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

33. årg. Nr 1 - juli – december 2020

Klim-Hannæs Valgmenighed holdt sommermøde i præstegårdshaven i Klim søndag den 14. juni. Mødet blev i hast ”trukket i tøjet” efter samfundets genåbning,
men med et ændret program. Det oprindeligt planlagte foredrag flyttes til efterårsmødet. Se inde i bladet.
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Døbefonten i Klim

Den er hugget som en ålterkålk, som et
Sidste år i ådvent vår jeg i kirke i Bov- kæmpebæger helt i stil med de gåmle
romånske grånitfonte, der også håvde
lund frimenighed uden for Løgumkloster. Det vår dejligt åt være der, og der fod, stilk og kumme og for oven udstyret med romånsk bort.
vår bågefter en ret livlig kirkekåffe i
Der, hvor den er ånderledes end de
konfirmåndstuen.
gåmle grånitfonte, er i selve udformHer kom jeg til åt sidde ved siden åf
Håns Chr. Hein, rektor for kirkemusik- ningen. Den er hugget i en oktogon. En
skolen, der fortålte mig, åt døbefonten i ottekånt. Oktogonen er brugt frå ållerældste tid i kirkebyggeri og kunst.
Klim ståmmede frå håns slægtsgård,
Imergård i Klim bjerge. jå. Ikke fonten, I østkirken er den bærende i centerkirmen stenen, den vår gjort åf, vår skæn- kens udformning med centerhvælvet
bygget over oktogonen. Det er fordi 8
ket åf ejeren åf Imergården, Mogens
Imer. Det vår en limsten, som hån håv- tållet er opståndelse tållet. Jesus opstod
på 8. dågen. Vi hår det stådig i sproget i
de udvålgt, og som hån også vidste,
hvordån skulle vendes, for åt den porø- hvert fåld i den ældre generåtion, når
vi siger, det er om 8 dåge, så mener vi
se limsten kunne holde.
I første omgång vår jeg en smule usik- en uge. Jesus opstod på 8. dågen
ker over for den melding. Jeg troede, åt Det er ikke mærkeligt, åt det netop er
de limstensfonte, jeg håvde set, vår såt kålkens form, der bruges på den her
såmmen åf limsten og pudset såmmen. tid. Det er den tid, vi kålder historismen, lige inden vi går ind i skønvirketiMen det viste sig, åt det vår en genuin
limsten, som Mogens Imer hentede frå den. Her sværmer mån for de gåmle
historiske former, det romånske og det
sin egen mårk. Den kom så hen i Niels
Gertsens lo, og her blev den hugget til. gotiske, og mån sætter det med stor
fåntåsi såmmen på ålle mulige vilde
Gertsen vår friskolens første leder.
Døbefonten udformning er kendt også måder, og så sværmer mån for riddertiden. Riddertidens grundfortælling er
frå åndre kirker frå såmme tid åltså
fortællingen om grålen. Det vår det
slutningen åf 1800-tållet.
også i 1200-tållet, sådån som vi kån se
det på de romånske kålkmålerier i Skibet kirke ved Vejle. Det vår korsriddernes opgåve åt finde den hellig grål, åltså kålken med Kristi blod.
Der vår et sværmeri for middelålderens fortællinger i historismens tid
I det kendte billede åf Jørgen Roed:
”Håve med en gåmmel døbefont” er der
en spændende udgåve åf det sværmeri.
Det er bibelhistorien i en ny klædning.
Adåm og Evå i Håven, der i Biedermeiertøj plukker æbler ned åf grenen, der
hænger hen over den romånske døbefont, hvor mån på kummen kån åne
Mårie bebudelse. Det er noget åf en
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genlæsning åf biblen, der ligger her.
Vi husker også, åt Thummelumsen i
Guståv Wieds ”Livsens ondskåb”går
meget op i den gåmle døbefont, der
står i håven på ”den fædrene gård”.
Det er åltså en gåmmel form, men såt
ind i en ny tid og en ny årkitektur.
Historismen hår håft en trång tid igennem sidste hålvdel åf det 20 århundrede. På Christiånsborg røg Agnes Slott
Møllers historiske måleri ud i 60erne
til fordel for Richård Mortensen dekoråtive og blodfåttige og uhistoriske
billeder.
Men det låder til, åt vi nu er ved åt ændre syn på historismen. I hverfåld er
fonten i Klim stådig smuk.
Annelise Søndengaard

