
   

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

N.F.S. Grundtvig 
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Det indre og det ydre. 
I Ny Testamente skildres en fantastisk 
samtale, hvor Simon Farisæer har ind-
budt Jesus til middag; men en luder er 
kommet og har salvet hans fødder til 
stor forargelse for Simon. Sa  fortæller 
Jesus om en pengeudla ner, der eftergi-
ver to skyldnere, en, der skylder 5 og 
en, der skylder 50 denarer. Jesus spør-
ger Simon, hvem han tror, der vil elske 
pengeudla neren mest, og Simon svarer 
selvfølgelig, at det er ham, der fik mest 
eftergivet. 
Jesus siger ikke, hvad Simon skal mene 
om luderen. Han stiller ham i et valg. 
Simon træffer sit eget valg – ikke ved 
tvang eller ydre normer, men alene ud 
fra, hvad han tænker i sit indre. 

Kristendommen – er den noget ydre 
eller noget indre? Vi har kristendom-
men med fra fødsel til død, holder fri pa  
helligdage, passer pa  de gamle kirker. 
Vi sta r vagt om alt det ydre men bliver 
forlegne, hvis vi skal sætte ord pa  det 
indre. Vi hæger om det ydre, men det 
er kun det indre, der kan give mod og 
styrke. Kristendom handler om det 
indre. 
Kristendom er historisk. Det, der var 
det rigtige at gøre i ga r, er noget andet i 

dag, fordi vi lever i tiden. Vi retter ikke 
ind efter gamle vaner og regler. Vi 
handler ud fra det, vi sta r i nu og her. 
Det, vi kommer ud for, er med til at 
præge, hvad vi gør.  
Vi lever i en uafsluttet dialog med om-
givelserne og hinanden. Pa  den ma de 
ejer den kristne gode forudsætninger 
for at tage ansvar i samfundslivet, fordi 
demokrati netop forudsætter uenighed 
og debat og ikke pa  forha nd har lagt sig 
fast pa  e n rigtig mening.  
Det er ikke underligt, at politikere for 
tiden har travlt med at kalde kristen-
dom for et fundament i samfundet, 
men det holder ikke hele vejen. For 
kristendom kendes ikke pa  det ydre, 
men pa  det indre. Det er det indre, der 
afgør det aftryk, kristendommen kom-
mer til at sætte pa  vores hverdag. Næ-
stekærlighed kommer ikke af ydre love 
men af den enkeltes respekt for og 
kærlighed til den, der er anderledes 
end en selv. Det er det, der i politik 
kendes som frisind, at den anden har 
lige sa  meget ret til at have sin hold-
ning, som jeg selv har til min. Det bety-
der ikke, at vi udvisker forskellene, 
men at vi lader dem brydes for i fælles-
skab at finde løsninger, der altid er 
præget af tid og sted. Kristendom er 
præget af tid og sted. Danmark har ikke 
patent pa  kristendommen, men vi, der 
lever her, er kristne pa  en dansk ma de. 
Kristendommen møder vi i danske klæ-
der. Vi hører dens fortællinger pa  det 
danske sprog. Der er mange menne-
sker, der ønsker kristendommen gjort 
tydeligere i vort samfund. Men det sker 
ikke ved ydre regler og krav, men ved 
samtaler som den, Jesus fører med Si-
mon Farisæer.  

Peter Haandsbæk Jensen 

Forsidebilledet er fra Vestervig Kirke i Thy) 
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Kender du Bulbjerg. 
Ja, selvfølgelig kender du Bulbjerg. Den 
har du og din familie sikkert besøgt 
siden du var barn. 
Der er altid smukt dernede en stille 
sommerdag, na r havet er slet, eller i en 
brandstorm, hvor man ma  holde sig 
oppe i klitten og ikke som en ivrig foto-
graf, der engang ma tte springe for livet 
for at redde sit dyrebare kamera. 
Bulbjerg med Skarreklit har altid været 
en turistmagnet og er det stadig, selv 
om Skarreklit er borte, væltet af en 
septemberstorm i 1978.                                                    
Havet er altid dejligt, og riderne, den 
treta ede ma ge trækker ogsa  mange til, 
sa  mange, at man gerne vil værne dem 
lidt mod droner og alt for ivrige foto-
grafer.  
Men Bulbjerg eller Bolbjerg, som den 

