
   

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

N.F.S. Grundtvig 

35. årg. Nr 1 -  januar – april 2022 
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Kongebørn 
Helligtrekongertiden fortæller om vise 
mænd, der finder en stjerne og et barn. 
Legenden viser, at barnet er vigtigt. 
Markusevangeliet fortæller ogsa , at 
nogle forældre senere bærer deres 
børn til Jesus, for at han skal røre ved 
dem og velsigne dem. Markus nævner 
det som optakt til en udlægning af, 
hvem Guds Rige tilhører: Guds Rige 
hører børnene til, og de, der ikke tager 
imod det, pa  samme ma de som børne-
ne gør, kommer slet ikke ind i det. 
Betyder det, at man skal være barnlig? 
Nej, selvfølgelig skal man ikke skabe sig 
om til noget, man ikke er. Det gør Pau-
lus heller ikke, da han i Første Korin-
therbrev skriver: ”Da jeg var barn, talte 
jeg som et barn, forstod jeg som et 
barn, tænkte jeg som et barn. Men da 
jeg blev voksen, aflagde jeg det barn-
lige.”  
Jeg kom engang i en diskussion pa  en 
højskole, fordi jeg var havde kaldt mine 
friskolebørn for ”kongebørn”. Nogle 
opfattede det, som at jeg ville stille bør-
nene op pa  en piedestal. Sa  kunne de 
sta  der og sige: ”Hør mig – se mig!” Det 
var skrækkeligt, sagde de.  Verden er af 
lave. De syntes, at ordet ”kongebørn” 
var knæfald for de forældre, der synes, 
at deres børn er sa  vidunderlige, at alle 
burde beundre deres børn lige sa  me-
get, som de selv gør. Det er efterha nden 
sa dan, fik jeg at vide, at lærere ikke kan 
tillade sig at ga  i rette med 
”kongebørnene” pa  nogen ma de. 
Vi endte nu med at fa  en god samtale 
ud af det: Jeg tænkte slet ikke pa  
”curlingbørn”, børn, der ikke fa r lov at 
prøve kræfter med sig selv og sine om-
givelser, fordi deres forældre glatter 
alle stier for dem. ”Kongebørn” er der-
imod børn, der i deres opdragelse og 

opvækst fa r tillid til, at der er voksne, 
der vil dem det godt og vil dem noget. 
De møder voksne, der brænder og 
kommer derfor selv til at ”brænde”.  
At være ”kongebarn” er, at livet ikke 
skyldes e n selv—men er udga et fra et 
noget større end e n selv, et ”rige”. Ikke 
en geografisk plet, men et vilka r at leve 
i for børn og voksne. En anelse af, at 
livet har en a rsag, og at mennesket er 
sat i en sammenhæng med den. Derfor 
behøver ”kongebørnene” ikke at være 
sma  voksne sma  ”konger”, der skal hø-
res, ophøjes og æres!  
De kan fa  lov at være børn og føle sig 
set og elsket som, de er. Det er vigtig, 
for det giver tillid og tro pa , at man er 
noget værd i sig selv.  
I da ben bliver vi ”kongebørn”. Vi bliver 
et led i en kæde af de, der før os var 
døbt og de, der bliver det i fremtiden. 
Et kongebarn er ikke noget eksklusivt 
men inklusivt. Det er, at være del af en 
sammenhæng, der er større end den 
enkelte. 
Sa  er vi da alle kongebørn, der bærer 
vores børn til da ben og opdrager dem 
til at leve i tro og tillid til, at livet 
grundlæggende er værd at leve. At det 
ikke er meningsløst.  
Børnene er ikke kun kongebørn, sa  
længe vi forældre lever og kan tage os 
af dem. De er kongebørn altid. 
De folk pa  højskolen, der blev stødt 
over, at jeg sagde ”kongebørn”, var for-
argede pa  forældre, der forkæler og 
ødelægger deres børn ved at lade dem 
tro, at hele universet roterer om deres 
akse. De forældre lader jo egentlig de-
res børn i stikken. De har kun forældre-
nes lys til at lyse pa  sig. 
At være døbt er derimod, at et større 
lys, lyser pa  e n. Et lys, sa  man ikke kun 
ser sig selv men ogsa  de andre, ens næ-
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ste. 
Helligtrekongertidens fortælling om 
østens vise mænd, handler om stjer-
nen, lyset og barnet.  
Det er vigtigt, at vi fortælles ind i en 
sammenhæng med det barn, og derved 
selv bliver kongebørn.  
Grundtvig udlægger det sa dan, at stjer-
nen, de vise mænd sa  pa  himlen, er 
Guds Ord: ”Vi har og en ledestjerne, og 
na r vi den følger gerne, kommer vi til 
Jesus Krist!” 
At være kongebarn er at have en lede-
stjerne.  

