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Vi havde en umådelig lyst 
til fastelavnsboller, dem 
bagt af wienerbrødsdej 

og med flødeskum og fløde-
creme i midten. Så der var ikke 
andet at gøre end at tage cyklen 
til den lokale bager, det ville 
kun tage 6 minutter hver vej, 
plus altså at købe dem. Derefter 
ville vi kunne sidde hjemme 
ved bordet og nyde fastelavns-
bollerne.

Sådan gik det ikke, for den 
lokale bage havde udsolgt af 
fastelavnsboller, og jeg var nødt 
til at fortsætte ekstra 10 kilome-
ter ind til byen, hvor der også er 
en bager, der bager de lækreste 
fastelavnsboller, ovenikøbet 
smørbagte. Ankommet til bager-
butikken spurgte ekspedienten: 
Hvad skulle det være? og jeg 
sagde. Fastelavnsboller med 
flødeskum, tak. Så gerne sagde 
hun, pakkede dem i en æske og 
spurgte: På kort? Ja, sagde jeg, 
og i det øjeblik gik det op for 
mig, at jeg hverken havde fået 
betalingskort eller mobiltelefon 
med eller sågar kontanter. Dér 
stod jeg og kunne ikke betale.

Det måtte jeg forklare ekspedi-

Fastelavnsboller
med

flødeskum og tillid

Foto: FKU

F o l k e k i r k e n

Forside: 
Akvarel af Ingrid Morsø, BA i arkitektur og freelancetegner.
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F o l k e k i r k e n

Aftengudstjeneste
i Underup Kirke søndag d. 3. april kl. 19.00.
Efter aftengudstjenesten kan du nyde en kop kaffe eller te og et 
stykke kage - og få en snak med de andre.

enten, som tilbød at stille dem 
til side, så kunne jeg hente dem 
senere. Jeg er på cykel og har 
12 kilometer hjem, sagde jeg, 
så det kan jeg ikke nå, inden I 
lukker. Da jeg så spurgte om jeg 
ikke kunne få fastelevnsbollerne 
med og så komme ind og betale 
dagen efter, begyndte hendes 
blik at flakke, og hun fik frem-
stammet et nervøst Neej, det er 
ikke så godt. Det var tydeligt, 
at hun troede, at jeg bare ville 
snyde og ikke komme tilbage og 
betale. Redningen kom fra en 
fremmed mand i køen i butik-
ken. Jeg kan betale for dig. Og 
han fortsatte: Du får bare mit 
visitkort, så kan du overføre 
pengene via mobilepay, når du 
kommer hjem. Jeg stoler på dig.

En sådan tillid til personer, man 
ikke kender, er helt speciel her i 
Norden. Vi stoler på hinanden. 
Vi er vokset op med den tillid. 
Fordi vi har lært den. Af det 
kristne budskab. Det budskab 
er, at man skal være noget for 
hinanden, og det kan vi, fordi 
vi er elsket af Gud uden at gøre 
noget for det, og derfor heller 
ikke skal bruge vores energi på 
at behage en Gud eller gøre 

os gode nok til at få hans kær-
lighed. Så kan vi rette fokus 
ud på andre og være noget for 
dem. Når vi nu ved, at de fleste 
mennesker i vores samfund 
også lever efter budskabet om 
at være noget for andre, ja så 
opstår der tillid, fordi vi antager, 
at andre vil os det godt. Jeg vil 
dig det godt, og du vil mig det 
godt. Vi stoler på hinanden. På 
den måde opstår tillid.

Manden i bagerbutikken havde 
tillid til mig, og han stolede på, 
at jeg ville betale ham tilbage. 
Nu var han også midaldrende 
og kendte sikkert til det kristne 
budskab. Ekspedienten, en ung 
pige, var ikke så tillidsfuld, jeg 
gætter på, at hun ikke kendte 
ret meget til kristen tankegang. 
Synd, for hvis kristendommen 
forsvinder ud af vores samfund, 
forsvinder tilliden også.

Straks, jeg kom hjem fandt jeg 
min mobiltelefon, overførte 
pengene til den venlige mand 
og skrev en takke-sms til ham. 
Fastelavnsbollerne smagte ual-
mindeligt godt.
 