blev kaldt engang, var ogsa  kendt læn-
ge før, der var jernbane, biler eller or-
dentlige veje derud. Inspireret af St. St. 
Blichers Himmelbjergfester blev der fra 
1841 og nogle a r frem afholdt Bolbjerg-
fester. Initiativtageren var bl. a. pastor 
Obel fra Øsløs. Han talte derude sam-
men med flere præster. Den første fest 
samlede 300 mennesker. De ma  være 
kommet med hestekøretøjer eller ga en-

de fra nær og fjern. Blicher sendte en 
hilsen, og der blev afsunget sange for-
fattet af flere præster. Der var ogsa  
telte med mad og drikke. Efter nogle a r 
ophørte festerne, men efter 1900 op-
stod de igen i en periode, og der blev 
rejst en bygning af limsten til bevært-
ning.  
I 1907 blev der bygget et badehotel. 
Der kom mange badegæster, og egnens 
ungdom kom der til dans. Det eksiste-
rede til 1943, da tyskerne fjernede det, 
efter at det først var malet sort. Den 
tyske besættelse satte jo sit præg pa  
Bulbjerg. Det indgik i Atlantvolden med 
bunkers, betonveje og tankspærringer, 
og der var ingen adgang for den almin-
delige befolkning.  
Langt tilbage i tiden er der savet lim-
sten ud af klinten. De blev brugt til byg-
gemateriale. Mange gamle huse og for 
længst nedrevne huse pa  Hannæs var 
helt eller delvist bygget med disse sten. 
En del af stenene er siden brugt til in-
dermur i den bygning, der ligger ved 
siden af ba debyggeriet ved Slettest-
rand.  

Det er meget mere at fortælle om Bul-
bjerg, men det ma  vente til en anden 
gang. Til sidst dog et lille hjertesuk: 
Hvorfor skal det være sa  svært at kom-
me ned til havet ved Bulbjerg? 

Emma Ingvardsen 
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 Nyt fra kredsene 
 
Coronarestriktioner er her ved bladets 
deadline blevet ophævet for folkekir-
ken. Det bliver selvfølgelig modtaget 
med glæde over, at det nu er mulig at 
holde gudstjeneste uden mundbind, 
areal- og  afstandskrav. 
 
Fælleskredsen: 
Beretning fra Fælleskredsen a rsmøde 
og de reviderede vedtægter kan ses pa  
menighedens hjemmeside. 
Arbejdsdag. 
Der er arbejdsdag pa  Præstega rden. Vi 
skal ordne have og udvendige vedlige-
holdelsesopgaver onsdag den 22. sep-
tember kl 13 – et hold laver kaffebord. 

Fællesstyrelsen 
 
Klimkredsen: 
Klokkeindvielse. 
Den 29. august er der klokkeindvielse i 
forbindelse med gudstjenesten. Der er 
et let traktement i kirken efter gudstje-
nesten. 
Man er stadig velkommen til at give et 
bidrag. Menighedens kasserer, Inger 
Bundgaard oplyser, at der er fradrag 
efter Ligningslovens § 8A for bidrag/
gaver til ny klokke pa  op til kr. 16.600/
person her i 2020. Inger fortæller, at et 
evt. beløb kan sættes ind pa  vores 
Gravstedskonto 9135-06244 19367  
Generalforsamling. 
Søndag den 12. september er der gene-
ralforsamling efter gudstjenesten kl 14. 
Dagsorden iflg. vedtægter. 
Gudstjeneste med spisning 
Torsdag den 14. oktober er der hver-
dagsgudstjenestespisning, der begyn-
der med fællesspisning i præstega rden 
kl 17, hvorefter vi følges med Annelise 
til gudstjeneste i kirken kl 19:00. Til-

melding til Karen Jørgensen: 23 92 09 
15 eller Kirsten Pedersen: 22 24 16 16. 

