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Naur Præstegård, den 6. oktober 2006 
 
 
 
Beskrivelse af friluftsgudstjenester i  
Sir Lyngbjerg 2005 og 2006. 
 
 
 
En gruppe præster i Holstebro Provsti, dvs. Holstebro og Struer kommuner, fik i 2004 den gode ide at holde 
en fælles friluftsgudstjeneste for hele provstiet på en af de helligdage, hvor der ikke normalt er særlig stor søg-
ning til gudstjenester.  
 
Ideen blev grebet og udviklet, og den lokale sognepræst i Naur-Sir gjorde sit [i al beskedenhed!!] for at få ar-
rangementet til Sir Lyngbjerg, hvor der jo er tradition for både folkelige møder og friluftsgudstjenester. Besty-
relsen for Sir Lyngbjerg bakkede begejstret op om ideen og var meget behjælpsom med alle praktiske foran-
staltninger - især de mange flagstænger med Dannebrog i og omkring hele området var et stort og flot arbejde, 
der var med til at gøre dagene festlige. 
 
I 2005 blev man enige om at lave et fællesarrangement den 5. maj, hvor der var 60 års dag for Danmarks befri-
else og samtidig Kristi Himmelfartsdag. De fleste kirkers menigheder medvirkede, og der var buskørsel fra 
kirkerne til de nyudsprungne bakker i Sir Lyngbjerg. 
 
Dagen var delt i to, med gudstjenesten først, med stort kor af børn fra hele provstiet, efterfulgt af frokost, taler 
og fællessang. 
Dagen afsluttedes med gospelkor under ledelse af den lokale gospelstjerne Lydia fra Aulum. 
 
Omkring 500 mennesker trodsede det kølige majvejr og deltog i gudstjenesten, hvor de fleste af præsterne var 
i præstekjole. Der var to prædikanter, sognepræsterne Henrik Guldbrandt Kjær fra Naur-Sir samt Kirsten 
Sønderby fra Idom-Råsted, så dagens tekster kom under forskellig synsvinkel og udlægning. Derefter var der 
altergang, hvor alle præsterne kom i sving med brød og vin. 
 
Efter frokosten i det fri kom forsvarsminister Søren Gade og holdt en tale over befrielsestemaet i anledning af 
60 års dagen for 5. maj 1945 - og sangen "En lærke letted" blev afsunget med stor berettigelse. 
 
Dagen sluttede midt på eftermiddagen - og så begyndte det at regne! 
 
 
I 2006 placerede man igen den for provstiet fælles gudstjeneste i Sir Lyngbjerg, denne gang dog 2. pinsedag, 
som ikke alene var varmere end året før, men også var 5. juni, Grundlovsdag, så det folkelige element igen 
kom til at udgøre 2. halvdel af arrangementet. 
 
 
 
Bestyrelsen havde til formålet bekostet en større permanent scene, som korbørn, organister, musikere og præ-
ster havde stor glæde af - skovbunden er jo ikke altid tør! 
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Igen var de fleste af præsterne tilstede i kjole og krave, dog kun dem, der havde opgaver at udføre. Der var 
igen to prædikanter, Carsten Hoffmann fra Ølby-Asp-Fousing samt Karen-Ingeborg Jakobsen fra Måbjerg, og 
altergangen var denne gang udlagt i stationer, som man kunne gå hen til. Dagens tema var brødets fællesskab - i 
god tråd med Grundlovsdagen, hvor man efter frokosten hørte taleren, læge og amtsrådsmedlem Knud Jakob-
sen fra Ulfborg, perspektivere fællesskabets rolle i forhold til individet. 
 
Frokosten blev indtaget i dejligt varmt junivejr, med blå himmel og grønne bøgeblade som udendørs katedral - 
og den efterfølgende fællessang og minikoncert med Jakob Nyborgs duo ven fra Hjerm blev nydt i disse over-
dådige omgivelser. 
 
Lige efter frokosten havde provst Vagn Ove Høgild dog holdt en lille tale, hvor han takkede af som provst for 
Holstebro Provsti - som følge af kommunalreformen og dertilhørende ændringer i provstigrænserne deles 
provstiet i Struer og Holstebro Provsti. 
 
Denne ændring ændrer dog ikke ved, at man stadig påregner at holde friluftsgudstjeneste i Sir Lyngbjerg også i 
2007 og frem - så må vi se, hvem der vil slutte sig til og være med til at holde en god tradition i hævd! 
 
 
Henrik Guldbrandt Kjær 
sognepræst i Naur-Sir. 
 
 


