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Hvidbjerg · Ørum · Lodbjerg

Sognenyt Februar · Marts · April · Maj 2012    Nr. 1

Gudstjenester
5. feb.: (Septuagesima) Matt. 25, 14- 
30. Hvidbjerg VAa - 9.00 v. Ruth 
Folmersen.

12. feb.: (Seksagesima) Mark. 4, 26- 
32. Ørum - 10.30. 

19. feb.: (Fastelavn) Luk. 18,31-43
Hvidbjerg VAa - 14.00. Familiegudstj. 
Efterflg. tøndeslagning på Svankjær Ef-
terskole. 

26. feb.: (1. søndag i fasten) 
Luk 22,24-32. Lodbjerg - 10.30.

4. marts: (2. s. i fasten) Mark. 9,14-
29. Ørum - 10.30 v. Kaj Mogensen.

11. marts: (3. s. i fasten) Joh. 8,42-51. 
Hvidbjerg VAa - 10.30 Familiegudstj. - 
konfirmanderne medvirker.

18. marts: (Midfaste søndag) Joh. 6, 
24-35[37]. Ørum - se dagspressen.

24. marts (lørdag): Hvidbjerg VAa - 
10.00 Gudstj. v. Københavns biskop.

25. marts: (Mariæ bebudelse)  Luk. 1,46 
-55. Hvidbjerg VAa - 19.00: Syng På-
sken ind. Koret medvirker. Kirkekaffe.

1. april: (Palmesøndag)  Joh. 12, 
1-16. Ørum - se dagspressen.

5. april: (Skærtorsdag)  Joh. 13,1-15.
Lodbjerg - 10.30.

6. april: (Langfredag) Luk. 23,26-49 
el. Joh. 19,17-37. Hvidbjerg VAa - 
10.30.

8. april: (Påskedag) Matt 28,1-8.
Ørum - 10.30.

9. april: (2. Påskedag)  Joh. 20,1-18.
Ingen gudstjeneste.

15. april: (1. s. e. påske) Joh. 21,15-19. 
Hvidbjerg VAa - 10.30. Familieguds-
tjeneste. Efterfølgende påskeægsjagt i præ-
stegårdshaven og kirkefrokost.

22. april: (2. s. e. påske) Joh. 10,22-30. 
Lodbjerg - se dagspressen.

29. april: (3. s. e. påske) Joh. 14,1-11.
Ørum - Se dagspressen.

4. maj: (St. Bededag) Matt. 7,7-14.
Ingen gudstjeneste.

6. maj: (4. s. e. påske) Joh. 8,28-36.
Hvidbjerg VAa - 10.30 v. Jørgen 
Kjærgaard.

12. maj (lørdag): Ørum - 10.30: 
Konfirmation.

13. maj: (5. s. e. påske)  Joh. 17,1-11.
Lodbjerg - Se dagspressen. Kirkekaffe.

17. maj: (Kristi Himmelfart) Luk. 
24, 46-53. Lodbjerg - 10.30. Konfir-
mation.

19. maj: Ørum - 9.00 Konfirmation 
/ Lodbjerg - 11.00 Konfirmation.

20. maj: (6. s. e. påske)  Joh. 17,20-26. 
Hvidbjerg VAa – 11.00 Konfirma-
tion.

27. maj: (Pinsedag) Joh. 14,15-21.
Lodbjerg - 6.00. Med efterflg. skovtur og 
morgenmad hos Per og Birgit Kynde.
Hvidbjerg VAa - 10.30.

28. maj: (2. Pinsedag) Joh. 6,44-51.
Fælles friluftsgudstjeneste på Ashøj – 
10.30.

Der er kørsel til alle gudstjenester. Ring venligst til Danys taxa i Bedsted, tlf. 97 94 52 51
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At være kirke
Hvad skal der til for at »være kirke«? Mod al for-
ventning fik vort pastorat her i sommers lov til 
at kunne fortsætte som enhed. Tre små klitsogne 
uden købmand, børnehave eller sparekasse, 432 
indbyggere i alt. Danmarks mindste pastorat… 
Men med hvilken livskraft! Unikt, kirkeligt så-
vel som folkeligt.

Det er ingen hemmelighed, at der er sket ind-
gribende forandringer i pastoratets »kirkelige 
betjening«. Præstestillingen er blevet til en 
halvtidsstilling, desuden tidsbegrænset til (fore-

løbigt) fire år. Og halvdelen af præstens løn skal 
findes i vores egne budgetter, hvilket ikke er en 
selvfølge, pastoratets størrelse taget i betragt-
ning.

