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Hvilket Herrens år 

Jeg læste en gang et sted, at det var 
bedre at være en god medarbejder i 
Herrens vinga rd end at være pa  her-
rens mark. Vi kender udtrykket at være 
pa  herrens mark og forbinder det med 
at være faret fuldstændig vild, ikke ba-
re i bogstavelig forstand men ogsa  i 
overført betydning. At befinde sig i en 
uoverskuelig situation, at være faret 
vild i sig selv. Nu er det jo ikke lige sa -
dan at sige, om herren i vendingen er 
vilka rlig, eller om der vitterligt er tale 
om Gud Herren. I det sidste tilfælde vil 
det sa  forekomme en kende sært, efter-
som det jo reelt er ubehageligt at befin-
de sig pa  Herrens mark. Men ma ske 
rummer udtrykket bare, at herfra er 
det Gud alene, der kender vejen videre. 

Vi ved ogsa , at hvis der er udsigt til et 
Herrens vejr, sa  er det ikke lige der, 
man tager af sted pa  madpakkeudflugt. 
Nej, vel! For det er jo et udtryk for et 
forbandet møgvejr. Na r det er et Her-
rens vejr, synes elementernes rasen at 
have fuldstændigt frit spil, og igen er 
det kun Gud, der er Herre over det, me-
dens vi som jordisk støv blæser hid og 
did eller ga r indendøre og beder til, at 
tagstenene ikke blæser væk alle sam-
men pa  en gang. 

Hvordan er det sa  med et Herrens a r? 
Ja, det er vel ikke helt det samme, eller? 

Fredag den 31. januar 2020 kl. 7.00 
tikkede den sms ind, som alle pa  Bjerg-
by Friskole gik og frygtede. Og den blev 
sendt til mit nummer. Øjeblikkeligt 
vidste jeg, hvad det betød: Mine dage i 
skolen var nu talte. Det var ikke mor-
somt at skulle møde ind for blot at 
modtage opsigelsen – jeg fik nemlig fri 

resten af dagen. Og sa  var man jo pa  
Herrens mark, for hvad nu? Eller, hvor-
dan var det nu? 

Pa  vejen hjem igen overvejede jeg at 
holde ind til siden og vente, for drenge-
ne derhjemme var endnu ikke taget af 
sted til gymnasiet. Men jeg fik mandet 
mig op, kørte helt hjem, kom ind til 
dem og sagde i forsøget pa  ikke at lade 
stemmen dirre for meget: ”Jeg har en 
god og en da rlig nyhed. Jeg skal have et 
nyt arbejde, men det er, fordi jeg ikke 
skal være pa  Bjergby Friskole mere. Sa  
det bliver spændende”. Drengene var 
støttende og pa  vej ud af døren, siger 
Johan: ”Held og lykke med dit nye job, 
far. Vi ses.”  

Tja, trængslerne var bestemt ikke helt 
ovre og nyheden endnu ikke fordøjet – 
overhovedet, og der var vel ogsa  dem, 
der skulle have det at vide. De første, 
jeg ringede til, var mine forældre. Det 
var min far, der tog telefonen, og jeg 
prøvede pa  samme kække ma de som 
med drengene at fa  fortalt nyheden. 
Men snart i samtalen med min far gik 
det pludseligt op for mig, at det var et 
halvt livsværk, jeg skulle have taget 
afsked med, og følelserne overvældede 
mig. Midt i en sætning, gik jeg i sta , 
kunne ikke fa  et ord frem, skønt jeg 
febrilsk prøvede. Og sa  var det, at min 
far uvidende afbrød stilheden i æteren 
med et: ”Du, Thomas, du falder ud”. Der 
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stod jeg i en sorg, der havde sla et mig 
helt ud, og sa  fik jeg at vide, at jeg var 
faldet ud. Den ufrivillige komik, men 
ikke desto mindre rendyrkede komik, 
reddede mig ud af dødvandet, da jeg 
ikke kunne lade være med at grine. Det 
blev en ha rd formiddag men ogsa  gan-
ske overvældende, idet et sandt hav af 
opmuntringer strømmede ind som trø-
stende hænder pa  skulderen. Jeg tørre-
de øjnene. Jeg skulle videre, og med 
Johans ønske for sin far i frisk erin-
dring vidste jeg efter bare et par timer 
efter at være opsagt, hvad det nye job 
skulle være: Jeg skulle være præst. Sa  
opholdet pa  Herrens mark var kortva-
rigt, før han skubbede mig videre. 

