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

AKTIVITETSKALENDER
OKTOBER 
Onsdag den 1.: Sognehuset - kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde.
Torsdag den 2.: Lodbjerg Kirke - kl. 16.30 
Fyraftensang.
Søndag den 5.: Lodbjerg - kl. 14.00 
Gudstjeneste v. Claus Nybo.
Tirsdag den 7.: Sognehuset - kl. 14.30 
Tirsdagsklub v. Jens Andersen.
Søndag den 12.: Ørum - kl. 14.00  
Gudstjeneste.
Søndag den 19.: Lodbjerg - kl. 10.30 
Gudstjeneste.
Søndag den 26.: Ørum - kl. 11.00  
Gudstjeneste v. Jens Fahnøe Munksgaard.
 

NOVEMBER
Lørdag den 1.: Hvidbjerg V.Aa - kl. 16.00 
Jubilæumsgudstjeneste i anledning af 40 år 
Y’s Men Sydthy.
Søndag den 2.: Hvidbjerg V.Aa - kl. 10.30 
Alle Helgens dag. Gudstjeneste.
Tirsdag den 4.: Sognehuset - kl. 14.30 
Tirsdagsklub v. Leo Jensen.
Torsdag den 6.: Lodbjerg Kirke - kl. 16.30 
Fyraftenssang.

Fredag den 7: Sognehuset - kl. 18.00 
Fællesspisning (arr. Beboerforeningen. Tilmel-
ding senest 3/11 til Bibi Søndergaard 5129 8231 / 
Annegrethe Hansen 2426 0336, 50 kr.).
Søndag den 9.: Lodbjerg - kl. 10.30 
Gudstjeneste.
Søndag den 9.: Sognehuset - kl. 19.00 
Sogneaften: »Hvordan er vi kirke?«
Tirsdag den 11.: Sognehuset - kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde.
Søndag den 16.: Hvidbjerg V.Aa - kl. 14.00 
Gudstjeneste v. Claus Nybo.
Søndag den 23.: Ørum - kl. 10.30   
Gudstjeneste.
Søndag den 23.: Hvidbjerg V.Aa - kl. 16.00 
- 17.30: Stilletid. 
Lørdag den 29.: Sognehuset - kl. 12 - 17 
Julemarked (arr. Beboerforeningen, gratis).
Lørdag den 29.: Hvidbjerg V.Aa - kl. 14.00 
Familiegudstjeneste (med Luciaoptog og 
efterf. juletræstænding).
Søndag den 30.: Lodbjerg - kl. 14.00 
Gudstjeneste.

DECEMBER
Torsdag den 4.: Lodbjerg kirke - kl. 16.30 
Fyraftenssang.
Søndag den 7.: Hvidbjerg V.Aa - kl. 10.30 
Efterfølgende Tirsdagsklubbens julefrokost 
på Stenbjerg Kro.
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EN TALLERKEN OM HALSEN...
»Hvordan har du fået den tallerken om halsen?«, 
spurgte en fireårig kirkegænger mig for nyligt i 
våbenhuset. Spørgsmålet overraskede. Det kan 
være vældig befriende at se denne verden – og 
en præstekrave – igennem børneøjne. Sønda-
gen blev en dejlig dag, for den begyndte med 
et smil!
Humor er livsnødvendig, tror jeg. Det er som et 
øjebliks ferie i en travl hverdag. Humor forplig-
ter os til ikke at tage os selv og denne verden alt 
for seriøst. Det er at være »nede på jorden« - at 
være på børnehøjde... For børn er ofte utroligt 
dygtige til at stille spørgsmål, som forpligter os 
til at se anderledes på os selv og denne verden.
Nede på jorden opdager man mange overrasken-
de ting. På en lille familietur til Legoland denne 
sommer fandt jeg f.eks. en tro kopi af Lodbjerg 
kirke, bygget af 7600 klodser. Tænk, at vores 
lille kirke stod dér mellem Amalienborg, Dyb-
bøl Mølle og andre nationale symboler... Det 
var sjovt at se dagligdagen i Klitsognene fra en 
helt anden vinkel og samtidigt at høre turister-
nes beundring og kommentarer...

Mange lignelser og fortællinger om Jesus fasci-
nerer, fordi de netop forpligter os til at skifte 
synsvinkel. Evangelierne inviterer os til at lade 
den bevægelse, der sker i Zakæus’  liv, være en 
inspiration i vort eget liv. Zakæus, den rige chef 
i skattevæsnet, begyndte som et barn at klatre 
i træer for at se Jesus, og hvad kunne der ikke 
komme ud af det...? Eller vi kunne gå i lære hos 
den tossede hyrde, som er villig til at lade 99 får 
i stikken for at lede efter sit ene bortkomne får. 
Eller vi kunne se på den vingårdsejer, som hyrer 
daglejere en halv time før fyraften, og alligevel 
betaler dem den fulde løn... Jesus bruger igen 
og igen humoren og overraskelsen, når han vil 
fortælle os om Gud og om vores egen tilværelse 
i verden.
Humor og tro er – sorte præstekjoler til trods – 
uadskillelige. Eller for at sige det med   
Søren Kierkegårds ord: »Den   
kristne humorist er som en   
plante, hvis rod kun er    
synlig, men hvis     
blomst udfolder     
sig for en     
højere sol«...

2

Evangeliets glæde på et engleansigt fra Katedralen i 
Reims, Frankrig.

Humor. »Skal man lede efter en kristen i ver-
den«, skrev Søren Kierkegaard, »går man ikke 
galt i byen ved at lede efter en humorist«. For 
humor er som salt eller surdej eller sennepsfrø. 
Kristendommen kan ikke undvære det. Evan-
geliet er nemlig altid et glædeligt budskab. 

2
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Du skal sørge for, at 
der aldrig er røde tal 

på bundlinjen!

»ANNA I Æ SPÅRKAES«
Anna Andersen bor i dag i det hus på Rønhe-
den i Bedsted, som hun i 2007 købte efter Ka-
ren og Niels Jensen fra Lodbjerg. At Anna har 
et efternavn, kommer sikkert bag på mange, for 
Anna omtales af alle her på eg-
nen som »Anna i æ Spårkaes«. Fra 
Annas ansættelse som bestyrer af 
Hvidbjerg- Ørum Sparekasse i 
1971, og indtil hun søgte sin af-
sked i 1999, har hun stille og ro-
ligt skabt sig et omdømme, som 
mange i betroede stillinger inden for pengever-
denen med rette kunne misunde hende.
»Anna i æ Spårkaes« har i flere årtier udgjort en 
institution ikke bare i Morup Mølle, men også 
på egnen generelt, hvor sparekassekunder har 
værdsat hendes menneskelige egenskaber, hvad 
angår hæderlighed og venlig imødekommen-
hed. Det er kendt af alle, at »Anna i æ Spårkaes« 
har flair for tal og god indsigt i pengeanliggen-
der. Man kan snakke med hende om alverdens 
ting, men sladdervorn, det er hun ikke. Tværti-
mod. Diskretion specielt om folks pengesager 
har for hende været en æressag. 

