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2 Forsidefotoet er af blomsterne på det lille trekantede markstykke
mellem Kirkevej og Præstevænget lige syd for Nim Kirke.

I sensommeren og i begyndelsen af efteråret blomstrer forskellige mark-
blomster og nogle store solsikker mellem hinanden. Markstykket har kun 
en lille ryddet sti, så der er plads til en mangfoldighed af insekter og ikke 

mindst sommerfugle.

Fjaltring og Blomberg
Tvivl og taknemmelighed 

er to følelser, der ikke har 
meget med hinanden at 

gøre. Den ene giver os varme 
og glæde, den anden efterlader 
os rystende og usikre. Alligevel 
er det mellem disse to følel-
ser, at det meste kristendom er 
spændt ud. Ethvert menneske 
må være taknemmelig over livet 
og over de muligheder for over-
levelser, som verden tilbyder, 
og samtidigt kommer ethvert 
menneske til at tvivle på, hvad 
meningen med det hele er, og 
på hvor ens egen plads i verden 
er.

I romanen Lykke Per finder 
man to meget forskellige 

præsteskikkelser, der hver især 
repræsentere en af disse vigtige 
følelser. Pastor Blomberg er den 
taknemmelige, der ser lyst på 
tilværelsen og glæder sig over 
livets velsignelser. Pastor Fjal-
tring er den tvivlende, som gen-

Tvivl og taknemmelighedEn af Københavns gader som 
romanen Lykke Per foregår i



 

3Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne 
enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig af sin kraft på ny, 
han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets 
dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min 
trøst.

Salmernes Bog, salme 23,1-4

Fjaltring og Blomberg
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Henrik Pontoppidan,
forfatter til romanen Lykke Per

nem den finder kraft til at holde 
livet ud. Ved første øjekast tror 
man, at taknemmeligheden er 
den mest gavnlige følelse at 
være i, men for Per, der kom-
mer i berøring med dem begge, 
er det ikke tilfældet.

Livet er nemlig ikke kun en 
dans på roser, som ordspro-

get husker os på. Der findes 
ondskab og meningsløshed, 
som vi ikke kan kvæle med 
taknemmelighed over det gode. 
Tvivlen tager disse livsudfor-
dringer alvorligt og lader tvivlen 
vokse til tro, det er i hvert fald 
hvad der sker når Fjaltring præ-
diker. Tvivl kan naturligvis kun 
blive til tro, når den gødes med 
budskabet om Jesus Kristus, 
hvilket jo også er det eneste, 
præsten har at tilføje fra sin 
prædikestol.

Selvom Fjaltrings kristendom 
svarer bedre til Pers opfat-

telser, så er det dog i alle mulige 
andre henseender Blomberg 
han holder sig til. Blomberg ejer 
den optimisme, som uden de 
store filosofiske øvelser bliver 
til håb for fremtiden. På 
den måde pendule-
rer Per mellem to 
udlægninger af 
kristendom-
men i sin 
søgning efter, 
hvad livets me-
ning og indhold 
er. Som natten 
hver dag afløses af 
lys, selv når dagene 
bliver korte, fødes 
tro af tvivl, og det 
er måske vores 
vigtigste kilde til 
taknemmelighed.
 Peter Uth

Tvivl og taknemmelighed



Den tyske komponist Ludwig van Beetho-
ven (sandsynligvis født 16/12 1770; død 
26/3 1827) regnes for en af de betydeligste 
komponister i den vestlige verden, udover 
at han også var en fremragende pianist. 
Opvæksten i det beethovenske hjem var 
ikke altid lige let bl.a. på grund af en 
dominerende og alkoholiseret fader. Den 
lille Ludwig kunne af sin læremester blive 
revet ud af sengen midt om natten for at 

øve ved klaveret. Allerede som 7 årig havde 
Ludwig van Beethoven sin første offentlige 
optræden som pianist. Blev også senere i 
livet kendt som komponisten, der kunne 
komponere storslåede værker, til trods for 
at han var blevet døv. Her bringes nogle 
citater, der tilskrives Beethoven, og som 
bl.a. viser, hvor stor betydning musikken 
havde for Beethoven og har ikke mindst for 
os i dag.
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Ludwig van Beethoven

”Cash i kirken” handler om Johnny Cash og de 
indre kampe, han hele sit liv udkæmpede, og 
som udmøntede sig i de formidable sange og 
fortolkninger, han efterlod til denne verden. 
Karsten Holm fortæller om Cash’ tro, hans dæ-
moner, stofferne og alkoholen, hans kamp for at 
holde misbruget nede - den evige kamp mellem 
det gode og det onde.

Det er fortællingen om, hvordan Gud redder 
ham, da han beslutter at begå selvmord i en 
grotte. Cash ser lyset (Guds lys), da hans egen 
lommelygte dør ud. Det er fortællingen om hans 
forhold til kærligheden, sin elskede og familien 
– og til de udstødte og de fattige. Cash var for-
kynder på sin egen måde, og hans eftermæle er 
historien om en kunstner med hundrede procent 
autenticitet.

