
   

 

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

N.F.S. Grundtvig 

32. årg. Nr 2.  juni– oktober 2019 

Thorvaldsens Kristus på alteret i Vor Frue kirke, København 
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Hjertets søde morgendrøm 
 
Søren Ulrik Thomsen har en lille for-
tælling fra det indre København i bo-
gen: "En ha rna l klemt inde bag pane-
let". Han møder en handicappet missio-
nær, der er dværg. De sta r udenfor Lu-
thersk Missionsforening i Nansensga-
de, og den lille mand spørger, om for-
fatteren tror pa  Gud. Det gør han; men 
læser du sa  i Biblen? Ja, det gør jeg og-
sa . Den lille missionær bliver lettere 
irriteret. Her er ikke bid pa  missions-
marken. "Ved hvilket skriftsted er du 
frelst", spørger han sa , og nu er der bid, 
for Søren Ulrik Thomsen opfatter ikke 
sig selv som omvendt ved et bestemt 
bibelord og slet ikke frelst. 
Den lille skutryggede mand vralter sa  
hoverende videre, mens han munler: 
"Jeg blev frelst ved vers syv i Efeserbre-
vets første kapitel: 'I ham har vi forløs-
ningen'", og vores fortæller sta r tilbage, 
rasende over at være blevet afhørt i 
sager, han egentlig synes, er et mellem-
værende mellem Gud og ham. 
Men sa  ga r Søren Ulrik Thomsen videre 
rundt om hjørnet og møder nogle livs-
stykker, der ganske ordløst bekender 
sig til livsglæde: Her kommer tre han-
dicappede veninder, tre dværge i køre-
stol, krudtet op med læberødt, fint tøj 
og lange kunstige øjenvipper, for de 
skal, som Søren Ulrik Thomsen slutter 
sin beretning: "pa  bytur og se skønne 
ud!" 
Missionærens bekendelse er bibelret 
citeret men udsprunget af trang til at 
skille sig ud fra dem, han føler sig bed-
re end, f.eks. sa dan en ufrelst som Sø-
ren Ulrik Thomsen. De tre sylfider i 
kørestol redder derimod forfatterens 
dag med deres kinderødt og pyntesyge. 

Deres bytur og festhumør er ma ske 
ikke en from kirkelig bekendelse, men 
den er oprigtig og udtrykker ægte livs-
glæde. 
Fri os fra pa taget kirkelighed. Lad os 
hellere tale om, hvad hjertet hænger 
ved. Søren Ulrik Thomsen skriver med 
sanserne sla et ud for det nære liv, han 
lever i storbyen. Han er eftertænksom, 
for han er 60 a r; men man ser selvføl-
gelig livet forskelligt afhængig af, hvor i 
livet, man befinder sig. 
For unge, der har livet foran sig, er 
nærvær at turde vælge det usikre. Man 
ved ikke, om man fa r en kæreste, om 
man fa r børn eller et arbejde. Man ved 
ikke, om man kan realisere sine drøm-
me; men det gælder om at turde tro pa  
dem.  
Hvis ikke man tør tro, at livet har noget 
godt i vente, lader man sig nøje og gør 
sig pa  en ma de færdig med livet. Drøm-
men er vigtige. Som ung ma  man gribe 
livet, ga  fremad uden at se for meget 
tilbage, man skulle jo nødig blive til 
sten allerede i vuggen! Derfor skal hjer-
tets søde morgendrøm selvfølgelig næ-
res, mens man vokser op og ikke 
mindst i skolen. Perspektivet flytter sig 
selvfølgelig med alderen. Ma ske er bør-
nene flyttet hjemmefra. Man har ikke 
længere planer om byggeri, investering 
og fornyelse. Man kender sine lus pa  
travet. Man er den, man er. Livsbanen 
er ikke et ubeskrevet blad. Men har 
man stadig forventninger til livet, der 
ligger foran een? 
Det er det, Søren Ulrik Thomsen skri-
ver om, og det er derfor, han er sa  opta-
get af de tre dværge i kørestol. De kun-
ne gøre sig vredt færdige med livet og 
dyrke deres skæbne, men de lader i 
stedet forventningen om en lille udflugt 
i byen farve deres dag. Forventning er, 
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at se frem. Livskunst kunne man kalde 
det, eller tro pa , at tilværelsen, hvor 
tung den end kan ta' sig ud, har noget 
godt i vente. 
Det er Hjertets søde morgendrøm, hvor 
morgen ikke kun er livets morgen, men 
hver en morgen, livet igennem. Hver 
gang gardinet rulles op med forvent-
ning til, hvilket vejr dagen har bragt 
med sig, er denne dags mulighed en 
pirrende forventning. 
Døden siger mig ikke noget, skriver 
Søren Ulrik Thomsen, men opstandel-
sen forstiller jeg mig som en cykelklok-
ke derude i mørket. 

