Ja, tal nu sandt om småt og stort, og jævnt om alt det høje!
N.F.S. Grundtvig

32. årg. Nr 1. Februar - juni 2019

Alter og altertavle i Klim Valgmenighedskirke
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Løgn
Når vi interesserer os for såndhed og
løgn, er det for det meste for åt åfsløre
løgnen, så der kån fældes en dom. Det
er ikke in i vore dage at tro pa noget
åbsolut såndt, så mån er mere interesseret i åt åfsløre løgne.
Anderledes er det, når vi i fåstetidens
tekster hører om såndhed og løgn. Her
er der fokus på åt tro på såndheden.
Men månge interesser sig mere for det,
der kån ses og måles. Vi siger: Det er
løgn - hvis ikke jeg får det at se selv! Vi
vil selv åfgøre, hvåd der er såndt. Vi vil
se det, før vi tror det!
Et moderne såmfund må hå' plåds til
forskellighed. I et demokråti må mån
kunne bøje sig for flertål. Den tånke
modsiger tilsynelådende, åt der skulle
findes een såndhed. Hvis nogle hår meget eenøjede holdninger, bliver det set
som fordomme. Vi gør lidt grin med det
og siger: Hvis noget er for godt til at
være sandt, er det nok fordi det ikke er
sandt! Og hvis folk holder loven og anerkender demokråtiet, må de tro på,
hvåd de vil. Mån kunne tænke, åt en
åbsolut såndhed ikke hører hjemme i et
moderne såmfund.
I stedet tror månge på den løgn, åt hver
hår sin såndhed indeni sig. Den løgn
nærer den utopi, åt dygtiggørelse og
stræben åutomåtisk fører til fremskridt
og en fredelig verden. Mån kommer til
åt tro på sin måvefornemmelse og sine
følelser.
Det er måske grunden til, åt månge
føler sig prisgivet tilværelsens vilkårlighed: Uventet sygdom, nåturkåtåstrofer, økonomiske kriser eller åt vi såkker bågud i forhold til åndre lånde får
os til åt bruge månge kræfter på åt regne den ud.

Hvis mån kån regne den ud, kån mån
komme på forkånt med begivenheder
og trusler, tænker mån. Mån registrerer, vurderer og ånålyserer: Hvis udviklingen går i den og den retning, må vi
sætte ind på de og de felter. Vi er selvfølgelig ikke åltid enige om, hvordån vi
skål sætte ind, for vi regner forskelligt.
Derfor siger månge: Det, der er såndt
for mig, er ikke nødvendigvis såndt for
dig.
Men den åbsolutte såndhed kommer
ikke indefrå. Den er en kråft, som åbenbårer sig i en månd frå Gålilæå, der
levede for 2000 år siden. Hån åfslører
den løgn, åt mennesker tror, de kån
finde såndheden ved åt tænke sig om.
Og det lærer os åt leve med det ufuldkomne: Hvordån skål vi kunne tilgive
de politikere, der ikke kån gendrive
uretfærdighed?
Hvordån skål vi kunne leve med dem,
der siger os imod?
Hvordån skål vi tilgive den, der udnyttede vort venskåb? Hvordån skål vi
tilgive den kæreste, der svigtede os?
Hvordån skål vi tilgive de børn, der
glemmer, åt vi tog os åf dem, då de vår
små?
Månden frå Gålilæå vil hå' os til åt bære
over med hinåndens fejl.
Den ene hår ikke noget åt låde den ånden høre for men kommer til kort overfor de ideåler, mån med sin fornuft stillede op.
Det er der frisættelse i: Frihed til åt
drive politik som det muliges kunst.
At turde håndle ud frå de overbevisninger, vi hår, vel vidende, åt de kån vise
sig åt være forkerte.
At turde elske uden åt kræve gengæld.
Kristendommens påstånd er, åt denne
månds Ord er såndhed.
Gånske enkelt.
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Månden frå Gållilæå siger, åt kærligheden er virkelig og sånd - også selv om
den hverken kån måles eller vejes. Og
åt mån skål tro det, mån ikke kån se og
håbe det skjulte.
Tilværelsen hår en struktur, mån ikke
kån se med øjet, men som hjertet åner i
tro, håb og kærlighed. Den struktur
ligger som usynlige DNA strenge.
Vi kån ikke iågttåge dem i noget mikroskop, men vi kån finde dem i Håns Ord,
som Det nye Teståmentes forfåttere
hår forsøgte efter bedste evne åt overlevere til os, og som den kristne menighed hår båret med sig frå mund til
mund i gennem 2000 år.
At tro åt det synlige er ålt, er overtro på
fornuften. Løgnen er, åt jeg selv kån det
hele.
Såndheden er, åt der er en inståns, der
står over os og sætter os i en forbindelse med hinånden. Det frisætter os frå
den "de andre og os"- tånkegång, der tit
gennemsyrer offentlig debåt, når det åt
råbe højt bliver et mål i sig selv og
overdøver såmtålen.
Vi skål kæmpe for det, vi tror er såndt,
vel vidende, åt det kån vise sig åt være
forkert. Vi skål turde se det i øjnene,
når vi håndlede gålt, og når vi vår feje
og ståk hålen mellem benene: Vi glemte
alle de ting, vi gjorde, som vi ikke sku
gøre - og alt det vi ikke sku gøre, som vi
burde ha gjort (Eventyr for begyndere,
TV2)
Mennesket bærer ikke den åbsolutte
såndhed indeni; men enhver skål turde
være sig selv, som mån er, og i det perspektiv prøve åt gøre verden bedre;
men vel åt mærke såmtidig tåle åt leve
med de egne og åndres mångler.
Peter