»DET SKA´ NOK GÅ ALT SAMMEN! 
– DER ER 31 DAGE I AUGUST!«

Om sit arbejde i sparekassen skriver Anna i et 
notat: »Grunden til at jeg har været glad for 
arbejdet i Hvidbjerg - Ørum Sparekasse var 
jo bl.a., at vi havde god opbakning af gode og 
solide kunder, et godt samarbejde med besty-

relsen og især dygtige og solide 
medarbejdere. Tre af dem, An-
nalise Andersen, Karen Haaga-
ard og Henny Jensen havde jeg 
arbejdet sammen med i min tid i 
Danske Bank«.
I dag ville man sige, at Anna 

blev headhuntet til bestyrerstillingen i 1971, 
men dengang sagde man, at den 31 årige Anna 
Andersen blev spurgt, om hun kunne tænke 
sig at blive ansat som bestyrer. Ved ansættelses-
samtalen var der heller ikke mange dikkedarer. 
Formanden, Niels Jensen, sagde blot: »Du skal 
sørge for, at der aldrig er røde tal på bundlin-
jen!«.  Det overholdt Anna så i hendes »rege-
ringsperiode«.        

NYE TIDER
Vi går nu tilbage til foråret 1957, da Anna efter 
veloverstået realeksamen ønskede at blive ud-
dannet enten ved kommunen eller i et pengein-
stitut, fordi hun var glad for at arbejde med tal. 
Hun fik elevplads første december samme år i 
Thylands Bank, Hurup, som var dygtigt ledet 
af bankdirektør Kappel. Når hun karakterise-
rer elevpladsen, undlader hun ikke at nævne, 
at man tiltalte chefen: »Hr. bankdirektør«, og 
hvad var mere naturligt, end at man tiltalte hans 
kone: »Fru bankdirektør«. – Vi konstaterer, at 
det er blevet andre tider, hvorefter vi som man-
ge andre gange i løbet af eftermiddagen lader 
samtalen udvikle sig i en retning, som strengt 
taget ikke kommer dette interview ved. I ma-
tematikersprog ville man sige, at vi nu og da 
røg ud ad en tangent. Jeg skal dog lige huske at 
nævne, at Anna efter elevtiden i Thylands Bank 
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Æ ka e overkom så møj 
mier, men æ er så glå 

ve det let æ ka.

(senere kaldt Danske Bank) var på et tre måne-
ders kursus på bankskolen i København.

DET SKA´ NOK GÅ ALT SAMMEN
Anna og jeg havde aftalt at mødes klokken 
14.00. Ingen af os havde i forvejen gjort os 
tanker om, hvad samtalen skulle dreje sig om, 
men vi lagde ud med at snakke om, hvordan 
det er at være pensionist i vore dage. Vi er eni-
ge om, at man som pensionist har »så traant, så 
traant«. Kedsomhed er en by i Rusland. Begge 
vore kalendere bugner af aftaler 
vedrørende de kommende par 
måneder. Inden vi bliver helt 
stressede ved tanken, udbryder 
Anna optimistisk: »Det ska´ nok 
gå alt sammen! – Der er 31 dage 
i august!«. Jeg glemmer tit både 
ditten og datten, men jeg har en speciel evne til 
at huske rammende bemærkninger. Således vil 
jeg altid huske Annas perle af en bemærkning, 
og jeg vil bruge den året rundt, når opgaverne 
tårner sig op. Jeg vil sige: »Som Anna i æ Spår-
kaes sagde: Det ska´ nok gå alt sammen - der er 
31 dage i august«. 
Anna citerer i øvrigt afdøde Inger Bech fra 
Svankjær, som på sine ældre dage yndede at 
sige: »Æ ka e overkom så møj mier, men æ er så 
glå ve det let æ ka«.

FRIPLEJEHJEMMET I BEDSTED
På spørgsmålet om, hvad Anna ellers er optaget 
af, fortæller hun, at hun i over 20 år har været 
medlem af Liden Kirstens kvindeloge i Thisted, 
som har eksisteret i over 60 år. Logen donerer 
hvert år efter indkomne ansøgninger penge til 
humanitære formål. Senest er der bl.a. doneret 
penge til Værestedet i Hurup samt til Thisted 
Kirkes Drenge- og Mandskor.
Anna Andersen har siden 2009 brugt rigtig 
mange timer på at være en af fødselshjælperne 
ved oprettelsen af Friplejehjemmet i Bedsted, i 
hvis bestyrelse hun da også sidder. Hun omtaler 
med begejstring korpsånden hos såvel bestyrelse 
som medarbejdere, men hun tilføjer dog, at be-
styrelsen gentagne gange har været ramt af så-
vel sygdom som dødsfald. Ånden, der hersker 

på Friplejehjemmet i Bedsted, kommer af, at 
mange visionære personer har sluppet kreativi-
teten løs og trækker på samme hammel. At ple-
jehjemsbeboernes trivsel går forud for alt andet, 
skal man ikke tvivle om.  

IKKE NOGET AT KLAGE OVER
Anna skjuler ikke, at hun for nylig fyldte 75 
år. Hun synes ikke, hun har noget at klage over 
hverken helbredsmæssigt eller på anden måde, 
men undlader ikke at nævne leddegigten, som 

nogle eksperter på Hjørring 
Sygehus prøver at holde nede. 
Græsplænen spekulerer hun ikke 
på. Den ordner svigersønnen 
Flemming. Og så er der havens 
blomsterflor. Det er Annas ge-
bet, og det skal stå slemt til, hvis 

ikke Annas prydhave er den førende på Rønhe-
den.
Anna Andersen har kun lovord til overs for na-
boerne, som hun for de flestes vedkommende 
har kendt fra arilds tid, da de boede spredt over 
syv sogne i Annas vidtstrakte pastorat.  
Anna Andersen er født en skøn sommerdag i 
1939 på ejendommen, Fruegårdsvej 2 på Lyng-

Signe, Freja, Clara, Asbjørn og Simon med deres 
bedstemor i forgrunden.
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Jo, der var liv og glade 
dage på Istrup gamle 
skole i turistsæsonen.

holm Mark, som Martin Rysgård senere over-
tog. I 1947 flyttede hun med forældrene Kristi-
ne (Stinne) og Marius Andersen til nu nedlagte 
Storhøjgård i Spajls, hvor hun voksede op som 
enebarn. 
Det er værd at præcisere datoen for Annas fød-
sel lidt nærmere. Det var den 16. 07.1939,den 
selvsamme dag, som Vilsundbroen blev indviet. 
Anna og Vilsundbroen er altså lige gamle.
I anledning af broindvielsen stod Vilsund på 
gloende pæle fra tidlig morgen til sen aften. Alle 
thyboere ville være med til fest-
lighederne - også jordemødrene. 
Panikken bredte sig hos Stinne 
og Marius Andersen på Lyng-
holm Mark, da man forgæves 
havde forsøgt at tilkalde flere af 
lokalområdets jordemødre. Jor-
demoderen i Hundborg var den nærmeste, som 
sad på sin pind, og hun begav sig mod Lyng-
holm Mark, straks hun blev tilkaldt. Lettelsen 
var stor hos ægteparret Andersen, da hun duk-
kede op og overtog ansvaret for fødselsforløbet, 
som altså fik en lykkelig udgang.     