På en måde betyder disse ændrede vilkår en 
nedskæring, uundgåeligt. Men samtidigt inde-
holder vilkårene også en chance, en spændende 
udfordring: Hvordan kan vi fortsat være et fri-
sted, hvor det er godt og meningsfyldt at være 
for mange, både lokale, sommerhusgæster, sog-
nebåndsløsere eller tilfældige forbipasserende. 
Hvordan kan vi bevare den unikke atmosfære, 
der kendetegner kirkelivet hos os?

De nye »arbejdsbetingelser« har gjort det endnu 
tydeligere: Vi har kun en kirke, hvis vi selv øn-
sker at være kirke. Hvis vi bakker op om det, vi 
synes vigtigt og givende. En folke-kirke i or-

dets bedste forstand, rummelig og favnende.

Som nytårsforsæt vil jeg gerne formulere 
to konkrete »ambitioner«:
•	 Hver uge skal der være mindst en 
 gudstjeneste eller et andet kirkeligt 

 arrangement i pastoratet.

•	 Der	skal	være	et	troværdigt	kirkeligt	tilbud	 
 for alle aldre.

Helt alene kan jeg ikke leve op til disse 
ambitioner. Men med fællesskab og 
med thy’sk stædighed, kan vi sagtens. 
Det har jeres støtte og imødekommen-
hed her i de sidste måneder vist med al 
tydelighed…

Af sognepræst Bart Vanden Auweele

Bart, tegnet af 
Maria Anderschou, 
2009.
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Nyt frA meNigHedsrådet
»3 kirker - et fællesskab«

Hvidbjerg V. Aa menighedsråd og Ørum-Lodbjerg 
menighedsråd er pr. 1.1.2012 blevet sammenlagt til 
et fælles menighedsråd. - nemlig Hvidbjerg Vesten 
Aa - Ørum - Lodbjerg menighedsråd.

De 2 menighedsråd ønskede at blive sammenlagt 
til et fælles menighedsråd bl.a. pga. det tætte sam-
arbejde menighedsrådene havde i forvejen, fælles 
kirkebetjening, fælles aktiviteter og fælles præst.  
Ved et menighedsmøde for Ørum, Lodbjerg og 
Hvidbjerg V. Aa sogne d. 30.10 blev etableringen 
af det fælles menighedsråd blev vedtaget. Samti-
digt blev der taget bestemmelse om fordelingen af 
medlemmer i det fælles menighedsråd ved næste 
menighedsrådsvalg - de nuværende menigheds-
rådsmedlemmer fortsætter uforandret indtil val-
get i november 2012.

Fordelingen af medlemmer i menig-
hedsrådet ved menighedsrådsvalget i 
2012 skal være:
•	 3	medlemmer	fra	Hvidbjerg	V.	Aa	sogn.
•	 3	medlemmer	fra	Ørum	sogn.
•	 3	medlemmer	fra	Lodbjerg	sogn.

Konstitueringen af det fælles 
menighedsråd for 2012:
Formand: Ulla Hilligsøe
Næstformand:  Jørn Pedersen
Kirkeværge, Hvidbjerg V. Aa:  Jens Møller
Kirkeværge, Ørum: Vera Møller
Kirkeværge, Lodbjerg: Therkild Therkildsen

Hvad arbejdes der med  
i menighedsrådet?

Sognehus 
Efter at præsteboligen nu står tom, arbejder vi 
på at finde en god og økonomisk løsning på et 
fremtidigt »sognehus« til gavn for vores kirker og 
Svankjær og opland. Der skal findes en løsning på, 
hvad vi skal med præsteboligen fremover og hvor 
vi skal have vores fremtidige mødelokaler / sog-
nehus. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning 
om, hvor og hvordan vores kommende sognehus 
skal være. Vi kigger på flere mulige løsninger, så 
som renovering, ombygning og nybyggeri. 

Hjemmeside
Vi arbejder på at få oprettet en hjemmeside for 
vores pastorat. I skrivende stund er siden under 
opbygning, men den forventes færdig i løbet af 
foråret og vil kunne findes på www.klitsogne.dk

set & sket

Næste menighedsrådsmøde finder sted 18. april kl. 19.00 i præstegårdens konfirmandstue.
 

Svankjær kirkes tag er 
blevet sat i stand.

Fra Helligtrekonger gudstjeneste og 
efterfølgende samvær hos Birgit og Per Kynde.

