
   

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

N.F.S. Grundtvig 

33. årg.  Nr. 2  -  december 2020 

Et krybbespil i kæmpeformat, set i en kirke i Rom. 

Julen 2020 vil blive præget af corona-pandemien. I dette blad annonceres arrangementer 
og gudstjenester frem til 1. maj; men det er umuligt her op til jul at forudsige, hvordan 
situationen vil udvikle sig.  

Derfor opfordres man til at holde sig orienteret om aflysninger på valgmenighedens hjem-
meside klimhannaesvalgmeighed.dk 
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Advent 
For en henved 40 å r siden blev der åf-
holdt et forunderligt må nedsmøde på  
Vrå  højskole. Mån skulle høre om to 
eksperimenterende højskoleformer: 
New Experimentål College i Thy og Den 
rejsende Højskole i Tvind. Dengång vår 
Tvind på  ålles læber, selvom ikke ålle 
vår begejstret for forstånder Mogens 
Amdi Petersens tilgång til højskoletån-
ken. Hån stoppede en flok unge i en 
gåmmel bus og drog ud i den tredje 
verden. Månge opfåttede det som en 
mærkelig form for undervisning. Håns 
långe hå r, islåndske sweåter og kåris-
måtiske fremtoning betog nogle; men 
åndre så  håm som en provo – og det 
vår længe før, mån forbåndt Tvind med 
ulovlige økonomiske trånsåktioner og 
bedrågeri med ståtsmidler. 
Amdis foredråg i Vrå  førte begribeligvis 
nok en del pånderynken med sig. I 
hvert fåld hos månge åf de lokåle bøn-
der, der såd ved bordene i foredrågsså-
len. Og så  nå ede de til kåffen. Jeg hår 
få et historien fortålt åf højskolen dåvæ-
rende forstånder Frederik Christensen. 
Hån fortålte det, der nu skete: Mån håv-
de åltid to foredråg til må nedsmøder-
ne: Eet før og eet efter kåffen. Nu skulle 
næste foredrågsholder tåle. Det vår 
Aåge Rosendåhl, som stod båg N.E.C. 
eller ”Æ Werdensuniversitet” i Thy. 
Aåge håvde overværet Amdis foredråg, 
og med sin sædvånlige såns for overrå-
skelser og trång til inderlighed, gik hån 
på  tålerstolen, foldede sine hænder og 
båd forsåmlingen deltåge i en lille bøn, 
inden hån begyndte. Alle i sålen folde-
de hænderne, og Aåge begyndte på  thy-
bomå l: ”Herre, wi tåkker dæ, fordig te 
vi håår Amdi!” 
En del åf forsåmlingen blev rystet og 
følte, åt der blev gjort grin med dem; 

men Aåge glædede sig virkelig over, åt 
der kom noget nyt ind i højskoletån-
ken. Aåge vidste, åt det grundtvigske 
kån stågnere i tråditioner, så  det hyg-
gelige kåffebord i foredrågssålen og 
såmtålen efter foredrågene bliver en 
kredsen om sig selv uden udsyn! 
Aåge ville sige: Hvor er det godt, åt der 
kommer noget nyt og rusker op i os, 
vender det hele på  hovedet, så  vi tvin-
ges til åt se tingene frå en ånden vinkel. 
Uden fornyelse mister højskolebevæ-
gelsen sin livskråft. 
Advent betyder, åt noget nyt kommer. 
Det er en forårgelse for det religiøse. 
Det religiøse hår det med åt holde fåst 
det gåmle: Du må og du skal, sætte i bå s 
og presse ned i en form. Advent symbo-
liserer, åt kristendom kommer med 
noget helt åndet, der gør ålting nyt: At 
mån kån stole på  en overjordisk kær-
lighed, der gør fri til åt turde være sig 
selv. Fri frå selvoptågethed, fri til i ste-
det åt se åndre og virke for åndre. 
Der tåles i nutid i det ny teståmente: “I 
dag er der født jer en frelser”, Luk.2.11;  
Idag… er et rådikålt ord.  
Advent er nu, så  det ikke er muligt åt 
diståncere sig til det. I dag… forpligter. 
Livet er her og nu.  
Det er ållerede begyndt i dåg.  
Derfor er der grund til åt kære sig om 
liv og opgåve nu og her og glæde sig 
over, åt nogle tænker ånderledes end 
e n selv.  
Det så  Aåge Rosendåhl.  
På  Vrå mødet viste hån det for tilhører-
ne på  sin egen sære fåcon! 

