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

GUDSTJENESTER
FEBRUAR 
Søndag den 3.: Ørum - 9.30 Ruth Folmersen.

Søndag den 10.: Hvidbjerg V.Aa - 14.00.
Familiegudstjeneste. Efterfølgende tøndeslagning på 
Svankjær efterskole. 

Søndag den 17.: Lodbjerg - 14.00 Claus 
Nybo.

Fredag den 22.: Hvidbjerg V.Aa - 20.00 - 
22.15: Natkirke.
 

MARTS
Søndag den 3.: Ørum - 10.30.

Søndag den 10.: Hvidbjerg V.Aa - 11.00 
Jens Munksgaard.

Tirsdag den 19.: Lodbjerg - 19.30: Syng 
Påsken ind.

Palmesøndag den 24.: Hvidbjerg V.Aa - 
10.30. Sognedag. Efter gudstjenesten 
fællesspisning og foredrag v. Hanne Svensmark.

Skærtorsdag den 28.: Lodbjerg - 10.30.

Langfredag den 29.: Hvidbjerg V.Aa - 
10.30.

Påskedag - søndag den den 31.: Ørum 
- 10.30. Efter gudstjenesten åbnes altertavlen i 
Lodbjerg Kirke.
 

APRIL
Søndag den 7.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30.
Familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten fælles-
spisning og påskeægjagt.

Søndag den 14.: Lodbjerg - 10.30.

Søndag den 21.: Ørum - 14.00 Claus Nybo.

Søndag den 28.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30.
 

MAJ
Søndag den 5.: Lodbjerg - 14.00 Claus 
Nybo.

Kristi Himmelfart - torsdag den 9. maj: 
Lodbjerg - 10.30: Konfirmation.

Lørdag den 11.: Lodbjerg - 10.30 
Konfirmation.

Søndag den 12.: Hvidbjerg V.Aa - 10.30 
Konfirmation.

Pinsedag søndag den 19.: Lodbjerg - 6.00
Hvidbjerg V.Aa - 10.30.

Søndag den 26.: Ørum - 10.30.

FEBRUAR
MARTS
APRIL

MAJ12
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NOGET OM KÆRLIGHED 
OG FALDNE GLORIER…

EN FALDEN GLORIE...
Skandale! Gudsbespottelse! Da Max Ernst i 
1926 valgte at vise sit maleri »Jomfru Maria rev-
ser barnet Jesus foran tre vidner« ved den årlige pa-
risiske kunstudstilling Salon des indépendants, 
vakte billedet med det samme stor forargelse. 
Kritikken haglede ned over 
kunstneren og efter et stort pres 
fra især den katolske kirke, blev 
værket fjernet fra udstillingen og 
kunstneren irettesat.

At kristne havde vanskeligheder 
med maleriet er forståeligt. Pud-
sigt nok rettede kritikken sig 
ikke så meget mod selve revsel-
sesmotivet. Nej, anstødsstenen 
for den ophidsede offentlighed 
var frem for alt det faktum, at 
Max Ernst havde vovet at male 
Jesus med en glorie, der er faldet 
ned på jorden.

Tankevækkende. Vi er blevet 
noget mere tykhudede, hvad 
blasfemi angår. Vi har øjensynligt andre priori-
teringer end dem, man havde dengang i 20’erne. 
Blasfemi ser vi som noget, der er mindre alvor-
ligt end at underskrive en dækningsløs check. 
Og børnemishandling derimod ryster os - med 
rette - en del mere end en falden glorie.

Max Ernst vidste, hvad han gjorde. I sine erin-
dringer skriver han om, hvordan hans far - en 
amatørkunstner - meget gerne brugte ham som 
model for barnet Jesus. Samtidigt tøvede den 
samme far ikke med at behandle ham hårdhæn-
det, hvis han havde lavet en drengestreg.

Netop denne erfaring - den skuffende spæn-
ding mellem ideal og virkelighed - mellem det 
kristne bud om kærlighed og dagligdagens rea-
liteter - udgjorde baggrunden for Max Ernsts 
udskældte maleri. For forkynder Kristendom-

men virkelig en kærlig Gud? 
Handler Kristendommen først 
og fremmest om at elske Gud og næsten? Hvor-
for jager den samme Gud så sin egen søn ind i 
døden på korset? Hvorfor sender denne kær-
lighedsfulde Gud nogle af sine mennesker til 
helvedes evige flammer? Hvorfor er der sket så 

meget ondt (hekseforfølgelser, 
krig, slaveri) - i Guds navn? Og 
- endeligt - hvorfor reagerede 
den samme kirke så aggressivt 
på et »uskyldigt« maleri i 1926 
- mens den fortiede så meget an-
det, hvor uretfærdigheden mod 
lidende var større?

KÆRLIGHED
Kærlighed. Findes kærligheden? 
Mon ikke de fleste meget pas-
sende bliver lidt ydmyge over-

Handler Kristendom-
men først og frem-

mest om at elske Gud 
og næsten? Hvorfor 

sender denne kærlig-
hedsfulde Gud så nogle 

af sine mennesker til 
helvedes evige flam-
mer? Hvorfor er der 
så sket så meget ondt 

(hekseforfølgelser, 
krig, slaveri) - i Guds 

navn?
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Kærlighed er ikke 
en abstrakt idé eller 

en flygtig følelse. 
Kærlighed er en gen-
nemlevet virkelighed. 

Den udfolder sig i 
en livshistorie - i en 

historie, der både 
indeholder fiasko og 

succes.

for dette store ord, og mon ikke der ligger en 
overbelastning i den forventning, ordet tit gi-
ver os? For tidligere generationer var (kristen) 
kærlighed først og fremmest et spørgsmål om 
vilje. En kristen pligt. Caritas fremfor eros. At 
elske var ikke så meget at følge en følelse, der 
kunne mærkes indeni, som det var at have den 
andens ve og vel for øje. Begær - følelser - var 
fordækte - uberegnelige. Alle mulige love og 
regler (den klassiske ægteskabsmoral) skærmede 
familien, hvis overhoved var faderen, og hvis 
hjerte var moderen. I Luthers lille katekismus 
står der f.eks. om det fjerde bud 
(om at ære sin far om mor): »Vi 
skal frygte og elske Gud, så vi ikke 
ringeagter vore forældre og foresatte 
eller gør dem vrede, men ærer, tjener, 
adlyder, værdsætter og agter dem«. 
Den overleverede orden og mo-
ral skulle respekteres – om nød-
vendigt med truslen om Hel-
vedes flammer som garant for 
overholdelse.

I dag ser det anderledes ud. Hel-
digvis. Respekten for den men-
neskelige frihed er en landvin-
ding. Og kærlighed er frem for alt et spørgsmål 
om følelser, men samtidigt kan følelser være 
flygtige. Mere end en fjerdedel af alle danske 
børn vokser op i en familie, hvor mor eller far 
mangler. Og mange mærker, hvor svært det er 
at leve op til de (alt for) høje forventninger til 
(ideal) familien, hvor ethvert medlem af fami-
lien skal kunne udfolde sig og der samtidigt skal 
være en varm omsorg og kærlighed, der binder 
familiens medlemmer sammen. Det romantiske 
ideal og dagligdagens slid kan tit ligge lidt langt 
fra hinanden...

Kærligheden er skrøbelig. »Når to mennesker 
elsker hinanden, så kan det kun ende ulykkeligt«, 
sagde Ernest Hemingway engang. Selvom de 
elsker hinanden til det sidste, så efterlader den 
enes død en smerte hos den anden, så ulykken 
er indbygget. Sorg og smerte er en del af vores 
liv - af vores kærlighed. Og kærlighed er ikke 
en abstrakt idé eller en flygtig følelse. Kærlighe-
den er en gennemlevet virkelighed. Den udfol-

der sig i en livshistorie - i en historie, der både 
indeholder fiasko og succes - fald og oprejsning 
- erfaringer af tab og berigelse.   

