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

32. årg. Nr 3. nov 2019 – marts 2020

Emil Nolde: Udsnit af Kristi Liv ´- udsnit af billede på Nolde Museet i Seebüll, som
valgmenigheden besøgte på sin løvfaldstur i september .
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At se
“Kom og se”, hedder det et sted i ny
testamente, hvor nogle disciple gar
rundt med store undrende øjne, ser
Johannes Døber og vil se mere, de er
søgende.
Mange mennesker er stadig pa tæerne
for at se og blive klogere pa livet: “Fik
du set det, du ville?” og “Du vil se mer’,
nar lyset bryder frem".
Længslen efter andeligt udsyn er ogsa
vokset i takt med den almindelige afkristning af samfundet. Nar danskerne
ikke længere tror pa noget, længes de
efter noget at tro pa!
Man længes efter at se en sammenhæng eller at se en mening. Tænk, hvis
man missede meningen? Der er grund
til at holde øjnene abne!
Disciple var søgende og ville se med
deres egne øjne, men de ender i stedet ,
fortælles det - med selv at blive set - af
Gud.
I vore dage handler det ellers mere om
at blive set af andre mennesker. Tanken
om Gud er udskiftet med andet kort
over livet, nemlig mediernes: Vi er på
hele tiden, pa sociale medier og frygter
at holde op med at eksistere, hvis vi
ikke vi eksponeres og bliver set. Billeder uploades, bedrifter opregnes, CV'er
skrives. Alligevel bliver ingen set, som
de er. For det selvproducerede glansbillede er jo ikke rigtig een selv, det har
vi indset.
Disciplene blev set pa en mere virkelig
made af manden fra Nazareth, og man
kan overveje, om ikke det stadig gør sig
gældende for nutidsmennesker?
Grundtvig kredsede bestandig om den
tanke, at mennesket, skabt i Guds billede, har noget til fælles med sin Skaber
og derfor i sagens natur ikke skal lave

sig om, for at blive set.
Denne gudbilledlighed ser Grundtvig
som et medie til kommunikation mellem Skaber og skabning, selvfølgelig
ikke som en messengerkommunikation, men som et skulderklap til at droppe jagten pa at blive set for derimod
selv at se, hvad der er at tage fat pa i
ens omgivelser. For er det ikke sadan,
at der egentlig er meget at gøre? Det er
bare et spørgsmal om at se det!
Peter

Løvfaldsturen i 2019
Der var 32 deltagere i arets løvfaldstur
til sønderjylland. Afrejse fra Klim fredag eftermiddag, dejlig aftensmad pa
Løgumkloster Refugium og derpa aftenforedrag ved Annelise Søndengaard
om maleren Emil Nolde, der kom rundt
om Lenz’s roman, Tysktime, Noldes
egne skriverier samt en gennemgang af
hans kunstneriske udvikling med perspektiv til den seneste udstilling i Berlin, der har været meget diskussion
om.
Dagen efter besøgte vi Nolde Museet i
Tyskland og Vadehavsmuseet i Vedsted. Om aftenen stod Peter Haandsbæk for en fortælletime om den islandske Jomsvikingesaga.
Søndag var vi til gudstjeneste i Løgumkloster og blev vist rundt i byen, hvorpa vi tog til Ribe Domkirke, hvor professor Lise Bek, der deltog i turen fortalte de romanske kirkers historie.
Annelise og P.

Et indtryk fra
Nolde have,
der er rig pa
blomstrende
bede.

3

Nyt fra kredsene
Fælleskredsen
Kirkeskat—ligning
Kredsene opfordre til at man kontrollerer, om man i sin skattemappe har
givet kassereren tilladelse til at se ens
skattepligtige indtægt. Tilladelsen skal
det enkelte medlem i overensstemmelse med gældende regler selv give.

Generalforsamling
Klimkredsen holder generalforsamling
onsdag den 25. marts i præstegarden.
Klim-bestyrelsen