HURUP PRIVATE REALSKOLE
Det første par år gik Anna til skole på Hvid-
bjerggård, eftersom tyskerne havde beslaglagt 
Svankjær skole. Senere overflyttedes hun til 
Ørum skole, men som 11 årig tilmeldtes hun 
Hurup Private Realskole, og fem lærerige år 
senere bestod hun realeksamen. Anna mindes 
realskolen med glæde. Forstanderparret Agnes 
Thrane Hansen og Ingvard Hansen styrede sko-
len med mild, men sikker hånd, og der var ar-
bejdsro i klasserne.
Anna fortæller, at ikke mindre end ni elever 
fra Svankjærområdet fulgtes ad på cykel hver 
morgen til Bedsted Station, hvorfra de fortsatte 
med tog til Hurup. Kammeratskabet i gruppen 
var godt, hvilket f.eks. kom til udtryk, hvis en 
punkterede eller på anden måde havarerede. 
Den værkbrudne cykel blev efterladt i grøften, 
og ejermanden overtog »Bette Annas« cykel, 
hvorefter »Bette Anna«, som var gruppens ube-
stridte letvægter, kørte frihjul på en eller anden 
solid bagagebærer.       

En dag fik to drenge fra Svankjær den ide, at 
de ville undlade at tage toget til Hurup. De 
syntes, de trængte til en fridag, så de opsøgte 
spejderhuset i Bedsted, hvor de spillede kort, 
indtil kammeraterne kom fra Hurup med ef-
termiddagstoget. Kortspillerne sluttede sig til 
hovedgruppen og nåede til Svankjær samtidig 
med denne.
Forældrene anede ikke uråd, da realskolefor-
stander Ingvard Hansen ringede og spurgte, 
hvorfor drengene ikke havde været i skole den 

pågældende dag. I første omgang 
blev det fra hjemmets side frem-
ført, at ungersvendene var cyk-
let hjemmefra til sædvanlig tid 
om morgenen og hjemkomsten 
ved kaffetide kunne heller ikke 
give anledning til mistanke om 
skulkeri. Efter Ingvard Hansens 

opringning, gik forældrene dog de formastelige 
nærmere på klingen. De bekendte straks deres 
brøde og lovede bod og bedring. Jeg spurgte 
ikke Anna om, hvem synderne var, men måske 
er der blandt læserne folk, som kan stille min 
nysgerrighed.  

OM GIFTERMÅL OG OM LIVET I   
ISTRUP GAMLE SKOLE
I 1962 blev Anna Andersen gift med Ervin 
Stüker, som var landmandssøn fra Sønderhå. 
Brylluppet stod i Hvidbjerg V. Aa kirke med 
efterfølgende fest på Morup Mølle Kro. Parret 
bosatte sig i Istrup gamle skole, hvor Ervin en 
årrække havde siddet til leje, inden han købte 
stedet i 1959.   
I nogle år drev Ervin maskinstation med sin 
røde Steuertraktor og redskaberne: møgspre-
der, plov, harve, såmaskine, tromle og sprøjte. 
Efter vore dages forhold var redskaberne små, så 
de kunne huses i det lille maskinhus. 
Ervin kørte en tid mælk. Desuden fiskede han 
fra vestbreden af Ove sø, hvor han havde lejet 
fiskeretten af de lokale lodsejere. Skidtfisk som 
brasen, skalle og gedde var der mange af, så 
Ervin kørte to gange om ugen til Hanstholm, 
hvor fiskene afhændedes til industribrug. Ålene 
solgte Ervin på fiskeauktionen i Jegindø. Der 
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var ikke så mange kilo af dem, men kiloprisen 
var god, så ugeafregningen kunne ofte ligge på 
3-500 kroner, hvilket trods alt var bedre »end en 
ræk af en kæp«.       
Den gamle skole var rummelig og naturskønt 
beliggende i udkanten af det, der nu er udnævnt 
til Nationalpark Thy. Derfor besluttede Anna 
og Ervin sig for at indrette noget af stuehuset til 
»Bed and Breakfast« for fortrinsvis tyske turister, 
men nordmænd skulle da også være hjerteligt 
velkomne, da de for alvor begyndte at strømme 
mod Legoland. Anna havde selvfølgelig nok at 
se til i Morup Mølle, så det blev fortrinsvis Er-
vin, som tog sig af arbejdet med 
turisterne. I begyndelsen lagde 
han lidt forsigtigt ud med et el-
ler to hold overnattende gæster, 
men senere kunne han huse fire 
hold. Belægningsprocenten var 
god, og der var rigtig mange, 
som vendte tilbage år efter år. Noget af det at-
traktive ved Istrup gamle skole som feriested 
var, at gæsterne ved indkvarteringen fik at vide, 
at de frit måtte tage grøntsager og frugt i haven 
til eget forbrug.  
Anna og Ervin fik i 1970 datteren Jette, og i 
1973 blev sønnen Jesper født. Ervin nedlagde 
efter nogle år maskinstationen og blev hjem-
megående. Herefter beskæftigede han sig med 
brændesavning til husbehov, grøntsagsdyrk-
ning til salg ved vejen samt »Bed and Breakfast«. 
Det blev selvfølgelig også Ervin, der i dag-
timerne tog sig af Jette og Jesper, som derfor 
ikke havde behov for institutionspladser. Om 
aftenen og om lørdagen hyggede værtsfamilien 
sig ofte med turisterne. Børnene legede med 
hinanden, med nabobørnene og med turister-
nes børn. De spillede bold og lavede små bål af 
pinde. Da Jette og Jesper skulle til at lære tysk i 
skolen, havde de et forspring fra kammeraterne. 
Anna nævner, at specielt berlinertysk er let at 
lære for en dansker.
- Jo, der var liv og glade dage på Istrup gamle 
skole i turistsæsonen. En bradepandefuld ny-
bagte boller slog hverken helt eller halvt til, når 
Anna, som det hændte, bød 28 sultne munde på 
eftermiddagskaffe en lørdag i højsæsonen.

Ervin og Anna har gennem årene besøgt flere af 
deres tyske gæster, og Anna har den dag i dag 
kontakt med to familier i Tyskland.
Ervin Stüker døde 6. marts 2010 efter tiltagen-
de svagelighed. Han ligger begravet i familie-
gravstedet på Hvidbjerg V. Aa kirkegård.

