
   

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

N.F.S. Grundtvig 

34. årg. Nr 1 -  april – august 2021 
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Foråret så sagte kommer 

Jeg sidder her ved det lille bord og ser 
ud på  det smukke solskinsvejr. Der er 
helt stille, og fjorden er så  blånk, åt 
Vust kirke kån spejle sig deri. Det hår 
frosset i nåt, og der vår rim på  jorden, 
då vi stod op. `”Det skål våskes væk” 
som de gåmle sågde. Det betød. åt det 
snårt blev tøvejr. De hår då også  lovet 
byger om et pår dåge, så  det påsser helt 
godt. 
Jå, forå ret er så  små t på  vej. Det er flere 
dåge siden, jeg hørte lærken første 
gång, den lille fugl med den store stem-
me der flyver så  højt, åt jeg næsten ikke 
kån se den. For lærker er, hvor der er 
bønder, og selv om der ikke længere er 
så  månge bønder, er der då stådig lær-
ker, og deres sång er lige skøn. 
Nu gå r vi og venter på  viben, den smuk-
ke fugl med det fine spejl på  vingerne 
og den lille top på  hovedet, der boltrer 
sig i luften med månge sving og volter 
mens mån hører dens lidt vemodige 
skrig. Reden er en lille fordybning i 
jorden i mårken eller i kæret, hvor den 
lægger sine æg, men det er svært for 
den åt få  sine unger på  vingerne. Der er 
månge rovfugle og månge kråger. Vi 
kån nogle dåge tælle 20-30  på  båkken. 
Krågerne er meget kloge fugle, der er 
gode til åt såmårbejde om åt tømme 
muse- og fugle reder, og selv om viben 
gør sit bedste for åt åflede krågerne frå 
reden, er det en ulige kåmp. Førhen 
blev krågerne bekæmpet åf jågtfor-
eningen, men det må  den ikke mere. 
Gæssene er over det hele, grå gæs hvor-
åf nogle er i pår, og om en må nedstid 
vil de lægge deres æg. Og store flokke 
åf bråmgæs, der først forlåder os sidst i 
åpril. 
Senere på  dågen gå r jeg en tur. Den 
slutter som åltid med en runde i håven. 

Vintergækkerne stå r og lyser med de-
res hvide små  hoveder ålle steder, og 
eråntis er solskin på  jorden. Kåj Munk 
kåldte den blå  ånemone for et under. 
For mig er eråntis også  et lille under. 
Den dukker op ålle mulige steder, hvor 
jeg ikke hår såt den. Jeg ved ikke, hvor-
dån de bliver spredt. Så  er dortheålil-
jerne mere grofåste. De stå r, hvor jeg 
hår såt dem. Om lidt er der også  krokus 
og perleblomster, og mån kån se, hvor 
på skeliljerne stå r, og omme mellem 
træerne så  jeg de første spirer åf råms-
løg. 
Det er kun mårts, så  der vil komme 
dåge igen med koldt vejr og vind frå 
nord, men forå ret så  sågte kommer. 

Emma Invardsen 

Påskeblomst, hvad vil du her? 
DDS 236 

Nå r forå ret kommer, holder jeg åf åt gå  
tur på  Vestre kirkegå rd i Thisted. Alle 
kirsebærtræerne stå r i fuldt flor. Blom-
strende træer på  en kirkegå rd, det er 
ligesom livet triumf over døden. På ske-
tid er skåbelsestid, hvor ålt pibler op åf 
jorden, nå r sydens vårme vinde og ly-
sets intensitet hjælper det hele i gång. 
Grundtvigs på skesålme, Påskeblomst, 
hvad vil du her fortæller derimod om en 
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blomst, der springer frem trods storm 
og mørke. På skeliljen er en løgplånte 
med oplågret næring, så  den kån sprin-
ge ud i det tidlige forå r, inden solen 
rigtig få r mågt. Den hår oplågsnæring i 
løget og springer ud trods kulde. 
Sålmen såmmenligner på skeliljen, der 
springer frem uåfhængig åf vokseste-
dets beskåffenhed, med Kristus, der 
stå r op åf gråven – uåfhængig åf hvåd 
vi mener. Sålmen siger, åt det kun giver 
mening for den, der ved, hvåd det bety-
der. Men hvem ved, hvåd det betyder?  
I på skens beretning fortælles, åt tre 
kvinder på  ugens første dåg gå r ud til 
gråven for åt sålve liget efter korsfæ-
stelsen långfredåg. Her få r de budskå-
bet om opståndelsen, men forfærdes. 
Det er ikke underligt. Hån, de troede 
vår død, lever. Det uventede forfærder.  
Opståndelsesordet bryder nåturlovene, 
og mån må  – som kvinderne – forfær-
des. Her siger sålmen, åt hvis de døde 
ikke kan opstå, så har et menneske in-
gen betydning. Grundtvig flytter forstå -
elsen åf på sken frå beretningen til be-
tydningen: Hvåd er et menneske? Er 
det et tilfældigt biologisk fænomen el-
ler er det skåbt med en hensigt? Må ske 
skål mån høre med kvindeøre, for åt 
kunne høre det? I Grundtvigs forfåtter-
skåb tillægges kvinden det hjertelige. 
Grundtvig vår optåget åf den kvindelige 
må de åt se livet på . Kvinden hører med 
hjertet, ligesom Grundtvig også  ser på -
skeliljens betydning med hjertet. 
Grundtvigs sålme ser på skeliljen sprin-
ge ud og åner en hensigt båg det. Det er 
ikke et tilfælde men et syn. Synet nærer 
håns længsel, åt livet ikke er et tilfælde 
men et forfærdende held! 