Peter 

 

Nyt fra kredsene 
Fælleskredsen  
Arbejdsdag i præstegården. 

Der er arbejdsdag i præstega rden og 
præstega rdshaven for menighedens 
medlemmer fredag den 27. september 
kl 13 - 17.  

Vi ha ber pa  en hyggelig dag med tid til 
snak og til at tage en tørn med at fa  
vores samlingssted gjort hyggeligt og 
rart. Der er kaffe og kage til alle frem-
mødte. 

Man bedes tilmelde sig til Lotte Lolk 
eller Karen Jørgensen (se bagsiden) 

Fælleskreds-bestyrelsen 

Klim-kredsen  
Nyt gravareal på Klim Valgmenig-
heds kirkegård 

Der vil i den kommende tid blive anlagt 
et grønt omra de pa  kirkega rden. Area-
let er pa tænkt som rekreativt omra de 
for besøgende. 

I den forbindelse har man mulighed for 
et hente sten fra ens nedlagte gravste-
der. Man kunne forestille sig, at stene-
ne blev "genbrugt" ved nye gravmin-
der. Hvis man foretrækker at lade ste-
nene blive pa  kirkega rden, vil de indga  
i et nyt samlet areal for gamle sten. 
Kirkega rden vil dog forbeholde sig ret 
til at udvælge, arrangere og placere 
nedlagte sten pa  kirkega rdens areal. 

Klim-bestyrelsen 

Hannæs-kredsen  
Nyt bestyrelsesmedlem 

Nyt fra generalforsamlingerne er, at 
Mette Berntsen har afløst Jørgen Jensen 
som medlem af bestyrelsen i Hannæs-
kredsen samt fællesstyrelsen. 
Bestyrelserne er i de 2 kredse i øvrigt 
uændrede. 
 

Kirkegårdsdag 3. august 

Vi inviterer til formiddagskaffe pa  kir-
kega rden ved Vesløs Valgmenigheds-
kirke lørdag den 3. august kl. 10 -12. 
Vi vil gerne invitere alle, der har til-
knytning til kirkega rden, som f.eks. 
kommer for at passe et gravsted eller 
har spørgsma l til kirkega rden og dens 
drift. Vi byder pa  kaffe og ha ber, at vi i 
fællesskab kan fa  en god kirkega rd-
snak, da der fremover nok bliver behov 
for gradvise ændringer for en lille kir-
kega rd som vores. 

Hannæs-bestyrelsen 
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 Sommer i Klim-Hannæs 

Sommeren bliver forha bentlig lang og 
god i a r, og det er dejligt at mødes om 
sommeren. Den 16. juni er der som-
mermøde i Klim. Vi begynder med 
gudstjeneste kl 14, hvorefter der er 
foredrag med forfatteren Bjarne Niel-
sen Brovst i friskolen. Han taler om Kaj 
Munk, som han har skrevet en bog om. 

Torsdag d. 4. juli er der aftensang i Ves-
løs kl. 20.  Efter en kort gudstjeneste i 
kirken ga r vi udenfor og synger som-
mersange omkring ba let. Vi fa r kaffe, 
kage og skumfiduser. Regner det, bli-
ver vi indendørs. 

Der er gudstjeneste pa  Trye  d. 16. juli 
kl. 10.30 

Der er gudstjeneste i Klim søndag den 
21. juli kl. 10.30. Annelise byder på  
kirkekaffe pa  Strandga rden Lildstrand 
bagefter for de, der har tid og lyst. 

Den 4. august er der gudstjeneste i 
Klim med efterfølgende sommerud-
flugt med medbragt frokostkurv. Vi 
tager i a r til Bulbjerg  

Præstebørnenes afslutning i Klim 

Der var afslutning i Klim Valgmenig-
hedskirke 5. maj med a rets præste-
børn, der her i fora ret var en weekend i 
København for at se pa  byens kultur og 
kirkeliv (se forsidebilledet fra Vor Frue 
kirke) 

Præstebørnene er (fra  højre): 
Frederik Fuglsang Andersen,  
Iris My Wessel Fyhn,  
Anne-Sofie Vabbersgaard Nielsen og 
Rasmus Nielsen, alle elever fra Klim 
Friskole.        
Præstebørnene havde til deres afslut-
ning hver malet et maleri af kirkens 
højtider, som de udstillede foran alte-
ret ved afslutningsgudstjenesten. 
 

