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5-stjerne-sognene i 

Thy 2019 
 

Kære kirkegænger! 
 

Gammel folketro  fortæller om sagnomspundne dværges magiske 
magt og om, at de lever både under og over jorden – også lige her!  Men 
hvad er deres mål? "Dværge vil værge!" rimer. 
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Og når de viser sig for os i deres 
overjordiske skikkelse, er det et rigtigt 
godt tegn: Så vil de gerne værne os 
mod en fare, vi ikke selv kan klare. 

Dværgen spiller en stor rolle i sagn og 
legender. Nogle af dem, der lever hos 
os, bliver ikke født. De bliver til i æg. I 
hvert æg sover fire dværge. Sådan et 
æg er lille som en fingerspids, har en 
grøn skal og gulligt hår. Efter et par 
måneder bliver skallerne brune. Så 
åbner de sig, og fire dværge falder ud, 
også kaldet "bog". Så små bogene er, 
så stort er deres potentiale. Hver af 
dem har en iboende mirakelmagt, 
som blot venter på at gå i gang – 
forudsat, ja forudsat man synes om 
dem og kender reglerne. 

For syv menneskegenerationer siden bukkede egnen omkring Vang under for 
sandflugten. Endda den fornemme Tvorup Kirke måtte opgive kampen mod sand 
og blæst. Den blev jævnet med jorden. Det var 1795. Men over to årtier senere 
skete et under. Pastor Munk kom! Ifølge Vang Kirkes præstetavle skete det i 
samme år, som H. C. Andersen blev konfirmeret – i det Herrens år 1819. Pastor 
Munk kom, sendte en lang strøm af bønner til Gud, hvor han bad om hælp mod 
den skrækkelige sandflugt. Som følge af det indgød Gud ham og hans 
medarbejdere idéen om at lade dværgene komme til undsætning! 

 

Enhver vidste, at man kun ville få masser af anstrengelse, arbejde og bøvl ud af 
det. Alligevel spyttede man i næverne og søsatte projektet til gavn for senere 
generationer – os! Straks gik man i gang i Vang og bad dværgene om hjælp. 
Bogene havde godt nok vokset sig større, men de var stadig små – kun to, tre 
håndsbredder høje. Til gengæld havde de tårnhøje evner. Folk, der ville drage 
nytte af dværgenes kæmpestore evner, måtte kende to regler. 

 

Foto: Et af dværgenes små grønne æg 
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  Regel 1: Lad dem drikke vand! 

  Regel 2: Lad dem spise sollys! 

Foto: Pastor Munks grønne dværge var måske tre håndsbredder høje 

Pastor Munk vidste: Uden mad og drikke duer dværgen ikke! Og når han 
holdt sig til de to regler, ville dværgene forvandle sig til kæmper!  

I dag ser vi, at præsten vidste, hvad han gjorde. I dag ved vi alle, at 
lokalhistorien taler sandt. På nærmest mirakuløs vis har dværgene nu 
forvandlet sig til 20 meter høje giganter med tusind arme, også kaldet 
"grene". I dag, to århundreder efter pastor Munk, har vi den store glæde, at 
hans grønne giganter beskytter os mod vind, blæst og sandflugt. 

Foto: 200-årsjubilæum 
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 Til minde om den skelsættende begivenhed har 5-stjerne-pastoratet i Thy fejret 
200-årsjubilæum i 2019. Der blev holdt en lokalhistorisk festgudstjeneste i Vang 
Kirke samt fest under de grønne giganters mægtige trækroner. Selv træerne fejrer 
pastor Munk! Lige nu i jubilæumsåret bugner de med bog og agern i titusindvis og 
skænker os et pragtfuldt oldenår! En stor tak til de gode folk i Vang og omegn! En 
stor tak til pastor Munk! En stor tak til de grønne giganter, som beskytter os den 
dag i dag! Takket være dem tog sandflugten sandelig flugten! 