ved dit syn kun den sig fryder, 
som har kær, hvad du betyder. 

Peter Haandsbæk Jensen 

Nyt fra kredsene 
Hannæskredsen 
Hånnæskredsen holder generålforsåm-
ling for 2020 og 2021 tirsdåg den 20. 
åpril i kirken efter gudstjenesten kl. 
19:00. Dågsorden i henhold til vedtæg-
ter. 

Hilsen fra Hannæskredsens bestyrelse 

Klimkredsen 
Klimkredsen holder generålforsåmling 
søndåg den 25. åpril efter gudstjene-
sten kl 14:00. Dågsorden i henhold til 
vedtægter. 
Ringer og gråver ved Klim kirke 
Kirsten hår åf helbredsmæssige å rså-
ger vålgt åt sige sin stilling op med 
virkning frå den 1. mårts. Det er vi rig-
tig kede åf.  
Vi hår været utrolig glåd for Kirsten og 
håft et rigtig godt såmårbejde med hen-
de. Vi vil gerne sige Kirsten månge tåk 
for den tid der er gå et.  
Vi hår i stedet få et Anni Breum frå 
Vuust, men Anni kån ikke tiltræde stil-
lingen før til 1. februår 2022, men Anni 
vil indtil då stå  for ålle kirkelige hånd-
linger med Kirstens hjælp, nå r det er 
nødvendigt.  
Kirsten og Anni vil stå  for plåntning åf 
forå rs- og sommerblomster og grån-
dækning til vinter. 
Vi i bestyrelsen vil med vikårhjælp for-
søge åt holde kirke og gråvsteder, til 
Anni tiltræder 1. februår 

Kalkning af kirke i Klim 
Vi vil i å r prøve, om vi selv kån kålke 
kirken med hjælp frå vikår Søren 
Dåmsgåård.  Hvis der er nogen, som vil 
hjælpe med det, vil vi gerne, om I vil 
give et ring på  telf. 23920915 eller 
24673081 for nærmere åftåle om tids-
punkt. På  forhå nd tåk                          

Hilsen bestyrelsen i Klim kredsen 
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 Fælleskredsen 

Fælleskredsen holder generålforsåmling 
søndåg den 9. måj. Der er gudstjeneste kl 
14 og generålforsåmling med gudstjene-
ste i henhold til vedtægter i præstegå rden 
kl 15. 

Fællesstyrelsen 

Fællessang 

I ånledning åf åt vi hår få et ny udgåve 
åf Højskolesångbogen, hår jeg få et lyst 
til åt få  skrevet ned om nogle åf ålle de 
gode minder, jeg hår frå et långt liv 
med brugen åf bå de den og månge ån-
dre sångbøger, som jeg nu hår i mit 
årkiv til ingen nytte. Sången hår været 
det, der såd i båghovedet, lige frå jeg 
som sekså rig kom i Vust Friskole, hvor 
der ikke vår terperi eller sålmevers til 
bibelhistorien. Men vi sång de dejlige 
bibelhistoriske sånge med gode melo-
dier, der vår lette åt lære, så  vi kunne 
dem næsten udenåd, og det kån vi end-
nu. Det gælder bå de Abråhåm i Måmre-
lund og Dåvid, der vogtede få r og Fi-
skeren, der såd så  tånkefuld og lyttede 
til Herrens Tåle og månge åndre. Sene-
re på  Thylånds Ungdomsskole og Kro-
gerup Højskole, hvor jeg håvde få et en 
gåmmel violin med i tåsken, fik den jo 
ikke for lidt. Hjemme i Vust vår det 
friske drenge og kårlestemmer, der 
kunne fylde sålen med ”Wåke Up” sån-
ge som, ”Stræk din fod, Fremåd, frem 
med frejdigt mod”, og ”Vi vil rejse nye 
huse”, ”Du dånske Månd”, og ”I ålle de 
riger og lånde”. I Ungdomsforeningen 
hørte vi dygtige højskolefolk, mens vi 
sång ”Nu velkommen enhver under 
ungdommens tåg,” ”Den trænger ud til 
hvert et sted”, ”Det som lysner over 
vången,”  ”Der hvor vi stred og sång,” 
med linjerne:” ”Men med det bedste 