RÆVESTREGER
Som næsten alle historier er også børnebogen 
»Den Lille Prins« en kærlighedshistorie. I det 
forunderlige eventyr elsker den lille prins en 
ret lunefuld rose, der vokser på prinsens mini-
planet. Prinsen vander rosen og beskytter den 

mod vinden med en læskærm, 
og om natten putter han en fin 
glasklokke over den, så den 
ikke skal fryse og blive forkølet. 
Kærlighedsgerninger. Men da 
prinsen en dag fanger rosen i en 
løgn, begynder han at tvivle. Pa-
radiset krakelerer. En ganske lille 
løgn - men alligevel begyndelsen 
på, at forholdet mellem de to går 
i stykker. Prinsen vælger at for-
lade rosen og sin planet, drage 
rundt i himlen og på jorden på 
jagt efter nye, bedre venner.

Stor er den lille prins’ overraskelse, da han på 
sin vej gennem universet møder mange andre 
roser. Troen på, at den lille rose på hans planet 
var noget unikt, noget ganske kostbart, brister. 
»Jeg troede, den var den eneste, og følte mig rig, og så 
er det bare en ganske almindelig rose, jeg ejer«, hulker 
han. Men et møde med en ræv får prinsen til at 
skifte mening.

Ræven spørger, om han ikke godt vil gøre den 
tam. Det udtryk kender drengen ikke, men ræ-
ven forklarer, at det er et ritual, der indebærer, 
at man »knytter bånd«. »Endnu«, siger ræven, 
»betyder du ikke andet for mig end en lille dreng, mage 
til hundrede tusinde andre små drenge. Jeg har ikke 
brug for dig, og du har heller ikke brug for mig. For 
dig er jeg bare en ræv, mage til hundrede tusinde andre 
ræve. Men hvis du gør mig tam, så vil vi få brug for 
hinanden. Så bliver du den eneste i verden for mig, og 
jeg bliver den eneste i verden for dig«.
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Ræven lærer prinsen, hvad kærlighed er. En 
kærlighed, som måske får en til at græde og 
savne, når der skal tages afsked. Men samtidigt 
en kærlighed, hvor man vinder noget uende-
ligt kostbart. Overfor de mange roser på jorden 
konstaterer prinsen: »I ligner slet ikke min rose. 
[…] I er slet ingenting endnu, for 
ingen har gjort jer tamme […] Man 
går ikke i døden for jer«.

Senere, da prinsen og ræven ta-
ger afsked med hinanden, betror 
ræven ham: »Det er den, tid du har 
spildt på din rose, der gør den så be-
tydningsfuld. Du må aldrig glemme 
den. Du har for evigt ansvaret, fordi 
du har gjort den tam«.

»Den lille prins« er et eventyr med et dybt, men-
neskeligt indhold. Kærlighed begynder med »at 
være der« for den anden. Det begynder med, at 
man »spilder tid« på hinanden. At man bærer og 
bærer over med hinanden. Det er den største 
gave, vi kan give hinanden. Kærligheden får et 
menneske til at eksistere. Man går måske endda 
i døden for den, man elsker!

»SKYND DIG AT FÅ NOGET, DU KAN BLI-
VE ULYKKELIG OVER!«
Og samtidigt findes kærligheden kun i den hi-
storie, der både indeholder fald og oprejsning. 
Det er en historie fyldt med fiaskoer. Eller som 

Johannes Møllehave - ved tan-
ken om, at kærlighed ofte fører 
til ulykke, tab og smerte - ud-
brød: »Skynd dig at få noget du kan 
blive ulykkelig over!«.

Sammen med konfirmanderne 
og nogle forældre besøgte jeg 
i efteråret kunstmuseet AROS 
i Århus, og dér så vi bl.a. et 
kærlighedsværk af New York 

kunstneren Tony Matelli (f. 1972). Værket fra 
2005 har to navne, som netop udtrykker den 
dobbelthed, der findes i kærlighed: Fucked and 
Couple. I et hyperrealistisk formsprog, som 
minder om tegneseriestil, rammes et kærestepar 
i hovedet af et Steinway flygel, men til trods for 
dette er de stadig fremadstormende - sammen 
- og værket bliver et billede på kærlighedens 
styrke i et moderne samfund, hvor samfunds-

strukturen konstant truer 
parforholdet. Billedet ba-
lancerer på grænsen mellem 
uhygge og humor. Parret er i 
sandhed »fucked«, men holder 
stædigt hinanden i hånden 
under en parole, der er tato-
veret på mandens overarm: 
»True Love Forever«. 

Billedet mindede mig om li-
delseshistorien. Jesu lidelses-
historie kaldes også passionen. 
Et ord, som på én gang bety-
der lidenskab og lidelse. Jeg 
holder meget af denne dob-
belthed, for den inviterer os til 
at forstå Jesu livshistorie netop 
som en ganske menneskelig og 

Den kærlighed, der er 
vores, så u-hellig og 

fucked, som den ofte er, 
er nøglen til at møde 
det mest kostbare og 

hellige.

(fortsættes side 19)
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DET MODERNE 
SAMFUNDS ENSOMHED
Foredraget ved Bjarne Lenau Henriksen den 
22. januar er desværre blevet aflyst pga. dennes 
sygdom. Her bringer vi dog med forfatterens til-
ladelse en kronik, der tidligere har været bragt i 
Kristeligt Dagblad. Vi håber, at Bjarne Lenau 
Henriksen på et senere tidspunkt vil komme på 
besøg i vore sogne.

Det moderne samfunds Ensom-
hed kender ingen grænser og den 
er ikke kræsen. Der er intet men-
neskeliv, der er den fremmed: 
den lever sig ud blandt børn og 
unge, den er en flittig gæst på ple-
jehjemmet, den stortrives blandt 
udstødte mennesker, den elsker 
de psykisk syge – især når de er 
udskrevet fra sygehuset, den lever og vokser sig 
større i flere og flere danske familier og følger 
lystigt normaldanskerne i deres forsøg på at rea-
lisere deres velstillede overflod.

Ensomheden danner par med Tiden. De to står 
godt til hinanden, når de går hånd i hånd ned 
gennem menneskelivet for at alliere sig med Li-
gegyldigheden. Når de tre mødes, sker der no-
get: Tiden taber ikke en brøkdel af et sekund 
af sig selv, mens den suser af sted i én endeløs 
uendelighed. Intet menneske kan se Tiden. For 
den er væk, før den er kommet. Sådan er det 
hele Tiden. Alligevel fylder den på en uhyggelig 
måde menneskelivet helt op, selv om den aldrig 
er til stede. Og mennesket på sin side jagter Ti-
den med en halsløs hurtighed, det slet ikke er 
skabt til.

Det kan Ligegyldigheden godt lide. For med 
den fart Tiden har på, bliver menneskelivet hur-
tigt ligegyldigt. Tidens utrolige hast hindrer 
menneskene i at stoppe op og være grundigt til 
stede i hinandens liv.