Med venlige hilsner 
sognepræst Anne Marie Nande Kraft 

 

Et yndigt land 
  Tro det  eller ej: I 1700-tallet fandtes ingen ly i Thy. Der var ikke ét træ, der 
gav læ. Historiske kilder sukker. De klager over en "nøgen Egn" på højde med 
Første Mosebog 1,2: "Jorden var tomhed og øde." Sandflugten begravede hele 
egnen under et gulligt ligklæde af små stenkorn i milliardvis, så oksevognene 
kunne køre hen over Tvorups tilsandede kirkedige. Den dag i dag vidner de 
sørgelige rester af Tvorup Kirkeruin om katastrofen. Præstetavlen fortæller, at 
Tvorup Kirke blev "sløjfet" samme år, mange tusind københavnere blev hjemløse, 
fordi hovedstaden brændte og husene gik op i røg og damp. Det hændte i det 
Herrens år i 1795. 

Kirkegængerne bønfaldt Gud om hjælp. Talrige suk steg til himmels. Vorherre 
bønhørte dem 24 år senere. I 1819 skete et mirakel: Gud inspirerede den danske 
guldalderdigter Adam Oehlenschläger til at skrive om 

     "et yndigt land, 
     det står med brede bøge...". 

Hvordan kunne nogen finde på den slags ord? Der var jo ingen træer i Thy – da 
slet ikke "brede bøge"! Og i resten af Danmark var skovarealet nede på sølle 3-4 
procent! 

Skrev digteren fake news? Eller var hans vers profetiske? Kloge hoveder 
begyndte at give nationalsangen kniven. Selv en professor skrev om det. Endnu i 
1978. Efter hans mening var nationalsangen løgn og latin, fordi bøgetræer 
"sjældent er meget brede". 

Gud mente noget andet. I 1819, da en 14-årig teenager ved navn H. C. Andersen 
tog Postvognen fra Odense til København, i 1819, da den danske nationalsang 
blev digtet, i selvsamme år 1819 spidsede folk i Vang ører. De hørte klaprende 
hovslag. En hest travede ind i Vang. Fra hesteryggen hilste deres nye præst. 

Pastor Munk! 
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 Lidt mærkelig var han jo. Han ville ikke kun forkynde Guds skaberord, men uha, 
uha, endda virkeliggøre det! Han kom! Han så! Han satte træer! Og gødede dem 
med gyldne hestepærer fra sit eget ridedyr. Sådan! Nu gik Guds skaberord også i 
opfyldelse her i Thy: "Alle slags træer skal være på jorden!" (1. Mos 1,11) Straks 
blev den frygtede sandflugt forfærdelig bange og tog benene på nakken! 

Vi takker folk som pastor Munk for vores gamle træer og "brede bøge". I dag kan 
vi med rette synge "Der er et yndigt land, / det står med brede bøge...". At det ikke 
er fake news, ses på fotoet her på siden. 

I dag truer en ny bandit vores liv. Skurken er en trussel for os alle. Slynglen 
prøver at begrave hele planeten under et usynligt CO2-røgslør. For ikke længe 
siden – i Riddersalen på Christiansborg Slot – udsendte dronningen derfor en 
krigserklæring mod klimaopvarmningen og CO2. 

Hvordan vinder vi krigen? Hvordan får vi skurken til at kapitulere og fordufte? 
Svaret lyder: Lyt til Guds fremsynede skaberord "Der skal være træer!" 

Et træ, som bliver 100 år gammelt, befrier luften for tonsvis af CO2! Og forærer os 
ilt, ilt og atter ilt! Til gavn for vores alles liv! Til gavn for vores alles sundhed! I dag 
hører vores konfirmander om deres forfædres store kultur- og naturarv. De går i 
pastor Munks fodspor, planter træer og lærer, hvor godt Guds ord kan hænge 
sammen med virkeligheden – selv i videnskabens lys! 