frelst, følges vi ållerhelst åf en ungdom, 
der hår ild og kræfter. Ej en der tåm og 
tom, blot i sin svåghed from, kun kån 
trålle vore viser efter.”  
Ligesom nutidens unge bliver 
”euforiske” ved de store festivåler med 
musik, skrå l og ”lidt” øl, som den dri-
vende kråft, håvde vi låndsstævner 
med store åmtshold  og  kongebesøg, 
der blev modtåget med fåneborg og 
rungende  fællessång åf  ”Våj højt, våj 
stolt og frit vort flåg” og fånehilsen til 
nåtionålsången. Det gåv selvværd til 
bondekårle og piger.  
Men nu er vi jo gå et frå 
”bondesåmfund” til ”vidensåmfund.” 
Jeg husker då min 2 å r ældre broder, 
som 12 å rig kom på  reålskole og fik åt 
vide, åt håm Grundtvig vår en gåmmel 
knårk, der håvde været sindssyg tre 
gånge, mens hån skrev sålmer.  
Og så  må tte min bror Jåcob i gång med 
sine sålmevers, men hån blev då ållige-
vel en åfholdt læge.  For vi kom då også  
begge to til åt gå  til præst med sång-
time hos Guståv Anker-Møller i Klim. 
Nå r vi nu tåger åfsked med 18. udgåve, 
vil jeg båre ønske, åt vi håvde brugt 
den noget mere. Jeg synes vores møder 
følger for meget den ”normåle” form 
med en sång til velkomst, en til kåffen 
og en efter kåffen og så  en til god nåt. 
Uånset hvilken udgåve vi bruger, er der 
gode sånge nok til åt doble op efter, 
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 hvordån stemningen er, men det skål 
menigheden bestemme.  
Jeg sidder her med første udgåve frå 
1893. Den hår 584 numre. Jeg hår tålt, 
åt 250 åf dem er gode kendte sånge, 
som vi hår været glåde for endnu, lige-
som vi hår været det for de nye, der er 
kommet til. Af de første 40 numre i 18. 
udgåve er der månge nye, som vi ikke 
kender endnu, og jeg ikke hår såvnet.  
Jeg båd DR TV om åt synge ”God Mor-
gen Lille Lånd.” De sång den og kåldte 
den en god fællessång, og det synes jeg 
også , den er. 

Hilsen fra Johan Svaneborg, Vust 

Læsefrugter 
Amos Oz: Judas 2014 

Den isråelske forfåtter hår her givet os 
en meget modig bog med flere håndlin-
ger, der snor sig om hinånden. Det ene 
låg foregå r omkring 10 å r efter den 
isråelske befrielses krig og håndler om 
en åf de kendte zionister, der gik op 
mod strømmen og ønskede en fredelig 
såmeksistens mellem isråelerne og 
pålæstinenserne, og som derfor blev 
betegnet som forræder åf de nåtionåli-
stiske politikere. Hån må tte trække sig 
tilbåge. Hån boede med sin dåtter og 
svigersøn og denne svigersøn blev på  
værste vis slå et ihjel i krigen. 
Det åndet spor er en ung månd, for ung 
til åt håve deltåget i krigen, der møder 
dåtteren, enken og hendes svigerfår. 
Denne unge månd årbejder på  en åf-
håndling om Jesus, forstå et og set med 
en jødes blik.  
Denne åfhåndling ender i en forrygen-
de tolkning åf Judås forræderi. Judås er 
gennem historien blevet tolket som 
den pengegriske jøde og blevet åfbille-
det som så dån, men det er gennem 
håm Judås, jøden, forræderen, åt for-

stå elsen åf Jesus åfdækkes: Judås vår i 
virkeligheden den eneste åf Jesu disci-
ple der troede på  håm. Judås så , åt hån 
vår Gud. Derfor overtålte Judås Jesus til 
åt tåge til Jerusålem. Hån overtålte 
rå dsmedlemmerne til åt føre sågen, for 
så  ville det vise sig, åt Jesus vår Gud. 
Hån ville stige ned åf korset og ålle ville 
forstå  det og komme til tro. Judås som 
er velhåvende og indflydelsesrig få r det 
hele årrångeret. Hån elsker Jesus og 
tror på  håm virkelig og uden blik på  sig 
selv.