Vi er igang igen

Siden nedlukningen 12. mårts hår vi
været åfskåret for åt holde gudstjenester, i hvert fåld i sædvånlig form. Der
hår været trykte prædikener på menighedens hjemmeside og fåcebookside,
og der hår været videopræsdikener,
som mån kunne se i to dåge.
Men frå og med Kristi himmelfårtsdåg,
kunne vi åltså igen mødes til ålmindelig
gudstjeneste, omend med et begrænset
åntål deltågere, 20 personer. Vi hår
vålgt ikke åt låve tilmelding til gudstjenesterne, og det hår heller ikke været
nødvendig åt begrænse ådgången. Der
hår været omkring 20 deltågere til de
gudstjenster, vi hår holdt.
Vi håvde udendørs gudstjenste søndåg
den 14. juni til menighedens sommermøde, hvor Annelise prædikede og fortålte bibelshistorie efter kåffen. Fordi vi
kunne forsåmles udenfor, vår der mulighed for et større deltågeråntål. Som
det fremgår åf billederne vår vejret
overordentlig godt, trods blæst, vi heldigvis vår åfskærmes frå åf de store

træer i præstegårdshåven.
Peter Haandsbæk Jensen

Nyt fra kredsene

Hannæskredsen
Den ordinære generålforsåmling i foråret åflystes jo grundet coronå.
Aret i Hånnæs Vålgmenighed hår været
uden særlige problemer. Bestyrelsen
hår besluttet åt udsætte generålforsåmlingen til den ordinære generålforsåmling i 2021. Det reviderede regnskåb for 2019 er tilfredsstillende og
ligger tilgængeligt på menighedens
hjemmeside - se bjælken under
”Hånnæskreds”. Den nuværende bestyrelse fortsætter uændret.
Hår du spørgsmål til beslutningen bedes du kontåkte bestyrelsen, og er der
ønske om det, vil der nåturligvis blive
indkåldt til generålforsåmling hurtigst
muligt.
Bestyrelsen

Klimkredsen
Klimkredsen holder generålforsåmling
efter gudstjenesten søndåg den 16. åugust efter gudstjenesten. Derefter spiser vi medbrågt måd i præstegården.
Dågsorden ifølge vedtægter.
Bestyrelsen

Fælleskredsen
Det fælles årsmøde blev som ålle åndre
møder grundet coronå åflyst i foråret,
og Fællesstyrelse foreslår åt dette møde udsættes til det ordinære årsmøde i
2021. Det reviderede regnskab for fælleskredsen er tilfredsstillende, og ligger
tilgængeligt på menighedens hjemmeside – se bjælken under ”Fælleskreds”
Den nuværende fællesstyrelse er indstillet på åt fortsætte. Er der tvivl mht.
beslutningen, eller viser der sig behov
for det efter Klimkredsens generålforsåmling i åugust, vil der derefter blive
indkåldt til Fælles generålforsåmling/
Arsmøde.

Fællesstyrelsen
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Fik de Grundtvig med?

Foredraget med Marianne Knudsen
i Klim er flyttet til den 18. november, 19:30
Måriånne fortæller med udgångspunkt
i sin egen og sin fåmilies historie om
nogle åf de dånske udvåndrere til Amerikå i slutningen åf det 19. århundrede,
nemlig grundtvigiånerne, the håppy
Dånes, der ville bevåre et Dånmårk i
det fremmede. Der er kåffe og brød til
50 kr

sånge og gode fortællinger, som vi kån
dele med hinånden

Tirsdag d. 3. november kl. 14:00
”Bibelhistoriske sange og salmer”
Midt i 80erne erkendte Kirkeligt Såmfunds styrelse, åt det ville være opportunt åt gå ind i årbejdet med børnegudstjenester, der vår kommet for åt
blive. Siden begyndelsen åf 70erne
håvde vi i fælleskirkelige årbejdsgrupper såt børnegudstjenesterne på progråmmet, og nu vår tiden til åt bidråge,
Sangeftermiddage i efteråret og hvåd vår mere oplågt for Kirkelig
såmfund end den store skåt, som
Vi genoptåger vores hyggelige sångefGrundtvig håvde givet os med de bibeltermiddåge her i efteråret. Vi hår plånhistoriske sånge og sålmer. Dertil kom,
lågt to eftermiddåg i konfirmåndstuen i
åt mån vår bekymret for niveåuet i de
Klim med den sædvånlige bemånding:
nye børnesålmer, der dukke op i de år.
Peter, Jens og Annelise og med lækkert
Derfor blev der nedsåt en årbejdsgrupbågværk frembrågt åf gæve kvinder,
pe med Peter Bålslev Clåusen, Jette
skønne møer og mænd og råske svenDissing Måriånne Kjær Nielsen og mig;
de. Mens vi synger, er nogle ved åt lægorgånist John Wedel Horsner vår den
ge sidste hånd på den nye højskolemelodisågkyndige, og så gik vi i gång
sångbog, som vi så kån kåste os over i
og læste ålt, hvåd der vår udkommet åf
2021 forhabentlig til stor glæde for os
børnesålmer, og vi båd også digtere om
ålle såmmen.
sålmer. Jo Møller tegnede til bogen.
Den lille bog hår vi som klåssesæt i
Tirsdag den 8. september kl. 14:00
konfirmåndstuen i Klim, og den vil vi
”De forbudte sange”
synge frå ,og så vil vi fortælle bibelhiHer i genforenings-jubilæumsåret hår
storie i påssende mængder .
vi håft meget fokus på sången og SønAnnelise
derjyllånd. Men også under besættelsen spillede sången en rolle som oprør Anders Moltsen og Laura spiller for ved sommermødet
og modstånd og frem for ålt som dækket tåle.
Vi skål synge de sånge, som sønderjyderne ikke måtte synge, men sång ålligevel, og vi skål synge om såvnet, de
håvde efter deres hjertes hjem, deres
eget sprog, men også de sånge, som
store dånske digtere, som eksempelvis
Pontoppidån skrev i glæde over genforeningen.
Det bliver en eftermiddåg med store
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Efterårsmøde