Tiden tillader 
kun mennesket 
at være flygtigt sammen med sig selv. Andet 
er der ikke Tid til. Og det er der heller ikke 
en gang. Tiden fjerner også mennesket fra sig 
selv. Mennesket får ikke Tid til at gå langsomt 
i dybden med livet. For det moderne samfunds 

menneske trues af Tidens kroni-
ske krav om at følge med. Det er 
ikke altid ganske klart for men-
nesket, hvad det skal følge med 
i. Men konsekvensen er klar: der 
er ikke Tid til at leve med, lide 
med, sørge med, glædes med de 
mennesker, der ligger lige foran 
os, og som vi reelt kunne snuble 

over, hvis altså ikke det var fordi Tiden får os til 
at skøjte hen over dem.

Det moderne samfunds Ensomhed lever højt 
på Tidens menneskesyn: menneskets skal først 
og fremmest kunne fungere hurtigt, effektivt 
og problemløst. Mennesket skal være frit, selv-
stændigt og uafhængigt. Det må ikke ligge no-
gen til byrde. Og da ethvert menneske - ifølge 
Tidens ånd - skal være privat ansvarligt for sig 
selv og sit eget liv, er der heller ikke nogen ind-
lysende grund til at bruge Tid på andre men-
neskers liv. De kan i stigende grad bare tegne 
private forsikringer mod mange former for livs-
modgang, hvis altså ellers de har råd til det. Har 
de ikke det, er det jo nok deres egen skyld. Så 
det er ganske Ligegyldigt.

Andre mennesker har primært gyldighed, så 
længe de kan gavne mig og mit liv. Det moder-
ne samfunds Ensomhed lever højt på, at men-
nesket mere er en funktion end en person. Det 
funktionalistiske menneskesyn fremmer den 
snævre individualisme og giver sig ikke Tid til 
de værdier, et forpligtende og gensidigt fælles-
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Det moderne samfunds 
Ensomhed er ikke 

kræsen. Der er intet 
menneskeliv, der er 

den fremmed.
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skab bygger på. Så Ensomheden blomstrer i det 
danske højteknologiske samfund. Den går ind 
og ud, hvor den vil. Og har masser af Tid til det.

Ensomheden krakelerer først, 
når Tiden tages til fange af Evig-
heden. Evigheden gør Tiden så 
uendelig lille. Evigheden ræk-
ker nemlig langt ud over Tiden 
og sætter menneskelivet ind i 
det uendelige perspektiv, som 
hedder Guds Kærlighed. Og 
Guds Kærlighed kender hel-
ler ingen grænser. Den er heller 
ikke kræsen. Der er heller ikke 
noget menneskeliv, der er den fremmed. Sam-
men med Troen og Håbet går Guds Kærlighed 
ind i det mest forpustede, forjagede og ødelagte 
menneskeliv og siger: lev livet langsomt med 

6

Tiden tillader kun 
mennesket at være 

flygtigt sammen med 
sig selv. Andet er der 

ikke Tid til.

 Et vejskilt fra Als. Ensomhed: 
et godt sted at besøge, men et trist 
sted at slå sig ned…

alle dine fejl og nederlag. Dit liv er Guds liv. 
Både på overfladen og i dybden. Både på godt 
og ondt. Derfor er du aldrig alene med din en-

somhed. Den tilhører Gud. Lige 
som alt andet i dit liv. 

Bjarne Lenau Henriksen

OPHOLD I THY
Efter et antropologisk feltstudieophold i Svankjær og Lyngby sender Maria Koch 
Jensen denne hilsen til pastoratets beboere. Vi ønsker Maria fortsat held og lykke 
med projektet og håber, at hun på et tidspunkt vil præsentere resultaterne i vore 
sogne. 

Jeg har i løbet af efteråret 2012 haft fornøjelsen af at tilbringe ti uger i Svankjær og Lyngby. 
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke for den utroligt hjertelige imødekommenhed, som 
jeg er blevet mødt med alle vegne. Jeg kunne kun have ønsket, at mit ophold havde varet 
endnu længere, da jeg ikke har haft mulighed for at nå rundt til alle, hvor end jeg gerne ville.

Det har på alle måder været en berigende oplevelse - Svankjær og Lyngby vil for altid have 
en særlig plads i mit hjerte.

Med ønsket om et lykkebringende 2013 til Jer alle,
Maria
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DET NYE MENIGHEDSRÅD
I november konstituerede det nye menighedsråd sig. 
Med en gennemsnitsalder på lidt under 50 år er det 
sandsynligvis Thy’s yngste menighedsråd. Der mang-
ler dog ikke erfaring, for fem ud af menighedsrådets 
ni valgte medlemmer har allerede erfaring med hver-
vet og dets opgaver. Det nye menighedsråd er valgt for 
en fireårig periode, som byder på mange udfordringer. 
Kirkebladet har derfor bedt de forskellige menigheds-
rådsmedlemmer om at komme med deres målsætninger 
for den kommende periode.
Ulla, Jørn og Monika er valgt for Lodbjerg sogn, 
Ethel, Jan og Freddie for Ørum sogn mens Jens, Jette 
og Poul repræsenterer Hvidbjerg Vesten Aa sogn i det 
nye menighedsråd.

ULLA HILLIGSØE
»Når jeg har sagt ja til yderli-
gere en periode i menighedsrå-
det - som jeg indtil videre har 
været en del af i 16 år - skyldes 
det bl.a., at vi skal kæmpe for 
at bevare vores præstestilling 
tilknyttet vore tre kirker - så vi 

kan bevare det rige og positive kirkeliv, vi har 
nu. Kirken skal fortsat være en rummelig kirke, 
som er vedkommende og nutidig. 
Kirken har en stor betydning for vores pastorat 
- så det er af stor betydning, at vi fortsat har vo-
res egen præst tilknyttet pastoratet. Jeg synes, at 
det taler sit tydelige sprog, at vi fortsat skal have 
vores »egen« præst, når perioden for præsteem-
bedet udløber 1.10 2015.
Jeg ønsker, at være med til at bevare vores kirker 
og de aktiviteter, der er i forbindelse med kir-
ken som et godt sted for menigheden«.

JØRN KJÆRGAARD 
PEDERSEN
»Efter 4 år i menighedsrådet med 
mange spændende og interes-
sante opgaver, såsom ansættelse 
af ny præst og ombygningen af 
præstegården, havde jeg ikke 

svært ved at sige ja til endnu en periode.
I den kommende periode skal vi især arbejde for 
en forlængelse af præstestillingen ved vore sog-
ne. Dette vil jeg gerne medvirke aktivt til, så vi 

også i fremtiden har kirken som samlingspunkt 
for aktiviteter i vore små sogne. Ellers tror jeg, 
det kan blive svært at opretholde det gode me-
nighedsliv vi har. Derudover vil jeg også gerne 
medvirke til, at menighedsrådet i samarbejde 
med andre foreninger kan bidrage til aktiviteter 
til glæde for alle«.

MONIKA HVIID HENRIKSEN
»Det vigtigste for mig er, at vi bi-
beholder vort gode og aktive kir-
ke liv for alle aldre i vore 3 sogne. 
Vi skal bevise, at vi er berettiget 
til at beholde en præst på halv tid, 
når de fire år, som vi er blevet lo-
vet i første omgang, er gået«.

ETHEL MARKUSSEN
»Personligt holder jeg utroligt 
meget af alle vore tre kirker. Jeg 
ser dem som en helhed og for-
binder dem med stor rummelig-
hed og et dejligt virke for alle i 
vort pastorat. Sådan skal det, i 
mine øjne, stadigvæk være, og 
det er min vision, at vore gode 
traditioner skal holdes i hævd. Nye tanker og 
tiltag er uundgåelige, men de skal gå hånd i 
hånd med det velkendte«.