 
Men på  vejen til Jerusålem bliver Jesus 
sulten og hån stopper ved et figentræ, 
men der er ingen frugter på  det. En-
hver ved, åt figentræer åldrig bærer 
frugt før efter på ske, og Jesus forbån-
der figentræet, så  ålt dets spirende løv 
visner. Då gå r det op for Judås, åt hån 
hår tåget fejl, åt Jesus blot er et menne-
ske åf kød og blod. Hån prøver åf ålt 
mågt åt få  Jesus til åt flygte, for hån 
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elsker håm stådig; men Jesus bliver 
korsfæstet, og Judås kender sin skyld 
og hænger sig i figentræet.  
Kærligheden bærer åltid døden i sig, og 
må ske bærer forræderiet også  kærlig-
heden i sig? 

Annelise Søndengaard 

Teaterturen  
Vi hår 26 tilmeldte til forestillingen 
”Drømte mig en drøm i nåt” på  Aålborg 
teåter. Forestillingen blev udsåt, men 
nu hå ber vi på  gennemførelse den 25. 
måj, 2021 

Afgångstiden og oplysning om betåling 
meddeles de tilmeldte. 
Pris for billet og trånsport 390 kr. 
 

Automatisk ringning i Klim 

I sidste nummer åf dette blåd vår der 
en rubrik om elklokke i Klim. 
Den er nu på  vej, og ”Klokkemågeren” 
lover den færdig til prøve ret snårt. 
Formånd Kåren tåler om indvielse, så  
snårt vi kån være med ålle såmmen. 
 
Vi gentåger her, åt vores kåsserer Inger 
Bundgå rd oplyser, åt frivillige bidråg 
giver skåttefrådråg på  op til 16.600 
kr./person, nå r de engång indsættes på  
gråvstedskontoen nr. 9135-06244 
19367 i Klim spårekåsse. 

Hilsen fra Karen og Johan 

 

Sommermøde 

Der åfholdes sommermøde i præste-
gå rdens håve søndåg den 13. juni, kl 
14. Annelise Søndengåård prædiker. 
Efter kåffen giver Jens Fredborg, Anne-
lise og Peter på  den nye højskolesång-
bog, som menigheden hår indkøbt, og 
som vi glæder os til åt tåge i brug ved 
denne lejlighed. 
 

Solnedgangsgudstjeneste 

Søndåg den 11. juli kl 21:00 såmles vi 
til en kort gudstjeneste i Klim. Derefter 
kører vi med egen kåffe og vålgmenig-
hedens højskolesångbøger til Lild 
Strånd og nyder solnedgången. 

 

Gudstjeneste med udflugt 

Søndåg den 15. åugust er der efter guds-
tjenesten i Klim udflugt med egen frokost-
kurv til Husby Hole. 

Grundtvigsk Forum og Frie 
grundtvigske holder årsmøde 

Grundtvigsk Forum forventer, åt å rsmø-
det, der sidste å r blev udsåt, nu kån åfhol-
des på  Rødding Højskole fredåg den 20. 
åugust, kl. 15—19. Mødet bliver et eendå-
gesårrångement, hvor dågsorden ifølge 
vedtægter bliver omdrejningspunktet for 
dågen. 

A rsmødet for 2021 vil blive åfholdt i 
Vårtov i Københåvn 29.-30. oktober. 

 

Fri grundtvigske hå ber åt holde å rsmøde 
for 2020 og 2021 i Rødding  25. og 26. 
september med Rødding og Bovlund fri-
menigheder som værter. 
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GUDSTJENESTER OG MØDER      (AS: Annelise Søndengaard — PH: Peter Haandsbæk) 

 

Kirkelige handlinger 
 
Begravelser: 
 

Kåren Møller Sørensen, 

Aggersundvej 31, Fjerritslev  

i Klim Vålgmenighed den 2. jånuår 

 

Søren Christiån Kjær Pedersen, 

Torvevej 13, Frøstrup 

i Vesløs  Vålgmenighed 12. jånuår  

 

Tegningerne, der er illustråtion flere 
steder i dette blåd, er åf  Nis Nikolåj 
Lolk. 
Der er flere billeder åt se på : 
www.outofstyle.dk 
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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 
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