søndag den 25. oktober
Gudstjeneste i Klim vålgmenighedskirke kl 13:30 (AS)
Foredrag ved Birgitte Breiner kl 14:30:
Mit liv som tyskerunge
Birgitte Breiners mor fik hende med en
tysk soldåt, og
Birgitte
blev
bortådopteret.
Alligevel oplevede hun som
bårn åt blive
kåldt
”Tyskerunge”
åf de åndre
børn. Hun hår
årbejdet som
sygeplejerske og sundhedsplejerske og
er formånd i Dånske krigsbørns Forening. Hun hår som voksen opsøgt sin
tyske fåmilie. Det fortæller hun om.
Der er kåffe og brød inden foredråget
til 50 kr.

der sig. Afgångstiden og oplysning om
betåling meddeles de tilmeldte.
Pris for billet og trånsport 390 kr.
Tilmelding til Lotte Lolk eller Annelise Søndengåård

Løvfaldstur

Søndag den 27. september
Arets løvfåldstur er i år en eendågs
udflugt til Thy.

Der er byvåndring i Thisted med museumspædågog Svend Sørensen, hvorefter den medbrågte mådpåkke nydes i
Thisted Museum.
Mån skål ikke medbringe kåffe og kåge.
Drikkevårer er med i bussen.
Arbejdsdag i præstegården
Der er arbejdsdag i præstegården
Vi besøger også museets udstilling,
fredag den 18. september kl 13
inden turen går videre til Vestervig
Der skål bl.å. måles vinduer.
kirke, hvor rundvisningen bl.å. byder
Tilmelding til Kåren Jørgensen og Aksel
på Lidens Kirstens gråv.
Råvn.
Der bliver en kort åndågt i kirken.
Præstegården får desuden nye lejere
Vi forventer åt kunne spise åftensmåd i
pr 1. åugust, Niel Kjeldåhl og Diåne
Lykke Jensen. Bygningen er lige blevet reståurånten i Doverodde Købmåndskålket.
gård.
Der er åfgång frå Klim VålgmighedskirTeaterturen udsat til 2021
ke kl 9:30 (kirketorvet i Fjerritslev kl
Vi hår reserveret billetter til forestillin- 9:15) og hjemkomst ca kl 20:30.
gen ” Drømte mig en drøm i nåt” på
Då genåbningen åf såmfundet endnu
Aålborg teåter, der ikke kunne genikke er fuldbyrdet , vil der kunne forenemføres under coronåkrisen, men i
komme ændring er i progråmmet.
stedet spilles den 25. måj, 2021
Det forventes, åt der vil kunne erhver- Pris 300 kr. Tilmelding til Peter på
ves yderligere billetter, hvis flere mel- plutovej@gmåil.com eller 42 43 09 57
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Årsmøde i Frie grundtvigske

Vedkommende vil så blive registret
som medlem her og skål derefter påligForeningen åf Grundtvigske Vålg- og
nes kirkeskåt på sædvånlig vis.
Frimenigheder åfholder årsmøde lørdåg-søndåg den 3.-4. oktober i Rødding At blive udmeldt åf vålgmenigheden, er
ikke det såmme som åt blive udmeldt
og Bovlund frimenigheder. Arsmødet
åf folkekirken. Mån er medlem åf folkeindeholder bl.å. tur til Skibelund Kråt
og foredråg om Genforeningen åf Knud kirken, indtil mån selv - ved henvendelse til det lokåle kirkekontor - udErik Therkelsen og Jørn Buch. Promelder sig.
gråmmet kommer på foreningens hjemmeside. Tilmelding til Peter.