JAN OLESEN
»Egentligt synes jeg, det gamle 
menighedsråd har gjort det 
godt. Når jeg skal nævne nogle 
målsætninger for de kommende 
år, så vil jeg især bestræbe mig 
på et godt sammenhold de tre 
sogne imellem, en bibeholdelse 
af de tre sogne og en fastholdelse 
af præsteembedet i vort pastorat«.

FREDDIE
»Jeg ønsker at bevare de aktiviteter, vi har, men 
samtidigt ønsker jeg også at udbygge dem. Det 
skal være i form af mere for de helt unge, fast-
holdelse af de unge der er konfirmeret. Desuden 
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vil jeg arbejde for, at der vil 
blive mere i menigheden, hvor 
alle aldersgrupper er fælles, til 
gudstjenester og andre arrange-
menter.
Vi har og har haft stor tilslut-
ning til vore gudstjenester 
m.m., men vi må ikke sætte os 

hen i sofaen og glæde os over det. Vi må fortsat 
arbejde for, at endnu flere, der er medlemmer af 
folkekirken i vore sogne, også vil finde vejen til 
kirken. Ja, også de der endnu ikke er medlem-
mer af folkekirken. Vi har alle et stort ansvar for 
det vil lykkedes.
Hvis kirken (menigheden) ikke var betydnings-
fuld, ville Jesus aldrig have grundlagt den. Kir-
ken blev ikke alene grundlagt af Jesus, men den 
blev også vejledt af ham til at »gå ud i alverden og 
forkynde evangeliet«. Til sidst siger han: »Og se, jeg 
er med jer alle dage indtil verdens ende«. (Matt. 28, 
20). Som lægmand vil jeg de næste fire år arbej-
de for ovenstående i vore sogne. Uden synlige 
resultater vil det nok blive svært for os at bevare 
præsteembedet. Vi lever desværre i sogne med 
flere ældre end unge. Det gør jo, at kurven helt 
naturligt går nedad, hvis vi ikke formår at få den 
rettet op«.

JENS SAND MØLLER OG POUL CHRISTENSEN
»Ved sidste menighedsrådsvalg 
valgte vi at skrive et lille »valg-
program«, som vi gerne vil gen-
tage her. Vi stillede op til me-
nighedsrådet fordi vi gerne vil 
arbejde for:
• at styrke sammenholdet i   
 vores Klitsogne.
• at kæmpe for at vi kan   
 beholde vores præst.
• at udbrede det kristne   
 budskab.
• at værne om de svage og 
 ensomme.
• at styrke arbejdet med børn  
og unge.

• at bruge vores sognehus til: socialt samvær,  
 underholdning/oplysning, fordybelse, mø-
 devirksomhed/foredrag/tirsdagsklub/kor,  
 undervisning. For os er det vigtigt, at dette  
 sker ud fra det kristne budskab. Samtidig er  

 vi også åbne for, at sognehuset udlejes (ifølge  
 sognehusets vedtægter).
• at bevare vore kirker og styrke menigheden«.

JETTE ANDERSEN STÜKER
»Jeg blev døbt maj 1970, kon-
firmeret maj 1984 og gift med 
Flemming juni 2000. Vi har 3 
børn: Signe blev døbt juni 2002, 
Freja juni 2005 og Asbjørn ja-
nuar 2009. Marts 1988 blev min 
bedstemor begravet og marts 
2010 blev også min far begra-
vet. Alle disse skelsættende, betydningsfulde 
begivenheder i mit liv har taget udgangspunkt 
i Hvidbjerg v. Aa Kirke - og altid er jeg gået 
derfra med ro i sindet, glæde og/eller trøst! Det 
betyder meget for mig - og bl.a. derfor har jeg 
sagt »ja-tak« til at være i menighedsrådet: Jeg 
vil meget gerne være med til at bevare klit-
sognekirkerne, de velholdte kirkegårde og det 
nye Sognehus ved - selvfølgelig ved hjælp af 
de dygtige ansatte - at være med til at fylde det 
med nærværende og vedkommende liv, hvor vi 
alle kan finde ro, glæde og trøst. Det sociale liv 
er også med til at bevare sammenholdet i vort 
lokale samfund. Jeg sætter pris på, når orglet 
akkompagneres af violinspil til Juleaftensguds-
tjeneste, når børnene deltager med Lucia-optog 
og sang, når vi hører Bibelens ord - både på den 
helt traditionelle måde - men engang imellem 
også på en anderledes måde: f.eks. som da Tante 
Andante berettede om Skabelsen, eller hvor den 
barmhjertige samaritan blev iscenesat først i 
kirken af Jens Jødal, og senere med os selv som 
aktører i præstegårdshaven! Nyder når børnene 
bærer »Guds gaver« ind til høstgudstjenesterne, 
når børnene er klædt ud til fastelavnsgudstjene-
sten. Når vi i maj/juni i Lodbjerg Kirke synger 
Lille Idas sommersang så blomsterne kommer 
frem og når vi er med til at plante træer på kir-
kegården! Værdsætter også når Vibeke Aarkrogs 
børne- og pigekor deltager med deres smukke 
korsang - og i det hele taget at lytte til præstens 
vise ord og være med til at synge salmerne sam-
men med resten af menigheden! Håber alt dette 
vidunderlige kan få lov at fortsætte i Klitsog-
nene - gerne krydret med lidt nye ideer! For at 
få lov til at beholde vores præst, kræver det jo, at 
vi deltager aktivt i det kirkelige liv«.



99

MED FINGEREN PÅ PULSEN 
– HISTORIEN OM JETTE OG JENS MØLLER

Den store bredskuldrede labrador retriever 
tog pænt imod mig, da jeg kom inden for hos 
Jette og Jens Møller på gården 
Sandholt syd for Svankjær. Ef-
ter at Bølle og jeg havde hilst 
imødekommende på hinanden, 
listede den stille og roligt hen 
til sin kurv. Det er sandelig ikke 
en selvfølge, at hunde er mig 
venligt stemt, så jeg er altid på 
forhånd skeptisk. Som hunde så 
deres mennesker…
Jens har en gang foræret mig en 
sæk sukkerroer, som jeg en hård vinter brugte 
til rådyrfoder. Hans gode hensigter tvivler jeg 
derfor ikke på, og da jeg ydermere kender hans 
forældre, som folk, der aldrig kunne gøre en kat 
fortræd, vil jeg til enhver tid sige god for Jens. 
Af hans fire søskende kender jeg kun Gitte. Hun 
er gæv, og det formoder jeg også gælder for de 
andre tre. 
Jette kender jeg bedst fra lægehuset i Vestervig, 
hvor hun efter en del år som sygeplejerske har 
fingeren på pulsen. Grundlæggende er Jette 
altså okay, men hun har det med at gå og stikke 
nåle i arme og ben på mig, og hvis der er noget, 
jeg ikke er vild med, så er det de der nåle. Jeg 
fik for noget tid siden en visdomstand trukket 
ud hos tandlægen i Bedsted. Det var dog værre.

Der falder ro over en, når man besøger Jette 
og Jens. Det er velgørende. Hvem kender ikke 
dette at komme inden for i et hjem, hvor man 
måske nok bliver budt velkommen, men hvor 

man lynhurtigt får en fornem-
melse af, at nu gælder det om at 
navigere rigtigt, for der er hajer 
i farvandet. Hos Jette og Jens er 
der hverken hajer i farvandet el-
ler køer på isen. Der kan snakkes 
frit fra leveren. Ligefremt og lat-
terkroget.