Engle og dæmoner blander sig med countrymu-
sik og amerikansk musikhistorie, når sangeren 
Karsten Holm & band leverer ”Cash i kirken”. En 
musikalsk fortælling om Johnny Cash og det, der 
var drivkraften for ham som kunstner.

”Cash i kirken” består af:
Karsten Holm, vokal, guitar

Bjørn Bønne Petersen, kontrabas og kor
Martin Blom, diverse guitarer og kor

Knud Erik Fuddi Steengaard, violin og kor

Cash i Underup Kirke
Tirsdag d. 2. november kl. 19.30 spilles der sange 
af Jonny Cash, når Karsten Holm og Cash-trioen 

kommer til Underup kirke.
Velkommen til en aften om et spændende men-

neske, der efterlod os en musikalsk arv.
Der er gratis adgang.

Cash i Underup Kirke

Tirsdag d. 2. november
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.......så er der gudstjeneste

Bryd aldrig stilheden
 - kun hvis det er for at forbedre den!

Der er ingen regel, som ikke må brydes,
hvis det er for at skabe noget bedre og smukkere.

C
itate

r
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Aftenandagt to onsdage i Nim

Høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester i Nim, Underup og Føv-
ling er fordelt på denne måde:

26. september kl. 19.00 er det i Føvling kirke, 
med efterfølgende aftenkaffe.

3. oktober kl. 9.30 er det i Underup kirke, med 
efterfølgende formiddagskaffe.

10. oktober kl. 17.00 er det i Nim kirke og det 
er en børnegudstjeneste, så der er der aftensmad 
i konfirmandstuen efter gudstjenesten.

Midtvejs i ugen vil vi to gange i ef-
teråret prøve at holde andagt i Nim 

kirke kl. 17.00. Andagten vil vare ca. 
20 minutter og består af et par sal-

mer, en læsning og bøn. Kirken er et 
godt sted at hente kraft til de sidste 

to arbejdsdage inden weekenden, 
og er tilslutningen stor kan hver-

dagsandagter blive en fast tradition.
Onsdagene er d. 15. september og 

d. 27. oktober.

15. september og 27. oktober kl. 17

Cash i Underup Kirke
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itate

r6 Musik er en højere åbenbaring end al videnskab og filosofi. Musik 
er den opildnende jordbund, hvori ånden lever, tænker og opfinder. 

Jeg vil hellere nedskrive ti tusind noder end et enkelt bogstav.

Genialitet er 1% talent og 99% hårdt arbejde.
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Da jeg har fået tilbudt en 
udstationering ved for-

svaret, er jeg for en periode 
ude af embedet her i pasto-
ratet, mens jeg skal fungere 
som feltpræst for de danske 
soldater i Irak. Imens jeg er 
dér, vil der blive ansat en vi-
kar, som skal dække tjene-
sten her i sognene. Hvem, 
det bliver, vides endnu ikke. 
Orlovsperioden fra mit em-
bede her er fra den 1. no-
vember 2021 til og med den 
30. juni 2022.
Jeg glæder mig til oplevel-
sen; håber ikke jeg i mit 
fravær svigter nogen alt for 
meget, og næste sommer vil 
jeg glæde mig til at komme 
hjem igen.

Pas på hinanden og kirkerne
til vi ses igen.

Peter Lynggaard Uth
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I forbindelse med de to sid-
ste års udskydelse af kon-

firmationerne, har det været 
meget populært at blive 
konfirmeret om lørdagen i 
stedet for om søndagen. For 
mange giver det naturligvis 
lidt mere luft i programmet 
ikke at skulle op på arbejde 
dagen efter.
Derfor har menighedsrå-
dene i Føvling og Nim-
Underup besluttet at flytte 
konfirmationsdatoerne, så 
der hvert år er konfirmation 
i Føvling kirke på Store 

Bededag og hvert år er 
konfirmation i Nim-
Underup dagen efter, 
dvs. om lørdagen.
Da man kan stå i den 
situation, at man alle-
rede har bestilt festlo-
kale til søndagen efter 
St. Bededag, vil der 
stadig være mulighed 
for at blive konfirme-
ret den dag ved den 
almindelige gudstjene-
ste, som jo skal afhol-
des alligevel.

o

Nye konfirmationsdatoer

OBS!