Fra høstgudstjenesten
 i Svankjær.
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eN kærLig mor og fAr
Ved alle begravelser og bisættelser, som jeg har 
fået lov til at forrette, har jeg læst de samme bi-
beltekster. I livet er vi forskelligt stedt, og dø-
den kan komme på forskellige måder. Men når 
vi er døde, er vi ens stillede. Da er hvert eneste 
menneske henvist til Guds kærlige omsorg. Da 
beror alt på Guds nåde ved Jesus Kristus. I livet 
kan vi gøre så meget, i døden kan vi intet gøre. 
Da må Gud gøre alt.

Den første bibeltekst ved begravelser og bisæt-
telser er fra Salme 103: »Min sjæl, lov Herren 
og alt i mig love hans hellige navn. Min sjæl 
lov Herren og glem ikke alle hans velgerninger. 
Han som tilgiver alle dine sygdomme, han som 
udfrier dit liv fra graven og kroner dig med mis-
kundhed og barmhjertighed…«. Men hvad be-
tyder det smukke gamle ord »barmhjertighed«? 

Det er et sammensat navneord: barm og hjerte. 
Det hebraiske ord i Det gamle Testamente, der 
er oversat til det danske ord »barmhjertighed«, 
har grundbetydningen »moderskød«. Det giver 
en særlig dybde i en af bjergprædikenens for-
maninger: »Vær barmhjertige, som jeres him-
melske fader er barmhjertig«. Her forenes det 
kvindelige og det mandlige: jeres himmelske far 
- moderskød.

Vi kan kun tale om Gud i billeder. I billedet får 
det usynlige skikkelse. Men billedet er ikke sa-
gen. Det forener nærhed og afstand. Når vi ta-
ler om Gud i billeder, bevarer vi ærbødighedens 
afstand, og vi ved, at vi skal tale nænsomt og 
ydmygt om Gud.

Af Kaj Mogensen

Billede taget af Hans Erik Nørgaard, Agger



5

Når vi taler om Gud i billeder, er det vigtigt at 
betone, at ét billede aldrig kan rumme alt. Der 
må mange billeder til, når vi skal tale om Gud. 
At tale om Gud er som at bladre i den dejligste 
billedbog. I Bibelen tales tit om Gud som den 
kærlige far, der modtager sine fortabte døtre og 
sønner og som har givet os til elskede søn som 
frelser og forløser, som ven og som bror.

Men der er også i Bibelen nogle få (for få) bil-
leder af Gud som en kærlig mor. I profeten 
Esajas` bog siger Gud til os: »I siger Herren har 
svigtet mig, Herren har glemt mig! Glemmer 
en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor 
det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, 
glemmer jeg ikke dig«.

I Bibelen tales der aldrig om, hvad Gud er i sig 
selv. Al tale om Gud er en tale om, hvad Gud er 
for os. Der kan ikke tales sandt om Gud, uden at 
der tales om Guds kærlighed til sit skaberværk, 
naturen, det enkelte menneske og den kristne 
menighed. Der kan heller ikke tales sandt om 
menneskelivet, uden at der tales om Gud. Uden 
vort forhold til Gud bliver vi enten dybt for-
tvivlede, ensomme og overanstrengte - eller vi 
gør os selv til guder. Men mennesker, der gør 
sig selv til guder, kan ikke længere være sande 
mennesker.

Forholdet mellem Gud og os menneske beror på 
kærlighed. Om kærligheden gælder det, at det 
at modtage og give er det samme. Gud giver os 
sin kærlighed, vi giver Gud vor kærlighed i lov-
prisningen af Gud og i vor indbyrdes kærlighed.

Gud er som en kærlig far og mor. Der er også 
andre gudsbilleder i Bibelen. Gud er som en 
kilde med levende vand, som et lys, der oplyser 
og opliver, og som en hyrder, der passer godt 
på sine får.

Det vigtigste gudsbillede er Jesus Kristus. Det, 
som adskiller kristendommen fra alle andre reli-
gioner og menneskelige forestillinger om Gud, 
er, at Gud bliver menneske. I Gud forenes ånd 
og krop i Jesus Kristus. 

Barmhjertighed er knyttet tæt sammen med til-
givelse og omsorg. Tilgivelse er at give os til-
bage til livet i dets oprindelige godhed. Det er 
retten til at begynde på en frisk.