Hilsen bestyrelsen i Klim kredsen 
 
Hannæskredsen 
Generalforsamling. 
Søndag den 5. september er der gene-
ralforsamling. Der er gudstjeneste kl 
10:30 efterfulgt af frokost og general-
forsamling pa  Thy Event & Naturcen-
ter, Kærupvej 9, Bjerget, 7741 Frøs-
trup. Dagsorden iflg. vedtægter. Af hen-
syn til smørrebrød er der tilmelding til 
Lotte Lolk pa  30 62 45 56. 

Hilsen fra Hannæskredsens bestyrelse 
 

Nye organister 
Vagn Bækhøj og Anders Moltsen valgte 
i fora ret at stoppe som organister i 
Klim. Vi vil gerne takke dem begge for 
mange a rs trofast og godt orgelspil i 
kirkerne. De har fortrinsvis spillet i 
Klim, men ogsa  mange gange tra dt til, 
na r der var brug for en afløser i Vesløs. 
Derfor har vi ogsa  fremover brug for 
to, der kan afløse hinanden.  
Der er truffet aftale med Jens Lasse 
Jensen fra Løgstør, der tidligere har 
spillet i bl.a. Vesthimmerlands Frime-
nighed om at spille, na r han kan. Cecilie 
Wennerlin fra Arentsminde, der ogsa  
er en fin violinist, bliver den anden 
organist. 
I Vesløs er det fortsat Eva Ballerini og 
Jens Fredborg spiller pa  skift. 
 
Miniklub. 
I eftera ret genstarter vi klubben for 
menighedens yngste medlemmer, de 8-
9 a rige. En eftermiddag om ma neden 
indbydes de og deres forældre til 
”miniklub” i præstega rden. Der vil bli-
ve sunget, lavet billedkunst og fortalt 
bibelhistorie i forbindelse med et efter-
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 middagstraktement for børn og voks-
ne. Vi ha ber at vinde genklang for at 
børn og forældre kan fa  en oplevelse 
sammen, som de ”kan tage med hjem”. 
Der er sendt en indbydelse ud til fami-
lier med børn i denne alder.  
 
Præstebørn. 
Sidste vinter har vi ikke haft præste-
børn i valgmenigheden; men nu begyn-
der et nyt hold med 5 unge mennesker, 
der i vinter skal ga  til præst i præste-
ga rden. 
 
Sangeftermiddag. 
Der er sangeftermiddag i præstega rden 
tirsdag den 14. september. Præsterne 
dykker ned i den ny højskolesangborg 
og fortæller om sangene og Vagn Bæk-
høj sidder ved klaveret. 
Mødet er kl 14:30 og der er kaffebord 
til 30 kr. 
 
Forening af grundtvigske fri– og 
valgmenigheder holder genfore-
nings-årsmøde i Rødding og Bov-
lund den 25.-26. september 2021 
Programmet lørdag byder bl.a. pa  for-
tælling, foredrag og koncert med Den 
danske Salmeduo. 
Foreningens af Grundtvigske Valg- og 
Frimenigheder afholder sin ordinære 
generalforsamling 2021 lørdag kl 16. 
Dagsorden ifølge vedtægterne 
Overnatning arrangeres privat i Rød-
ding og Bovlund, pa  Rødding Højskole, 
eller arrangeret pa  anden vis, hvor der 
ogsa  serveres morgenmad. 
Søndag er der gudstjeneste, frokost og 
foredrag. 
Tilmelding senest den 21. september til 
præsten.  
Der er en enhedspris for deltagelse i 
a rsmødet pa  650,- kr. 

Arrangøren oplyser, at et eventuelt 
ønske om privat indkvartering tilken-
degives samtidig med tilmelding til 
a rsmødet. 
Der er i et vist omfang mulighed for 
overnatning pa  Rødding Højskole for 
450,- kr. m. eget sengelinned, ønske 
herom tilkendegives ogsa  ved tilmel-
ding.  
 