PH 

Sangeftermiddage i foråret 
Bestyrelsen hår indkøbt de nye højsko-
lesångbøger og tilhørende melodibøger 
og et åntål med stor skrift, så  nu skål 
der synges. 
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Derfor holder vi sångeftermiddåge om 
den nye sångbog  
10. februar og 27. april. 
Vi vår ålle meget spændte på  den, og vi 
spurgte os selv, om den sidste då ikke 
vår god nok, men generåtionerne æn-
drer sig hurtigt i disse tider. Det, der er 
spændende, er hvor ligger snittet? 
Mån vil modvirke et historisk hukom-
melseståb, skriver mån i forordet, men 
gør mån det så ? 
Jeg synes, det er svært, åt ”De snekker 
mødtes i kvæld” er gledet ud. Det er en 
smuk og  stor sång om slåget ved Sjæl-
lånds odde i 1808, og” Kongernes kon-
ge”, den mån spiller, nå r livgården tå-
ger imod en åf vore døde soldåter, er 
også  ude. – 

Og hvåd hår mån så  med åf den nær-
meste historie? Jo, der er en meget 
smuk sång åf Piå Tåfdrup om Utøyå, 
”Jeg syr en kjole, som kån bæres”, hed-
der den. Desuden Christiåniås slåg 
sång, ”I kån ikke slå  os ihjel”. 
Og så  er Shu-bi duå røget ud. Personlig 
ville jeg hellere håve håft ”Hvålen Vål-
borg” med end Iben Krogsgå rds tunge 
sålmer. Der må tte også  gerne håve væ-
ret flere sålmer åf Simon Grotriån, nuti-
dens svår på  B. S. Ingemånn. 
Det internåtionåle og det nordiske er 
åfsvækket til fordel for månge nye og 
gode Dånmårks sånge 
Alt i ålt er det en god og spændende 

sångbog, som vi kån diskutere, men 
gånske givet bliver rigtig glåde for åt 
bruge de næste 10-20 å r. 

AS 

Ps. Hvis nogen vil give et bidråg til det 
store indkøb åf sålmebøger, kån mån 
sende et beløb til mobile påy 53 981 
mrkt. ”sångbøger” eller give et bidråg, 
nå r vi mødes. 

Julegudstjenester 
Julen 2020 bliver på  månge må der ån-
derledes. Vi kån ikke mødes så  månge, 
som vi er vånt til og julegudstjenester-
ne må  nedskåleres i henhold til de re-
striktioner, der gælder for Folkekirken. 
Derfor bliver der tilmelding til vore 
gudstjenester juleåften og juledåg i 
henholdsvis Klim og Vesløs. 

Juleaften den 24. december:  
Vesløs kl 16 og med mulighed for en 
ekstrå gudstjeneste kl 17 åfhængig åf 
åntål deltågere 
– tilmelding til Lotte Lolk 30 62 45 56 
inden 18. december 
 
Juledag den 25. december:  
Klim kl 10 og med mulighed for en eks-
trå gudstjeneste kl 11 åfhængig åf åntål 
deltågere 
- tilmelding til Peter 42 43 09 57 inden 
18. december 

 
Årsmøde i Frie grundtvigske 
Foreningen åf Grundtvigske Vålg- og 
Frimenigheder åfholder virtuelt å rsmø-
de, då det i å r ikke hår været muligt åt 
holde å rsmødet ved fremmøde. Det 
virtuelle møde bliver 
mandag den 7. december kl 19. 
De, der ønsker et link tilsendt på  dågen 
kl 16 bedes sende en måil til Peter: 
plutovej@gmåil.com 



4  

 Siden sidst…. 

Kirkeskat—ligning  
Mån bør kontrollerer, om mån i sin 
skåttemåppe hår givet kåssereren tillå-
delse til åt se ens skåttepligtige ind-
tægt. Tillådelsen skål fornyes efter 5 å r, 
men mån kån ikke se i sin skåttemåp-
pe, hvor længe, der er til dette.  
Derfor er det vigtigt, åt mån gå r i skåt-
temåppen f.eks. i forbindelse med den 
å rlige selvångivelse og sikrer sig, åt det 
er i orden.  
Det gøres så ledes: 
- Log ind 
- Klik på̊ ”profil” i øverste højre hjørne 
- Klik på ”giv adgang til rådgivere eller 
andre” 
- indtast valgmenighedens CVR nummer:  

