
Tidligere biskop i Aalborg, Søren 

Lodberg Hvas, kommer til Lemvig 

Traditionen tro markerer Ældrerådet i Lemvig 

Kommune den internationale ældredag den 1. 

oktober 2015. 

Festen, der er for alle over 60 år i Lemvig 

Kommune,  afholdes på Lemvig Dagcenter, 

Nygade 35. Ligesom de forrige år starter vi  kl. 13  

med en gåtur rundt om søen for alle, der har lyst 

og kan. Sidder man i kørestol, skal man selv sørge 

for en hjælper. 

Kl. 14 bydes der velkommen af formanden, og 

derefter gives ordet til den tidligere biskop i 

Aalborg Søren Lodberg Hvas. Lodberg Hvas er jo 

kendt her på egnen, da han er født i Thyborøn i 

1940. 

Han blev cand.teol. fra Københavns Universitet i 

1967. Han har været Sognepræst i Nordby Fanø 

fra 1970 til 80. Domprovst i Haderslev fra 1980 til 

1991 og sluttede sin karriere som biskop i Aalborg 

fra 1991 til 2010. 

Han har gennem årene haft en omfattende 

foredragsvirksomhed ved stiftsarrangementer, 

sogneaftner, provstikonventer, højskoledage og i 

forskellige folkelige forsamlinger, og nu kommer 

han så til Lemvig. 

Hans foredrag hedder: Jysk sind og humor. På sin 

hjemmeside skriver han: 

”Sind og humor lever i sproget. Eksempler fra 

Jeppe Aakjær, Anton Berntsen og Steffen 

Steffensen er bevægende og livfulde udtryk 

herfor. Dertil eksempler fra fortællerens møde 

med lune jyder i Vestjylland, Thy og Vendsyssel. 

Alt til eftertanke, smil og latter. Fortællingen 

udfolder sig hovedsagelig i fortællerens egen 

jyske dialekt.” 

Efter foredraget er der fælles kaffebord. 

Efter kaffen kommer lærer Svend Buchard til. Han 

vil fortælle om de sange, vi skal synge og selv give 

nogle numre. Til slut er der en kort orientering 

om  Ældrerådets arbejde, og vi slutter dagen med 

at synge ”Altid frejdig.” 

Ældrerådet håber at der i lighed med forrige år 

bliver fyldt op i Dagcentret, for der er ingen tvivl 

om, at det bliver en rigtig god eftermiddag. 


