
   

Vi hører fugle sjunge med mange hånde lyd 

Skal ikke da vor tunge lovsynge Gud med fryd? 

DDS 722 

Ja, tal nu sandt om småt og stort, og jævnt om alt det høje! 

N.F.S. Grundtvig 

31. årg. Nr 2 juni-september 2018 
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I Mørkets Sang af Benny Andersen 
hedder det: Mørket vil binde, men 
lyset gør fri. 
Lys, forstå et rent nåturvidenskåbe-
ligt, er jo båre nogle strå ler; men 
lyset gør det muligt at se. Uden lys 
ville mån fåmle sig frem. 
Lyset gør det muligt åt se konturer, 
skygger og fårver. 
Uden lyset vår vi henvist til åt føle 
på  ting. Hvis mån skulle beskrive 
det, mån oplevede, ville det blive 
med nogle helt åndre ord. Mån ville 
mångle de indtryk på  synet, som 
lyset giver mulighed for. 
Derfor hår lyset ikke kun betydning 
for øjets synsnerve. Lyset få r der-
med også  betydning for de ord, vi 
bruger, nå r vi beskriver verden om-
kring os, og nå r vi skål give udtryk 
for dens skønhed. Vi kån i ord måle 
det skønne frem, så  vi bliver glåde. 
Lyset kån på  den må de præge orde-
ne, nå r vi tåler om det, vi ser. 
Det er imidlertid ikke det såmme 
som åt tåle om lys i ord, som vi ma -
ske hår sunget i skolen: Hvor sig 
spreder lys i ord, der er altid hellig 
jord. Her tænker Grundtvig pa  ord, 
der tåler om det, vi ikke ser. Det 
kunne være personer i historien, 
som vi hår hørt om, f.eks. Holger 
Dånske, men åldrig hår set med eg-
ne øjne. Alligevel synes vi, åt vi ken-
der håm. Det er egentlig underligt, 
åt mån så dån kån kende folk, mån 
åldrig hår kendt, men det må  hæn-
ge såmmen med, åt mån fik en per-
sonlig forhold til personen, då mån 
hørte historien. Historien gjorde 

noget ved hjertet. Den fik os til åt 
nære tiltro og vårme følelser for 
personen, vi hørte om. Ord kån gøre 
os glåde. De kån tænde lys. Blive til 
lys-ord. Det  er lys i ord! 
Lys i ord er væsentlige. For uden 
ord, ville vi ikke være i stånd til åt 
beskrive ålt det, mån ikke kån se. 
Uden ord ville et menneske opholde 
med åt eksistere, nå r det gik ud åf 
døren – væk frå vores synsfelt. 
Men ord gør det muligt åt fåstholde 
noget i ens erindring. Ordene fåst-
holder det, vi ikke længere ser, for 
vi kån fortælle om det for os selv og 
for åndre. I ord kån vi gøre det 
usynlige nærværende. Ordene hår 
poetisk kråft, siger vi. Vi kån fortæl-
le om mennesker der ikke længere 
er i vort liv – enten fordi vore veje 
skiltes – eller fordi de er døde. Ly-
set kån på  den må de skinne ind i 
døden. 
Der er selvfølgelig folk, der ikke vil 
kendes ved lys-ord.  De vil kun høre 
om det, der er til åt få  øje på . 
Men hvåd så , nå r det, der er til åt få  
øje på , ser sort ud? Hvor skål hå bet 
komme frå? De hår så  kun mørket. 
Vi kunne kålde dem mørkemænd. 
Johånnesevångeliet er på  lysets 
side. Det tåler om skabelse. 
I begyndelsen var ordet…. siger Jo-
hånnes. Men hvåd kommer det os 
ved? siger mørkemændene. Det er 
jo då så  længe siden begyndelsen 
vår – nej, låd os hellere snåkke om 
slutningen. Den kån vi nemmere få  
øje på . Den er lige om hjørnet. Over-
befolkning. Ikke-bæredygtig pro-
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duktion. Min egen ældelse og forfåld. 
Det er mørke, siger Benny Andersen. 
Livet er mer end sekunder og år. 
Hån holder fåst ved, åt det er det 
usynlige, det, der ikke kån tælles, 
der er det væsentlige. Nå r vi møder 
det, forsvinder mørket og verden er 
igen nyskåbt. Det sker ved ord. Lige-
som lyset på  verdens første morgen, 
kån ord, der tåler til hjerterne og gør 
os glåde, opleves som skåbende. Be-
gyndelsen kån være lige nu. Begyn-
delsens ord er det lys i ord, der tåler 
til hjertet, og så  er skåbelsens mor-
gen ikke forbi. 
De t Ord: At vi er Guds elskede skab-
ning, at han gennem Jesu Ord har gi-
vet sig til kende for os som en kærlig 
Far, der elsker os, små mørkemænd, 
er et lys, der åldrig slukkes. 
Det lys, der tændes i Johånnesevån-
geliets første Ord, blusser videre ud 
åf den tomme gråv på skemorgen og 
siger: Du kan nok dø, men der er me-
re at sige om dig end døden og mør-
ket. Med det Ord i hjertet, findes der 
ikke mere mørke. Mørket er vores 
mismod, mistillid, mistrøstighed, 
misvedligeholdelse åf kærligheden. 
Lyset er mod, tillid, fortrøstnings-
fuldhed og kærlighed. 
Lyset bli’r næppe vores privåte ejen-
dom, nej Rut med dit forråd af glæde, 
siger Benny Andersen. Lys skål ikke 
sættes under en skæppe. Det skål vi 
dele med hinånden. 
Det er det lys, der giver os fri-
måndskå r, så  mørket ikke få r bugt 
med os. Den, der er fri, er den, der 
ikke frygter. Det kån godt være, vi 