Kirkelige handlinger 
Barnedåb: 
Fie Hougaard Siig i Klim 10. marts 
Begravelser—bisættelser: 
Hans Jørgen Berntsen, Skolevangen 9, 
Aabybro i Vesløs 14. marts 
Herdis Bruhn, Søndergade 36, Frøstrup 
i Vesløs 15. marts 
Valborg Larsen, Thistedvej 339, Klim i 
Klim 23. marts 
Anders Breum Andersen, Østerild By-
vej 57, Thisted  i Klim 13.  april 
Bodil Jensen, Aggersundvej 31, Fjer-
ritslev i Klim 25. april 
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 Løvfaldstur 

Der har været mindre justeringer i 
løvfaldsturens program, da Løgumklo-
ster Højskole har ma ttet indstille drif-
ten. Vi skal i stedet bo pa  Løgumklo-

ster refugium. 

Det reviderede program er: 

 
Fredag d. 13. september 

15.00 åfgång frå Klim Vålgmenighedskirke 
med bus 
18:30 ankomst Løgumkloster og 
indkvartering 
19:00 Aftensmad 
20:30 Foredrag: "Emil Nolde" v. Annelise 
Søndengaard samt kaffe med kage 
 
Lørdag d. 14. september 

08:30 Morgensang i kapitelsalen 
10:00 Heldagstur i bus - Vadehavsmu-
seet i Vester Vedsted 
13:00 frokost med madpakke 
14:00 afgang mod Seebu ll, Tyskland 
15:00 Besøg på Nolde museet i Seebu ll   
17:30 hjemtur mod Løgumkloster 
18:30 Aftensmad i Løgumkloster 
20:00 Fortælletime: "Jomsvikingesaga" 
v. Peter Haandsbæk og kaffebord 
 
Søndag d. 15. september 

10:00 Højmesse i Løgumkloster kirke 
12:00 Frokost  

13:00 Hjemtur 
13:40 Byvandring i Ribe (Domkirke, Kan-
nikerga rden og indre by) 
15:00 videre hjem 
18:30 ankomst i Klim 

 
Menigheden har et par ekstra værelser 
pa  ha nden, hvis der skulle være flere 
interesserede. Refugiets værelser er af 
lidt højere standard, hver med eget 
toilet og bad, men prisen er fortsat 
1850 kr. pr. pers i dobbeltværelse 
(tillæg for enkeltvær. 100 
kr.) Tilmelding til valgmenighedspræst 
Peter Haandsbæk Jensen, 42 43 09 57 

 
Nolde og Brorson 

Pa  vores tur til Nordslesvig skal vi mø-
de en verdensberømt slesvigermaler, 
Emil Nolde, som nu igen har fa et omta-
le i hele verdenspressen, fordi det er 
blevet afsløret, at han havde efterladt 
sig et andet minde end det virkelighe-
den bød pa . Det er igen spørgsma let 
om nazismen, der trænger sig pa . Vi vil 
imidlertid mest beskæftige os med 
hans livsværk, sa dan som vi ser det pa  
Noldestiftelsen i Seebu ll og i Lenzes 
roman ” Tysktime” samt Noldes egne 
erindringer. Jeg smutter lige til Berlin i 
august og ser Nolde udstillingen der og 
kan sa ledes komme med det sidste nye 
indenfor Noldeforskningen. 
En anden person af verdenselitedi-
mensioner, der ogsa  kom i klemme i 
en totalitær stat, var som bekendt H. A. 
Brorson, der med sin sympati for de 
forbudte Herrnhutter var i fare i det 
enevældige Danmark. Ham skal vi hø-
re om i Ribe, hvor han var biskop og i 
Løgumkloster, hvor han var huslærer. 

Annelise 
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Efterårsmøde 
Finn Jacobi: "Den historiske Je-
sus" i Vesløs 6. oktober, 14:00   

Hannæs kredsen er vært for a rets ef-
tera rsmøde, der holdes i Vesløs. Vi be-
gynder kl. 14 i valgmenighedskirken 
med gudstjeneste. Derefter er der kaffe 
og foredrag pa  Vesløs kro. 
Fhv. lektor Finn Jacobi, A rhus holder 
foredrag om den historiske Jesus.  

Burgdorf Foto 

 
Om foredraget fortæller Finn Jakobi: 
”Det er mærkeligt, at historiens store 
navne som Alexander, Julius Cæsar og 
Augustus aldrig fa r tilføjet adjektivet 
”historisk”. Man taler ikke engang om 
den historiske Sokrates. Nu er det et 
menneskeligt grundvilka r at være barn 
af sin tid. For sa  vidt er vi alle 
”historiske” blot ved at være menne-
sker. Det vilka r gælder ogsa  Jesu men-

neskeliv. Som pa  de store kirkemøder i 
oldtiden ma  vi stadig tumle med 
spørgsma let om den historiske Je-
sus. Hvem ansa  han sig selv for at væ-
re? Hvordan forholder forkyndelsen af 
den opstandne frelser sig til, hvad Je-
sus i sin mennesketilværelse  ansa  sig 
selv for at være?”                                    
Der er kaffebord til 50 kr. 