SPROGET SLUTTER SOM 
EN HANDSKE

Det viser sig, at Jette og jeg begge har sønden-
fjords baggrund, så rent sprogligt føler vi os 
forbundne. Ingen af os siger »en lukk«, når vi 
snakker om »en fenn«. Vil vi sige »a«, så siger 
vi virkelig »a«, og ikke »æ«, som de vaskeægte 
thyboer ynder at sige. På Mors, hvor de snakker 
morsingbomål, som er en slags variant af thy-
bomål eller vice versa, siger man »a« lige som vi 
andre. Det har både Jette og jeg bemærket, og vi 
respekterer det. 
Skønt Jette har boet 16 år i Thy, og i endnu flere 
år har været gift ind i en thybofamilie, erklæ-
rer hun med fynd: »Der er virkelig vendinger i 
thybomålet, som jeg aldrig kommer til at bru-
ge. Udtrykket »en te daws« hører således ikke 
til mit aktive ordforråd. På Bækmarksbroegnen 
var der ingen, der om en trillebør sagde «en 
boer«. Nej vi sagde »en støwt«, for så vidste alle, 
hvad der var tale om«.

DE TRE DØTRE PÅ AGERGÅRD
Jens og Jette traf hinanden, da Jens tjente på 
Agergård nær Bækmarksbro for snart mange år 
siden. Gården var og er ejet af Jettes forældre. 
De har tre døtre, hvoraf Jette er ældst. Nu er 
landbruget droslet en smule ned på Agergård, 

 Hos Jette og Jens er 
der hverken hajer i 

farvandet eller køer på 
isen. Der kan snakkes 
frit fra leveren. Lige-
fremt og latterkroget.

Af Villiam Mortensen
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men under Jettes opvækst var der god gang i 
gården med karle til pasning af mark og stald.
Jette fortæller, at hun og hendes søstre bl.a. hjalp 
til i høstens tid, når der var travlt, »men vi var 
jo piger« fortsætter hun forklarende og tilføjer 
»Jo, vi fik da lært at køre traktor alle tre«. Jettes 
ene søster er læge og gift med en 
politibetjent. De bor med deres 
to børn i Halgård ved Holstebro. 
Den anden søster er sygeplejer-
ske ligesom Jette. Hun og hendes 
elektronikuddannede mand bor i 
Randers med deres tre børn. 

VERA OG JØRGEN GIVER 
ET NAP MED
I juli 1996 overtog Jens og Jette 
Sandholt efter Jens’ forældre, 
Vera og Jørgen Møller, som da havde drevet 
den i 35 år. To år forinden havde Vera og Jørgen 
købt Herluf Poulsens ejendom i Hedegårdene. 
Vera og Jørgen er vel egentlig pensionister nu, 
men en tidlig forårsmorgen skal det ikke for-
hindre Jørgen i at starte traktoren for at pløje 
hos Jens. Sådan en dag indstiller han først arbej-
det tids nok til, at han kan nå at slumre ind ved 
den sene TV avis. 
Det passer Jørgen godt at hjælpe til ved land-
bruget, uden at han skal have bøvlet med det 
evindelige papirarbejde, som ofte plager ældre 
bønder, så de er lige ved at gå ud af deres gode 
skind. Vera har gennem årene glad og gerne 
været babysitter for Jens og Jettes tre børn. Fra 
særdeles velunderrettet kilde ved jeg, at der på 
Veras køleskab sidder en seddel, hvorpå der står: 
»Hvis jeg vidste, børnebørn var så sjove, havde 
jeg fået dem først«. Jette er den, der i det daglige 
står for taxakørslen, når børnene om eftermid-
dagen eller aftenen skal til fritidsaktiviteter i 
Bedsted, men er hun en dag ikke til disposition, 
er det ofte Vera, der sætter sig bag rattet. 

I 2007 SKETE DER TING OG SAGER
Da Jens overtog roret efter faderen, var der et 
halvt hundrede køer med opdræt på gården. I 
flere år kørte Jens støt og roligt videre med be-
driften efter de spor, som forældrene havde lagt 

ud, men en aften i foråret 2007 ringede Jørgen 
Dalgård fra Sølystvej i Spangbjerg og spurgte 
Jens, om han ville være med til at købe Morten 
Gramstrups driftsbygninger i Brogård, som var 
til salg, efter at Mortens jord var blevet solgt til 
anden side. Der var nylig installeret moderne 

malkerobot på gården, og prisen 
kunne forhandles på plads. Efter 
betænkningstid var Jette og Jens 
med på ideen, og der blev hand-
let i september måned samme år. 
Jørgen Dalgård rykkede ind i 
stuehuset, hvor han stadigvæk 
bor, og malkebesætningen er i 
dag på 170 køer. Opdrættet af 
kvier sker i stalden på Sandholt. 
Driftsfællesskabet mellem Jens 
Møller og Jørgen Dalgård er op-

rettet efter de love og regler, som gælder for et 
interessentskab (forkortet I/S). Jens forklarer, 
at et interessentskab egentlig fungerer som en 
form for ægteskab mellem to, idet forudsætnin-
gen for at begge ordninger fungerer tilfredsstil-
lende, er, at de to parter er villige til at indgå 
kompromiser. Indgåelse af ægteskab fordrer 
ikke det store papirarbejde, men ved indgåelse 

Indgåelse af ægteskab 
fordrer ikke det store 

papirarbejde, men ved 
indgåelse af interes-

sentskab, skal alt 
skrives ned til mindste 

detalje…
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af interessentskab, skal alt skrives ned til mind-
ste detalje… Interessentskabet Brogård I/S ejer 
kreaturer og maskiner. Det er desuden Brogård 
I/S, som står for den daglige drift og indkasserer 
udkommet. Jens og Jørgen ejer fortsat hver de-
res respektive gårde.

KENDTE HINANDEN PÅ FORHÅND
Jørgen tager sig først og fremmest af staldar-
bejdet, og Jens står for markarbejdet, men ar-
bejdsmæssigt er grænserne flydende. Fra begyn-
delsen har de to landmænd været enige om, at 
de ikke vil udføre markarbejde om søndagen. 
Hvad andre gør, kerer de sig ikke om. 
Før driftsfællesskabet indledtes, kendte de to 
unge landmænd hinanden rigtig godt. De har 
været spejdere sammen. De har været sammen 
i KFUM og K, og i landbrugsmæssig sammen-
hæng har de været i samme ERFA gruppe. 
Efter 5 års samarbejde, tror Jens stadigvæk på 
projektets bæredygtighed, men skulle det vise 
sig nødvendigt at opløse Brogård I/S, er alt som 
nævnt skrevet ned, så selv den sidste skovl eller 
kost ikke skulle kunne udgøre en kilde til ufor-
dragelighed.

BESLUTNINGSPROCESSEN
Jette fortæller, at Jens og Jørgen er dem, der 
træffer beslutningerne vedrørende landbruget. 
»Skal der købes ny traktor, er det deres beslut-
ning og ikke en beslutning, jeg som sådan blan-
der mig i«, fortæller hun. »Men jeg passer jo 
interessentskabets regnskab, og ad den vej kan 
jeg følge med i, om det hele går i den rigtige ret-
ning«, fortsætter hun med et smil. Jette er selv-
lært som regnskabsfører, men med et godt EDB 
program og med supervision fra Landbocentret 
går det udmærket.

BESTYRELSESPOSTER
Jens Møller har i en halv snes år siddet i DLGs 
bestyrelse i Stagstrup. Da Hvidbjerg Ørum 
Sparekasse eksisterede, sad han en del år i dens 
bestyrelse. Det ærgrer ham, at egnens små pen-
geinstitutter forsvinder, men han indser, at de 
ikke længere har en fremtid. Dette skyldes bl.a., 

at kravet til indsigt i love og paragraffer i samme 
grad gælder for små som for store institutter.
Jette sidder p.t. i skolebestyrelsen på Bedsted 
skole og har tidligere siddet i bestyrelsen i såvel 
Bedsted KFUM og K som i Bedsted Gymna-
stikforening.

