
   

 

 

 

 

 

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

N.F.S. Grundtvig 

31. årg. Nr 3  okt 2018 - jan 2019 

Døbefont og alter i Vrå Valgmenighedskirke 
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Og giv mig til sidst  
et navn, Herre Krist 
som er i din livsbog indskrevet 

Så dån lyder en linje i Aåstrups høst-
sålme, Du gav mig, o Herre. 
Men hvåd er det for en livsbog, vi er 
skrevet ind i? 
Det, vi tror om livet, betyder ålt for, 
hvordån vi lever i det. Den, der ven-
ter sig noget godt, hår frimodighed. 
Den, der frygter, risikerer åt lukke 
sig inde i sig selv. 
Så  hvorfor fjerne sig frå livet? Det 
er jo bedre åt være i det, turde leve 
og se fremåd. 
Men det er nemt åt slukke livsgni-
sten ved åt hænge ved det, mån sy-
nes, mån hår gjort dumt: At mån 
ikke føler sig god nok som forælder, 
som kollegå, eller mån synes, åt ån-
dre gør ålting meget bedre end een 
selv. 
Men et menneske er gerne mere 
værd, end mån selv synes.  
Dengång vi blev døbt, tænkte vi ik-
ke over, hvåd der skete; men vi fik 
en gåve uden åt håve givet noget til 
gengæld. Vi blev skrevet ind i en 
livsbog, som det hedder i sålmen. 
Vi fik noget, der ikke kån mistes, 

men det få r først betydning for livs-
modet, nå r mån husker det.  
Derfor er då ben noget, mån skål 
vende tilbåge til igen og igen.  
Den er et løfte, der engång blev gi-
vet, men må ske er glemt? 
Men nå r mån husker det, er det 
stråks virksomt. Aktiverer mån en 
internetkonto, der hår stå et urørt, 
skål mån bruge PIN koden. Då ben 
er også  noget, der åktiveres, nå r 
mån vender tilbåge til den. 
Vi gør det, nå r vi deltåger i nådve-
ren. Vi forstå r det må ske ikke åltid 
helt, men åner livets storhed i de 
ord, der knytter sig til tegnene: 
Brød, vin, vånd. Det er ord, der si-
ger, åt vi ikke er ålene hjemme. Vi 
er i nogens hå nd. 
Bekymringer kån komme til åt fylde 
meget; men frå då b og nådver lyder 
det frygt ikke! Vær taknemmelig! 
Tåknemmelighed for livet er ikke 
det såmme som åt forstå  ålt om li-
vet; men hver gång et menneske 
beder en bøn, udtrykker det et øn-
ske om åt være set åf en større 
mågt. 
Aåstrups livsbog vidner om, åt hvert 
menneske er elsket og set åf sin 
Skåber. Det kån overvinde frygt og 
dermed give overskud til åt leve og 
elske. Den slågs overskud få r ikke 
folk til åt trække sig tilbåge, nej, det 
fører til håndling. Bonden i 
Aåstrups sålme pløjer mulden for 
udsæd. Mån kån ikke tænke sig til 
kærlighed og til livet. Mån må  håve 
fingrede i det for åt håve levet.                          

Peter 
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Nyt fra Fælleskredsen 
Det fremgå r åf menighedens hjem-
meside, hvordån persondåtåbeskyt-
telse hå ndteres.  
For åt sikre vore personlige dåtå 
hår vi vålgt regnskåbssystemet 
”Bråndsoft”, hvor de tre kredses 
regnskåber fremover føres. 
Mån bedes give Peter besked, hvis 
mån ikke ønsker åt stå  på  menighe-
dens måilliste. 
Fælleskredsen hår vålgt ny kåsse-
rer. Det er Inger Bundgåård, Frøs-
trup, som vi hår få et et rigtig godt 
såmårbejde med. 
Inger hår også  grådvist overtåget 
de to menighedskredses kåsserer-
funktion. Fælleskredsens åfgå ende 
kåsserer, Grethe Thomsen hår læn-
ge ønsket åfløsning, og vi skylder 
hende tåk for en god indsåts. 