DATTEREN, JETTE STÜKER
Da mit besøg hos Anna Andersen havde varet 
fire timer, og vi kun perifert havde snakket om 
hendes børns livsbane, begyndte vi så småt at 
panikke. Det lå i luften, at vi skulle have disci-

plinen strammet, så Anna kunne 
fortælle frit fra leveren uden min 
indblanding.
»Jette er jo med i kirkebladsud-
valget, hvor hun sammen med 
andre redigerer Sognenyt. Hun 
blev oprindelig uddannet på po-

litikontoret i Thisted, men senere uddannedes 
hun på fysioterapeutskolen i Holstebro. Siden 
1997 har hun arbejdet som privatpraktiserende 
fysioterapeut på Munkevej i Thisted. Sidelø-
bende med arbejdet på klinikken tog hun i 2000 
en efteruddannelse som ridefysioterapeut, og 
fra da er holdtræning med handicappede børn 
og voksne inden for dette område gradvist 
kommet til at fylde mere og mere af hendes 
ugentlige arbejdstid. Træningen foregår både på 
Morsø - og Sydthy Rideskoler.    
Jette er gift med Flemming Nørgård, som er 
smedesøn fra Tygstrup. Flemming er oprinde-
lig uddannet mekaniker, men gennem de sene-
ste 25 år har han været ansat hos VIPO vinduer 
i Vestervig. Parret har børnene: Signe på 12 år, 
Freja på 9 år og Asbjørn på 5 år. Pigerne har 
begge stor glæde af at synge i kor med Vibeke 
Årkrogh på Kirkemusikskolen i Vestervig. As-
bjørn ved endnu ikke helt, om pigekor er det 
rette for ham, eller om han vil vente på, at der 
måske ad åre bliver etableret et drengekor. Han 
afsluttede før sommerferien en god tid i børne-
haven »Skovtrolden« i Bedsted og er nu begyndt 
i nulte klasse på Bedsted skole, hvor han blandt 
andet bliver undervist i engelsk«.

Æblerne falder vist ikke 
langt fra stammen i den 

familie.
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SØNNEN, JESPER STÜKER
Jespers sportslige karriere kender folk måske 
lidt til i forvejen fra medierne. Tidligt i barn-
dommen afslørede han talent som fodboldspil-
ler. Først så man det på banen i Svankjær. Siden 
dukkede talentspejdere fra Bedsted op, og in-
den længe hentedes han til Thisted, hvorfra Leif 
Hvam nolede ham til Holstebro.
Her spillede han ikke blot fodbold på førstehol-
det, men han brugte også tiden på at gennemfø-
re Højere Handelseksamen. Senere gik turen til 
Viborg, hvor Jesper optrådte som fast mand på 
byens første divisionshold, som senere rykkede 
op i superligaen. Sideløbende med fodboldspil-
let havde han elevplads på Viborg Turistkontor 
hos den legendariske turistchef Jørn Grønkjær.
Efter mellemstationer i OB, Herning Fremad 
og Horsens landede Jesper Stüker i Silkeborg, 
hvor han gennemførte en læreruddannelse på 
Silkeborg Seminarium, og hvor han i privat regi 
headhuntede Christina fra Tarm, som også var i 
gang med læreruddannelsen. Parret blev gift og 
har børnene Clara på ni år og Simon på syv år, 
som begge har spillet fodbold i flere år. 

De sidste år af Jespers karriere som topspiller 
plagedes han en del af skader. Derfor gik han 
mere og mere over til at beskæftige sig med træ-
neropgaver. I dag har han fuldtidsjob som ta-
lentchef i Silkeborg IF Invest A/S og Silkeborg 
Fodbold College. Ud over dette fungerer han 
som træner for U 6 drenge i ØBG Silkeborg.

EFTERNAVNET STÜKER
Samtalen med Anna Andersen slutter med, at 
hun fortæller, at efternavnet Stüker stammer 
fra tyske indvandrere. Lokalhistorikeren Willy 
Mardal fra Sønderhå har forsket i slægtens hi-
storie. Forskningen har resulteret i en velskrevet 
artikel med titlen: »En skitse over Stüker-slæg-
ten i Danmark«. Artiklen er trykt til medlem-
merne af Stüker-slægten.   

EFTERSKRIFT
På hjemturen efter en god samtale med »Anna i 
æ spårkaes« tænker jeg i mit stille sind: Æblerne 
falder vist ikke langt fra stammen i den familie.

Villiam Mortensen, Svankjær

ROYALT STJERNEDRYS 
I HVIDBJERG VESTEN AA KIRKE

Kirken var fuldpakket, da Den Danske Stry-
gekvartet mandag den 18. august gæstede 
Svankjær.
De fire unge, nordiske gutter fangede alles op-
mærksomhed fra første tone. Intensiteten sitre-
de og alle - fra den yngste på 2 år til den ældste 
på knap 90 - var tryllebundne under hele kon-
certen.
De ville give en koncert som tak til en lokal 
ildsjæl. Nemlig vores organist, Kirsten Madsen, 
idet hun havde støttet dem med en donation i 
forbindelse med, at de ønskede at lave en CD-/
LP-udgivelse med nordisk folkemusik - og tak-
ket være det!
Udgivelsen blev indspillet efteråret 2013 på 
Kirsten Kjærs Museum og rummer nordisk 

folkemusik, som kvartetten har gravet frem af 
gemmerne og fortolket på deres helt egen måde. 
Udgivelsen hedder »Wood Works« – og hold 
fast, hvor er de gode til deres træ-arbejde!
På de fire træ-instrumenter med strenge: 2 
violiner, 1 bratsch og 1 cello, formår Asbjørn 
Nørgaard, Rune Tonsgaard Sørensen, Fredrik 
Schøyen Sjölin og Frederik Øland at trylle med 
tonerne.
Koncerten var delt op i to dele. Først den klas-
siske del med musik af Beethoven og Mendels-
sohn, hvor de 4 unge herrer sad på hver deres 
stol oppe i koret. Da det kneb mig at se kvar-
tetten under første del, forestillede jeg mig fire 
traditionelle klassiske musikere, måske i kjole 
og hvidt, glatbarberet og med tilbagestrøget 
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hår. Musikken, som flød ud deroppefra, var sir-
lig, intens, meget følelsesladet og utrolig smuk. 
Overvældende, hvor udtryksfulde strenge, der 
bliver strejfet topprofessionelt af en bue, kan 
være. Første del overbeviste enhver tilhører: 
her lagde vi ører til musikere i en klasse for sig.

Men efter pausen kunne jeg SE dem – under 
denne del stod de nemlig op. De ekvilibrister, 
der før sad på hver deres stol, viste sig at ligne 
helt almindelige unge mennesker. Afslappet og 
uhøjtideligt påklædt, lidt langhårede og lang-
skæggede, sympatiske, imødekommende og 
smilende!
Her i anden del forvandlede disse klassiske mu-
sikere sig til spillemænd! Specielt til ære for 
Kirsten startede de anden del med »Ack Wär-
meland, du sköna« – smukt!
Vi hørte bl.a. en fanøsk brudevise blandet sam-
men med en færøsk brudevise i en smuk har-
moni. Lidt lokalt var der også kommet med på 
playlisten, nemlig en ”Sekstur fra Vendsyssel”. 
Der var en Svensk Polska samt en vals efter Las-
se fra Lyby.
Til folkemusikken blev der fra kvartettens mu-
sikere trampet i gulvet, danset og i det hele taget 
gået til den. Især til en norsk Rheinlænder fra 
Sønndalen, der svingede helt vildt. Da rockede 
og rullede hele kirken, så taget var lige ved at 
lette i den gamle kirke! Det gik så vildt for sig, 
at cellisten i sidste tone spillede så kraftigt, at in-
strumentets dybeste streng sprang med et brag. 