Peter Haandsbæk Jensen 

 

Nyt fra kredsene 
 

Hannæskredsen 
Der indkaldes til generalforsamling 
tirsdag den 5. april. Generalforsamlin-
gen begynder med gudstjeneste i valg-
menighedskirken kl. 19:00 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Bestyrelsen  

 

Klimkredsen 
Der er generalforsamling søndag den 
13. februar i præstega rden. Generalfor-
samlingen begynder med gudstjeneste 
i kirken kl 17:00. Derefter er der spis-
ning i præstega rden kl 18:00 og gene-
ralforsamling herefter. Aftenen sluttes 
med fællessang ved Johan Svaneborg 
og Peter Haandsbæk. Dagorden i hen-
hold til vedtægterne.  

Klimkredsen ændrer i 2022 medlems-
bidragssatsen. De, der bor i Thisted, 
Jammerbugt og Vesthimmerlands kom-
mune betaler 2%. De øvrige 1,5 % som 
er fradragsberettiget, dvs. de ender pa  
ca 1% hvilket svarer til kirkeskatten. 
Ændringen beror pa , at de, der bor 
udenfor de tre kommuner, har vanske-
ligere ved at bruge kirken. 

Bestyrelsen  

 

Fælleskredsen 
Der indkaldes til generalforsamling 
søndag den 24 april.  
Der begyndes med gudstjeneste i Klim 
Valgmenighedskirke kl 10:30, hvoref-
ter der er frokost i præstega rden inden 
generalforsamlingen. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Orientering fra fælleskredsen om 
præsteansættelse. 
Da Peter har valgt at stoppe pr 1. maj 
næste a r, har vi nu nedsat et ansættel-
sesudvalg besta ende af Mette Berntsen, 
Eva Holmstrand og Lotte Lolk. 
Vi annoncerer efter nyta r pa  Job net og 
forventer at søge i Præsteforeningens 
blad, Kristeligt Dagblad og Højskolebla-
det. Vi søger præst pa  60 % af fuld tid, 
med sidste ansøgningsfrist 25. februar 
2022. Annoncematerialet kan ses pa  
vores hjemmeside: 
www.klimhannaesvalgmenighed.dk. 
Annoncen er ogsa  lagt pa  menighedens 
Facebookside 

Fællesstyrelsen 

 
Om valgmenighedens økonomi  
- og forhold omkring udmeldelse 
En valgmenighed er økonomisk uaf-
hængig af resten af folkekirken. Valg-
menigheden fa r ingen tilskud fra det 
offentlige. Derfor er valgmenigheden 
afhængig af medlemmernes bidrag. 

http://www.klimhannaesvalgmenighed.dk
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 Den, der er medlem af en valgmenig-
hed, er medlem af folkekirken, men er 
fritaget fra at betale kirkeskat. Til gen-
gæld betaler man et tilsvarende beløb 
til valgmenigheden . 
Det er altsa  en forudsætning for med-
lemsskab og for valgmenighedens drift, 
at der betales medlemsbidrag. 
Hvis forpligtelsen ikke opfyldes, kan 
valgmenigheden overføre medlemmet 
til medlemmets lokale sognemenighed. 
Vedkommende vil sa  blive registret 
som medlem der og skal derefter pa lig-
nes kirkeskat pa  sædvanlig vis. 
At blive udmeldt af valgmenigheden, er 
ikke det samme som at blive udmeldt 
af folkekirken. Man er medlem af folke-
kirken, indtil man selv - ved henven-
delse til det lokale kirkekontor - ud-
melder sig. 