Kristendommen giver dig ingen brugsanvisning 
for dit liv. Du er født med både frihed og ansvar. 
Du er sat i frihed til selv at finde ud af, hvordan 
du skal leve kærligheden ud i dit hverdagsliv. 
Der er ingen paragrafer, men der er vist en ret-
ning og givet et grundlag og et udgangspunkt: 
Lad gudsbilledet præge dit liv. Det sker ved, at 
du først glæder dig over Guds barmhjertighed 
og dernæst, at du i glæde over Guds barmhjer-
tighed viser barmhjertighed mod dit medmen-
neske.

Du skal hverken frelse dig selv eller verden. 
Frelsen er alene grundet i Guds nåde, men du er 
sat til at leve Guds kærlighed ud. Det er ikke en 
tung pligt, men en daglig glæde.

Guds moderlige og faderlige barmhjertighed, 
som han møder os med i Jesu Kristi selvhengi-
vende og livgivende kærlighed, formidles til os 
i gudstjenestens fællesskab, i evangeliets trøst, 
ved dåbens genfødelse til et levende håb, ved 
trøstens ord ved begravelser og bisættelser og i 
al den kærlighed fra Gud, som vi modtager og 
giver videre i vort hverdagsliv.

At være til gudstjeneste er som at få lov til at 
sidde sammen med nogle af Guds andre elskede 
børn og bladre i den dejligste billedbog og lytte 
til det dejligste eventyr - som oveni købet er 
sandheden om Gud og dit liv.



6

viNter - viNd og vejr
Som graver kan vinteren opleves meget forskel-
ligt, idet vinterperioden under vore himmel-
strøg kan være endog meget forskelligartet.
Sidste år oplevede mange mennesker slet ikke 
at se grandækningen som følge af snelaget, der 
allerede kom før mange var færdige med at 
grandække. Der var endda perioder, hvor man 
kunne have svært ved at finde de forskellige 
gravsteder.

Dette år er det ikke sne der er det store problem 
(endnu da..!), men derimod perioder med me-
get blæst. Faktisk var vejret så stille og mildt i 
grandækningsperioden at man næsten glemte at 
vinden kan være et problem. Det kan da nok 
være at man vågnede op, da en voldsom storm 
spredte grandækningen for alle vinde…! Så var 
der ikke andet at gøre end at starte forfra, eller i 
hvert fald at få repareret skaderne. Det er knap 
så spændende at være graver, når grandæknin-
gen skal lægges på plads flere gange i løbet af 
samme måned! 

Af Marianne Fyhring og Birgit Kynde

Tillykke med dåben ønskes:
Louise Crone Hvidbjerg, 24. sept.

Tillykke med vielsen ønskes:
Kelvin og Dorthe Lauridsen, Lodbjerg, 22. okt.

Vi har taget afsked med:
Svend Otto Laurids Jensen, Lodbjerg, 1. okt.
Thora Jensen, Ørum, 25. okt.
( Johan) Launy Worm Jensen, Lodbjerg, 7. dec.
Jens Christian Nørbjerg Larsen, Lodbjerg, 19. dec.
Børge Lykke, Hvidbjerg Vesten Aa, 30. dec.
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kALeNdereN

Onsdag den 29. februar: 
»Er der liv på landet?«
Forfatter Knud Sørensen behøves ikke at præ-
senteres. Som forfatter og skarp iagttager, land-
inspektør og morsingbo kender han Nordvest-
jylland som de færreste. Foredraget vil berette 
om udviklingen i udkantsdanmark igennem de 
sidste 50 år og giver et bud på fremtiden.
Foredraget organiseres i samarbejde med bebo-
erforeningen og folkeuniversitetet. Bemærk at 
foredraget finder sted i februar, og ikke i januar, 
som tidligere annonceret.
Foredraget finder sted kl. 19.30 i konfirmandstu-
en. Kaffe/Te og brød kan købes for 20 kr.

Onsdag den 21. marts: »Østsibirien« 
Else Lynggaard, fortæller og viser billeder fra en 
usædvanlig og oplevelsesrig rejse til det ukendte 
Østsibirien.
Foredraget finder sted kl. 19.30 i konfirmandstu-
en. Kaffe/Te og brød kan købes for 20 kr.

Lørdag den 24. marts: Kirkefestival
Sydthy Provstis Kirkehøjskole indbyder til »Kir-
kefestival« i Svankjær med følgende program:
Kl. 10.00  Gudstjeneste i Hvidbjerg v/ Aa. 
 kirke. Præd. biskop af Københavns
 stift Peter Henrik Skov-Jakobsen.
 Kaffe i forhallen på Svankjær Efterskole.

Kl. 12.00  Spisning på Svankjær Efterskole.