Det må siges at være et værdigt punktum for en 
aften, hvor man kom langt ud i krogene af hele 
følelsesregistret. Fra glæde til vemod, fra skøn-
hed til råhed og fra lys til mørke.
I begge dele af koncerten var der en enestående 
timing og samspil imellem dem. Deres spille-
glæde, entusiasme og energi kunne ikke undgå 
at smitte af på os alle sammen.
Da den velfortjente, stående, bragende klapsal-
ve havde lagt sig, nærmest dansede vi ud af kir-
ken – i hvert fald glade og nynnende begav vi os 
hjem igen. Stolt over at jeg som udkantsdansker 
bor i de dejlige Klitsogne - som kan tiltrække 
så meget talent og så mange tilhørere. Det må 
nærmest være Guds gave til menigheden! Tak 
for endnu en skøn aften.

PS: Det må siges at være velfortjent, at kvar-
tettens 1. violinist, Rune Tonsgaard Sørensen, 
har modtaget kronprinsparrets stjernedrys-pris. 
Men det er bare én af mange priser, som kvar-
tetten og dens musikere har modtaget. Den 
Danske Strygekvartet kan vi være meget stolte 
af, og kigger man på deres hjemmeside, gør de 
sig ifølge mange anmeldelser fremragende godt 
- også på de internationale scener!
Nåede du ikke koncerten i Svankjær, så kan du 
overvære dem forskellige steder i Frankrig og 
Tyskland eller i Bruxelles, Vancouver, London, 
Halifax, New York, New Orleans, Leiden… så 
jeg er nu glad for, at jeg fik det med, når de nu 
var så tæt på!!!

Jette Andersen Stüker
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MINDESTEN I HVIDBJERG – ØRUM – LODBJERG SOGNE
I vore tre sogne findes der mange mindesten.       
Først og fremmest på kirkegårdene, hvor grav-      
minderne fortæller os om de mennesker, der har       
haft deres liv og virke på egnen. 
Især tidligere var gravmindets størrelse et udtryk        
for afdødes økonomiske og sociale status. De for-      
talte historier om erhverv, fødselsdato og -sted.       
I vores fjerde afsnit i serien om mindesten er        
vi kommet til en gravsten, som pudsigt nok       
ikke står på en kirkegård.

HØJEN I SKOVEN
På vejen mod Lomborg - på det sted, hvor 
de unge fra Svankjær i sin tid spillede fod-
bold – ligger der en lille høj med denne sten 
sat ind i siden. Den minder os om en tragedie i 
1893, som vakte opmærksomhed i mange af lan-
dets aviser. Den unge forstkandidat Hans Marius Jensen og Marie Elisabeth Enemark var som 
nygifte flyttet ind i et lille stråtækt hus - kaldet Krøb’l Nielses Hus.
Begge stammede fra mildere egne, så omstillingen til den barske natur og ensomheden i klitten var 
streng, især for Marie, der havde et skrøbeligt helbred - og »et tungt sind«, som man sagde.
Efter et besøg hos købmanden i Svankjær vender manden tilbage til huset, og der møder der ham 
et frygteligt syn. Han finder hustruen i sengen, dræbt af et skud i hovedet. Hans fortvivlelse var 
ubeskrivelig. Han antændte et bål. Huset skulle brændes, så intet var tilbage af to menneskers bri-
stede lykkedrøm. Han tog sit gevær, og da ilden havde godt fat, satte han fingeren på aftrækkeren 
– og døde.
Parret fik deres sidste hvilested på Hvidbjerg v. Aa Kirkegård - helt op mod østdiget. Tidligere 
graver Anders Worm mente, at deres kister var løftet over kirkediget, for selvmordere bar man i 
de tider ikke ind gennem kirkelågen. Alligevel satte man under deres navne ordene fra Matthæus 
evangeliet: »Døm ikke, for at I ikke skal dømmes« (Mat. 7, 1).
Senere, efter at graven var sløjfet, foranledigede plantør Ravn, at mindet over de to ulykkelige 
mennesker blev rejst på det sted, hvor den tragiske hændelse fandt sted.

Af E.H.J.

NYT VEDR. PRÆSTESTILLINGEN OG PASTORATETS FREMTID
Menighedsrådet har haft et møde med biskop Henning Toft Bro, hvor den nuværende ord-
ning mht. præstestillingen er blevet evalueret. Som bekendt blev der i 2011 knyttet en halvtids 
(delvist lokalfinansieret) præstestilling til embedet i vore sogne. Ordningen blev oprindeliget 
oprettet for en periode på fire år. Biskoppen og menighedsråd er enige om at forlænge denne 
ordning med yderligere fire år, hvilket betyder at præstestillingen hermed er sikret til og med 
september 2019.
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STILLETID...
Det er en kølig efterårseftermiddag, det sidste 
solglimt er på vej i skjul i horisonten mod vest. 
Den lille vej snor sig en smule. På marken uden 
for bilens vinduer strejfer en ræv på jagt efter 
dagens måske første bytte. Jeg parkerer bilen på 
parkeringspladsen og stiger ud, jeg er ikke ale-
ne. Flere andre har denne sene efterårsdag fun-
det vejen til det, som jeg endnu 
ikke ved, hvad er, men som det 
senere skulle vise sig, at jeg ville 
komme til at savne. Havde hun, 
altså min rigtig gode veninde, 
som havde inviteret mig til dette 
lille arrangement, sagt det, mens 
vi sad og nød vores varme te i 
hendes stue, før vi tog af sted, ville jeg havde 
trukket temmelig meget på smilebåndet. 

Der er stille ved den lille kirke et stykke ude på 
landet væk fra larm og stress. Jeg træder ind i 
kirken, som kun er oplyst af levende lys. I kir-
kerummet bliver vi modtaget af en kvinde, som 
byder os velkommen og uddeler en trykt salme 
som Stilletiden skal indledes og afsluttes med. 
Hun giver os muligheden for at trække et lille 
budskab fra en krukke, som man kan bruge lidt 
tid på at tænke over under seancen, hvis man ly-
ster. I en kurv på gulvet står der farvestrålende 
fleecetæpper, som vi kan låne et af, hvis man sy-
nes, at det er lidt køligt eller bare for hyggens 
skyld. Vi sætter os oppe foran, der er stille, jeg 

er forventningsfuld, for hvad er det her for no-
get. Kvinden, som tog imod os, byder velkom-
men, hun fortæller, at det er i orden at forlade 
rummet før stilletiden er slut, og får man lyst til 
stille at snakke lidt, kan man gå ud i våbenhuset. 
Vi synger sammen de tre første vers af salmen: 
Nu går solen sin vej.... Stilletiden er i gang. 