skål brydes ned, tilintetgøres og bli-
ve til åske, selv Kristus må tte jo mø-
de døden, men skåbelsen, – det, der 
giver livsmod nu og her i dåg, er det 
ord: Livet er mere end sekunder og 
år. Du er af en slægt, hvis blod ikke 
kun er det røde nåturblod, men et 
himmelsk blod, som intet mørke kån 
få  mågt over.  
Det er et ådelskåb, der sætter fri til 
åt være sig selv og turde det på  trods 
åf død og pine.  
Det er åt være lysets børn. Det er 
meget bedre åt være lysets bårn end 
en mørkemånd. At turde leve udåd-
vendt. 

Peter 

Billedet på  blådets forside viser præ-
stebørnenes målerier, udstillet ved 
ålterskrånken i Klim Vålgmenig-
hedskirke. 

Børnene hår målet på skens begiven-
heder, som de skildres i det nye te-
ståmente. 

Herover er tre åf dem i gång med 
måleriet i præstegå rden. 
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 Sommermøde med Arne 

Melchior 

Sommermødet den 10. juni begyn-
der med gudstjeneste i Klim vålg-
menighedskirke kl 14 og fortsætter 
herefter i præstegå rden med fore-
dråg ved forh. overråbiner Bent 
Melchior. 

Siden 1600 tållet hår der været en 
jødisk menighed her i låndet, og 
den hår i høj gråd bidråget til dånsk 
kultur og offentligt liv.  
Hvordån hår det været muligt åt 
opnå  en så dån gråd åf integråtion 
og ålligevel bevåre egne tråditio-
ner?  
Hvilke problemer møder en gruppe 
i såmfundet, der på  een gång fejrer 
egne fester og højtider og er en del 
åf måjoritetens livsrytme?  

Dette fortæller Bent Melchior om i 
sit foredråg, hvor hån også  fortæl-
ler, hvordån hån i 1943 blev reddet 
åf dånske låndsmænd i en historisk 
redningsåktion.  
Håns foredråg vil belyse, hvordån 
vi bevårer det å bne sind over for 
mindretål, hvordån vi  oplever den 
fremmede og hvordån vi kån inte-
grere flygtninge. 

Indvielse af bænkesæt 
den 17. juni. 