Hannæs-kredsen

Om gravsteder
Et udvalg fra Hannæskredsen havde i
maj et møde med Thisted Provstiudvalg, da man i provstiet havde valgt at
Vejledning:
følge et nyt cirkulære, der sidestillede
Log ind
vore medlemmer med ikkeKlik på ”profil” i øverste højre hjørne
Klik på ”giv adgang til rådgivere eller andre”
medlemmer af folkekirken. Denne ænindtast valgmenighedens CVR nummer: 14 78 93 32
dring ville palægge vore medlemmer
sæt kryds ved ”skatteattest med indkomstoplysninger”
en langt større udgift til erhvervelse af
godkend og log af
gravsted pa sognekirkegarde end før.
Oplysningerne behandles strengt
Provstiudvalget har mødt os med stor
fortroligt og anvendes kun til
velvilje, og vi har indgaet en aftale, sa vi
beregning af medlemsbidrag. Bemyndi- frem til 2040 kan udveksle gravpladser
gelsen skal fornys hvert 5. ar. Man skal mellem sogne– og valgmenighedskirkeselv se, om den er forældet, da man
garden, som det hidtil har været skik.
ikke far besked om det fra skat.dk
Aftalen gælder kun for Thisted provti
Man har skattefradrag for medlemsbid- og vores kirkegard i Vesløs. Aftalen kan
raget, nar man har underskrevet en
læses pa www.klimhannaesvalgmenighed.dk
kontrakt. Disse kan finds pa
under ”kirkegarde - Hannæs”.
hjemmesiden eller ved henv. til
Hvis man ønsker spørgsmal i denne
præsten: plutovej@gmail.com
forbindelse uddybet, kan man henvende sig til kirkeværge Mette Berntsen
Generalforsamling 1. april kl 19
eller bestyrelseformand Lotte Lolk.
Fælleskredsen har generalforsamling
den 1. april. Vi begynder med gudstje- Adventsmøde 3. december, kl 19:30
neste i Klim Valgmenighedskirke kl 19. Der er adventsmøde i Vesløs valgmeHerefter følges vi til præstegarden,
nighedskirke tirsdag den 3. december.
hvor generalforsamlingen afholdes og Der serveres kaffe/the og æbleskiver,
kaffebordet nydes. Dagsorden i henpræsten fortæller en julehistorie, og vi
hold til vedtægter., som kan findes pa
synger adventstidens salmer.
menighedens hjemmeside.
Fælleskreds-bestyrelsen Generalforsamling 17. marts, kl 19
Hannæs-kredsen afholder generalforKlim-kredsen
samling tirsdag den 17. marts, kl 19
med gudstjeneste i Vesløs ValgmenigKirkegården
Nu er bestyrelsen begyndt at renovere hedskirke. Dagsorden i henhold til vedkirkegarden. Hvis man har ideer, er det tægter, der kan findes pa menighedens
hjemmeside. Sted bekendtgøres senere.
derfor vigtigt at komme med dem nu.

Hannæs-bestyrelsen
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De 9 læsninger i Klim
tirsdag den 11. december kl 19:30
Ogsa i ar er vi heldige at fa besøg af
Aggerborg Gospelkor under ledelse af
Inger Gregersen ved Klimkredsens adventsarrangement, hvor præstebørnene læser “De 9 læsninger” - en
engelsk juletradition, hvor adventstidens fortællinger og salmer samles i
en musikgudstjeneste.
Der er glogg og æbleskiver i kirken
efter gudstjenesten.

Hvad er etik?
Foredragsaften med Hanne Dahl i
Klim 19. november, 19:30

Men hvad er etik egentlig, og er den
nye interesse for etik særlig etisk.
Hanne Dahl, sognepræst i Budolfi kirke, Aalborg, tidlige præst i de frie
grundtvigske menigheder holder foredrag i Klim om emnet tirsdag den 19.
november, kl 19:30. Kaffe og brød 50
kr.

Præstebørn og Luther
Præstebørnene i denne vinter har deltaget i provstiets arlige middelalderspil, Luthers Nøgler pa Bratskov i
Brovst. En hel dag i september var de
gamle bygninger ramme for scener, der
relaterer til reformationstiden, og børnene fik opgaver pa deres vej gennem
middelalderen. Annelise og Peter havde de 4 nye præstebørn med.

Etik er kommet pa mode, anvendt etik
er det nye sort. Virksomheder skal
have
CSR (Corporate Social Responsibility, Thorben Johannesen
og offentlige institutioner arbejder
Klim 25. februar, 19:30
med deres etiske profil.

Netop hjemvendt fra et 4 maneders
vikariat pa Færøerne, er Thorben Johannesen klar med det foredrag, der
tidligere var planlagt i november. Det
bliver tirsdag den 25. februar, kl 19:30
og titlen er ”Momo og tidstyvene”, om
Michael Endes roman af samme navn.
Der er kaffe og brød til 50 kr.
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Filmaften
Klim 16. januar, 19:30

Marianne fortæller med udgangspunkt
i sin egen og sin families historie om
nogle af de danske udvandrere til
Amerika i slutningen af det 19. arhundrede, nemlig grundtvigianerne,
the happy Danes, der ville bevare et
Danmark i det fremmede.
Lykkedes det for dem? Og er der spor
endnu? Beretningen strækker sig over
ca. 125 ar.
Der er kaffe og brød til 50 kr.

Der er film pa programmet den 16.
januar kl 19:30 i Klim præstegard.
Vi viser filmen ”Roma” af Oscar vinderen Alfonso Cuaron, der maler et levende og følelsesladet portræt af en
tjenestepiges liv under hjemlig og poliMesse i Klimhallen
tisk uro i Mexico i 1970’erne.
Klim 8. marts,
Der serveres kaffe 30 kr. Kort introduktion ved Peter Haandsbæk Jensen. Gudstjenesten søndag den 8. marts
holdes sammen med sognemenigheden i Klimhallen i forbindelse med
Fik de Grundtvig med?
messen her. Det er præsterne Gitte
Vester og Peter Haandsbæk, der medForedragsaften med Marianne
virker.
Knudsen i Klim 12. marts, 19:30
Marianne Knudsen, socialradgiver,
tidligere højskolelærer, medarbejder
ved Dansk Flygtningehjælp og nu bosiddende i København, hvor hun er
formand for Vartov Valgmenighed
kommer til Klim.
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Eftermiddagsmøder
i Klim præstegård
29. januar, 14:30
Næste eftermiddagmøde bliver sang og
fortælling med udgangspunkt i arstidssange, denne gang vintersange, nemlig
onsdag den 29. januar, kl 14:30 i præstegarden.
Det er Annelise Søndengaard, Jens
Fredborg og Peter Haandsbæk, der er
pa banen, og der er kaffebord til 30 kr.