Åse Merete Morsø

Lørdag d. 19. marts 
I samarbejde med Bestyrelsen 

for Nim Butikstorv, arrangerer vi 
en vandretur fra p-pladsen ved 
Nim Købmandsbutik til Unde-

rup. Her vil der vil være fortæl-
ling om kirken, kirkegården, og 
den gode historie om Gabrielle 

og Messing Jens.
I forbindelse med turen er “Min 

Købmand” vært ved en lille 
forfriskning.

Der er ingen tilmelding,
du skal bare møde op

lørdag d. 19. marts 
kl. 12.30

Vi glæder os til at gå med dig. 
Kærlig hilsen

Menighedsrådene

Gåtur med 
indhold

*
Foto: FKU



ht
tp

s:
cd

n.
pi

ab
ay

.c
om

ph
ot

o
20

16
03

05
22

22
bl

oo
m

-1
23

92
65

96
0

72
0.

jp
g

4

Korte gudstjenester
Her i foråret afprøver vi at holde korte gudstjenester kl. 9.30 i 
Nim, Underup og Føvling. Det vil sige, at gudstjenesten er med én 
læsning før evangelielæsning og uden nadver. Gudstjenesterne er 
markeret i programmet på bagsiden af kirkebladet med ° .

Gudstjenesterne kl. 11.00 er stadigvæk som de plejer.

Søndag d. 8. maj holder vi en 
frilufts- og musikgudstjeneste 

ved Føvling Kirke 

Frilufts –
       og musikgudstjeneste

ved Føvling Kirke søndag d. 8. maj kl. 11.00 

til at være ude i, rykker vi inden 
for i kirken. 
Efter gudstjenesten serveres der 
sandwich og noget at drikke til 
frokost, og mens man spiser, er 
der rig mulighed for at få talt 
med hinanden. 
 

1. marts kl. 14.00

Refleksioner
Edith Due Knudsen kommer 
og fortæller om sin nysgerrig-
hed i forhold til ord og ven-
dinger.
Foredragsholderen vil le-
vende fortælle om, hvad der 
optager hende i sproget med 
udgangspunkt i hendes bog 
”Refleksioner – ord på vejen”.

5. april kl. 14.00

Det gode liv
Anne Vandsø Madsen fortæller 
om at vælge det gode liv på en 
gård lidt uden for Nim.

3. maj kl. 13.00

Udflugt i Højskolen
Vi tager med bussen på udflugt til 
et spændende sted - og så finder 
vi et hyggeligt sted, hvor vi drik-
ker kaffe. Tilmelding d.1. marts og 
d. 5. april. Pris 100,- kr. pr. pers.

*
Foto: FKU

Henri Frédéric Amiel (1821-1881) var 
professor i æstetik ved universitetet i 
Geneve og senere professor i moralsk 
filosofi samme sted. Til trods for sin 
høje position i samfundet, følte han al-
ligevel, at han ofte kom til kort med sit 

liv. Derfor skrev han bogen Journal in-
time (Privat Dagbog)(1847), som først 
blev publiceret i sin helhed i 1939-
1948, og regnes for et mesterstykke i 
selvanalyse. Henri Frédéric Amiel var 
huguenot, d.v.s. reformert kristen.

°

Højskoleeftermiddage i konfirmandstuen i Nim

Ved de almindelige Højskoleefter-
middage i konfirmandstuen er der 
selvfølgelig også kaffebord
- og ikke mindst hyggelig fællessang. 

Henri F. Amiel

F o l k e k i r k e n

BørnegudstjenesteDet bliver en gudstjeneste 
med musik, sang og præ-

diken. 

Medbring selv stol eller andet 
at sidde på, og klæd jer efter 
vejret. Er vejret absolut uegnet 
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.......så er der gudstjeneste

F o l k e k i r k e n
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Hvor er det bedst at så sine frø?
Kan Jesus sige noget om det, og var han

en landmand?
Han vidste i hvert fald noget om at så. 

19. marts  og 7. maj 

Dåbslørdage
Du har mulighed at få dit barn døbt ved en kort dåbsgudstjeneste en lørdag i en vores kirker. 