 

Foto: En breeeeeeed bøg i Thy 
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5-stjerne-sognenes gamle kæmpe 

J.P. Jacobsen-træet 

  Denne stolte eg  i Vang præstegårds have kaldes J.P. Jacobsen-træet. 
Man bliver mindet om egen i J.P. Jacobsens måske kendteste novelle. Digteren 
begynder Mogens med den berømte sætning: "Sommer var det, midt paa Dagen, 
I et Hjørne af Hegnet. Ligefor stod der et gammelt Egetræ..." 

Og i Mogens læser vi videre om det gamle træ, at det har "sorte og tykke, 
krogede Grene, som meest af Alting lignede grovt fortegnede gammelgothiske 
Arabesker." 

Sådan ser grenene også ud på vores egetræ i præstegårdens have. Det kan 
meget vel være, at den verdensberømte digter fra Thisted har hilst på det i egen 
person. Træet var allerede over 40 år gammelt, da lille J.P. Jacobsen (1847-1885) 
strejfede gennem omegnen. Han var meget glad for træer. Og for planter i det 
hele taget. Derfor studerede han senere videnskaben om livet – biologi. Han 
forstod udmærket, at planten er grundlaget for alt dyre- og menneskeliv. Der var 
ikke mange i 1800-tallet, som tænkte på den slags sammenhænge. Desto mere 
tankevækkende er det, hvad der skete 2500 år tidligere: For her er den bibelske 
skabelseshistorie helt på højde med det moderne "grønne" syn på livet. Allerede 
på første bibelside kikstarter Gud livet med ordet: "Jorden skal grønnes!" 



 

7 
 

 
5-stjerne-sognenes gamle kæmpe 

H.C. Andersen-træet 

 

Kender du  den verdensberømte kost Nimbus 2000? Når du undrer dig 
over, hvor Harry Potter og troldmændene fra Hogwarts fik heksekoste fra, finder 
du svaret i Vang præstegård. Der knejser et dybt magisk træ, som hedder "H. C. 
Andersen-træet". Den gamle, gådefulde bøg fik sit eventyrlige navn for nogle år 
siden. Dengang kom to træeksperter på besøg i præstegårdens have. Det var de 
to pensionerede, men stadig meget passionerede skovridere Jørgen Eigaard og 
Peder Skarregaard. De ville se vores meget afholdte og omtalte 200-årige træer. 
Da de stod foran H. C. Andersen-træet og beundrede det, opdagede de 
"heksekostlignende gevækster" på det. Også træets oprindelse er 
hemmelighedsfuld. Selv eksperterne begyndte at strides. De skrev til os: 

"Mod øst (i præstehaven) står en spændende bøg, der ser ud, som om flere 
enkelte stammer er vokset sammen. Vi funderede meget over træets udseende; 
men som ægte skovfolk har vi naturligvis forskellig opfattelse: Peder Skarregaard 
mener, at grunden kan være, at der er blevet plantet et lille bundt planter enten 
bevidst eller ved en forglemmelse. Vi har nemlig tidligere fundet en sådan 
"sammenplantning" i Tvorup plantage (i Gryden). Jeg selv hælder mere til, at den 
kan være genetisk betinget, fordi man flere steder på træet kan se nogle 
heksekostlignende gevækster." 
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   På plænens midtpunkt står han fast: 

   vort gamle træ, vor høje mast, 

   han er med os i ånden. 

   Om sne, om hagl, om regn, om storm: 

   hans grene holder hånden 

   nok over menn’ske, græs og orm. 

  Sådan, blot tusind gange bedre, ville H. C. Andersen (1805-1875) have 
digtet om vores gamle kaptajnstræ. Den verdensberømte eventyrdigter var rigtig 
glad for træer. Han kunne finde på at gi’ dem et knus. Vores kaptajnstræ har så 
velærværdig en alder, at H. C. Andersen sagtens kunne have givet det et kram. 
Også J. P. Jacobsen (1847-1885) har måske hilst på træet. Som dreng strejfede 
han gerne rundt i egnen. Vores to store digtere var ægte naturelskere og syntes i 
særdeleshed om trækæmper som dem, der knejser i Vang præstegårds have.  