Jeg nød det sidste halve a r pa  skolen i 
fulde drag og var taknemmelig over de 
næsten 20 a r, jeg oplevede der i et fan-
tastisk fællesskab. Efter sommerferien 
2020 havde jeg for første gang mulig-
hed for at trække stikket. Jeg havde 
besluttet at søge en sa kaldt §2 hos bi-
skoppen i forhold til at kunne blive 
præst. Ansøgningsfristen la  først i no-
vember 2020, sa  jeg havde pludselig en 
masse tid til at kigge pa  en roman, jeg 
havde været i gang med. I november fik 
jeg søgt, og kort før jul fik jeg den fanta-
stiske nyhed, at jeg var kommet gen-
nem na leøjet til et §2-forløb (i a rene 
1999-2017 var der optaget 38 pa  
landsplan). Planen var nu, at jeg i for-
a ret 2021 skulle lave en forprøve, i ef-
tera ret den endelige prøve, jeg inden 
jul skulle eksamineres i, for sa  i fora ret 
2022 efter et ophold pa  Pastoral-
Seminariet at være klar til præsteger-
ningen. Jeg var pa  den lyserøde sky. Jeg 
nød at lave forprøven og var meget 
stolt, da jeg afleverede det færdige re-
sultat d. 1. juni 2021. Men, men… dagen 
før Skt. Hans fik jeg afslag pa  at fortsæt-

te forløbet. En va d, va d klud lige i an-
sigtet, jeg kunne ikke fatte det, hvad 
var meningen? Jeg ma tte en tur ud pa  
Herrens mark igen, eller det vil sige 
næsten, for i julen 2021 havde Folke-
tinget vedtaget, at akademikere med en 
tre-a rig teologisk overbygning skulle 
kunne omskoles til at betræde præste-
embedet. Der var studiestart til sep-
tember 2021, men jeg havde af naturli-
ge a rsager ikke søgt ind og ma tte vente 
til september 2022. Træde vande et 
helt a r var det, der sa  var udsigt til. 
Som underviser pa  Øster Jølby Skole fik 
jeg det meste ud af det. 

I januar 2022 ringede telefonen – det 
var min mor. ”Du, Thomas, jeg ved ikke, 
om det kunne være noget, men de sø-
ger en præst i Klim-Hannæs Valgme-
nighed. Hvad siger du til det?” Ja, hvad 
sagde jeg til det? Det var i hvert fald 
værd at prøve. Jeg ringede til Lotte, der 
lød interesseret, men hun insisterede 
ogsa  pa , at jeg kontaktede biskoppen, 
for i sidste ende ville hans indstilling 
være afgørende. 16. februar var jeg 
inviteret til bispega rden og fik der en 
behagelig samtale med Thomas Rein-
holdt Rasmussen, og da samtalen faldt 
pa  mit ønske om at søge stillingen som 
valgmenighedspræst, udbrød han, at 
det var en fantastisk god ide . Han love-
de, at hvis menigheden ville ka re mig, 
sa  ville han med glæde ordinere mig. 
Og herfra ga r det Herrens a r 2022 for 
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 alvor i gang. Jeg skriver ansøgningen, 
der afleveres d. 25. februar, er til sam-
tale d. 2. marts, prøveprædiker d. 13. 
marts, ka res pa  den ekstraordinære 
generalforsamling d. 27. marts, bliver 
stadfæstet af Kirkeministeriet d. 19. 
maj, bliver ansat fra 1. juni, er til bispe-
eksamen d. 9. juni, bliver ordineret i 
Hasseris Kirke d. 19. juni og endelig, 
endelig indsat som jeres præst d. 26. 
juni. Jeg kan kun sige, at det pa  den 
ma de blev et mageløst fora r, og dagene 
for min ordination og indsættelse har 
indtaget særlige pladser blandt de stør-
ste dage i mit liv. 

Sa  efter at have været pa  Herrens 
mark, ja, udsat for et Herrens vejr blev 
2022 et Herrens a r for mig og min fa-
milie. Jeg har flere gange været derude, 
hvor kun Gud kunne se meningen, kun-
ne se vejen, og ved at blæse mig hid og 
did endte jeg det helt rigtige sted: Lige 
hos jer. Som havde det været bestemt 
fra begyndelsen. Jeg vil af hjertet sige 
alle tak for den varme modtagelse. 

Ja, der kan snart ske noget – i et splitse-
kund kan alt være forandret. Men no-
get kan man altid holde fast i, noget, 

der i sin essens er uforanderlig, og det 
er fællesskabet i kirken, hvis særkende 
og styrke er uforanderligheden. Derfor 
er det ogsa , at det er her, vi altid kan 
kaste ankeret ud, na r vi har brug for et 
holdepunkt. Det har vi nu vidst i om-
kring 2000 a r, idet vores tidsregning 
tager udgangspunkt i Jesu fødsel, og at 
Anno Domini, Herrens a r netop bety-
der, at tiderne og alt sta r i Guds fader-
ha nd.   