De to næste datoer for dåbsgudstjenester er d. 19. marts 2022 og d. 7. maj 2022.
Ønsker du at få dit barn døbt, uanset dag, skal du rette henvendelse til vores

kordegn Birgit Sofia Kjær på tlf. 40 30 08 59

*

Vi modtager alting - både liv og lykke. Måden, vi modtager dem på, er 
dog stadig vort egen ansvar. Lad os derfor modtage i tillid, uden skam og 
frygt. Lad os ydmygt acceptere det, vi modtager fra Gud: Vores egen natur 
- og lad os behandle den med næstekærlighed, fasthed og intelligens. 
Ikke sådan, at vi skal acceptere ondskaben i os - eller sygdom, men lad os 
acceptere os selv til trods for ondskab og sygdom.

*
Fo

to
: 

FK
U

Kom og vær med til at så frø søndag d. 10. april kl.11.00 i Nim Kirke,
hvor der er børnegudstjeneste for små og lidt større børn.

Børnegudstjeneste
og vi skal så frø

Det er forår,
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Den største kunstner er den, der kan forenkle.

Det menneske, som insisterer på at se med fuldendt klarhed, 
førend det beslutter sig, kommer aldrig til at beslutte sig for 
noget.

Vi har stået et år igennem 
med sammenlægning af 
to sogne, samt en ret ny 

besætning i Nim Underup Me-
ninghedsråd. Det har været in-
teressant og vi har skullet finde 

Året der gik 
dringer udover det sædvanlige. 
Det tror jeg godt, jeg må sige, 
selvom min erfaring ikke er lang. 
Det startede for et år siden med, 
at vi den 23. dec. kl. 22, måtte 
forholde os til, om vi pga. co-

rona kunne 
holde guds-
tjeneste næ-
ste dag eller 
ej. Heldigvis 
havde vore 
medarbejdere 

og Peter været 
forudseende og 

arrangeret uden-
dørsgudstjenester i 

Føvling, Nim og Underup. 
Disse holdt vi fast i at afholde 
også i år, og vi mener, de blev 
en forsvarlig og stemningsfyldt 
succes.

Derefter har vi haft mange bol-
de i luften:
• Vi har haft fokus på varmere-

gulerenigen i Underup Kirke.
• Vi har søgt tilladelse til at for-

bedre forholdene i Nim Kirke, 
når kister skal køres ud.

• Vi har arbejdet for at kunne 
forny møblementet i konfir-
mandstuen, og kan derfor 

gøre denne mere tidssvarende 
i starten af 22 ́.

• Vi har afholdt en velbesøgt 
koncert med Johnny Cash mu-
sik i Underup.

• Vi har prøvet noget nyt af med 
aftenandagter og vandreture 
efter gudstjenester.

• Der er bestilt nye flotte bænke, 
som skal animere til, at besø-
gende for en stund, slår sig 
ned på kirkegården i Nim.

• Vi fik sået vilde blomster rundt 
i kanten af Trekanten i Nim, 
samt markeret en lille sti ned 
til købmanden.

• Vi har fortsat tilbudt Højsko-
leeftermiddage og Filmaftener.

• Og ikke mindst er der bestilt 
lys, der skal gøre kirken og 
kirkegården i Nim mere imø-
dekommende at se på om afte-
nen, og i den mørke tid af året.

Vi har både nået og klaret en 
masse opgaver i året, der er gået, 
hvilket giver mod på nye og inte-
ressante initiativer i året 22’.

Med venlig hilsen
Helle Tiphede Snedker

fmd. Nim Underup Menighedsråd.

vore egne ben i denne, for nogle 
af os, nye verden. Heldigvis har 
der været hjælp at hente i, og 
udenfor Menighedsrådet, når 
nye spørgsmål er dukket op.