Eftermiddagsmøde 
i Klim 23. oktober, 14:30 

Næste eftermiddagmøde bliver sang og 
fortælling med udgangspunkt i a rstids-
sange, denne gang eftera rssange, nem-
lig onsdag den 23. oktober, kl 14:30 i 
præstega rden.  
Det er Annelise Søndengaard, Jens 
Fredborg og Peter Haandsbæk, der er 
pa  banen, og der er kaffebord til 30 kr. 

Foredrag 
i Klim 19. november, 19:30 

Tirsdag den 19. november holder Thor-
ben Johannesen, menighedens tidligere 
præst foredrag i Præstega rden i Klim kl. 
19:30 

Thorben Johannesen vil tale om Michael 

Endes roman ”Momo”, der handler om 
tiden og menneskets evindelige forjaget-
hed. Der er kaffebord til 50 kr.  



7  

GUDSTJENESTER OG MØDER      (AS: Annelise Søndengaard — PH: Peter Haandsbæk) 

Alle er velkomme til  

Plejehjemsgudstjeneste kl 10.30: 

tirs. d. 16. juli pa  Trye, Frøstrup (AS) 

ons. d. 31. juli pa  Solga rden (PH) 

- og til morgensang  

i Klim Valgmenighedskirke første 
onsdag i hver ma ned sammen med 
Klim Friskole kl. 8:15 

 

 

 DATO KLIM VESLØS 

sommermøde 16. juni 14:00 PH   

gudstjeneste 1. s.e.tr. 23. juni   10:30 PH 

gudstjeneste 2. s.e.tr. 30. juni 10:30 PH   

aftensang 4. juli   20:00 AS 

gudstjeneste 5. s.e.tr. 21. juli 10:30 AS   

gudstjeneste m. udflugt 4. august 10:30 PH   

gudstjeneste 8. s.e.tr. 11. august   10:30 PH 

gudstjeneste 9. s.e.tr. 18. august 10:30 AS   

hverdagsgudstjeneste 27. august   19:30 PH 

hverdagsgudstjeneste 3. september 19:30 PH   

morgensang 4. september 08:15 PH   

gudstjeneste 12.s.e.tr. 8. september   10:30 PH 

løvfaldstur 13.-15. sept.     

gudstjeneste 14.s.e.tr. 22. sept.   10:30 AS 

gudstjeneste 15.s.e.tr. 29. sept. 10:30 PH   

morgensang 2. oktober 08:15 PH   

efterårsmøde 6. oktober   14:00 PH 

gudstj. m. spisning 15. oktober 17:30 PH   

hverdagsgudstjeneste 22. oktober   19:30 PH 

eftermiddagsmøde 23. oktober 14:30   

gudstjeneste alle helgen 3. november 10:30 AS   

morgensang 6. november 08:15 AS   

gudstjeneste 21.s.e.tr. 10. nov.   10:30 AS 

gudstjeneste 22.s.e.tr. 17. nov. 10:30 PH   

foredrag 19. nov. 19:30   

gudstjeneste 24. nov.   10:30 PH 

gudstjeneste 1. s.i adv. 1. december 10:30 PH   



8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adresser og telefonnumre:   
Hjemmeside: klimhannaesvalgmenighed.dk 
E-mail:klimhannaesvalgmenighed@gmail.dk 
Tlf. 23 23 20 35 
Formand for Hannæs og fælleskreds:   
Lotte Lolk, webmåster 
Arupvej 38, 7742 Vesløs.  
Tlf.: 97 99 33 76 / 30 62 45 56 
mail: lotte.lolk@mail.dk 
Formand for Klim:   
Karen Jørgensen,  
Trustrupvej 99, 9690 Fjerritslev.  
Tlf. 23 92 09 15 måil: hkj99@hotmåil.dk 
Præst: 
Peter Haandsbæk Jensen, bladansvarlig 
Grønlandsvej 2, 7700 Thisted. 
Tlf. 42 43 09 57 måil: plutovej@gmåil.com 
Hjælpepræst: 
Annelise Søndengaard,  
Strandvejen 95, Lild Strand, 7741 Frøstrup 
Tlf. 21 60 56 42 mail: annslild@gmail.com 

 