Der er stille i kirken, solen er 
gået sin vej, og kun skæret fra 
lysenes klare, varme flammer 
lyser rummet op. Stille og roligt 
starter musikken, den er klassisk, 
dramatisk, men utrolig smuk i 
det store kirkerum. Jeg sidder 
stille og nyder musikken med 

mine øjne lukkede, åndedraget falder helt til 
ro, og jeg nyder afslapningen og tiden til blot at 
være. Musikken slutter og afløses af stilheden, 
som fylder rummet på en varm og velkommen 
måde. Det er nu, der er plads til ro, til tanker, 
til sorg, til minder, meditation... eller til bøn. 
Stilheden fyldes efter en stund igen af musik, 
denne gang fra orglet, hvor organisten spiller en 
smuk melodi. Jeg er rolig, dybt inde i medita-
tionen, afslappet og uden tanker... døren går op 
og lukkes igen... nye er kommet til og tilslutter 
sig flokken, hvor hver især sidder med sit, hvad 
end dette måtte være... der er plads til alle, uden 
ord og med rum til at være. Jeg sidder længe 
med det, der er mit, åbner mine øjne og kigger 
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Det er nu, der er plads 
til ro, til tanker, til 

sorg, til minder, medi-
tation... eller til bøn.
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direkte ind i det klare lys, rejser mig, går op i 
koret, tager et lille lys fra kurven, som står på 
det kolde stengulv, tænder det, mærker varmen 
fra lyset, sender en tanke, placerer lyset i stagen, 
som står på gulvet og sætter mig atter tilbage på 
bænken. Jeg kigger på de smukke lys, jeg er ikke 
den eneste, som har tændt et lys. Det er smukt. 
Min veninde tager min hånd, hun vil gerne af 
sted, hun kan ikke være der mere... hun lider af 
svær socialangst... men her er der ro, ingen for-
ventninger og muligheden for at vælge til eller 
fra. Vi rejser os og lister ud. Udenfor har mørket 
fået magten, men der er roligt og stille, lige så 
stille og roligt som der er i min krop. 

Inde i kirken er det sidste af stilletiden stadig i 
gang, vi kan høre musikken, inden vi lukker bil-
døren og kører hjem til mænd, børn, aftensmad 
og en hverdag, som bare kan komme an.

Siden den efterårseftermiddag var jeg en trofast 
gæst til Stilletid i den lille landsbykirke med 
min veninde.  Skæbnen ville dog, at jeg og fa-
milien flyttede fra Østjylland til Thy, og her var 
der ingen stilletid i de lokale kirker.  

Den oplevelse, som jeg her har delt med jer og 
har med mig, vil jeg gerne opleve igen, samt at 
I andre skal have muligheden for at opleve det i 
større eller mindre grad. Derfor kontaktede jeg 
i det tidlige forår Bart, som jeg har oplevet som 
et særdeles dejligt, åbent og imødekommende 
menneske. Det er ingen hemmelighed, at Bart 
var lidt skeptisk til at begynde med, men efter et 
par snakke og lidt dampende varm kaffe i kop-
perne, kom konceptet vist lidt ind under huden 
på ham, selvom han også godt kunne høre, at 
han ikke skulle fortælle eller sige noget – hvil-
ket Bart jo ellers er så god til. Vi fik arrangeret 
et møde med vores gode organist Kirsten, som 
syntes, at ideen med Stilletid var spændende.  
Det var vigtigt for mig at understrege, at Stil-
letid stod alene uden forpligtigelse på kaffe el-
ler sociale arrangementer. Konceptet er, at der 
skal være plads til alle, både dem som er trofa-

ste, vante kirkegængere, til dem som godt kan 
lide kirkens smukke rum og atmosfære, til dem 
som ikke føler sig tilpas til en almindelig guds-
tjeneste, eller til dem som blot søger roen eller 
en anden form for nærvær i kirkens rum, uden 
at føle sig forpligtiget på andet, end det at ville 
stilheden, musikken, roen, tiden og rummet. 
Derfor er start- og slutsalmen også meget vig-
tig, idet den beskriver noget af det, som stilletid 
er.  Tredje vers lyder således: 

Nu er timen til stilhed,
til bøn og til tanker,
til ord, som har vægt, og som kræver et svar.
Kom og rør ved os, Kristus,
så vi bliver åbne
for glæden og livet og freden, du har.

Jeg håber meget, at I har fået lyst til at komme 
og prøve at bruge kirkerummet på en lidt utra-
ditionel, men bestemt dejlig måde, og at I vil 
tage godt imod Stilletid, som til at starte med 
bliver fire gange i løbet af denne vinter. Le-
vende lys, tæpper, musik og stilhed venter jer i 
Hvidbjerg V. Aa. Kirke.

En kærlig og rummelig sensommerhilsen fra
Iben Meier

Første gang med Stilletid 
i Hvidbjerg V. Aa Kirke bliver

søndag d. 23. november 
kl. 16.00 - 17.30

Stilletid indledes altid med de første tre 
vers af salme nr. 786, ”Nu går solen sin 
vej”, hvorefter stilletiden begynder. Der er 
skiftevis stille, musik fra orgelet eller CD. 
Det er tilladt at komme og gå under stil-
letiden, som man lyster, så længe det ikke 
er til gene for andre. Skulle man få trang 
til en lille snak, foregår dette i våbenhuset. 
Stilletiden rundes af med de sidste to vers af 
ovennævnte salmen. Herefter er stilletiden 
slut.
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SOGNEREJSEN TIL BELGIEN!
I efteråret 2013 hørte vi første gang om sogne-
rejsen til Belgien, hvor Bart, vores sognepræst, 
ville være rejseleder. Det lød rigtig interessant, 
og i januar 2014 var der så mange tilmeldte, 
at turen med sikkerhed kunne gennemføres. 
Udensogns interesserede var velkomne, så der 
var også deltagere fra Mors, Bedsted, Hurup og 
Vestervig. Selve rejsen ville blive organiseret af 
Hanstholm Rejser.
Som forberedelse til turen blev der afholdt 2 
orienteringsaftener, hvor Bart den første aften 
skildrede Belgiens historie og den politiske op-
bygning samt landets sociale forhold. Den an-
den aften handlede om Belgiens kultur, og om 
hvilke kunstnere, der havde sat deres præg på 
landet. Bart nævnte også lidt om madkulturen 
samt Belgiens berømte øl.
Belgien består af 3 regioner – det nederlandsk-
sprogede Flandern i nord, det fransksprogede 
Valonien i syd samt Bruxelles, den tosprogede 
hovedstad. Tillige er der et tysk mindretal i øst.
Belgien er på størrelse med Jylland og har et 
indbyggertal på ca. 11,1 mio. 