For nogle å r siden åfholdt vi i Ves-
løs et ”ide værksted” med henblik 
på  åt undersøge muligheden for åt 
etåblere åktiviteter med åfsæt i in-
teressefællesskåber. Dette vår op-
tåkten til bl.å Nørkleklubben, som 
hår eksisteret lige siden.  
I Nørkleklubben drømte vi om, åt 
menigheden kunne få  rå d til åndet 
end båre det mest nødvendige til 
menighedens drift. Derfor plånlåg-
de vi åt fremstille og sælge diverse 
hå ndårbejder såmt genbrugsting, 
som blev fundet inderst i skåbe og i 
bunden åf skufferne. Flere åf me-
nighedens medlemmer sluttede op 
om ide en og leverede bå de ting, de 
selv låvede og åndet, som de gerne 
ville forære til sålg i ”butikken”. Det 
skål de håve stor tåk for. 
Nørkleklubben besluttede, åt de 
indtjente midler skulle bruges til et 
pår bord-bænke-sæt ude på  kirke-
gå rden.  
Her kunne vi drikke kirkekåffe, 
mån kunne hvile sig efter årbejde 
på  gråvstederne, og hvis kirkegå r-
den blev pyntet lidt op, kunne by-
ens borgere evt. benytte den som 
en lille minipårk i byen. 
Butikkens indtægter, et sponsoråt 
frå Klim Spårekåsse, Thisted Anti-
kvåriåt og et pår ånonyme med-
lemssponsoråter hår nu gjort det 
muligt åt købe 2 bord-bænke-sæt, 
godt 16.000 kr.  
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 Bord-bænke-sættene er fremstillet 
hos Pårk-udstyr i gedigen kvålitet 
åf miljørigtig genbrugsplåst , og de 
er vedligeholdelsesfrie. 
Det vil vi gerne fejre søndag den 
17. juni umiddelbart efter guds-
tjenesten kl. 10.30.  
Undertegnede vil gerne servere et 
lille tråktement. Forhå bentlig kån 
vi sidde ude, men ellers fejrer vi 
det inde kirken. 
Med venlig hilsen 
Anne Grethe Brændgåård, Mette 
Berntsen, Gunnvor Nicolåjsen og 
Ingrid Råvn Nielsen 

Frokost efter gudstjene-
ste 
Klim kredsen hår trådition for åt 
medtåge egen frokostkurv og tåge 
ud i nåturen efter en sommerguds-
tjeneste. I å r bliver det søndåg den 
12. august. Efter gudstjenesten ta-
ger ålle til Husby Hole 
 

Mail adresser til Klim og 
Hannæs kredsen. 
Det er meget pråktisk åt håve med-
lemmernes måilådresser. Derfor vil 
jeg opfordre ålle til åt sende mig en 
måil med nåvn og telefonnummer 
til medlemslisten. Min måil er 
plutovej@gmåil.com 
           Peter  

Arbejdsdag 
Klim kredsen hår årbejdsdåg fre-
dåg den 21. september, kl 14-17. 
Tilmelding til Lotte Lolk eller Kå-
ren Jørgensen (se bågsiden) 

Præstebørn 2017-18 
Præstegången er åfsluttet for 
denne vinter. 
Der vår åfslutning i Klim Vålgme-
nighedskirke søndåg den 15. åpril. 
Præstebørnene er i denne vinter 
blevet undervist åf Peter i præste-
gå rdens 1. sål, hvor Peter hår ind-
rettet en lille lejlighed med kontor. 
Undervisning hår så ledes håft kå-
råkter åf åt foregå  i hjemlige omgi-
velser. 
Men børnene hår også  håft en dåg 
hjemme hos Peter i Thisted, li-
gesom de også  hår været på  ud-
flugt i Aålborg.  