Sidst på året har vi fået Åse som 
vikar for Peter. Hende er vi hel-
digvis godt tilfredse med, og nis-
sehue klæder hende godt. 2021 
har dog været et år med udfor-

- set med menighedsrådets briller

Mange i Nim har glædet 
sig over sensommerens og 
efterårets vilde blomster, 
der blev sået på trekants-
arealet syd for kirken
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Sognepræst: Åse Merete Morsø (vikar)  
Kontor: Præstevænget 1, Nim,
8740 Brædstrup. 
Tlf 42 68 44 63.
E-mail: ammo@km.dk.
Mandag er fridag

Kirkebladet er udgivet af Nim-Underup-Føvling Menighedsråd 
Redaktion: Åse Merete Morsø l Layout: Finn Uth l  Tryk: Lasertryk

Kordegn: Birgit Sofia Kjær
Træffes på tlf. 75 75 37 24 onsdage og fredage kl. 9-13 og
på tlf. 75 78 10 39 tirsdage kl. 9-13 og torsdage kl. 11-17

Ved fødsel, dåb, navngivelse og vielse 
bedes henvendelse ske til kordegnen.

Graver og kirketjener:  Lone Ladegaard, 
Præstevænget 1, Nim, 8740 Brædstrup. 
Mobil: 21 60 08 95 (Alle hverdage kl. 9-12, 
dog ikke torsdag, der er fridag).
E-mail: lonel@km.dk

Nim og Underup:
Menighedsrådsformand: Helle Tiphede 
Snedker, Torpvej 9, Torp, 8740 Brædstrup, 
tlf 22 12 04 71.
E-mail: tiphede@fiberpost.dk
Kasserer: Birthe Jensen, Hovedgaden 4, 
Nim, 8740 Brædstrup. Tlf. 22 36 15 45. 
E-mail: hovedgaden@mail.dk
Kirkeværge, Nim: Joakim Bomberg Ander-
sen, Hovedgaden 17, Nim, 8740 Bræd-
strup. Tlf. 24 94 13 59.
E-mail: hkbjoakim@hotmail.com
Kirkeværge, Underup: Keld Illemann, 
Bygaden 16, Underup, 8740 Brædstrup. Tlf. 
28 29 58 87.
E-mail: toke.underup@mail.dk

Føvling:
Menighedsrådsformand:
Susse Helmer Laursen, Føvlingvej 14, Føvling, 
8740 Brædstup. Tlf. 28 90 85 62.
E-mail: sussehelmer@mail.dk
Kasserer: Anette Starup, Føvlingvej 7, Føvling, 
8740 Brædstrup. Tlf. 53 29 43 49
E-mail: anette.starup@mail.dk
Kirkeværge: Egon Rasmussen, Åstruplund-
vej 31, Åstruplund, 8740 Brædstrup. Tlf. 22 
17 80 41.
E-mail: egongrethe@privat.dk

Aftenandagt
i Nim kirke kl. 17.00 
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Kirkelig vejviser
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Filmaften i marts

Fald til ro og få energi samtidig!
- så er det en lille aftenandagt på ca. 25 minutter 
i kirken, som er oplyst af stearinlys. I får lov til at 
sidde i fred og lytte til musik og tekstoplæsning.  

Det foregår i Nim Kirke
onsdag d. 2. marts kl. 17.00 og
onsdag d. 6. april kl. 17.00

*

*

Det skønneste digt er livet - det som leves, mens det digtes.

Det menneske, som ikke har et indre liv, er slave af sine omgivel-
ser.

Usikkerhed er håbets tilflugtssted.

Foto: ÅMM

Det er spændende og ofte specielle film, vi ser til vore 
filmaftener. Tankerne sættes i gang, og det er tit svært 
ikke at blive påvirket følelsesmæssigt - hvilket kende-
tegner en god film. Når vi har set aftenens film, samles 
vi ved bordene til fællesskab, snak og samtaler og ikke 
mindst med akkompagnerede sange fra højskolesangbo-
gen.
Pris for rødvin og ost: 40,- kr. pr person

Velkommen d. 23. marts kl. 19.00
i Konfirmandstuen i Nim, Præstevænget 1

- set med menighedsrådets briller



 

Nim Kirke
Præstevænget 2

Gudstjenester og særlige anledninger

Marts

10.

Underup Kirke
Bygaden 9

Juni

Føvling Kirke
Hårupvej 19B

13.

MajApril

13.

14.