Mandag, den 26. maj var 47 forventningsfulde 
personer klar til turen. Opsamling i Vildsund, 
Svankjær og Ydby en tidlig morgen. I en kom-
fortabel langtursbus med 2 dygtige chauffører, 
der på skift tog de lange strækninger, kørte vi 
sydpå. Der var en rigtig god stemning i bussen. 
Vi startede dagen og de kommende dage med en 
morgensang af Ingemann, og i øvrigt blev sang-
bogen flittigt brugt. Bart var godt forberedt og 
gav os en god orientering undervejs. Ved 19 
tiden nåede vi vores hotel nær Düsseldorf og 
havde tilbagelagt ca. 830 km.

Tirsdag passerede vi grænsen til Belgien, og 
vores første besøgssted var grotterne i Remou-

champs. Vi vandrede gennem de imponerende 
drypstenshuler med lange gange og store »sale«, 
hvor drypstenene havde dannet flotte formatio-
ner gennem årene. Vi gik op af mange trappe-
trin og nåede til »Katedralen«. Et enormt stort 
rum med 40 meters loftshøjde. Overvældende 
var det, og da Eskild foreslog, at vi skulle synge 
»Dejlig er Jorden«, blev det en hel speciel ople-
velse.  Tilbageturen til indgangen foregik med 
båd på en underjordisk flod.
Om eftermiddagen besøgte vi Chevetogne Klo-
stret, hvor vi blev vist rundt og informeret om 
stedet af en yngre munk. Klostret tilhører Be-
nediktinerordenen, og munkene arbejder bl.a. 
med landbrug, udgivelse af tidsskrifter samt 
udgivelse af cd´er med kirkemusik. Vi så deres 
flotte kirkesal, der er udsmykket med malerier 
med bibelske motiver. Der var en butik med et 
stort udvalg af bøger, ikoner, cd´er, vin, øl og 
meget mere. Spændende var det at se et kloster 
indefra.

Onsdag gik turen til Bruxelles. Først fik vi en 
busrundtur i den travle by, og derefter besøgte 
vi Europaparlamentet. Her var sikkerhedsfor-
anstaltninger som i en lufthavn. Vi kom ind i 
en stor foyer, hvor alle medlemslande var re-
præsenteret med deres flag, stillet op på en lang 
række. 
Vi blev modtaget af en dansk besøgsguide, der 
gav os en times god orientering, både om det 
overståede valg til Europaparlamentet og om 
arbejdet i parlamentet, og han svarede også ger-
ne på spørgsmål. Herefter fik vi et kig ind i den 
store mødesal, og så var besøget faktisk slut. Vi 
havde nok forventet lidt mere rundvisning.
Der var også tid til at gå rundt i byen, og selv-
følgelig skulle vi se »Manneken Pis«, den be-
rømte statue.
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Bart var en god guide, men det var en stor grup-
pe at få samling på, når vi færdedes i byerne. Vi 
var jo ikke de eneste turister. Morten og Ulla 
gik bagerst og sørgede for, at alle var med!

Om formiddagen på Kristi Himmelfartsdag 
kørte vi til højmesse i Sint-Michiels Kirke i ud-
kanten af Brügge. Kirken er Barts sognekirke, 
og her blev vi varmt modtaget af Barts foræl-
dre. Vi blev også budt velkommen af præsten, 
og vi deltog i en dejlig katolsk gudstjeneste. 
Bart havde oversat forløbet til dansk, så vi kun-
ne følge med undervejs. En fin skik i den ka-
tolske kirke er, at kirkegængerne i slutningen af 
gudstjenesten giver hinanden hånden og ønsker 
»Fred være med dig«. Højmessen var en god 
start på dagen!

En tilbagevendende begivenhed i Brügge på 
Kristi Himmelfartsdag er »Bloedprocessie«. En 
religiøs procession, der bl.a. viser scener fra Det 
Gamle - og Det Nye Testamente og tiltrækker 
tusindvis af besøgende. Her havde Bart sørget 
for de bedste siddepladser til os på tribunen på 
den store markedsplads, og de næste timer pas-
serede de fantastiske optog forbi os. Scener, der 
spændte fra Adam og Eva i Paradiset, Jomfru 
Maria med Jesusbarnet til Jesu korsfæstelse, død 
og begravelse. Ind i mellem de religiøse scener 
var der musikkorps, ryttere og dansende pi-
ger.  Ca. 1700 personer i farverige dragter og 
udklædninger var involveret, der tillige med de 
mange heste, æsler, får og kameler udgjorde et 
fantastisk skue. Det er svært at beskrive, men 
overvældende var det.

Vi nåede til fredag og kørte til Ieper (Ypres), 
hvor vi så Flanders Field Museum, et meget 
stort museum, der skildrer krigens gang i Bel-
gien. Senere på dagen kørte vi ud til området, 
hvor der under første verdenskrig blev udkæm-
pet nogle af de største slag, der kostede uendelig 

mange menneskeliv. Der døde 600.000 perso-
ner, og 425.000 soldatergrave ligger spredt på 
flere hundrede store og små kirkegårde. Hvide 
gravsten på stribe med de dødes navne og skil-
dringer fra slagmarkerne gjorde virkelig ind-
tryk på os. Mange døde blev aldrig fundet. På 
de tyske kirkegårde var der mange navne på 
hver gravsten, og fordi tyskerne tabte krigen, lå 
stenene ned.
Røde valmuer, der efterfølgende blomstrede på 
krigsmarken, er i Belgien blevet et symbol på 
alle de menneskeliv, krigen kostede.
Bart havde oversat nogle gribende sange, der 
omhandlede de mange skæbner under og efter 
krigen. Sangene hørte vi på cd i bussen.

Vi sluttede eftermiddagen med et besøg i Vestv-
leteren Klostret, hvor vi deltog i aftenbønnen. 
Dette kloster tilhører Trappistordenen. Mun-
kene arbejder i 8 timer, beder i 8 timer og hviler 
i 8 timer. De brygger i øvrigt det bedste øl i Bel-
gien! Aftenbønnen var en højtidelig ceremoni. 
Munkene kom ind i kirken, iført hvide kapper, 
og herefter var der på skift bønner og sang og 
til slut et kvarters stilhed. Kirkerummet her var 
meget enkelt udsmykket.

Lørdag kørte vi igen til den spændende by Brüg-
ge, hvor Bart gav os en rundvisning, og derefter 
var der tid til på egen hånd at se på byen. Her 
var mange gamle og smukke bygninger, smalle 
gader med toppede brosten, kanaler og en hyg-
gelig atmosfære. En bytur med hestevogn eller 
en kanalrundfart var også en mulighed.

Vores tur til Belgien var nu ved at være slut. Vi 
kørte igen til hotellet nær Düsseldorf, så vi næ-
ste dag havde omkring 800 km til Thy.
Belgien er et dejligt land med en smuk natur. Vi 
så mange seværdigheder og havde rigtig mange 
gode oplevelser. Vi boede på gode hoteller med 
fin forplejning og hyggede os ved middagene 
om aftenen.