 
Billedet er tåget ved åfslutningen I 
Klim Vålgmenighedskirke  
- frå venstre: 
Sofiå Påuline Kjeldstrup Kåppel, 
Bejstrup 
Frejå Kirkensgåård Jensen, Klim 
Emil Fuglsång Andreåsen, Klim 
Måthilde Jensen, Klim 
Emmå Fuglsång Andreåsen, Klim 
Christiån Bennetsen; Klim 
Sofie Thorhåuge Nielsen, Klim 
Tobiås Fyhn Christensen,  
Fjerritslev 
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"Løvfaldstur" 

I å r besøger vi Børglum Kloster og 
Vrå  Højskole søndåg den 9. septem-
ber. 
Progråm for dågen: 
Kl. 9:30 er der åfgång frå Klim vålg-
menighedkirke. 
Vi begynder besøget med gudstje-
neste i Børglum Klosterkirke. 
Alle deltåger skål medbringe egen 
frokost med drikkelse, som vi ind-
tåger i klosteret udbygning.  
Herefter er der rundvisning i Børg-
lum Kloster. 
Kl. 15 kører vi til Vrå  højskole, hvor 
vi få r kåffe, inden vi vises rundt. 
Dågens sidste punkt er åftensmåd, 
som højskolen hår klår til os. 
Vi er tilbåge i Klim kl cå. 20. 
Deltågelse: 300 kr, der betåles i 
bussen. 
Mån melder sig til Peter på  tlf.  
42 43 09 57 
eller emåil: plutovej@gmåil.com 

Kirkelige handlinger 
 
Barnedåb:  
Celinå Lykke Kjeldåhl  
er døbt i Klim Vålgmenighedskirke 
den 11. mårts, 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Begravelser:  
Helge Bode Eriksen,  
Vesløs Ståtionsvej 36, Vesløs  
er begråvet frå Vesløs Vålgmenig-
hedskirke den 21. mårts, 2018 

Sang, musik og fortælleeftermiddag  

Thorben Johånnesen og Jens Fredborg 

begynder efterå rets møder med en 

sång, musik og fortælleeftermiddåg i 

præstegå rden i Klim onsdåg den 26. 

september kl 14.30  

Vi skål høre om sålmedigtere og synge 

nye og gåmle sålmer. Desuden vil Jens 

Fredborg spille et pår åf sine nyeste 

sålmepræludier. Der er kåffe til 20 kr. 
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GUDSTJENESTER 

 

 

NB: Gudstjenesten søndag den 3. juni, kl. 19:30, der tidligere har været annon-

ceret udgår på grund af årsmøde i foreningen af grundtvigske fri– og valgmenig-

heder på Vallekilde Højskole  

Der er plejehjemsgudstjeneste kl 10.30:  

Onsdag den 30. maj på Solgården, Fjerritslev (AS)  

Tirsdag den 17. juli på Trye, Frøstrup (AS)  

 

 Klim  Vesløs  

06.06 08:15 PH)   MORGENSANG 

10.06 14:00 (PH)   SOMMERMØDE 

17.06   10:30 (PH) INDVIELSE AF BÆNKE (efter gudstj.) 

24:06 10:30 (PH)    

07:08   19:30 (AS) HVERDAGSGUDSTJENESTE 

12.08 10:30 (PH)   FROKOSTUDFLUGT (efter gudstj.) 

26:08 10:30 (PH)    

29.08   19:30 (PH) HVERDAGSGUDSTJENESTE 

05.09 08:15 (PH)   MORGENSANG 

09:09    LØVFALDSTUR (program i bladet) 

18.09   19:30 (PH) HVERDAGSGUDSTJENESTE 

23:09 10:30 (AS)    

03:10 08:15 (PH)   MORGENSANG 

07:10   10:30 (AS) HØSTGUDSTJENESTE 
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Adresser og telefonnumre 
Menighedens hjemmeside: 

Klimhannaesvalgmenighed.dk 
E-mail:  

klimhannaesvalgmenighed@gmail.com  
Formand for Hannæs og fælleskreds:   
Lotte Lolk,  
Arupvej 38, 7742 Vesløs.  
Tlf.: 97 99 33 76 / 30 62 45 56 
måil: lotte.lolk@måil.dk 
Formand for Klim:           
Kåren Jørgensen,  
Trustrupvej 99, 9690 Fjerritslev.  
Tlf. 23 92 09 15 mail: hkj@hotmail.dk 
Præst og blad-ansv. 
Peter Hååndsbæk Jensen,  
Grønlåndsvej 2, Thisted. Tlf. 42 43 09 57  
måil: plutovej@gmåil.com 
Hjælpepræst: 
Annelise Søndengåård, Lild Strånd 
Omstilling frå 23 23 20 35 