JETTE OG JENS` BØRN
Nu må vi ikke glemme Jette og Jens` børn. Dem 
er der tre af, men jeg traf kun den 10 årige Jes-
per, som boltrer sig i 4. klasse på Bedsted skole. 
Christian på 13 år går i 7. klasse på Hurup skole, 
men han skal konfirmeres hos Bart til foråret, 
så han går til konfirmationsforberedelse i disse 
måneder. Charlotte på 16 år er for en tid rejst 
hjemmefra, idet hun på andet år er på efterskole 
i Nørre Nissum. Børnene hedder lige som Jette 
Agergård til mellemnavn efter hendes føde-
hjem. 

DET KIRKELIGE STÅSTED
Jens og Jette lægger ikke skjul på deres kristne 
livssyn. De har gennem årene haft deres ståsted 
i KFUM og K og bakker i øvrigt op om Folke-
kirken. Jens har siddet i menighedsrådet i otte 
år, hvoraf han de tre år har været formand. Nu 
er han kirkeværge i Svankjær.
Menighedsrådet har det sidste par år haft en 
turbulent tid med skifte af præst, sognesam-
menlægning, kamp for fremover at måtte have 
en præst på halv tid, ombygning af præstegård 
til sognehus etc. Jens glæder sig over, at man er 
kommet helskindet gennem perioden uden in-



12

terne stridigheder. Han tror på vækst i det kir-
kelige liv i sognene fremover. Som han siger: 
»Menigheden står sammen om Bart«.

FAMILIESAMMENHOLDET
Jette og Jens arbejder ikke altid. 
De plotter hvert år et par uger 
ind i kalenderen, hvor de tager 
på familieferie. Sidste sommer 
var de en tur i England og i slut-
ningen af november var de på 
badeferie i Ægypten med Jettes 
familie. I efteråret har de des-
uden været på weekendophold 
i et stort sommerhus sammen 
med Jens` familie. Når ægtepar-
ret beretter om sammenholdet i 
de to familier, virker det overbe-
visende.

KONKLUSION
Kære læsere! Vi er nu ved slutningen af histo-
rien, men hvem skal jeg sende den til? Landbo-
foreningen kunne måske bruge den i en mørk 
tid. Nej! Jeg vælger at sende den til kirkebladet 

»Sognenyt«.
Historien handler jo først og 
fremmest om, hvad to men-
nesker og deres nærmeste kan 
overkomme i fællesskab, når de 
er indstillet på at bruge det pund, 
der er dem givet. Jette og Jens er 
tilsyneladende trygge ved at na-
vigere efter faste pejlemærker. 
For mig at se definerer de hver 
for sig og i fællesskab begrebet 
»integritet«.

Historien handler jo 
først og fremmest om, 
hvad to mennesker og 
deres nærmeste kan 
overkomme i fælles-

skab, når de er indstil-
let på at bruge det 

pund, der er dem givet.

KIRKEBIL
Kirkebilen til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer 
kan bestilles hos: Dantaxi Thisted på tlf. 97 92 04 22.
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KIRKEN I BØRNEHØJDE

FASTELAVN
Søndag den 10. februar holdes der efter årlig tradition faste-

lavnsfest i Svankjær. 
Festen begynder kl. 14.00 med en børnevenlig 

gudstjeneste i Hvidbjerg Vesten Aa kirke. Der-
efter tager vi til Svankjær Efterskole, hvor der 
står kaffe, kage og sodavand klar, og hvor der 
er tøndeslagning.

 I samarbejde med beboerforeningen.

PÅSKE
Ligesom sidste år vil vi holde en familievenlig påskegudstjeneste 
på den første søndag efter Påske, dvs. den 7. april. Vi begynder 
dagen med en børnevenlig højmesse kl. 10.30, hvorefter vi tager 
til præstegården. Der går vi på jagt efter påskeæg i præstegårds-
haven (for henholdsvis små og lidt større børn) og spiser en bør-
nevenlig menu i sognehuset. Tilmelding er ikke nødvendig.

13
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»SÅ BLIVER JEG BARE SÅ GLAD AF AT SYNGE« 
– OM SOGNENES BØRNEKOR

Jeg hedder Signe Nørgaard Stüker og er 10 år 
gammel. Da jeg var 8 år fandt min mor en bro-
chure i kirken om børnekoret for Hvidbjerg 
V.Aa/Ørum/Lodbjerg - Vestervig/Agger og 
Helligsø/Gettrup sogne - og da jeg altid har væ-
ret vild med at synge - og mine forældre syntes, 
jeg var god til at lære teksterne udenad, så syn-
tes vi alle det kunne være spændende for mig 
at prøve at være med! Det har jeg ikke fortrudt 
- tværtimod!

Så nu synger jeg på 3. år i koret. Min korleder 
hedder Vibeke Aarkrogh, men vi kalder hende 
bare Vibe. Når man går til kor møder man man-
ge nye mennesker. Man får nye venner, og man 
bliver bedre til at synge! Det kor jeg går i, er et 
kor for sangglade piger. Vi øver hver onsdag: 
de små øver klokken 14.00-15.00 og vi øver 
klokken 15.00-16.00. Det foregår på Vestervig 
Kirkemusikskole. Nogle gange skal vi synge 
til gudstjenester og/eller koncerter i kirkerne. 
Der møder vi 30-45 minutter før og øver, så vi 
har alt på plads til gudstjenesten/koncerten. Vi 
har sunget til Grundlovsmøde i Klosterparken 
i Vestervig. Sunget sammen med andre kor til 
en stor Julekoncert i Vestervig Kirke. Hvert år 
i december måned synger vi til en Julekoncert i 
Agger Kirke sammen med Vestervig Kammer-
kor, som Vibe også er korleder for. I efteråret 
var vi ude og øve sammen med nogle andre kor 
fra Thy og Mors - bl.a. Thisted Kirkes Drenge-/
Mandskor - hold da op de er gode! Der var en 

meget dygtig sopran og sangpædagog fra New 
York, som underviste os. Det var sjovt at prøve. 

Når det bare er en almindelig øvedag, starter vi 
med at varme op, hvor vi laver rytme- og klap-
pelege, så synger vi nogle af de sange/salmer, 
som vi kender. Nogle gange har Vibe nye sange/
salmer med til os, som vi så lærer. Vi lærer at 
trække vejret rigtigt, så vi nemmere kan synge 
de høje toner - og i det hele taget at udnytte hele 
kroppen til at »synge« med! Så på den måde har 
jeg lært mange nye sange/salmer. Jeg har lært 
noder og lært at synge over- og understemmer - 
OG så bliver jeg bare SÅ glad af at synge - sam-
tidigt med, at vi har det super hyggeligt med 
hinanden. 

Udover min lillesøster, Freja, og jeg, er Ama-
lie Stensgaard Veje også med i koret ude fra 
vort sogn. Skulle flere have lyst, kunne det da 
være meget hyggeligt. Håber snart vi skal til 
Svankjær at synge igen! Så kan I jo komme og 
høre os. Men hvis der sidder nogle sangglade piger 
derude, som godt kan lide at have det sjovt og samtidigt 
godt kan lide at synge så kontakt Vibeke på telefon nr. 
51608589 - hun er rigtig sød.

14
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GLIMT FRA KIRKELIVET

Både ved familiegudstjenesten første søndag i advent og 
ved tirsdagsklubbens juleafslutning blev der holdt LU-
CIAOPTOG og luciapigerne sang en julesang. Tak for det!