Tusind tak til Bart, fordi du ville vise os dit land 
og din hjemegn. Det er din fortjeneste, at turen 
blev så vellykket. Du havde lagt et meget stort 
stykke arbejde i forberedelsen, og din indsigt og 
viden gjorde, at det blev en dejlig og indholds-
rig rejse.

Ida Andersen og Annamarie Hilligsøe
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SOGNEAFTEN – HVORDAN ER VI KIRKE?
– Nye tider og steder kalder på nye måder at være folkets kirke på

Kan man fejre højmesse uden et orgel? Kan 
man være kirke uden en bygning? Kan man 
være præst uden en præstekjole? Kan man 
være kirkekor uden salmebøger? Kort og 
godt: Hvad skal der til, for at vi kan tale om, 
at noget er en kirke?
Spørgsmålene er måske ikke så tæt på daglig-
dagen i Thy, men vidner om den virkelighed, 
som mange missionskirker tumler med. De er 
plantet af kirker fra Vesten, hvilket giver helt 
særlige forventninger til, hvad det vil sige at 
være kirke. Men spørgsmålet er, om disse for-
ventninger er rigtige? Kirkernes arbejde fore-
går ofte blandt de fattigste mennesker, som 
ikke har økonomisk overskud til at hjælpe 
kirken særlig meget. Men viljen har de! Der 
bygges kirkebygninger af mudder og strå el-
ler af bambus, og der skæres kirke-trommer 
ud af træstammer og arbejdes frivilligt i mar-
ken for at understøtte kirkens arbejde. Det 
giver kirkerne et anderledes præg, men de er 
folkets kirker, og sådan skal det være.
Teologerne Mette og Alex Bjergbæk Klausen 
blev i 2013 udsendt af Mission Afrika til at 
etablere et teologisk uddannelsesprojekt i Det 
Anglikanske Stift i Bo, Sierra Leone. Halvde-
len af præsterne mistede der livet under den 
borgerkrig, som hærgede landet fra 1991-
2002. 

Alex og Mette, der hele efteråret er tilbage i 
Danmark for at fortælle om livet i Afrika, vil 
berette om deres dagligdag i Sierra Leone – et 
land som i øjeblikket er plaget af ebola. Sam-
tidigt giver foredraget os også en mulighed at 
blive udfordret i vores kirke- og menigheds-
forståelse. Vi kan lære af denne anderledes, 
men absolut spændende og relevante måde at 
være kirke på!
Foredraget finder sted den 9. november 
kl. 19.00 i sognehuset.

FAKTA OM SIERRA LEONE
Størrelse: 71.740 km2
• Indbyggertal: Ca. seks mio.
• Hovedstad: Freetown
• Valuta: Leone (SLL)
• Officielt sprog: Engelsk
• Uafhængighed: 27. april 1961 (fra UK)
• Præsident: Ernest Bai Koroma
• Religion: I Sierra Leone er den største del af befolkningen muslimer, men kristne udgør en stærk minori-tet.

I øjeblikket er landet i mediernes søgelys, da det er et af de lande, som plages aller-mest af Ebola.
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Tirsdagsklubben mødes hver første tirsdag i måneden 
fra kl. 14.30 til kl. 16.30. Oprindelig var tirsdags-
klubben ment som en klub for enlige og ældre i vore 
sogne, men klubben er blevet til et mødested for alle, der 
har tid og lyst, uanset alder eller adresse. Det er nogle 
hyggelige eftermiddage, som alle kan have glæde af at 
være med til. Man møder blot op til de arrangementer, 
man ønsker. Kaffe og kage sørger menighedsrådet for, 
og det koster 20 kr.

Tirsdag den 7. oktober
Jens Andersen fra Museumscenter Hanstholm 
fortæller om befæstningen af Vestkysten - her-
under også Lyngby.

TIRSDAGSKLUB

Tirsdag den 4. november
Leo Jensen, Hurup, fortæller om sin opvækst og 
sit liv i Lodbjerg

SØNDAG den 7. december
Efter gudstjenesten kl. 10.30 i Hvidbjerg V. Aa 
Kirke kører vi til Stenbjerg Kro og spiser den 
sædvanlige menu - flæskesteg og ris à la mande. 
Lokale kræfter underholder under maden.
Julemiddagen koster kr. 160,00 og tilmelding sker ved 
at kontakte Bart, på tlf. 97948128 senest den 3. de-
cember.

Vintermånederne byder på musik i Klitsognene. 
Også i 2015 vil der være sang- og foredragsaf-
tener i pastoratet. Programmet er ikke helt på 
plads endnu, men datoerne kan allerede nu no-
teres i kalenderen.
Hver mandag fra den 19. januar til og med 30. 
marts vil højskolesangbogen udforskes i sogne-

SANGAFTNERNE

huset.  Mere information sættes hurtigst muligt 
på klitsognenes hjemmeside, i dagspressen og i 
den kommende udgave af Sognenyt.

TAVSE KLOKKER… 
Som I måske har bemærket, ringes der ikke længere dagligt 
ved Hvidbjerg v. Aa Kirke og Lodbjerg Kirke. Tidens tand 
har desværre medført, at der er råd i klokkestablerne, og begge 
klokkestabler skal fornys. Klokkestablen i Lodbjerg er allerede 
pillet ned, og det forventes, at en ny først kan tages i brug til 
næste sommer. Klokken ved Hvidbjerg V. Aa Kirke benyttes 
på nuværende tidspunkt kun ved kirkelige handlinger. Det er 
endnu uvist, hvornår en ny klokkestabel ved Hvidbjerg v. Aa 
Kirke kan stå færdig.
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KONTAKT
Præst: 
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28  
Mail: baau@km.dk

Bart har ferie fra 3. -  10. oktober

Menighedsrådsformand: 
Ulla Hilligsøe
Lodbjergvej 50,
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 80 59 / 26 36 80 59
Mail: hilligsoee@mail.dk

Graver ved Ørum 
og Lodbjerg kirker:
Birgit Kynde
Lodbjergvej 39, Lodbjerg, 
7770 Vestervig
Tlf.  23 37 98 41
Mail: pky@nst.dk  

Graver ved Hvidbjerg 
Vesten Aa kirke:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 23 37 98 32
Mail: marianne.fyhring@
hotmail.com

Kirkebladsudvalg: 
Freddie Fenger, 
Ethel Markusen, 
Villiam Mortensen,
Jette Stüker og 
Bart Vanden Auweele (ansv.)

Mere info?
Se vores hjemmeside:
www.klitsogne.dk

KIRKEBIL
Menighedsrådet har besluttet, at kirkebilkørslen fremover vare-
tages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne bruges af alle pastora-
tets indbyggere til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer 
(fyraftenssang, foredrag, sangaftner, tirsdagsklub, kirkefrokost, 
…). Kirkebil til søndagsgudstjenesterne bestilles senest lørdag 
aften kl. 21.00 eller søndag mellem kl. 8 og kl. 8.30.
Fra 1. juni bestilles kirkebilen på tlf. 97 95 12 73.