OBS!
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Kirkelig vejviser
Sognepræst: Peter Lynggaard Uth,
Præstevænget 1, Nim,
8740 Brædstrup. 
Tlf 21 35 11 12.
E-mail: plu@km.dk.
Mandag er fridag

Kirkebladet er udgivet af Nim-Underup-Føvling Menighedsråd 
Redaktion: Peter Lynggaard Uth l Layout: Finn Uth l  Tryk: Lasertryk

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 - Nim Kirke, Præstevænget 2, Nim
Underup - Underup Kirke, Bygaden 9, 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 - Føvling Kirke, Hårupvej 19B, 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. 26 45 70 81
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

Præsten kan kontaktes ved ønske om  
besøg og samtale i hjemmet. Aftale om 
nadver i hjemmet er ligeledes mulig.
Kontakt præsten pr. telefon eller e-mail.

Besøg af præsten

Jeg kender ikke andet menneskeligt fortrin end dette, at kun det 
tæller, som gør det til et bedre menneske. Hvor jeg finder dette, 
dér er mit hjem.

At spille en node forkert er ubetydeligt, men at spille uden hengi-
venhed er utilgiveligt.

Torsdag d. 2. december kl. 
19.00 er der julekoncert i Føv-
ling Kirke. Vores egen organist 
Niels Erichsen og kirkesanger 
Merete Laursen sørger for, at 

alle i kirken kommer i julestem-
ning.

Der er gratis adgang.

Julekoncert
i Føvling Kirke

2. december kl. 19.00
Ludwig van Beethoven

Film

Efter coronapause inviteres 
der igen til filmaftener i Kon-

firmandstuen i Nim onsdagene 
13. okt. og 24 nov. kl. 19.00.

Efter filmen er der hygge med 
ost, rødvin og danske sange fra 

Højskolesangbogen.

Pris for ost og vin er kr. 40,-

Enhver er velkommen



 

 

Nim Kirke
Præstevænget 2

Gudstjenester og særlige anledninger

September

10.

17.

Underup Kirke
Bygaden 9

7.

15.

December

Føvling Kirke
Hårupvej 19B

12.

14.

NovemberOktober

19.

24.
24.

Søndag d. 5.
14. s. e. trinitatis | Luk 17,11-19
  Konfirmation i Tamdrup

Søndag d. 12.
15. s. e. trinitatis | Matt 6,24-34

Konfirmation i Tamdrup

Onsdag d.15.
 17.00 Aftenandagt i Nim Kirke*

Søndag d. 19.
16. s. e. trinitatis | Luk 7,11-17
 9.30 Nim, Isaksen
 11.00 Tamdrup, Isaksen

Søndag d. 26
17. s. e. trinitatis | Luk 14,1-11
 11.00  Tamdrup, Uth
 19.00  Føvling, høstgudstjeneste,  

 Uth*

Nim |Underup |Føvling
sogne i Tamdrup Pastorat

Tirsdag d. 2.
 19.30 ”Cash i kirken”
  i Underup Kirke* 

Søndag d. 7.
 Alle helgens dag | Matt 5,1-12
 9.30 Nim, Isaksen
 11.00 Føvling, Isaksen
 14.00 Tamdrup, Isaksen
   
Søndag d. 14.
 24. s. e. trinitatis | Matt 9,18-26
 9.30 Nim, vikar
 11.00 Tamdrup, vikar

Søndag d. 21.
Sidste s. i kirkeåret | Matt 25,31-46
 11.00 Underup, vikar

Onsdag d. 24.
 19.00 Filmaften i Konfirmand-

stuen, Nim*

Søndag d. 28.
1. s. i advent | Luk 4,16-30
 9.30 Føvling, Isaksen
 11.00 Tamdrup, Isaksen
 14.00 Nim, børnegudstjene- 
  ste, vikar

Torsdag d. 2.
 19.00 Julekoncert i Føvling 

Kirke*

Søndag d. 5.
2. s. i advent | Matt 25,1-13 
 11.00 Tamdrup, Isaksen

Søndag d. 3.
18. s. e. trinitatis | Matt 22,34-46
 9.30 Underup, Høstgudstje-

neste, Isaksen*
 11.00 Tamdrup, Isaksen

Søndag d. 10.
19. s. e. trinitatis | Mark 2,1-12
 11.00 Føvling, Uth
 17.00 Nim, Børne- og høst-

gudstjeneste, Uth*

Onsdag d. 13.
 19.00 Filmaften i Konfirmand-

stuen, Nim*

Søndag d. 17.
20. s. e. trinitatis | Matt 22,1-14
 11.00 Tamdrup, Isaksen

Søndag d. 24.
21. s. e. trinitatis | Joh 4,46-53
 9.30 Tamdrup, P. I. Madsen, Uth
 11.00 Nim, Uth

Onsdag d. 27.
 17.00 Aftenandagt i Nim Kirke*

Søndag d. 31.
22. s. e. trinitatis | Matt 18,21-35
 9.30 Føvling, Uth
 11.00 Tamdrup, Isaksen

5. 3.

* se omtale i kirkebladet og på tamdruppastorat.dk

5.

28.

31.

26.

27.

2.

2.

13.

21.