STINE MARDAL (nu bosat i Hurup, men tidligere fra Morup Mølle) 
valgte at følge en arbejdsuge hos Bart og hans kone, Louise, der er 
sognepræst på Mors. På programmet stod blandt andet konfirmand- 
og minikonfirmandundervisning, samtaler, prædikenforberedelse, 
kor og søndagsgudstjenesten. Her ses Stine i Flade Kirke, hvor hun 
og Louise underviste årets konfirmander i gudstjeneste og dåb.

KONFIRMANDERNE tog på konfirmandudflugt til Aarhus og Vi-
borg. Vi tog til Gellerup kirke, hvor vi hørte om kirkelivet i et 
multietnisk og multireligiøst storbyområde. Vi besøgte Bazar Vest, 
deltog i vor frue kirkes natkirke, besøgte kunstmuseet AROS for at 
høre om, hvordan kunstnere forsøger at formidle det uudsigelige. 
På vej tilbage tog vi en afstikker til Viborg Domkirke, hvor vi så 
Joakim Skovgaards freskoer og med udgangspunkt i dem funderede 
over skyld og tilgivelse i Biblen og i dagligdagen.

I oktober kom skuespilleren JENS JØDAL på besøg til en familieeftermiddag omkring den bibel-
ske fortælling om »Den barmhjertige samaritaner«. Efter gudstjenesten, hvori bibelfortællingen 
blev opført, organiserede Jødal en skattejagt med tre poster, der tog udgangspunkt i denne for-
tælling. Præmieuddelingen var en lidt vanskelig opgave - da holdene klarede opgaverne utrolig 
flot og mange hold endda havde scoret det maksimale antal points! Billederne er fra gudstjene-
sten og det efterfølgende kaffebord.

15
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Tirsdagsklubben mødes hver første tirsdag i 
måneden fra kl. 14.30 til kl. 16.30. Klubben er 
et mødested for alle, der har tid og lyst, uanset 
alder eller adresse. Man møder blot op til de ar-
rangementer, man ønsker. Kaffe og kage sørger 
menighedsrådet for og koster 20 kr. Kirkebilen 
må gerne bruges til arrangementerne. Tirsdags-
klubben koordineres af Bodil Hvam Jessen, 
Vera Møller og Freddie Fenger.

DEN 5. FEBRUAR 2013: KIRSTEN HAABER
Kirsten Haaber er som psykoterapeut tilknyttet 
det palliative team Thy-Mors. Desuden arbej-
der hun som krisepsykolog. Kirsten er bosat i 
Hassing og vil tale om »Livet bli’r til, hvor det 
gror«.

DEN 5. MARTS: MALENE HOLM OG HELENE 
MICHAELSEN
Malene Holm og Helene Michaelsen- begge fra 
Thyholm - kommer og fortæller om deres tid 

TIRSDAGSKLUB

KALENDEREN
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sammen med kvinder og børn, da de i efteråret 
arbejdede som volontører i Cameroun.

DEN 2. APRIL: GITTE DAHLGAARD
Gitte Dahlgaard er demenskoordinator i Thi-
sted kommune. 

DEN 7. MAJ: LENE KJELGAARD JENSEN
Lene Kjelgaard Jensen, vores borgmester og bo-
sat i Thisted blev valgt til kommunalbestyrelsen 
i 2002. Hun er født i 1958 og har arbejdet som 
lærer. Borgmesterens oplæg har titlen: »Udfor-
dringer og muligheder i Thisted Kommune«.

TORSDAG DEN 13. JUNI: UDFLUGT
Hvor turen går hen er ikke planlagt endnu, men 
datoen kan allerede skrives i kalenderen. Mere 
info vil du i løbet af foråret kunne finde på vores 
hjemmeside. 
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»DEN BLÅ I ALLE FARVER«
SANGAFTNERNE I SOGNEHUSET 
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Højskolesangbogen og fællessangen er i fokus, 
når der indbydes til samvær i Svankjærs Sogne-
hus. Siden midten af januar holder vi hver man-
dag sangaftner, hvor vi sammen forsøger at lov-
synge glæden, betvinge sorgen og skabe varme 
midt i vinterkulden. Organist og tidligere høj-
skolelærer Kirsten Madsen står for aftenerne. 
Der er gratis adgang, og aftnerne begynder kl. 
19.30. Kirkebilen kan selvfølgelig benyttes.

4. FEBRUAR: ÅRSTIDERNE SOM INSPIRATIONS-
KILDE FOR DIGTERE OG KOMPONISTER
Denne aften vil fokus være lagt på alle vore års-
tidssange. Årstidernes skiften og vejrets uforud-
sigelighed var for bonden og fiskeren livsvigtige 
vilkår. Men stadig fylder det i enhver danskers 
liv forunderligt meget (vidste du for eksempel, 
at vejrudsigterne er et af de mest sete program-
mer i TV?)

11. FEBRUAR: LIMFJORDSDIGTERNE 
OG DERES SANGE
I begyndelsen af 1900-tallet var der grøde i 
digtningen omkring Limfjorden. Digtningen 
gav genlyd over hele landet og satte sig spor ikke 
mindst i den danske sang. Jeppe Aakjær, Thøger 
Larsen og Johs. V. Jensen er i fokus denne aften 
med beskrivelsen af den egn og de mennesker, 
de fleste af os thyboere på forhånd er dus med, 
men som - set ude fra - er dybt fascinerende.

18. FEBRUAR: CARL NIELSEN OG HANS BETYDNING 
FOR DEN FOLKELIGE SANG
Carl Nielsen havde som ingen anden komponist 
en stærk fornemmelse for, hvad en god folkelig 
melodi er. »Let at lære, umulig at glemme«, sag-
de han. Og han vidste om nogen, hvad folkelige 
sange skal kunne. Carl Nielsen er blevet en så 
markant del af den danske sangskat, at mange 
sætter lighedstegn mellem dansk musik og Carl 
Nielsen. Som medredaktør af højskolesangbo-
gen gennem mange år kom han til at sætte sit 
helt eget afgørende præg på den danske sang.

25. FEBRUAR: NYERE HØJSKOLESANGE
Højskolesangbogen er måske ikke det første, en 
indvandrer stifter bekendtskab med. Og dog er 
»den blå« en fantastisk indføring i dansk kultur, 
sprog og værdisæt. Vi lader indvandreren Bart 
Vanden Auweele tage ordet og følger ham i hans 
opdagelse af højskolesangbogens nyere sange.

4. MARTS: RUNDREJSE I NORDEN
Fællessangen bruges forskelligt i de nordiske 
lande: Svenskerne synger viser, finnerne syn-
ger helst i kor, nordmændene synger højstemte 
nationalsange, islændinge og færinger synger af 
karsken bælg og ofte tostemmigt, grønlænder-
ne synger alenlange salmer i roligt tempo. Alt 
sammen myter om nordiske sangtraditioner.

FYRAFTENSANGE…
Ud over sangaftnerne fortsætter vi vore fyraftensange hver første torsdag i måneden fra kl. 16.30 til 
17.15. 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.
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NATKIRKE - FREDAG DEN 
22. FEBRUAR

Sidste år prøvede vi for 
første gang at holde 

natkirke hos os. 
Mange af de om-
kring 50 perso-
ner, der kiggede 
forbi denne aften, 
var glade for ini-
tiativet og ytrede 
ønske om, at nat-
kirken skulle gen-

tages i 2013.
Natkirke betyder ik- 

ke kun en aftenåben 
kirke, hvor kirken bli-

ver oplyst af levende lys. 
Det er også en anderledes 

måde at lave kirke på og retter sig 
mod alle, uanset alder. I løbet af aftenen 

kan man gå på opdagelse i kirkerummet, skrive 
bønner, bede, fordybe sig i musik såvel som i 
stilhed, høre bibelfortælling og meget mere. I 
våbenhuset er der mulighed for at få en snak 
over en kop kaffe eller en sodavand, mens der 
i kirken hver halve time er et lille indslag, som 
man kan vælge at deltage i. Man behøver ikke at 
være med til hele programmet, men kan kom-
me og gå, som det passer én.