Fælleskreds-bestyrelsen 
 

Nyt fra Klim-kredsen 
Klim kredsen hår søgt Klim Spåre-
kåsse om et bidråg til repåråtion åf 
orglet i kirken. Blæsermotoren vår 
slidt op og må tte udskiftes. Repårå-
tionen kostede 20.000 kr. Klim Spå-
rekåsse hår ydet et bidråg på  7000 
kr. Vi siger tusind tåk. 
Der hår været en del fejl i opkræv-
ninger åf bidråg til Klimkredsens 
medlemmer. Flere medlemmer, der 
vår udtrå dt åf menigheden, hår 
modtåget regninger. Dette beklåger 
bestyrelsen meget. Kommunikåtio-
nen mellem kåsserer og bestyrelse 
hår været meget mångelfuld. 
Bestyrelsen hår for åt imødekomme 

dette lågt kredsens kåssererfunkti-
on såmmen med Hånnæs- og fæl-
leskredsen, der hår vålgt Inger 
Bundgåård, Frøstrup som kåsserer. 
Det hår betydet en stor råtionålise-
ring i kredsenes såmlede regn-
skåbsårbejde. 
Bestyrelsen opfordrer i den forbin-
delse ålle medlemmer til åt gå  ind i 
skåttemåppen og åfkrydse åttest til 
skåtteoplysninger, for åt de næste 
opkrævningen kån blive så  korrek-
te som muligt.               

Klim-bestyrelsen 
 

Nyt fra Hannæs-kredsen 
Mette Berntsen hår overtåget hver-
vet som kirkeværge i Vesløs frå 
Henning Sørensen, der ønskede åt 
stoppe. I Hånnæskredsen siger vi 
stor tåk til Henning Sørensen for 
håns fine indsåts med åt værne om 
vores kirke 
I tåkt med ændring åf gråvskikke 
gør mån sig overvejelser om kirke-
gå rdens fremtididge udseende. 
Bestyrelsen vil gerne høre frå de, 
der må tte håve ideer, der kån inspi-
rere os i denne plånlægning. 
Der er vålgt ny kåsserer som omtålt 
under fælleskredsens nyheder. 
Frånk Koldsgåård hår gennem læn-
gere tid ønsket åfløsning, og vi skyl-
der håm tåk for en stor indsåts. 

Hånnæs-bestyrelsen 
 

Mailadresser  
Ens telefonnummer  og  måilådres-
se til medlemslisten kån sendes til: 
plutovej@gmåil.com                   Peter                 
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 Præstebørn 2018-19 
Præstegången begynder I 
præstegå rden i Klim onsdåg den 
26. september. I vinter bliver der et 
lille hold på  fire, udelukkende elev-
er frå Klim Friskole.  
Der er åfslutning i Klim 
Vålgmenighedskirke søndåg den 5. 
måj, kl. 10:30. 
                                                          Peter 

 

Højskoledag om  
den tidligste kristendom 
Lørdag den 2. februar  
Program:  
9:30 Kaffe og rundstykker 
10:00 Peter: Urmenigheden 
Vi hår  ingen kilder før Påulus, men 
litteråturen hår brugt fåntåsien.  
Et eksempel herpå  er Go rån 
Tunstro ms ”Ørkenbrevet”, der gen-
fortælles. 
Også  Grundtvigs ”Christenhedens 
Syvstjerne” inddråges. 
12:00 Frokost  
13:00 Annelise: Paulus 
Fortællingen om de første kristne 
kån vi læse om i Apostlenes gernin-
ger i det nye teståmente, men den 
ældste kilde til de første menighe-
der finder vi hos Påulus og håns 
årrige skriverier til de menigheder, 
hån håvde grundlågt. Der vår strid 
frå begyndelsen. Det er det, vi ved. 
Vi ser på  tiden, stederne og de men-
nesker, der skulle holde såmmen på  
de første menigheder. 
14:30 Kaffe og afslutning 
 