Kl. 13.15  Foredrag ved Københavns biskop:  
 »Er der nogen provokation i Kristus-
 begivenheden?«.

Kl. 14.30  Eftermiddagskaffe.

Kl. 15.00   Hørdum og Skyum kirkes kor under
 ledelse af organist Bente Lind 
 Bliksted.
Kl. 15.50   Afrunding ved formanden for Kirke- 
 højskolen sognepr. Ruth Folmersen

Kl. 16.00   Kirkefestivalen er forbi.

Deltagergebyr kr. 175,00. 
Tilmelding til Sydthy Provsti, Kirkevej 40, 
7760 Hurup eller mail: lei@km.dk, 
senest den 16. marts.

Tirsdag den 25. april: 
»Et liv med højskolesangbogen« 
Kirsten Madsen, vores nye organist, vil byde på 
en musikalsk rejse igennem højskolesangbogen.
Om foredragets indhold skriver hun: 
»Jeg har været heldig: I mit barndomshjem var høj-
skolesangbogen (sammen med Hjemlandstoner) en 
fast   følgesvend. I den to-klassede landsbyskole med 
kakkelovn lærte jeg ikke meget. Men alt er undskyldt, 
for til gengæld stemte læreren hver morgen og til hver 
time sin violin og vi stemte i med en salme. Og da jeg 
senere blev højskolelærer sang vi - slag på tasken - ca. 
30 sange om ugen. 
Da mine to døtre lå i vuggen, og de skulle synges i søvn, 
lå højskolesangbogen på natbordet, så den var let at gri-
be til. Så jeg og de - mener jeg - har været heldige. Og 
hvori består så dette held? Det vil jeg fortælle om den 
25. april… Og der skal naturligvis også synges - ingen 
tvivl om det. Det er sundt for fællesskabet, for eftertan-
ken og for åndedrættet!«.

Foredraget finder sted kl. 19.30 i konfirmandstu-
en. Kaffe/Te og brød kan købes for 20 kr.

foredrAg i sAmArbejde med beboerforeNiNgeN og kirkefestivAL



8

kALeNdereN
tirsdAgskLub

7. februar: »Java-Bach«
Villiam Mortensen fortæller om thyboen
Java-Bach - og bogen om ham.
 
6. marts: »Volontør i Indien«   
Provstivollontør Rikke Berg Christensen for-
tæller om sit ophold i Indien og det skolepro-
jekt,  hun  arbejdede i derude.
 
3. april: »Optakt til påske«       
Vi synger/hører om påsken og slutter med fæl-
lesspisning à 50 kr - tilmelding til Bart.
 
1. maj: »Menneskeskæbner«
Jens Kristian Brander.  

12. juni: Udflugt 
Start fra kirkepladsen kl. 9.00. Vi besøger Dansk 
Nutidsmuseum i Års. Drikker formiddagskaffe 
undervejs, spiser middag sammen på et hygge-
ligt spisested, får eftermiddagskaffe og besøger 
en spændende kirke undervejs.

Tilmelding: senest 1 uge før til Bart
Pris: 275 kr. for hele dagen.
 

Sognenes børnekor

kirkeN på bØrNeHØjde…

familie- og børnevenlige gudstjenester
Søndag den 19. februar kl. 14.00: 
Fastelavnsgudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa 
kirke. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning 
i Svankjær Efterskole, organiseret i samarbejde 
med beboerforeningen.

Søndag den 11. marts: 
Familiegudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa kir-
ke v/ konfirmanderne (børnekoret medvirker).

Søndag den 15. april kl. 10.30: Påskegudstje-
neste med efterfølgende påskeægsjagt i præste-
gårdshaven og kirkefrokost.

børne- og ungdomskor
Børn og unge fra vort pastorat er med i børne- 
og ungdomskoret for  Agger, Vestervig, Get-
trup, Helligsø, Hvidbjerg V. Aa, Ørum og Lod-
bjerg sogne.
Korleder er Vibeke Aarkrogh, og koret øver 
hver onsdag på Vestervig kirkemusikskole, 
kl. 14.00 - 15.00 for børn fra 2. - 4. kl. 
kl. 14.30 - 15.30 for unge fra 5. kl. og op-
efter.

Det er selvfølgelig gratis at deltage. Koret vil være 
med til vores familiegudstjeneste den 15. april. 

Mere info og tilmelding: 
Vibeke Aarkrogh, 

tlf. 51 60 85 89 
eller 97 94 16 85.