Thomas Krautwald Erbs 

 

Nye bestyrelser i kredsene 

Efter fora rets generalforsamlinger  ser 
kredsenes bestyrelser sa ledes ud. Be-
styrelsen i Klim-kredsen: Eva Holm-
strand, formand, Gitte Breum, næstfor-
mand, Hans Jørgen Hansen, Grit Niklas-
son og Otto Kjær Larsen. Bestyrelsen i 
Hannæs-kredsen: Lotte Lolk, formand, 
Mette Berntsen, næstformand, Aksel 
Ravn, sekretær, Annelise Søndengaard 
og Gunvor Nicolajsen. 

Lotte Lolk er fællesformand.   

Der skal her rettes en stor tak til de 
fratra dte for mange a rs indsats: Kir-
sten Pedersen, Karen Jørgensen, Signe 
Larsen og Emma Ingvardsen. 
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 Sløjfede gravsteders gravsten 

Kirkega rden ved Valgmenighedskirken 
i Klim huser efterha nden mange grav-
sten fra sløjfede gravsteder. Vi vil ger-
ne have ryddet op, sa  kirkega rden kan 
være den fine andægtige mindehave, 
hvor der ikke er unødigt rod. Skulle der 
være pa rørende, der ønsker at bevare 
en sten, er det muligt at afhente den 
eller betale et engangsbeløb pa  1000 
kr., hvorved den kan blive. Der er en 
frist til 1. oktober 2022, hvor man kan 
gøre en sa dan indsigelse, hvorefter 
gravstenene vil blive knust til skærver.  

Klimkredsen 

 
Ord af betydning for netop mig 

Det konfirmationsord, Provst Kvist 
skrev i min salmebog, har fulgt mig 
hele mit liv, og selv om min gamle sal-
mebog er ba de forældet og slidt op, har 
jeg gemt den, for det ord har formet 
mig og min tro. Det var ordet, der for 
mig skabte, hvad det nævnte. 

DDS 694 Jesus at du blev min broder v.5 

 Aldrig mer jeg vil nu tænke 

på, hvad selv jeg gøre kan, 

Men kun på hvad du vil skænke  

Lige god som Gud og mand; 

intet kan jeg uden dig, 

alt du gøre kan af mig, 

når dit ord som aldrig glipper,  

jeg med troen aldrig slipper. 

 

Det var samme Vagn Kvist, der otte a r 
senere gav mig det skriftsted, som jeg 
altid vil huske. 

Sagen var den, at min mor, da jeg blev 
født, var nødt til at arbejde. Far havde 
godt nok en assistent, da jeg blev født, 
men hende kunne han jo ikke hundse 
rundt med; og dengang var der ikke 
noget, der hed vuggestuer, sa  der blev 
ansat en barnepige, som skulle passe 
mig de første to a r af mit liv. Magna 
hed hun, og som alle de piger, min mor 
havde, holdt hun meget af min mor. 
Hun fik sig en rigtig god mand, Anders 
solid og dygtig, sa  de fik købt sig et 
gammelt hus, som de satte istand. De 
klarede sig rigtig godt, var flittige og 
dygtige, og sa  fik de børn, og Magna 
kom altid og viste mor sine børn. Sa  
kunne mor jo se, at hun havde lært 
Magna at passe godt pa  børn.  

Lige uden for det gamle hus, de købte, 
kørte toget, og der skete det frygtelige, 
at det sidste lille barn som to-a rig blev 
kørt ihjel af toget. 

Magna kom sig aldrig over det. Hun 
kunne ikke komme af med sin skyld, og 
en dag, da hendes børn var blevet sto-
re, gik hun i a en. 

Jeg læste pa  den tid teologi, og om som-
meren var jeg hjemme i Varde og aflø-
ste kordegnen i dennes ferie. 

Jeg skulle derfor være kordegn ved 
Magnas begravelse. Vagn Kvist skulle 
begrave hende. Han var en fremragen-
de prædikant, men allerstørst var han 
til begravelser, som han havde i store 
mængder, og den sorte sommerdag 
holdt han sin kærligste og smukkeste 
prædiken over den fortabte mor. 
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Skriftordet, som han læste, var Paulus’ 
brev til romerne kap 14: 7-13: 

”Ingen af os lever for sig selv og ingen 
dør for sig selv; for når vi lever, lever vi 
med herren, og når vi dør, dør vi for 
Herren. Hvad enten vi altså lever eller 
dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kri-
stus og blev levende igen, for at han 
skulle blive Herre over levende og døde. 
Men du, hvorfor dømmer du din broder. 
Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol 
for der står skrevet: 

Så sandt jeg lever, siger herren:  

For mig skal hvert knæ bøje sig,  

og hver tunge skal bekende Gud. 

Lad os derfor ikke længere dømme hin-
anden”. 