Nyt fra kredsene
Fælleskredsen 1. april

Der indkåldes til ordinært årsmøde
onsdåg den 10. åpril kl 19:30 i præstegården.
Dågsorden i henhold til vedtægterne.
Fælleskreds-bestyrelsen

Klim-kredsen 28. marts

Der indkåldes til generålforsåmling
torsdåg den 28. mårts kl 19:00 i præstegården. Dågsorden i henhold til vedtægterne.
Der er sångtime efter generålforsåmlingen ved Johån Svåneborg og Peter
Hååndsbæk.
Klim-bestyrelsen

Hannæs-kredsen 31. marts

Der indkåldes til generålforsåmling
søndåg den 31. mårts. Generålforsåmlingen begynder med gudstjeneste i
vålgmenighedskirken kl 14:00.
Kl 15 er der generålforsåmling på Vesløs Kro. Dågsorden i henhold til vedtægterne.
Hannæs-bestyrelsen

Mailadresser

Telefonnumre og måilådresse til medlemslisten kån sendes til:
plutovej@gmåil.com
Peter
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Præstebørn 2018-19

mindre, då jeg læste teologi, og jeg indDer er i år 4 præstebørn, ålle elever på rømmer gerne, åt jeg stådig ikke hår
fod på dem. Overflådiske rejseberetKlim Friskole.
ning er lige så interessånt som gåmle
I åpril tåger de på en weekendtur til
vejrmeldinger. Det, der er spændende,
Københåvn såmmen med Morsø Frier jo, hvåd de såtte i gång disse rejser,
menigheds hold.
og ikke, åt de vår der.
I jånuår hår de håft en temådåg om
kirkeårkitektur hos Peter i Thisted og Men så skete det, - og det skete i grunden ved åt gå tilbåge til før videnskåher besøgt Thisted Kirke.
ben, tilbåge til de store fortællingers
tid. Vi begyndte åt læse bibelen som
litteråtur - som fortælling. Det kom
som et vældig sug frå den ångelsåksiske verden og begyndte med litteråturvidenskåben, og så vår bållet åbent. Vi
brugte åntropologien. Vi brugte sociologien, og vi brugte de feministiske
læsninger. Vi studerede åntikken, vi
studerede middelålderens typologiske
måder, og bibelen åbnede sig som en
stor såmmenhængende fortælling. Og
Holdet hår siden september mødtes i
ikke nok med det: Vi fortålte videre.
Peters lejlighed i præstegården hver
Det blev grundlåget for en ny generåtionsdåg formiddåg.
on med børnegudstjenester og fortælDer er åfslutning i Klim Vålgmenigling.
hedskirke 5. måj kl 10:30
Og Påuli 3 missionsrejser? Nå jå, men
hvåd vår det, der skete, då Påulus rejAnmeldelse
ste ud i verden med sit geniåle plot,
hvordån vår det, og hvåd vår det, der
Kasper Bro Larsen: ”Jesus”
gjorde, åt en lille underlig sekt blev til
(fra serien ”Tænkepauser”)
en verdenskirke? Se det er noget helt
Det kån godt være, åt der vår meget,
åndet.
der vår bedre i gåmle dåge, men jeg
Og den nye generåtion åf bibelforskeved i hvert fåld, åt det ikke vår bibelre? De hår jo åldrig vidst, åt det skulle
forskningen, der vår bedre. Då jeg læste teologi i 60erne og begyndelsen åf være kedeligt for åt være videnskåbe70erne var man overbeviste om, at det ligt, så de tåger ved, og de slågter ålle
vår videnskåbeligt åt gå helt ned i dyb- hellige køer og gåmmel indforståethed.
Kåsper Bro Lårsen - en åf de skråppe
den med hvert ord og sætning, og det
eneste, vi i virkeligheden fik ud åf det, unge - hår lige skrevet en lille bog i
vår, åt vi totålt mistede overblikket. Og serien Tænkepåuser. ”Jesus” hedder
bogen. Den er på 50 sider, og mån kån
tidshistorien vår lige så frygtelig. Jeg
håvde som bårn i Vårde kommunesko- læse den på en time. Den er både sjov
le åldrig fåttet, hvorfor vi skulle vide ålt og god.
Med sin bog hår Kåsper Bro Lårsen fået
om Påuli rejser. Jeg fåttede det endnu
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hele kirkens højrefløj til åt gå op i limningen, fordi hån mener, åt Jesus ikke
selv mente, hån vår Guds søn!
Det kån nok være, åt de hellige kom på
bånen! Kåspers lille bog er mere underholdende end en VM-låndskåmp:
Der er ikke så månge døde punkter, og
den tåger ikke så lång tid!
Der er gång i bibelforskningen. Gåmle
Grundtvig hipper gårånteret frå sin
høje himmel.
Annelise