Hilsen fra Peter 
Da jeg begyndte i vinteren 16-17 ind-
gik vi en aftale om, at det skulle være 
for 3-4 a r. Jeg ville gerne blive i vores 
hus i Thisted og syntes det passede til 
alder osv. Nu er der ga et 5 a r, og det er 
vist tid til forandring. Bestyrelsen er 
allerede i gang med at søge en afløser, 
og det har glædet mig, at de to valgme-
nighedskredse er sa  snare til at tænke i 
nye baner. Jeg ha ber meget, at der kan 
komme en ansøger, I har tillid til, som 
vil varetage menighedens trivsel og 
være dens ansigt i lokalsamfundet. Jeg 
har været meget glad for de fem a r 
med Klim-Hannæs Valgmenighed, det 
skal ikke være nogen hemmelighed, ja, 
den tillid og varme, I har vist mig, har 
mindet mig om de gode gamle dage—
som jeg egentlig ikke synes er sa  længe 
siden—hvor jeg begyndte som friskole-
leder. Der er en ra styrke i Klim menig-
hederne, en sta lsat vilje og en menne-

skelig hjertelighed, som er mere værdi-
fuld end alt andet, man kan stille op 
med. 
Jeg fa r mere tid til at være musiker, 
være sammen med familien og læse og 
skrive, men præstekjolen kommer ikke 
i mølpose endnu. Sa  ved I det, hvis I fa r 
brug for en ha nd. De varmeste hilsener 
og tak for venskab og gode stunder.  

Peter 
 

Præstebørn 
Vi har i vinter 2 præstebørn.  
De mødes onsdag formiddag i præste-
ga rden til undervisningen.  
I dette fora r skal de pa  tur til Skagen i 
tre dage for at læse, se film og ga  pa  
vandreture. Mad og overnatning bliver 
i Peters sommerhus.  
Præstebørn 2021-2022 er: 
Martin Røge, Fjerritslev 
Wilhelm Martinus Olsen, Hjortdal 
 

Rejsen fra drøm til teaterskole  
via Badehotellet 
Et foredrag, der længe har været udsat 

pa  grund af nedlukning og restriktio-
ner, er nu igen sat pa  plakaten. 
Søndag den 30. januar er der foredrag 
med Laura Kjær i Klim Friskole. Laura 
er kendt fra rollen som stuepigen Nana 
i Tv-serien “Badehotellet".  
Hun blev castet gennem et bureau. Rol-
len har kickstartet Lauras drøm om at 
blive skuespiller, og fra september sid-
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 ste a r er hun startet pa  teaterskolen i 
A rhus.  
”Folk har svært ved at placere, hvor jeg 
kommer fra – min far er fra Nordjyl-
land, min mor fra Vestjylland, og selv 
er jeg vokset op i Odense og har nu 
boet i København i godt to a r. Min lille-
bror er den eneste i familien, der taler 
fynsk. Folk tror faktisk oftest, jeg er 
jyde...”, siger Laura, der har familie pa  
vores egn. 
Laura har nydt at spille med i 
"Badehotellet", men fra februar sidste 
a r har man ogsa  kunnet se hende i TV 2 
Charlie-serien "Sommerdahl. ” 
"Badehotellet" foregår i 1940'erne, og 
jeg skulle tale meget nordjysk. 
"Sommerdahl" foregår på Sjælland, og 
så var det også meget rart at spille no-
get mere nutidigt”, fortæller Laura. 
Ved foredraget i Klim fortæller Laura 
om sin vej som skuespiller, fra drøm til 
virkelighed.  
Dagens arrangement begynder med 
gudstjeneste kl 14 
Efter gudstjenesten er der kaffe kl. 15 i 
friskolen til 50 kr, hvorefter Laura Kjær 
fortæller. 