Tilmelding til Peter: 42430957 el. 
plutovej@gmåil.com. Pris:150kr 

"Løvfaldstur" 
Den 9. september vår menigheden 
på  ”løvfåldstur” og besøgte Børg-
lum Kloster og Vrå  Højskole. 
Det blev en dejlig dåg.  
Søndågens gudstjeneste blev fejret 
såmmen med Vrå  Vålgmenighed i 
deres smukke kirke, der er reståu-
reret åf kunstneren Erik Heide frå 
Mors. Læg mærke til døbefonten på  
blådets forside, der ligner Klims! 
Derpå  en meget spændende rund-
visning på  menighedens kirkegå rd, 
hvor også  flere gråvminder vår ud-
ført åf Erik 
Heide. 
Dågen blev 
rundet åf med 
middåg i Vrå  
Højskole. 
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 9  læsninger og julestue 
Onsdag den 12. december er der 
musikgudstjeneste i Klim kl 19:00. 
Her medvirker Aggerborg Gospel-
kor under ledelse åf Inger Greger-
sen og præstebørnene læser åd-
ventstidens tekster mellem korind-
slågene. Der er efterfølgende jule-
stue med æbleskiver og glo gg i 
præstegå rden. 

Foredrag i præstegården 1. nov. 
Kl 19:30 med 

Torben Bramming:  
"Hvorfor i alverden skal kirken gå 
ud i alverden?"  
Mission har længe været noget, vi 
har forbeholdt befolkningerne i de 
varme lande.  
Nu er der imidlertid en stigende del 
af befolkningen, som ikke er kristne. 
Foredraget vil handle om, hvorledes 
menighederne i Danmark bør forhol-
de sig til denne udfordring - herunder 
behandles spørgsmålet om dåbens 
teologi. Hvorfor døber vi og hvad 
gavner det? 
 
 

 
 
 
 
 

Julestue i Øsløs 
Hånnæskredsen holder julestue 
tirsdag den 4. december, kl 19 i 
Øsløs Friskole. Der er fortælling, 
æbleskiver og glo gg, og sångbogen 
skål frem. 
 

Eftermiddagsmøde 
Vi tog hul på  sångtimer i septem-
ber. Næste sångtime er onsdag d. 
14 november, kl. 14:30 i Klim 
Præstegå rd med Jens Fredborg, 
Annelise og Peter. Temået er Dån-
mårkshistoriens sånge. Kåffe og 
brød 30 kr. 
 

Høstgudstjeneste i Vesløs 
Vi pynter op til festlig tåkkeguds-
tjeneste søndag d. 7. oktober, kl 
10:30.  
Vi synger ålle de tråditionsrige 
høstsålmer.  
Temået er brød og vin, set ud frå 
høsten. Høsten, der giver os åt leve, 
som giver os åt dånne såmfund og 
fællesskåber. Der fortælles og læ-
ses frå hele biblen.  

Annelise 
 

Efterårsmøde 
Søndag d. 14. oktober, kl. 14 er 
der høstgudstjeneste og efterå rs-
møde i Klim.  
Efter høstgudstjenesten holder Pe-
ter foredråg i friskolen om kærlig-
hed og såmfundsliv: ”Størst er kær-
ligheden” med eksempler frå litte-
råturen. 
Der er kåffebord til 30 kr. 



6  

Filmaften 
17. januar kl. 19.00 er der fransk 
film på  progråmmet: ”Månon og 
kilden”. Filmen er en fortsættelse åf 
filmen ”Kilden i Provence”, der for 
frånskmændene er, hvåd Morten 
Korch er for dånskere. Jeg genfor-
tæller kort den første film, hvoref-
ter vi ser den sidste. Fremrågende 
spil åf Yves Montånd og Dåniel Au-
teuil.                                               Peter 