8
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syNg dig gLAd! 
koret geNopstår…

fyrAfteNssANg

»Det er så yndigt at følges ad… da er med glæ-
den man dobbelt glad og halvt om sorgen så 
tung at bære«. At kunne synge sammen er ikke 
kun en oplevelse for stemmen og kræs for øre-
gangene, det gør også godt i hjerte og sjæl. Og 
desuden, så skaber det »at gå til kor« sammen et 
værdifuldt fællesskab, hvor man kommer hin-
anden ved.

På trods af navnet ser det ofte ud, som om den 
danske folkekirke er en præstekirke. Til forskel 
fra mange andre kirker og trosamfund er det 
i Danmark kutyme, at kun kirkesangeren og 
præsten har taleret under gudstjenesten.

Helt anderledes står det dog til ved sangen. Den 
danske salmeskat er både smuk, værdifuld og af-
holdt. I salmebogen findes der et poetisk sprog, 
som kan bruges til enhver lejlighed og stem-
ningslag. I salmebogen findes der både lovsange 
og klagesalmer, morgensalmer og aftensalmer, 
fromme bønner og fædrelandsdigte… Salme-
bogen favner bredt, både indholdsmæssigt og 
stilmæssigt. Og den er fuldt ud hvermandseje! 
For »sjunge hver, som sjunge kan«, uanset om 
man er lægmand eller præst eller om man sli-
der kirkebænkene ofte eller noget mere sjæl-
dent. Hvad ville et bryllup være uden »det er 
så yndigt«? Kan en dansk jul overhovedet fejres 
uden at man synger nogle julesalmer rundtom 
juletræet? Eller hvor mange børn er blevet lagt 
i seng til tonerne af »jeg er træt og går til ro«?

Jeg er sikker på, de fleste har nogle yndlingssal-
mer. Og mange har et særligt forhold til nogle 
bestemte salmer. Måske fordi de minder om 
dengang, man var barn. Eller fordi man sang 
dem ved en af sine kæres begravelse. Eller måske 

Derfor vil vi gerne, at koret også må eksistere 
i det nye år. Der er dog lavet lidt om på dag og 
tidspunkt, men vi håber, at det ikke afholder 
nogen fra at være med. Koret mødes frem-
over på torsdage fra kl. 16.30 til kl. 18.15 i 
konfirmandstuen, dog ikke hver første torsdag 
i måneden, hvor der i stedet organiseres fyraf-
tenssang i Lodbjerg kirke. Korets repertoire 
vil favne bredt, efter deltagernes ønske, og alle 
sangglade er hjerteligt velkomne.

gav en bestemt salme lidt fodfæste i en vanskelig 
periode af livet…

Ved fyraftenssange vil vi sætte salmerne 
i fokus, samtidigt med at vi også en 
gang imellem vil lave en afstikker 
til højskolesangbogen. Fyraftens-
sang bliver en rolig stund taget 
ud af den travle hverdag. 

Fyraftenssangen finder 
sted hver første torsdag 
i måneden (undtagen 
skærtorsdag) kl. 
16.30 og varer en 
½ time. 

Hver gang inviteres en 
person fra lokalområdet 
til at udvælge og fortælle 
om en række salmer og 
sange, som har en særlig 
betydning for netop ham/
hende. Formålet er dog først 
og fremmest at synge så meget 
som muligt.

ALLE er hjertelig velkomne, og 
kirkebilen kan naturligvis benyttes. 
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kirsteN mAdseN vores Nye orgANist
I skrivende stund sidder jeg og glæder mig over en 
dejlig helligtrekonger aften i Lodbjerg med fuldsat 
kirke, dejlige fortællinger, smuk solosang og så den 
fine menighedssang kronet med kaffe- og sangsam-
vær hos Birgit bagefter. At virke et sådant sted er en 
livets gave.

Et af de første spørgsmål jeg ofte bliver stillet, når jeg 
taler med folk er: Din accent - hvor kommer den fra? 
og der bliver gættet på Bornholm, Færøerne, Island, 
Sverige og andre afkrogsforslag. Meget sjældent på 
Als. Men alsing - det er det, jeg er. På Als havde 
mine forældre en landbrugsejendom. Her blev min 
tvillingsøster Karen og jeg født som sidste kuld i en 
søskendeflok på 7. Der var ikke meget materielt at 
rutte med. Men der var til gengæld musik og glæde i 
hjemmet: Mine forældre sang fra morgen til kvæld. 
Og når der var samfundsmøde ( ja, sådan kaldtes min 
barndoms indremissionske samværsaftener) så lå min 
søster og jeg i værelset på loftet og lyttede til sangen 
nede fra stuen. Melodierne var så smukke, syntes vi, 
og jeg kan stadig i dag fremkalde dem i erindringen. 
Livet i vores barndomshjem var præget af stor livs-
glæde, og det mørke billede, der ofte bliver tegnet af 
Indremissionen genkender jeg ikke. Jo, vi holdt da 
fri om søndagen. Men det var dejligt. Kortspil gad 
jeg heldigvis ikke. Værre var det med forbud mod 
dans: Det var slemt. Men Karen og jeg fortalte mor 
og far, at danseglæden skyldtes musikglæden. Og så 
fik vi lov. 