”En fortælling om blindhed”  
Roman af Josè Saramago, 1995. Sam-
lerens forlag 
Den portugisiske forfatter Saramago 
fik Nobelprisen i 1997. Romanen om 
blindhed var nok udslagsgivende for 
dette valg, som i dag er sa  helt indly-
sende. 
Det er en forfatter, der mere hører 
hjemme i midten af det 20. a rhundrede 
end hen i mod slutningen. Den er lysa r 
væk fra nutidens realisme, og ma ske 
derfor er den sa  realistisk og værd at 
læse. Det er en dystopi og samtidig en 
fortælling om hele det 20 a rhundredes 

rædsler. Den er som et a bent sa r. 
Romanen er svær at komme i gang 
med. Jeg har prøvet flere gange i de 
sidste ti a r, men efter 50 sider kan man 
ikke stoppe. 
Der er en filmatisering af romanen fra 
2008, som allerede dengang satte gang 
i identitetsdebatten. Alverdens blinde-
samfund meldte sig pa  banen med pro-
tester. Det siger noget om, hvad iden-
titspolitikken er værd, og hvor dybt 
latterligt det er og udstiller, at man 
ikke kan tænke i den diversitet verden 
er fyldt med. 
Grunden, til at romanen er svær at 
komme i gang med, er, at den er skre-
vet ud i eet. Der er ikke afsnit og tegn-
sætning. Der er altsa  ikke hjælp til 
læsnigen, man ma  bare hænge pa , og 
jeg tror, at grunden til denne skrive-
ma de netop hænger sammen med, at 
det her ikke er en almindelig roman 
med personkarakteristik, men at det 
drejer sig om en mytisk fortælling, der 
har sit udgangspunkt i de store indoeu-
ropæiske myter, som hele vores kultur 
bygger pa . 
Byen, som handlingen forega r I, er ano-
nym, og personerne har ikke navne. De 
omtales bogen igennem med deres 
positioner, da blindheden indtraf. Den 
første blinde, hans kone, tyven, lægen, 
lægens kone, pigen med solbrillerne, 
den gamle mand med klap for øjet og 
drengen der skeler. 
Deres fælles saga begynder, da den 
første mand holder for rødt og ikke kan 
starte bilen fordi han er blevet blind. 
Han bliver fulgt hjem af en af dem fra 
lyskrydset, der sa  benytter sig af blind-
heden til at stjæle mandens bil. Konen 
fa r fat i en taxi og kommer af sted til 
øjenlægen. Her i venteværelset møder 
de sa  resten af gruppen, der sidder her 
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og venter pa  at komme til lægen. Pigen 
med solbrillerne har øjenkatar, dren-
gen er her med sin mor. 
De bliver alle blinde men mødes igen, 
nu er de alle blinde. Den eneste der 
ikke er blind er lægens kone. De bliver 
de første internerede i et gammelt 
sindssygehospital. 
Den eneste, der altsa  ikke er blind, er 
lægen kone, og det er hende, der leder 
dem igennem unævnelige rædsler. Ef-
terha nden er de 300 internerede uden 
vand uden sanitet uden muligheder for 
at følge med til at begrave de døde. De 
bliver afsondrede, og der sættes vagt 
pa , som skyder pa  dem, hvis de prøver 
at nærme sig porten. 
Maden sættes i kasser. Til sidst ankom-
mer de kriminelle. De stjæler maden og 
opkræver betaling for den. Først fa r de 
alt af værdi, siden kræver de kvinder-
ne, der ma  sta  ma l til unævnelige ræds-
ler. 
Endelig lykkes det for lægens kone at 
dræbe anføreren og tumulterne tager 
til. 
Til sidst kan de komme fri, fordi alle 
soldater er blevet blinde, og de holder 
sammen og begiver sig ud i byen for at 
prøve at finde tilbage. Kampen bliver 
ikke mindre. Undertiden ønsker lægen 
kone, at hun var blind, for hun ser de 
frygteligste ting. En dag, da hun segner 
om pa  gaden, ulykkelig og overbebyr-
det i sin kamp for at finde mad til sin 
gruppe, kommer en stor hund hen og 
slikker hendes ta rer. Derefter følger 
den hende, ta rernes hund hedder den, 
og den har det med at være pa  sam-
menbruddets rand, na r flere græder, 
fordi den sa  ikke kan følge med. 
Men de finder deres roller i fortællin-
gen, de arketypiske roller, som er taget 
lige ud af gudeverdenen. 