FOREDRAG OM MADSTEDBORG 
ONSDAG DEN 13. MARTS
Onsdag den 13. marts indbyder beboerfor 
eningen til en
foredragsaften.
Willy Mardal 
fortæller om sin 
store kærlighed 
til Ove Sø - og 
fuglelivet 

SÆRLIGE ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER

KALENDEREN

dér. Fugleholmen »Madstedborg« var gennem 
mange år en berømt yngleplads for flere sjældne 
fuglearter, og den blev flittigt besøgt af fugle-
kyndige folk fra hele landet. For lokalbefolk-
ningen var den store produktion af fugle og æg 
en vigtig indtægtskilde. Foredraget finder sted i 
konfirmandstuen kl. 19.30.
Kaffe og kage koster 20 kr.

SYNG PÅSKEN IND
TIRSDAG DEN 19. MARTS
Også denne gudstjeneste er en mangeårig tradi-
tion. Påsken nærmer sig, og denne aften vil vi 
med en vekslen mellem tekster fra Bibelen og 
nogle af påsketidens dejligste salmer indstille 
sindet på Påskens mysterium.

SOGNEDAG - SØNDAG 
DEN 24. MARTS 
Biblen siger: »Du skal 
elske din næste som dig 
selv«. Men har vi en ten-
dens til at glemme sidste 
del af sætningen - og hvilken betydning har 
det for den enkelte? Hvad sker der, når vi er 
opslugte af livet og glemmer os selv? Hanne 
Svensmark, der tidligere har været en meget af-
holdt præst i Jerslev i Vendsyssel, fungerer nu 
som privatpraktiserende terapeut og som kunst-
terapeut for Brønderslev Kommune. På denne 
dag vil hun holde et foredrag om egoisme og 
selviskhed, som måske er lidt mere forhadte end 
de skulle være.
Vi begynder dagen med en gudstjeneste, hvor 
Hanne Svensmark er prædikant.

Program:
Kl. 10.30  Gudstjeneste i Hvidbjerg  
 V.Aa Kirke.
Kl. 11.45 -12.45  Frokost i sognehuset.
Kl. 13.00 - 14.30  Foredrag ved Hanne 
 Svensmark samt kaffe.
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KONTAKT
Præst: 
Bart Vanden Auweele
Hedegårdsvej 40, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28  
Mail: baau@km.dk

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

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

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

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

Kirkebladsudvalg: 
Freddie Fenger, 
Ethel Markusen, 
Villiam Mortensen
Jette Stüker og 
Bart Vanden Auweele 
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KONFIRMATIONER
Forår er konfirmationstid. I år er der tre konfirmationer i vore sogne. Den 
9. og den 11. maj i Lodbjerg Kirke og den 12. maj i Hvidbjerg V.Aa 
Kirke. Alle konfirmationerne er kl. 10.30 og husk endelig, at konfirma-
tion ikke kun er 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 har lyst til at være med til at fejre dagen. Og 
der skulle være plads i kirkerne.

PINSEGUDSTJENESTE
Traditionen tro skal vi se Pinsesolen danse over Lodbjerg Klitplantage. 
Vi vil Pinsemorgen fejre Helligåndens komme ved en gudstjeneste kl. 6 i 
Lodbjerg. Derefter går vi en tur med klitplantør Per Kynde som guide i 
skoven, og til sidst byder Per og Birgit på kaffe og brød i plantørboligen.
For dem, der foretrækker at sove lidt længere er der i øvrigt gudstjeneste 
samme dag i Hvidbjerg V.Aa Kirke kl. 10.30.

lidenskabelig kærlighedshistorie - med os mennesker i rollen som Guds 
elskede børn.

Jesu virkelige liv var ikke et glansbillede af en overjordisk, uanfægtet gud-
dommelig kærlighed. Jesus gik så at sige ikke med glorie på. Tværtimod. 
Han lader glorien falde. Lidelsesberetningen er en afsløring af den yderste 
skrøbelighed, den yderste lidenskab. Og netop denne kærlighed er givet 
som et eksempel til os: »Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv 
i min kærlighed […] Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har 
elsket jer«.

Kærligheden, vores dybt menneskelige kærlighed, med al dens ambiva-
lens, dens ufuldkommenhed og dens egoistiske træk, går måske ikke så 
langt. Men alligevel, så er det netop her i vores jordiske liv, at vi kan forstå 
noget af den Gud, som er kærlighed. Kærligheden, ikke kun næstekærlig-
heden, men også den erotiske kærlighed, må tænkes med, når det i første 
Johannesbrev siges, at »enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud« (1. 
Johs. 5, 7). Den kærlighed, der er vores, så u-hellig og fucked, som den 
ofte er, er nøglen til at møde det mest kostbare og hellige. Kærlighed er 
begyndelsen og ophavet for vores liv - både jordisk og himmelsk. Og i den 
ligger livets inderste mening.

(fortsat fra side 4)

Bart
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 FEBRUAR
Mandag den 4.  kl. 19.30 - 21.30:  Sangaften.
Tirsdag den 5.  kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub.
Torsdag den 7.  kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).   
Mandag den 11.  kl. 19.30 - 21.30:  Sangaften.
Mandag den 18.  kl. 19.30 - 21.30:  Sangaften.
Fredag den 22.  kl. 20.00 - 22.15:  Natkirke (Hvidbjerg V.Aa Kirke).
Mandag den 25.  kl. 19.30 - 21.30:  Sangaften.

 MARTS
Mandag den 4.  kl. 19.30 - 21.30:  Sangaften.
Tirsdag den 5.  kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub.
Onsdag den 6.  kl. 19.00 - 21.00:  Menighedsrådsmøde.
Torsdag den 7. kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Onsdag den 13.  kl. 19.30 - 21.30:  Foredrag om Madstedborg.
Tirsdag den 19.  kl. 19.30 - 21.00:  Syng påsken ind (Hvidbjerg V.Aa Kirke).
Søndag den 24.  kl. 10.30 - 15.30:  Sognedag. Gudstjeneste, fællesspisning og     
   foredrag (Hvidbjerg V.Aa Kirke og Sognehuset).

 
 APRIL
Tirsdag den 2. kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub.
Torsdag den 4. kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
  kl. 17.00 - 21.00: Konfirmandtræf (Nykøbing Mors).
Søndag den 7.  kl. 10.30 - 14.00:  Familiegudstjeneste, påskeægjagt og fællesspisning   
   (Hvidbjerg V.Aa Kirke og Sognehuset).
Onsdag den 24.  kl. 16.00 - 21.00:  Menighedsrådsmøde og kirkesyn     
   (kirkerne og Sognehuset).

 MAJ
Torsdag den 2. kl. 16.30 - 17.15:  Fyraftenssang (Lodbjerg Kirke).
Tirsdag den 7. kl. 14.30 - 16.30:  Tirsdagsklub.
Torsdag den 9. - søndag den 12.:  DANSKE KIRKEDAGE (Aalborg).     
   MERE INFO PÅ WWW.KIRKEDAGE.DK

Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt.