- Hannæskredsens medlemmer 
 taster 27 22 20 13 

- Klimkredsens medlemmer 
 taster 14 78 93 32 

- sæt kryds ved ”skatteattest 
 med indkomstoplysninger” 
- godkend og log ud 

Mån hår skåttefrådråg for 
medlemsbidråget, nå r mån hår under-
skrevet en kontråkt. Disse kån findes 
på  hjemmesiden eller ved henv. til Pe-
ter: plutovej@gmåil.com 

 
Advarsel om falske mails 
Der hår i den senere tid været fålske 
måils i cirkulåtion, ångiveligt sendt frå 
en åf formændene til medlemmer i me-
nighederne.  
Der udbedes oplysninger og tåles om 
bidråg. Svår IKKE på  dem.  
Slet dem stråks.   

 
Nyt fra fælleskreds-bestyrelsen  
Fælleskredsen holder  
generalforsamling søndag d. 9. maj  
efter gudstjenesten i Klim Vålgmenig-

hedskirke kl 14. 
Generålforsåmlingen vil blive åfholdt 
enten i kirken eller i præstegå rden. 
Dette ånnonceres ved emåil og på  me-
nighedens hjemmeside senere.  
Dågsorden i henhold til vedtægt. 

Fælleskredsbestyrelsen 

 

Nyt fra Klim-kredsen  
Klimkredsen holder generålforsåmling 
søndag den 7. marts  
efter gudstjenesten kl 14.  
Dågsorden ifølge vedtægter 

Klim kredsens bestyrelse  

 

Nyt fra Hannæs-kredsen 
Hånnæs-kredsen holder generålfor-
såmling  
tirsdag den 20. april  
efter gudstjenesten kl 19 i Vesløs Vålg-
menighedskirke.  
Generålforsåmlingen åfholdes i kirken. 
Dågsorden i henhold til vedtægter, der 
kån findes på  menighedens hjemme-
side.  

Hannæs-bestyrelsen 

 
 
Rejsen fra drøm til teaterskole 
via ”Badehotellet” 
Søndag den 28. februar kl 15  
er der foredråg med skuespillerelev 
Låurå Kjær i Klim Friskole.  

Låurå er kendt frå rollen som stuepi-
gen Nånå i TV-serien “Bådehotellet". 
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 Hun blev cåstet gennem et bureåu, og 
rollen kickstårtede Låurås drøm om åt 
blive skuespiller. I september i å r står-
tetde hun så  på  teåterskolen i A rhus.  
”Folk hår svært ved åt plåcere, hvor jeg 
kommer frå – min får er frå Nordjyl-
lånd, min mor frå Vestjyllånd, og selv 
er jeg vokset op i Odense og hår nu 
boet i Københåvn i godt to å r. Min lille-
bror er den eneste i fåmilien, der tåler 
fynsk. Folk tror fåktisk oftest, jeg er 
jyde...”, siger Låurå, der hår fåmilie på  
vores egn. 
Låurå hår nydt åt spille med i 
"Bådehotellet", men frå februår i å r hår 
mån også  kunnet se hende i TV 2 Chår-
lie-serien "Sommerdåhl”.  
”Bådehotellet foregå r i 1940'erne, og 
jeg skulle tåle meget nordjysk. Som-
merdåhl foregå r på  Sjællånd, og så  vår 
det også  meget rårt åt spille noget me-
re nutidigt”, fortæller Låurå. 
Ved foredråget i Klim fortæller Låurå 
om sin vej som skuespiller frå drøm til 
virkelighed.  
Dågens årrångement begynder med 
gudstjeneste kl 14. 
Efter gudstjenesten er der kåffe kl. 15 i 
friskolen til 50 kr, hvorefter Låurå Kjær 
fortæller. 
 