15. april, 14:30
Forarets eftermiddagmøde med udgangspunkt i historiske sange, danmarkshistorien, verdenshistorien,
nemlig onsdag den 15. april, kl 14:30 i
præstegarden.
Ogsa denne gang er det Annelise Søndengaard, Jens Fredborg og Peter
Haandsbæk, og der er kaffebord til 30
kr

Kirkelige handlinger
Barnedåb:
Fie Hougaard Siig i Klim 10. marts
Kaj Vollesen Lolk i Vesløs 23. juni
Wilhelm Svenning Bundgaard Nielsen i
Klim 30. juni
Tinne Lykke Kjeldahl i Klim 18. august
Theo Kold Isaksen i Klim 12. oktober
Begravelser—bisættelser:
Hans Jørgen Berntsen, Skolevangen 9,
Aabybro i Vesløs 14. marts

Alle er velkomme til
Plejehjemsgudstjenesterne onsdag
kl 10.30 pa Solgarden og
Tirsdag kl 10:30 pa Trye, Frøstrup
Valgmenighedens præster indgar i en
fællesordning om disse gudstjenester
Man er ogsa velkommen til morgensang
i Klim Valgmenighedskirke første onsdag i hver maned sammen med Klim
Friskole kl. 8:15

Herdis Bruhn, Søndergade 36, Frøstrup
i Vesløs 15. marts
Valborg Larsen, Thistedvej 339, Klim i
Klim 23. marts
Anders Breum Andersen, Østerild Byvej 57, Thisted i Klim 13. april
Bodil Jensen, Aggersundvej 31, Fjerritslev i Klim 25. april
Kamma Neesgaard, Parkvej 82, Fjerritslev i Klim 22. oktober
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GUDSTJENESTER OG MØDER

(AS: Annelise Søndengaard — PH: Peter Haandsbæk )
dato

Klim

gudstjeneste 22. s.e.trin.

17.11.

foredrag m. Hanne Dahl

19.11.

gudstjeneste s.s.i.kirkeår.

24.11

gudstjeneste 1.s.i.advent

01.12.

adventsmøde i Vesløs

03.12.

morgensang

04.12.

8:15 PH

musikgudstj. m. kor

11.12.

19:30 PH

gudstjeneste 3.s.i.advent

15.12.

juleaften

24.12.

juledag

25.12.

nytårsdag

01.01.

16.00 PH

1.s.e.helligtrekonger

12.01.

10:30 AS

filmaften

16.01.

2.s.e.helligtrekonger

19.01.

3.e.e.helligtrekonger

26.01.

eftermiddagsmøde

29.01.

hverdagsgudstjeneste

04.02.

morgensang

05.02.

8:15 PH

gudstjeneste seksagesima

16.02.

10:30 AS

gudstjeneste fastelavn

23.02.

foredrag m. Thorben Johannesen

25.02.

morgensang

04.03.

gudstj, til messe i Klim Hallen PH

08.03.

foredrag m. Marianne Knudsen

12.03.

gudstjenste 3.s.i.fasten

15.03.

generalfors. i Hannæs m. gudstj.

17.03.

generalforsamling Klim

25.03.

morgensang

01.04.

8:15 PH

gudstjeneste fælleskreds gen.for.

01.04.

19:00 PH

påskedag

12.04.

11.00 AS

eftermiddagsmøde

15.04.

gudstj. 2. s.e.påske afsl. præsteb.

26.04.

Vesløs

Præstegården

10:30 PH
19:30
10:30 PH
10:30 PH
19:30 PH

19:30 AS
14:00 PH
10:30 PH

19:30
10:30 PH
10:30 PH
14:30
19:30 PH

10:30 PH
19:30
8:15 PH
19:30
10:30 AS
19:00 PH
19:00

9:30 AS
14:30

10:30 PH
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Adresser og telefonnumre:
Hjemmeside: klimhannaesvalgmenighed.dk
E-mail:klimhannaesvalgmenighed@gmail.dk
Tlf. 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
mail: lotte.lolk@mail.dk
Formand for Klim:
Karen Jørgensen,
Trustrupvej 99, 9690 Fjerritslev.
Tlf. 23 92 09 15 mail: hkj99@hotmail.dk
Præst:
Peter Haandsbæk Jensen, bladansvarlig
Grønlandsvej 2, 7700 Thisted.
Tlf. 42 43 09 57 mail: plutovej@gmail.com
Hjælpepræst:
Annelise Søndengaard,
Strandvejen 95, Lild Strand, 7741 Frøstrup
Tlf. 21 60 56 42 mail: annslild@gmail.com