I 1968 rejste jeg til Lund, hvor jeg studerede socio-
logi og engelsk på universitetet. Fem skønne år, hvor 
det tit gik vildt for sig. Det var jo de famøse ung-
domsoprørstider - på godt og ondt. Men det var læ-
rerige år for mig, både personligt og fagligt.

I 1973 søgte jeg job på Uldum Højskole og blev 
lærer der. Det var min hemmelige barndomsdrøm, 
der gik i opfyldelse. Mine fem ældre søskende havde 
alle været på først efterskole og siden højskole. Og 
de kom hjem og fortalte så begejstret. Jeg turde ikke 
sige højt, at jeg gerne ville være lærer på et sådant 
sted. Det var jo helt utænkeligt. I vores landsby var 
eksamensskolen på den tid i bedste fald forbeholdt 
lægens og præstens døtre og sønner. Men min søster 
og jeg trodsede den regel og kom i eksamensskolen 
i Sønderborg.

I 1980 blev jeg gift med Mogens. Han var blandt 
meget andet organist. Det var i Ellevang Kirke, hvor 
Kjeld Holm var præst. Hjemme strømmede musik-
ken ud i alle kroge og afkroge. Jeg drev en daghøj-
skole for ældre under FO med mange musikforedrag 
og vores døtre lærte sig at spille henholdsvis fløjte og 
violin. Vi boede i strandkanten i Risskov og familie-
livet havde gode kår her. Men i 1996 døde Mogens 
pludseligt og helt uventet af en blodprop i hjertet. 
Og livet fik en anden drejning.

Efter nogle år solgte jeg vores villa i Risskov og stod 
jeg med et kontantbeløb i hånden. Jeg vedtog med 
mig selv, at jeg ville ære musikfaderen Mogens ved 
at gi et minde til hans efterkommere. Jeg købte det 
smukkeste flygel, jeg kunne opdrive.

Det stod der i stuen og lokkede. Jeg havde ikke spillet 
klaver i lange tider og kunne ikke andet end lidt høj-
skolesange, den obligatoriske Für Elise og lignende. 
I mellemtiden var min yngste datter Naja begyndt 
på Konservatoriet med sin bratsch. Og jeg var dybt 
misundelig: jeg ville også øve, jeg ville også læse 
musikhistorie og have studiekammerater, fordybe 
mig i musikken. Men hvordan skulle det gå til? Mine 
jævnaldrende var jo for eksempel så småt begyndt at 
tænke på efterløn. 

Men så hørte jeg om en kirkemusikskole i Århus, gik 
til optagelsesprøve og kom ind. Stadig uden tanke på 
at blive organist. I mellemtiden havde jeg med døtre-
ne været på den obligatoriske cykeltur, som vi fore-
tog hver sommer på en af de danske øer. Her mødte 
jeg en organist som fortalte, at de altid manglede 
vikarer i sommerperioden. Top! tænkte jeg, jeg vil 
være sommervikar i landsbykirker om sommeren. 
Og så tog jeg skeen i højre hånd og satte foden på 
speederen og kørte til Vestervig og købte et hus og 
startede på Musikskolen der. Jeg havde to år tilbage, 
men efter et år gik jeg til eksamen. Det var mit livs 
stunt. Jeg bestod, og resten kender I…

Jeg fik tilbudt stillingen i de tre små klitkirker i Thy. 
Og det er med taknemmelighed, at jeg træder ind i 
disse smukke kirker for at øve. Ligesom det er med 
let bævende hjerte jeg om søndagen tæller bedeslag, 
vel vidende, at efter niende slag er der ingen vej til-
bage. Nu er du på, Kirsten, og du må gøre det godt. 
Og det vil jeg så efter bedste evne prøve på.