  Træet , du står foran, er en fransk spisekastanje. At træet lige fik navnet 

5-stjerne-sognenes gamle kæmpe 

Kaptajnstræet 
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  Også dette træ  fejrer 200-årsjubilæum! For to århundreder siden var egnen 
"tom og øde" - uden et eneste træ. Jorden var truet af blæst og sandflugt. Men i 
1819 red en fremmed ind i Vang. Han hed "Munk" eller også "Munch" og var præst. 
Han kom! Han så! Han satte træer! Også denne bøg. Sådan opstod træernes 
herlige livsfællesskab her. Til ære for præsten hedder træet i dag "Pastor Munk-
træet". Den mægtige bøg er over to århundreder gammel. Den er anføreren af en 

"Kaptajnstræet" er en mystisk historie. Navnet kom pludselig i svang i Vang. Om 
det er fordi kæmpen er præstehavens naturlige midtpunkt? Eller fordi 
træpatriarkens aldersvisdom er større end de andre træers? Eller fordi barken er 
så rynket og bakket, at man kan se et vismandsansigt i det, som begynder at 
tale? Hvis det kan føres tilbage til en bestemt kaptajn i området, tænker vi på 
Dybbøl-veteranen: Stort set hele området var i sin tid ejet af en soldat med 
officersgraden "kaptajn". Da kaptajn Jagd vendte tilbage fra Dybbøl, købte han 
arealet her omkring og bosatte sig på Rosvang gård. Navnet "Kaptajnstræet" 
passer til det gamle træ. I århundreder har det vogtet over præstehaven. I 
Ringenes Herre er en "ent" et gammelt træ, som er besjælet og har fantastisk 
kraft. Også vores "ent" i præstehaven vogter over træer og mennesker! 

 

5-stjernernes gamle kæmpe 

Pastor Munk-træet 
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statelig række på over 10 bøge. Tilsammen danner de DSB – "Danmarks Største 
Bøgehæk". Det gælder om at bevare og fremme denne storslåede natur- og 
kulturarv – til gavn for vores alles sundhed og naturoplevelse. 

 

  For at bevare og videreføre  pastor Munks natur- og kulturarv har 
vores konfirmander og hjælpere plantet nye træer – for eksempel 
"Reformationstræet" og "Astrid-Lindgren-træet". Du er velkommen at hilse på 
træerne. Når du så står foran dem, kan du for eksempel læse: 

 

5-stjernernes gamle kæmpe 

Reformations-træet 

 

Foto: Luther-statuen i Wittenberg 

  500-års fødselsdag!  Lørdag, 31. oktober 1517: Martin Luther hamrer 95 
teser på Wittenberg Slotskirke. Den sidste tese siger, at vejen til "Himlen" snarere 
fører gennem stress og lidelse end gennem fred og sikkerhed. Teserne vakte 
opsigt i hele verden og startede Reformationen. 

I 2017 blev denne blodbøg plantet til minde om både pastor Munk, pastor Martin 
Luther og Reformationens verdenshistoriske fødselsdag. 
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5-stjerne-sognenes gamle kæmpe 

Astrid Lindgren-træet 

     Der findes ikke 

     noget forbud mod at  

     gamle kvinder 

     klatrer i træer! 