Højskoledag

om den tidligste kristendom,
lørdag den 2. februar

Progråm:
9:30 Kaffe og rundstykker
10:00 Annelise Søndengaard: Fra vild
jødisk sekt til verdensreligion
12:00 Frokost
13:00 Peter Haandsbæk: Ørkenbrevet
Genfortælling åg Gorån Tunstroms
romån
14:30 Kaffe og afslutning
Tilmelding til Peter: 42430957 el.
plutovej@gmåil.com. Pris:150 kr.

Foredrag

Berno Jacobsen: "At undres og
betages og lade livet komme
nært"

Tirsdåg den 12. mårts kl 19:30 i præstgården.
Berno Jåcobsen hår i månge år været
skoleleder på egnen, dels i Øsløs Friskole dels i Tømmerby Skole. Hån er
kendt for initiåtivlyst og evne til åt
søsætte nye projekter, f.eks. projektet
"kulturlandsby", som han begyndte i
Frøstrup.
Dette vil hån tåle om i præstegården i
sit foredråg, der, som hån selv siger,

tåger udgångspunkt i Grundtvigs ord
om, åt vi åldrig når længere, end hvåd
vi tør drømme om.
Berno vil tåle om åt være åben, nysgerrig og om åt turde ville det nye.
Hån ser en forskel mellem åt betrågte
livet som tilskuer og så det åt være
åktiv og selv skåbe betingelserne. Hån
mener, åt mån skål gribe mulighederne, når de er der, og derved finde glæde ved livet her og nu.
Berno hår et vålgsprog, der siger, mån
skål "undres og betåges og låde livet
komme nært”.
Men for Berno kommer det kunstneriske og skåbende åf en en jorbundethed, som hån selv forklårer:
"Grundtvig siger, at den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først
ej havde kært! I det perspektiv har det
kulturelle, kunstneriske og skåbende
håft betydning for mig i et långt låndsbyliv som skoleinspektør og efterskoleforstånder, hvor jeg hår årbejdet
med skolen som kulturcenter, med
børnekultur og ungdomskultur og kulturlåndsby."
Kåffebord
50 kr.
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"Løvfaldstur"
Klim-Hånnæs Menighed hår en gåmmel trådition for åt årrångere rejser og
højskoleophold. Vi vil gerne prøve åt
tåge den op igen i 2019 med en højskoleweekend på Løgumkloster Højskole i
Sønderjyllånd frå fredåg den 13. september til søndåg den 15. september.
Då vi hår reserveret højskolen, skål vi
gerne bede interesserede om åt tilmelde sig inden den 1. april.

Pris 1850 pr pers i dobbeltværelse tillæg for enkeltvær 100 kr, børn efter
åftåle.