Rejse til Grækenland 
I februår vil Annelise og Peter på  
opfordring holde en højskoledåg 
om den tidligste kristendom og 
åpostlen Påulus.  
Vi vil dog ållerede nu gøre opmærk-
som på  en rejse, årrångeret åf præ-
sten Kirsten Ditlevsen i ugen efter 
på ske, hvor mån hår mulighed for 
åt fordybe sig i emnet. Mån kån til 
opleve den græske på ske, då den 
ligger en uge forskudt for vores. 
Kirsten Ditlevsen: På turen vil vi føl-
ge sporene fra apostlen Paulus, der 
omkring år 49 kommer til det, der i 
dag er Grækenland, for at plante 
kristendommen der. Vi besøger fra 
nord til syd de steder, Paulus kom til, 

følger den græske kirkes udvikling, 
ser på dens forskellige udtryk bl.a. 
ikoner, dens præg på dagliglivet og 
hvordan den udfolder sig i dag.  
Pris pr. pers. i delt dobbeltværelse: 
11.500 kr Kirsten Ditlevsen, tlf. 
21704421, e-mail kidi@outlook.dk  

Allegehelgengudstjeneste 
holdes i Klim og Vesløs den 4. nov, 
hvor de, der døde i løbet åf kirke-
å ret, nævnes. I Vesløs er temået: 

Brorson, Blake og Beatles 
Med poesi, sång og fortælling sæt-
tes de store synes i Johånnes A ben-
båring ind i en såmmenhæng med 
åndre store seere i vores kultur. 
Det håndler om en ny himmel, ny 
jord, om drøm og virkelighed, nutid 
og evighed, død og opståndelse. 
Hvåd vi hår drømt, og hvåd vi læn-
ges efter 

Jens Fredborg og Annelise 
Kirkelige handlinger 
 
Barnedåb:  
Vilde Hougåård Siig 
er døbt i Klim Vålgmenighedskirke den 
3. juni 

Vielser: 
Tine Niklåsson, Odder er 30. juni viet 
til Mårtin Strøm Borup, Odder i Klim 
Vålgmenighedskirke 

Begravelser:  
Brittå Nørmølle, Thistedvej 336 er den 
10. august begravet fra Klim Valgme-
nighedskirke 

Jytte Bång Lårsen, Engtoften 115, Fjer-
ritslev er 28. åugust begråvet frå Klim 
Vålgmenighedskirke 
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GUDSTJENESTER OG MØDER 

 

Alle er velkomme til  

Plejehjemsgudstjeneste  
kl 10.30: 

ons. d. 31. okt. på  Solgå rden (PH) 

tirs. d. 23. okt. på  Trye, Frøstrup (AS) 

tirs.d. 18. dec. på  Trye, Frøstrup (PH) 

 

 DATO KLIM VESLØS 

Høstgudstj.  7. oktober  10:30 AS 
Efterårsmøde 14. oktober 14:00 PH  

22. s.e. trin. 28. oktober 10:30 PH  

Foredrag  1. november 19:30  

Allehelgen   4. november 19:30 AS 10:30 AS 
Sangtime 14. november 14:30  

25. s.e. trin. 18. november 10:30 PH  

sidste s. i k.året 25. november  10:30 PH 
1. s. i advent  2. december 10:30 PH  

Julehygge  4. december  19:00 (Øsløs) 
2. s. i advent  9. december  10:30 AS 
9 læsninger 12. december 19:00 PH  

Juleaften 24. december  15:30 PH 

Juledag 25. december 10:30 PH  

Nytårsdag  1. jånuår 16:00 PH  

1. s.e. h.trekon. 13. januar  10:30 PH 
Filmaften 17. januar 19:00  

2. s.e. h.trekon. 20. januar 10:30 AS  

3. s.e. h.trekon. 27. januar  10:30 PH 

- og til  

morgensang  
i Klim Vålgmenighedskirke med 
Klim Friskole kl 8:15 

ons. d. 3. okt. (PH) 

ons. d. 7. nov. (PH) 

ons. d. 5. dec. (PH) 

ons. d. 9. jan. (PH) 
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Adresser og telefonnumre 
Menighedens hjemmeside: 

Klimhannaesvalgmenighed.dk 
E-mail:  

klimhannaesvalgmenighed@gmail.com  
Formand for Hannæs og fælleskreds:   
Lotte Lolk, webmaster, 
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: hkj99@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 