Tirsdag d. 1.
 14.00 Højskoleeftermiddag i konfir-

mandstuen i Nim. ”Reflektioner” *

Onsdag 2.
 17.00 Aftenandagt i Nim Kirke, 

Morsø*

Søndag d. 6.
1. s. i fasten | Luk 22,24-32
 9.30 Underup, Isaksen
 11.00 Tamdrup, Isaksen

Søndag d. 13.
2. s. i. fasten | Mark 9,14-29
 9.30 Tamdrup, Isaksen
11.00  Nim, Isaksen

Lørdag d.19.
   Dåbslørdag, Morsø

Lørdag d.19.
 12.30 Gåtur med indhold.*

Søndag d. 20.
3. s. i. fasten | Joh 8,42-51  
 9.30 Føvling, Morsø°
 11.00  Tamdrup, Morsø

Onsdag d. 23.
 19.00 Filmaften i konfirmandstuen, 

Nim*

Søndag d. 27.
Midfaste | Joh 6,24-35[36-37]
 9.30  Nim, Isaksen
 11.00  Tamdrup, Isaksen

Nim |Underup |Føvling
sogne i Tamdrup Pastorat

Søndag d. 1.
 2. s. e. påske | Joh 10,22-30
 9.30 Tamdrup, Isaksen
 11.00 Nim, Isaksen

Tirsdag d. 3.
 13.00 Udflugt med højskolen*

Lørdag d. 7.
  Dåbslørdag, Morsø

Søndag d. 8.
3. s. e. påske | Joh 14,1-11
 9.30 Tamdrup, Morsø
 11.00 Føvling, musik og frilufts-

gudstjeneste. Morsø*

Fredag d. 13.
Bededag | Matt 7,7-14
 10.00 Føvling, konfirmation, Morsø

Lørdag d. 14.
 9.45 Underup, Konfirmation, Morsø
 11.30 Nim, Konfirmation, Morsø

Søndag d. 15.
4. s. e. påske | Joh 8,28-36
 10.00 Føvling, konfirmation, 

Morsø

Lørdag d. 21.
 10.00 Tamdrup, Konfirmation, Isaksen

Søndag d. 22.
5. s. e. påske | Joh 17,1-11
 10.00 Tamdrup, Konfirmation, Isaksen

Torsdag d. 26.
Kr. Himmelfart | Luk 24,46-53
 11.00 Tamdrup, Isaksen

Søndag d. 29.
6. s. e. påske | Joh 17,20-26
 9.30 Nim, Morsø°
 11.00 Føvling, Morsø

Søndag d. 5.
 Pinsedag | Joh 14,15-21
 9.30 Underup, Isaksen
 11.00 Tamdrup, Isaksen

 
Søndag d. 3.
 Mariæ Bebudelse | Luk 1,46-55
 9.30 Tamdrup, Morsø
 19.00 Underup, Morsø

Tirsdag d. 5.
14.00  Højskoleeftermiddag i konfirmand-

stuen i Nim. ”Det gode liv” *

Onsdag d. 6.
 17.00 Aftenandagt i Nim Kirke, 

Morsø*

Søndag d. 10.
 Palmesøndag | Mark 14,3-9 el. Joh 12,1-16
 9.30 Tamdrup, Morsø
 11.00 Nim, børnegudstjeneste, 

Morsø*

Torsdag d. 14.
 Skærtorsdag | Joh 13,1-15
 11.00 Føvling, Isaksen
 17.00 Tamdrup, Isaksen
 
Fredag d. 15.
 Langfredag | Luk 23,26-49 el. joh 19,17-37
 11.00 Nim, Morsø

Søndag d. 17.
Påskedag | Matt 28,1-8
 11.00 Føvling, Morsø
 11.00 Tamdrup, Isaksen

Mandag d. 18.
2. Påskedag | Joh 20,1-18
 11.00 Underup, Isaksen

Søndag d. 24.
1. s. e. påske | Joh 21,15-19
 11.00 Tamdrup, musikguds-

tjeneste, Isaksen

1. 3.

* se omtale i kirkebladet
og på tamdruppastorat.dk

26.24.

20.

17.

8.

14.

23.

6.

1.

5.

15.

27. 18.

3.

22.

29.

19.

2.

6.
7.

15.

° forkortet gudstjeneste,
se omtalen inde i kirkebladet. 

19.

21.

5.