Efterårsmøde 
Søndag den 24. oktober er der eftera rs-
møde i valgmenigheden.  
Der er gudstjeneste i Klim Valgmenig-
hedskirke kl 14:00 
Kl. 15 er der kaffebord i friskolen, 
hvorefter Birgitte Breiner holder fore-
drag.  
Birgitte er syge- og sundhedsplejerske 
samt formand for Danske Krigsbørns 
Forening. Hun er født 1945 af en præ-
stedatter, der ”havde ligget i med fjen-
den”, som man dengang sagde. Birgitte 
kom derfor pa  børnehjem og blev som 
trea rig bortadopteret. Birgitte vil pa  
denne baggrund fortælle sin egen 
”sporløs-historie” om, hvordan hun har 
fa et rede pa  sit ophav, og hvad det har 
betydet for hende, at blive kaldt 
”tyskerunge” som barn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaffe, brød og foredrag 50 kr. 
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Biograftur 
Biograftur Tysktime, søndag den 21. 
november kl 14  

Vi har stadig den biograftur til gode, 
som blev udsat i vinter. Vi skal søndag 
den 21. november kl 14 mødes i Fjer-
ritslev Kino for at se filmen ”Tysktime”, 
der er baseret pa  Sigfred Lenz’ roman. 
Romanen er inspireret af maleren Emil 
Noldes liv. Annelise Søndengaard vil 
give et oplæg til filmen. Annelise har 
fulgt debatten om Noldes forhold til det 
nazistiske styre i Tyskland under kri-
gen. Det er et tema, som romanen og 
filmen berører. 
Der bliver serveret kaffe og kage. Pri-
sen er 100 kr., og man bedes bestille 
billet i Kino i Fjerritslev 98 21 11 49 
eller pa  Kinos hjemmeside.  

Løvfaldstur til Nationalpark Thy 
A rets løvfaldstur er en eendagsudflugt 
lørdag den 18. september. 

Turen ga r til Thy, først Hanstholm Bun-
kermuseum, hvor vi fa r et oplæg inden 
vi ga r pa  opdagelse i det store forsvars-
anlæg. Vi fa r en guide med i bussen 
gennem nationalparken og skal spise 
frokost pa  Stenbjerg Kro.  
Der er eftermiddagskaffe ved Lodbjerg 
fyr og videre til sydthy, hvor vi skal se 
Liden Kirsten og Prins Buris’ grav og 
jernalderbebyggelse for at slutte med 
gudstjeneste i Vestervig Kirke. 

Liden Kirsten og Prins Buris’ grav 

Der er afgang fra Klim Valgmenigheds-
kirke kl 9:30 (kirketorvet i Fjerritslev 
kl 9:15) og hjemkomst ca. kl 19:00.  
Pris 300 kr.  
Tilmelding til Peter pa   
plutovej@gmail.com eller 42 43 09 57 

Tegningerne, der er illustration i dette blad, 
er af Nis Nikolaj Lolk. 
Der er flere billeder at se pa : 
www.outofstyle.dk 

mailto:plutovej@gmail.com
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GUDSTJENESTER OG MØDER      (AS: Annelise Søndengaard — PH: Peter Haandsbæk) 

 

Kirkelige handlinger Julekoncert/musikgudstjeneste 

”De ni læsninger” 
 
Søndag den 12. december kl 19:30 er 
der fælles adventsarrangement for 
kredsene i Klim Valgmenighedskirke. 
Præstebørnene medvirker og orga-
nist Cecilie Wennerlin og hendes 
mand, Christian Vestergaard optræ-

Finn Bisgaard Andersen 
Algade 27, Fjerritslev 
er bisat fra Vesløs Valgmenig-
hedskirke den 7. maj. 
 
Lisbeth Hove Nielsen Rask 
Havremarken 5, Pandrup 
er begravet fra Bejstrup Kirke 
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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: lottelolk@outlook.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 

 

mailto:lottelolk@outlook.dk