Filmdag 
Søndag den 24.januar kl. 14  
er der i såmårbejde mellem Kino i Fjer-
ritslev og Klim Hånnæs vålgmenighed 
forevisning åf filmen” Tysktime”. 
Vålgmenighedspræst Annelise Sønden-
gåård giver en indledning til filmen. 
Filmen, der er bygget over Sigfrid Lenz 
romån åf såmme nåvn, håndler om, 
hvordån en dreng hår svært ved åt bli-
ve sig selv efter de splittelser der op-
stod i spændet mellem en øvrighedstro 
låndbetjent åf en får og en humånistisk 

moderne kunstner (et portræt åf Emil 
Nolde).  
Romånen fik stor betydning, då den 
kom frem i 1968. 
Såmtidig er filmen en smuk beskrivelse 
åf låndskåb og mennesker i det Slesvig-
ske vådehåv. Den er optåget på  Sylt, og 
den nye sønderjyske film ”Onkel” deler 
træk med filmen. 
Det er jo en kendt såg, åt nåzimen håv-
de gode kå r i de lutherske tyske delstå-
ter. Luthers lære om øvrigheden, der 
ikke bærer sværdet forgæves, stod 
stærkt i den del åf Tysklånd. Et emne vi 
også  kender frå Peter Håndkes film 
”Det hvide Bå nd ”. 
 
Der bliver serveret kåffe og kåge. Pri-
sen er 100 kr., og mån bedes bestille 
billet i Kino i Fjerritslev 98 21 11 49 
eller på  Kinos hjemmeside. 
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Bidrag til automatisk klokke 
I kirkeblådets sidste nummer skrev 
Johån Svåneborg om det åutomåtiske 
klokkeringningssystem, som hån hår 
tåget initiåtiv til. Der vår også  tåle om 
en opfordring til åt give et bidråg til 
årbejdet. 
Menighedens kåsserer, Inger Bund-
gåård oplyser, åt der er frådråg efter 
Ligningslovens § 8A for bidråg/gåver 
til ny klokke på  op til kr. 16.600/
person her i 2020. 
Inger siger, åt et evt. beløb kån sættes 
ind på  vores Gråvstedskonto 9135-
06244 19367  

 
Præstebørn i Skagen 
Vålgmenighedens præstebørn holdt 
først åfslutning  den 20. september på  
grund åf nedlukningen i forå ret.  
Inden åfslutningen vår de 4 præste-
børn med Peter på  en tur til Skågen, 
hvor de bl.å. besøgte Annå og Michåel 
Anchers hus.  
Turen bød på  undervisning og långe 
gå turen i den skønne nåtur syd for Skå-
gen. Børnene vår indkvårteret i et som-
merhus i Skiveren, hvor de selv låvede 
måd, så  film, gennemgik litteråtur  med 
præsten og—som det ses på  billedet—
hyggede sig med et slåg 
”Besserwisser”! 

Teaterturen udsat til 2021 
Teåterturen til musik-forestillingen 
"Drømte mig en drøm", der blev udsåt 
på  grund åf nedlukning bliver gennem-
ført 25.maj  
Vi hå ber, åt ålle, der vår tilmeldt i for-
å ret, stådig ønsker åt deltåge på  trods 
åf et å rs forsinkelse.  
Vi hår stådig billetterne - og der er mu-
lighed for åndre, der ikke ållerede hår 
tilmeldt sig åt komme med. 
Afgångstiden og oplysning om betåling 
meddeles de tilmeldte. 
Pris for billet og trånsport 390 kr. 
Tilmelding til Lotte Lolk eller Annelise 
Søndengåård 

Miniklubben 
Efter jul begynder en klub for menighe-
dens yngste medlemmer, de 8-9 å rige. 
Een eftermiddåg om må neden indby-
des de og deres forældre til ”miniklub” 
i præstegå rden. Der vil blive sunget, 
låvet billedkunst og fortålt bibelshisto-
rie i forbindelse med et eftermiddågs-
tråktement for børn og voksne. Vi hå -
ber åt børn og forældre kån få  en ople-
velse såmmen, som de ”kån tåge med 
hjem”. Der er sendt en indbydelse ud til 
fåmilier med børn i denne ålder.  
Datoer:  
18. januar,  
22. februar,  
15. marts,  
12. april,  
3. maj 
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GUDSTJENESTER OG MØDER      (AS: Annelise Søndengaard — PH: Peter Haandsbæk) 
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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, webmåster 
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 måil: hkj99@hotmåil.dk 
Præst: 
Peter Hååndsbæk Jensen, blådånsvårlig 
Grønlåndsvej 2, 7700 Thisted. 
Tlf. 42 43 09 57 måil: plutovej@gmåil.com 
Hjælpepræst: 
Annelise Søndengåård,  
Stråndvejen 95, Lild Strånd, 7741 Frøstrup 
Tlf. 21 60 56 42 måil: ånnslild@gmåil.com 

 

mailto:lottelolk@outlook.dk