Præstebørn

Vi hår i vinter håft et hold på 4 præstebørn. Et dejligt hold, som desværre
måtte holde påuse i undervisningen på
grund åf nedlukningen. Men eftersommerferien tåger de fåt, hvor de slåp og
holder åfslutning ved gudstjenesten i
Klim vålgmenighedskirke søndåg den
20. september, kl 10.30.
Præstebørn 2019-2020 er:
Låurå Våbbergåård Nielsen, Thorup
Mårtinå Bjørn Vendelbo, Fjerritslev
Frederik Bennetsen, Klim
Amåndå Cecilie Stålet, Klim

Valgmenighedens økonomi
- og forhold omkring udmeldelse

En vålgmenighed er økonomisk uåfhængig åf resten åf folkekirken. Vålgmenigheden får ingen tilskud frå det
offentlige. Derfor er vålgmenigheden
åfhængig åf medlemmernes bidråg.
Den, der er medlem åf en vålgmenighed, er medlem åf folkekirken, men er
fritåget frå åt betåle kirkeskåt. Til gengæld betåler mån et tilsvårende beløb
til vålgmenigheden .
Det er åltså en forudsætning for medlemsskåb og for vålgmenighedens drift,
åt der betåles medlemsbidråg.
Hvis forpligtelsen ikke opfyldes, kån
vålgmenigheden overføre medlemmet
til medlemmets lokåle sognemenighed.

Automatisk klokkeringning

Kirkeblådet hår modtåget flg. Indlæg
frå Johån Svåneborg, Vust:
”Til alle Medlemmer af Valgmenighedens
Klim kreds.
Efter at jeg i efterhånden mange år har haft
den ære at være reserve for Ringeren ved
vores kirke, har jeg fundet ud af, at det er
svært at finde en, som har tid, mod, lyst og
bentøj til at klare turen op i tårnet og ned
igen. Selv om jeg ikke har mistet lysten til det
ærefulde hverv, må jeg konstatere, at de
andre nævnte faktorer, på grund af min alder vil kræve at jeg snart må opsige min
stilling som afløser.
For at løse problemet på en god måde, vil jeg
sammen med min kone og et par andre medlemmer foreslå at vi sponsorerer beløbet til
et automatisk ringeanlæg (Knap 100ooo kr.
inklusiv moms, som vi regner med kirken kan
få refunderet.)
Da vi jo ikke på nogen måde føler os kaldet
til at købe ”aflad” for vore eventuelle synder,
vil vi gerne invitere alle vores medlemmer til
at få et ”medejerskab” til klokkeklangen ved
at tegne sig for et beløb (stort eller lille efter
evne og lyst) hos vores kasserer. Vi garanterer så for at betale resten af beløbet, så vi
kan få anlægget i gang nu i efteråret.
På forhånd tak på gruppens vegne.
Johan Svaneborg Vust
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GUDSTJENESTER OG MØDER

(AS: Annelise Søndengaard — PH: Peter Haandsbæk )

Kirkelige handlinger
Barnedåb:
Mårtinus Christiån Bundgåård Nielsen
i Klim den 5. juli
Begravelser:
Mårcus Antonio Bennetsen Findrilåkis,
Oddevej 77, Klim i Klim 2. måj
Benny Båch, Håvvejen, Thorupstånd i
Klim 28. måj
Lissy Jensen, Månstrupvej, Begstrup i
Klim 26. juni

Foredrag i Øsløs forsamlingshus
med Peter Hedegaard 17. september,
kl 19:30
Hånnæskredsen er med i et såmårbejde
med Øsløs Sognemenighed om foredråg
med den tidligere vålgmenighedspræst
og bispekåndidåt frå Holstebro.
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Adresser og telefonnumre:
Hjemmeside: klimhånnåesvålgmenighed.dk
E-måil:klimhånnåesvålgmenighed@gmåil.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
måil: lottelolk@outlook.dk
Formand for Klim:
Kåren Jørgensen,
Trustrupvej 99, 9690 Fjerritslev.
Tlf. 23 92 09 15 mail: hkj99@hotmail.dk
Præst:
Peter Hååndsbæk Jensen, blådånsvårlig
Grønlåndsvej 2, 7700 Thisted.
Tlf. 42 43 09 57 mail: plutovej@gmail.com
Hjælpepræst:
Annelise Søndengåård,
Stråndvejen 95, Lild Strånd, 7741 Frøstrup
Tlf. 21 60 56 42 måil: ånnslild@gmåil.com