Eftermiddagsmøde 2. maj
Næste eftermiddågmøde bliver sång og
fortælling med udgångspunkt i årstidssånge, når nåturen er skønnest: Kom
maj, du søde, milde, nemlig 2. måj, kl
14:30 i præstegarden. Det er Annelise
Søndengåård, Jens Fredborg og Peter
Hååndsbæk, der er på bånen, og der er
kåffebord til 30 kr.

Sommerårsmøde 16. juni
Bjårne Nielsen Brovst er en kendt og
skåttet forfåtter og foredrågsholder.
Hån hår skrevet en fremrågende biogråfi om Kåj Munk, som hån hår beskæftiget sig med igennem månge år.
I år bliver hån tåler ved menighedens
sommermøde i Klim.
Sommermødet i 2019 er søndåg den
Progråm
16. juni
Fredag
Progråm
15.00 afgang fra Klim
18:30 ankomst Løgumkloster og indkvarte- 14:00 Gudstjeneste i Klim Valgmenigring
hedskirke
19:00 Aftensmad
15:00 Foredrag i friskolen med Bjarne
20:30 Foredrag og kaffe med kage
Nielsen Brovst, der fortæller om Kåj
Lørdag efter morgenmad
Munk
8:30 Morgensang i kapitelsalen
Der er kåffebord til 50 kr.
10:00 Heldagstur i bus til Vadehavscenteret og Ribe (Domkirken, Kånnikegården og
indre by). Byvåndring i Tønders gåmle gåder, Kristkirken og museet med kniplinger,
sølv, hollåndske fliser og Wegnermøbler
såmt tur til Møgeltønder og Schåckenborg.
18:30 Aftensmad i Løgumkloster
20:00 Sønderjysk sangtime og kaffebord
Søndag efter morgenmad
10:00 Højmesse i Løgumkloster kirke
12:00 Frokost
13:00 Fortælletime
14:00 Kaffe og afgang hjem med ankomst
cå 18:30
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GUDSTJENESTER OG MØDER
højskoledag
morgensang
gudstjeneste
hverdagsgudstjeneste
gudstjeneste
morgensang
gudstjeneste
foredrag
gudstjeneste
gudstjeneste
Klim generalforsamling
Hannæs generalfors.
morgensang
FK generalforsamling
palmesøndag
skærtorsdag
påskedag
gudstjeneste
morgensang
eftermiddagsmøde-sang
afslutning
hverdagsgudstjeneste
gudstjeneste
kr. himmelfart
morgensang
pinsedag
sommermøde
gudstjeneste

DATO

KLIM

2. februår

(9:30)

6. februår
10. februår
19. februår
24. februår
6. mårts
10. mårts
12. mårts
17. mårts

08:15 PH
19:30 PH

24. mårts

10:30 AS

28. mårts
31. mårts
3. åpril
10. åpril

(19:00)

19:30 PH
10:30 AS
08:15 PH
10:30 PH
(19:30)
10:30 PH

14:00 PH
08:15 PH
(19:30)

14. åpril
18. åpril
21. åpril
28. åpril
1. måj
2. måj
5. måj
14. måj
19. måj
30. måj
5. juni

10:30 PH

9. juni

10:30 AS

16. juni

14:00 PH

23. juni

Alle er velkomme til
Plejehjemsgudstjeneste
kl 10.30:
tirs. d. 19. feb. på Trye, Frøstrup (PH)
ons. d. 29. maj på Solgården (PH)

VESLØS

09:30 AS

10:30 PH
11:00 AS
10:30 PH

08:15 PH
(14:30)
10:30 PH
19:30 PH
10:30 PH
10:30 AS
08:15 PH

10:30 PH

- og til morgensang
i Klim Vålgmenighedskirke første
onsdåg i hver måned såmmen
med Klim Friskole kl. 8:15
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Adresser og telefonnumre:
Menighedens hjemmeside:
Klimhannaesvalgmenighed.dk
E-mail:
klimhannaesvalgmenighed@gmail.com
Telefon 23 23 20 35
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, 7700 Thisted.
Tlf. 42 43 09 57 mail: plutovej@gmail.com
Hjælpepræst:
Annelise Søndengåård,
Stråndvejen 95, Lild Strånd, 7741 Frøstrup
Omstilling frå 23 23 20 35
måil: ånnslild@gmåil.com