Manden med klappen for øje, den en-
øjede er vis og kærlig. Intet kan bringe 
ham ud af fatning, han er som overgu-
den Odin, Wotan, Zeus enøjet, som de 
var. Pigen med solbrillerne kommer til 
at elske ham og bringer os minder om 
Athene eller Brynhilde, og drengen, 
den lille dreng, som med tiden holder 
op med at spørge efter sin mor, er som 
en lille gud Amor. 
Lægens kone er som en Hera, der sør-
ger for alt som altings moder 
Og sa dan indtager de deres roller i det 
morderiske spil 
Til slut fa r de synet igen, ligesa  pludse-
ligt som de mistede det 
”Vil du vide hvad jeg tror?”, siger lægen 
til sin kone, ”jeg tror ikke, at vi blev 
blinde, jeg tror vi er blinde, blinde som 
ser! Blinde, som ser uden at se!” 
Lægens kone blev ikke blind, fordi hun 

var det menneske, der sa . Hun blev 
ikke blind, for hun havde forstand og 
kærlighed nok til at være den seende, 
der kunne se. 
Det er en vidunderlig, forunderlig un-
derfuld roman, fuld af visdom og vid-
underligt sprog. Den handler om ind-
sigt, om udsyn, om selvsyn, om over-
blik, om blik, om at se og blive set, og i 
al sin sorthed er det ogsa  en humori-
stisk bog – Det er det klassiske dramas 
katarsis begreb, der her bruges til at fa  
os til at lukke øjne op og se. Der er vel 
derfor, vi er skabte til det. 

Annelise Søndengaard 



7  

GUDSTJENESTER OG MØDER      (AS: Annelise Søndengaard — PH: Peter Haandsbæk) 

Kirkelige handlinger 
 
Barnedåb: 

Nora Rigmor Kold Isaksen, datter af Hanne Kold Isaksen og Jakob Bak Isak-
sen, Manstrup Strandvej 4, Fjerritslev; døbt i Klim 04.09.21 
Aya Larsen Gammeljord, datter af Silje Tværgaard Larsen og Ivan Kjær Gam-
meljord, Alexander Foss Gade 12, Aalborg; døbt i Klim 28.11.21 
 
Begravelser: 

Jens Peter Vinther Røge, Starkærvej 9, Fjerritslev, bisat fra Klim 16.10.21 

Annie Herdis Kristensen, Gl. Feggesundvej 4, Vesløs, begravet i Vesløs 
11.09.21 

Anni Madsen, Gl. Landevej 24, Klim, bisat fra Klim 11.12.21 

Illustrationerne i dette nummer er oliemalerier af Nikolaj Lolk.  
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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:   
Eva Holmstrand,  
Gøttrupvej 224, 9690 Fjerritslev.  
Tlf. 24 67 30 81 og 98 22 56 38 mail: holmstrand@c.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 
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