke kun skoleelever. Trafikselskabet arbejder løbende på, at gøre transportmulighederne
mere brugervenlige.

OG SÅ ER DER JO JACK
Nu, hvor skolerne er lukkede, og hjulene på bussen ikke kører
rundt, rundt, rundt, har Lene tid til, blandt andet, at interessere sig
for hundetræning, og hvordan
Jack skal lære at begå sig i den
store verden udenfor matriklen
på Hedegårdsvej. Vi mødte Lene
og Jack nytårsaftensdag, og fik
ved selvsyn konstateret, at Jack er
blevet dygtig til at lyde Lenes
kommandoer, hvilket viser sig
ved, at Jack bliver bedt om at sidde til venstre for Lene, inden vejen passeres. Jack følger Lene over
vejen, bliver bedt om at sætte sig,
hvorefter Lene går til bage og indleder en snak med os. Jack bliver
lydigt siddende under hele passiaren. Det koster lidt belønning
fortæller Lene, og hun bruger
dem flittigt, så hendes jakkelommer er fyldte med godbidder.

KONTAKT
Præst:
Per Mikkelsen
Sønderskovvej 19, Venø
7600 Struer
Tlf. 23 66 99 86
per.mikkelsen52@outlook.dk
Menighedsrådsformand:
Niels Vase
Vildsundvej 57
7752 Snedsted
Tlf. 40 72 80 55
Mail: nva@70151000.dk
Graver:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4,
7755 Bedsted Thy
Tlf. 23 37 98 32
Mail: graver@klitsogne.dk
Kirkebladsudvalg:
Kirsten Christensen
Ole Per Christoffersen
Jette Stüker
Peter Ubbesen
Else Bisgaard (ansv.)
Mere info?
Se vores hjemmeside
www.klitsogne.dk
Vi er også på Facebook.

Tekst & fotos: Ole Per Christoffersen
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AKTIVITETER

Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.
Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, med mindre andet er nævnt.
Pga. Corona-pandemien opfordres der til at holde øje med dagspressen,
hjemmesiden og Facebook. Ændringer i planen kan forekomme.

MARTS

Tirsdag
d. 2.
			
Tirsdag d. 16.
Tirsdag d. 30.

APRIL

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

MAJ

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

JUNI

Tirsdag

kl. 14.30		
kl. 19.00 - 21.30		
kl. 19.00 - 21.30		
kl. 19.00 - 21.30		

Villiam Mortensen - Rejseoplevelser.
Hyggeaften.
Hyggeaften.
Hyggeaften.

d. 6.
d. 13.
d. 27.

kl. 14.30		
kl. 19.00 - 21.30		
kl. 19.00 - 21.30		

Thomas Nørgaard, Vestervig - Ældresagen.
Hyggeaften.
Hyggeaften.

d. 4.
d. 11.
d. 25.

kl. 14.30		
kl. 19.00 - 21.30		
kl. 19.00 - 21.30		

Præst Per Mikkelsen.
Hyggeaften.
Hyggeaften.

d. 8.		

Udflugt til Vesthimmerland - flere oplysninger følger.

SOMMERFERIE!

VIDSTE DU AT...

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

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