 

  Sådan  sagde den forfatter, hvis berømte børn er Pippi Langstrømpe, Kalle 
Blomkvist og Emil fra Lønneberg. Hun modtog den danske H. C. Andersen-
medalje. Den kaldes "børnelitteraturens Nobelpris". Astrid Lindgrens ord om at 
klatre i træer var ikke kun tom snak. Hun gjorde, hvad hun sagde. Som barn 
elskede hun at klatre i træer. Og da hun blev ældre, blev hun ved. I 1974, da hun 
var 67 år, klatrede hun om kap med en 80-årig veninde. Hun syntes, det var sjovt, 
og fortsatte på den måde livets dejligste tid – barndommen! Derfor skrev hun også 
den megetsigende sætning: 

     Jag vill skriva för en läsekrets 
     som skapar mirakel. 
     Barn skapar mirakel när de läser. 

  Træer er de ældste og største levende væsner på jorden, fuld af livets 
visdom. Astrid Lindgren fornemmede det. Fællesskabet med træer var vigtigt for 
hende. Som gammel elskede hun stadig at sætte sig i græsset, læne sig op ad et 
stort træ, lukke øjnene og lade sig inspirere. Hun følte, at hun var en del af 
træernes store liv! 

   Hun havde ret.  Kig på hendes efternavn! Hvad opdager du? Står der 
ikke klart og tydeligt "gren"? Og er en gren ikke en del af træet? Jo! Gud ville give 
hende så meget kærlighed til træer, at han endda skrev en del af træet ind i 
hendes navn. Til ære for hende samt alle unge og gamle børn, der klatrer i træer, 
hedder dette træ "Astrid Lindgren-Træet". Det er et lindetræ. Derfor vokser 
hendes eget navn på det. Kig på træet: Overalt ser du en – "lind(e)gren"!!! 
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Præsten bor i træet 
 

!

 

Foto: Vores mægtige elefantbøgetræ i Thy 

  I det 21. århundrede lever Pastor Munks 200-årige store natur- og 
kulturarv stadig videre i træerne. Hans navn ligeså. Når vi ser et af Vang 
præstegårds imponerende træer og deres kronede hoveder, tænker vi på vores 
gode præst, der for 200 år siden gjorde, hvad mange folk først efterlyser nu i 
vores dage: at man skal plante træer mod klimaopvarmning, mod CO2-faren og 
mod sandflugten. I lyset af den kristne tro tænker vi også, at vi alle lever i et træ – 
menneskehedstræet. Treenigheden har en plan med os. Planen består i, at vi 
mennesker skal leve sammen som grene på et træ. Guds treenighed vil 
virkeliggøre alle menneskers træ-enighed på jorden. 

Derfor siger Jesus: "Jeg er træet, I er mine grene!" 
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Vorherre er vores egentlige præst, og det er ham, der sammenligner sig med et 
træ, vi alle lever i! Tro og træ! Det hænger sammen! Den kristne tro er troen på 
det kristne træ. Sådan set fejrer vi kristne også et tankevækkende 2000-
årsjubilæum!  

Når vi i stille stunder går forbi pastor Munks store grønne giganter, løfter vores 
blik op mod deres majestætiske trækroner og videre mod himlen, sender Gud os 
sådanne tanker til inspiration og livshjælp! Så føler vi, at Skaberens ord, naturens 
virkelighed og vi mennesker går op i en højere enhed. At vi alle er med i det store 
livsfællesskab, som Gud vil skabe. Velkommen til træet – den sande kristne kirke! 
Kirkedøren fører ind i det guddommelige træ, som vi alle lever i! 

 

 

 

 

Foto: Måske har du lyst at kigge på vores træer og spadsere forbi den 
nye mindesten, som er blevet lagt til ære for pastor Munks 200-årige 
natur- og kulturarv? 
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Foto: Sang og klang i Vang til musik på savblad og harmonika! 
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Fotos: Her er man gode venner med kager og træer – 200-årsjubilæum 
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Foto: 5-stjerne-sognenes kirkegængere joker: Selv om vi ikke har en 
banegård, har vi alligevel DSB – Danmarks Største Bøgehæk! 

Foto: Mindestenen bliver lagt til ære for pastor Munks 200-års-under 