Jeg glæder mig til samarbejdet.
10
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Kontaktoplysninger
Præst:
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28 / Mail: baau@km.dk

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

Graver v. Ørum og Lodbjerg kirker:
Birgit Kynde
Lodbjergvej 39, Lodbjerg, 7770 Vestervig
Tlf.  97 94 80 25 / Mobil: 20 97 09 48
Mail: pky@nst.dk  

Graver v. Hvidbjerg Vesten Aa kirke:
Marianne Fyhring Johansen
Spangbjergvej 4, 7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 62 07 / Mobil: 28 44 63 31
Mail: marianne.fyhring@hotmail.com

Mere info?
Alle kontaktadresser, aktiviteter og guds-
tjenestetider kan ligeledes findes på:
www.sogn.dk/hvidbjergvestenaa
www.sogn.dk/lodbjerg
www.sogn.dk/oerum-thisted

Bart holder ferie i uge 7.

Pastoratets konfirmander: Crispin Ngeruka (20. maj, Svankjær) · Christoffer Sandholt (19. maj, Lodbjerg)
 · Betinna Nielsen  (20. maj, Svankjær) · Maiken Henriksen (17. maj, Lodbjerg) · Linea Olesen (12. maj, Ørum) · 

Joachim Aagaard (20. maj, Svankjær) · Theis Pedersen (19. maj, Lodbjerg).

vore 
koNfir-
mANder

Hvad vil en menighed være, hvis vi ikke 
havde vore konfirmander? Det er en beri-
gelse for os, at der også i år, er nogle unge 
som følger med i kirkens liv. Jeg håber 
vore konfirmander føler, at vi er rigtig 
glade for at de er med.
Konfirmationerne er i øvrigt ikke kun en 
fest for de unge og deres familier. Det er 
en festlig begivenhed for hele pastoratet. 
Derfor er det rigtig dejligt, hvis mange 
»almindelige« kirkegængere kan være med 
til konfirmationsgudstjenesterne.

Plantning af konfirmandernes paradis-
æbletræ efter høstgudstjenesten.

11



aktiviteter
Torsdag den 29. kl. 16.30 - 18.15: Kor.

ApriL

Tirsdag den 3. kl. 14.30 - 16.30:
Tirsdagsklub.

Torsdag den 12. 16.30 - 18.15: Kor.

Onsdag den 18. kl. 19.00: 
Menighedsrådsmøde.

Torsdag den 19. kl. 16.30 - 18.15: Kor.

Tirsdag den 25. kl. 19.30: 
Foredrag: Et liv med højskolesangbogen 
v/ Kirsten Madsen.

Torsdag den 26. kl. 16.30 - 18.15: Kor.

mAj

Tirsdag den 1. kl. 14.30 - 16.30:
Tirsdagsklub.

Torsdag den 3. kl. 16.30 - 17.15: 
Fyraftenssang i Lodbjerg kirke.

Torsdag den 10. kl. 16.30 - 18.15: Kor.

Mandag den 21.: 
Blå Mandag tur med konfirmanderne.

Torsdag den 24. kl. 16.30 - 18.15: Kor.

Torsdag den 31. kl. 16.30 - 18.15: Kor.

Alle aktiviteter foregår i konfirmandstuen med 
mindre andet er noteret.

februAr

Torsdag den 2. kl. 16.30 - 17.15:
Fyraftenssang Lodbjerg kirke.

Tirsdag den 7. kl. 14.30 - 16.30:
Tirsdagsklub.

Torsdag den 23. kl. 16.30 - 18.15: Kor.

Onsdag den 29. kl. 19.30:
Foredrag »Er der liv på landet?« 
v/ Knud Sørensen.

mArts

Torsdag den 1. kl. 16.30 - 17.15: 
Fyraftenssang i Lodbjerg kirke.

Tirsdag den 6. kl. 14.30 - 16.30: 
Tirsdagsklub.

Torsdag den 8. kl. 16.30 - 18.15: Kor.

Torsdag den 15. kl. 16.30 - 18.15: Kor.

Onsdag den 21. kl. 19.30: 
Foredrag om Østsibirien v/ Else Lynggaard.

Torsdag den 22. kl. 16.30 - 18.15: Kor.

Lørdag den 24. kl. 10.00 - 16.00:
Kirkefestival i Hvidbjerg Vesten Aa kirke 
og på Svankjær Efterskole.

Søndag den 25. kl. 19.00:
Syng Påsken ind i Hvidbjerg Vesten Aa 
kirke.

Tirsdag den 27.: 
Konfirmandtræf i Thisted.
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