Den dag var der trøst i de ord, og det er 
der fortsat, for dommen er altid Guds, 
og det er vort store held, at vi slipper 
for at dømme hinanden og blive dømt 
af hinanden, for vi har lov til at tro pa  
Guds na de. Men det sære er, at det 
skriftsted har forskubbet sig for mig. 
Den dag, Magna blev begravet, huskede 
jeg mest pa  den sidste del det med ikke 
at dømme, at ingen skulle dømme hen-
de, at hun var under Guds na des dom, 
som altid er kærlighed. Men som a rene 
er ga et, er det blevet mere vigtigt for 
mig, at ingen lever for sig selv, og ingen 
dør for sig selv, altsa  at vi altid i liv og 
død hører Gud til. Ma ske er det i virke-
ligheden det samme? 

Annelise Søndengaard 

Gudstjenester på Solgården 

Onsdag d. 31/8 kl. 10.30 (TKE)        
Onsdag d. 30/11 kl. 10.30 (TKE) 

Særlige datoer 

Søndag d. 18. september afvikles høst-
gudstjenester i begge valgmenigheds-
kirker, hvor vi takker for ”Det daglige 
Brød”. Der vil blive en indsamling. Det 
er kl. 10.30 i Klim og kl. 16.00 i Vesløs. 

Søndag d. 6. november er der kl. 14.00 
Allehelgens-gudstjeneste i Klim, hvor-
efter der er eftera rsmøde i præstega r-
den. Hans Grishauge kommer og taler 
og Fælleskredsen trakterer. 

Søndag d. 4. december er der kl. 19.00 
De ni Læsninger med  efterfølgende 
adventsmøde i præstega rden. I præste-
ga rden vil der være adventshygge med 
fortælling, sang, gløgg, saft og æbleski-
ver.  

Præstebørn 

Onsdag d. 17. august startede seks un-
ge, friske og frimodige præstebørn. Det 
er Nana, Frederikke, Rasmus, Isabella, 
Josefine og Simon. Vi mødes her i efter-
a ret hver onsdag og har en spændende 
tid foran os med en masse oplevelser, 
der kulminerer ved en festgudstjeneste 
i Klim Valgmenighedskirke søndag d. 
23. april 2023. 
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Kirkelige handlinger 
 
Barnedåb: 

Niels Anker Madsen, døbt i Klim Valgmenighedskirke 16. januar 2022. 
Solvej Marie Vollesen Lolk, døbt i Klim Valgmenighedskirke 12. juni 2022. 
Liam Lykke Kjelddahl, døbt i Klim Valgmenighedskirke  12. juni 2022. 
 
Begravelser: 
Ida Jensen, Vesløs Valgmenighedskirke 28. december 2021 
Else Pouline Vestergaard, bisat fra Klim Valgmenighedskirke 16. april 2022. 
Karlo Larsen, bisat fra Klim Valgmenighedskirke 13. august 2022 

.  

 

 

Løvfaldstur i Grundtvigs fodspor  

”Fra vugge til grav” 

Fredag d. 7. oktober – Søndag d. 9. oktober 2022 

Fredag morgen kl. 7.00 tager vi af sted mod København med Fjerritslev Rejser 
fra Klim Valgmenighedskirke. Na r vi kommer til Sjælland skal vi først besøge 
Grundtvigs fødested i mindestuerne i Udby, hvorefter vi tager til Claras Kirke-
ga rd for at se, hvor han er stedt til hvile. Ved 18-tiden na r vi frem til Køben-
havn, hvor der er indkvartering pa  Hotel Absalon. Om lørdagen sta r den pa  
besøg i Frihedsmuseet, Vor Frelser Kirke og Jesus-Kirken, og lørdag aften skal 
vi se Det kongelige Teater opføre Holbergs komedie, ”Den Vægelsindede”. Søn-
dag skal vi til Gudstjeneste i Vartov Kirke, hvorefter der er rundvisning, og lige 
over middag ga r turen hjemover til det nordjyske. Turen er for alle interesse-
rede. Yderligere oplysninger kan findes pa  Valgmenighedens hjemmeside: 
http://klimhannaesvalgmenighed.dk. Sidste tilmeldingsfrist: fredag d. 2. 
september 2022 

http://klimhannaesvalgmenighed.dk
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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.: 97993376/30 62 45 56 
mail: lottelolk@outlook.dk   
Formand for Klim:   
Eva Holmstrand, Gøttrupvej 224, 9690 Fjerritslev. Tlf. 24673081/98225638 
mail: holmstrand@c.dk 
Præst: 
Thomas Krautwald Erbs, bladansvarlig, Elsøvej 164, Frøslev, 7900 Nykøbing.  
Tlf. 23 83 75 91 mail: krautwalderbs@gmail.com 
Hjælpepræst: 
Annelise Søndengaard, Strandvejen 95, Lild Strand, 7741 Frøstrup 
Tlf. 21 60 56 42 mail: annslild@gmail.com 
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