
 

 

 

Fællesformand: Jørgen Jensen,                   

Gl. Aalborgvej 91,  7741 Frøstrup              

Tlf.: 97 99 11 66,   eller 21 48 00 14                 

mail: jensen.bjerget@gmail.com 

Formand Klim: Karen Jørgensen,              

Trustrupvej 99,  9690 Fjerritslev,                

Tlf.:  23 92 09 15                        

mail: hkj99@hotmail.dk 

Formand Hannæs: Lotte Lolk,                       

Arupvej 38, 7742 Vesløs.                              

Telf.  97 99 33 76 eller 30 62 45 56          

mail: lotte.lolk@mail.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klim-Hannæs 

Valgmenighed 
 

 30 årgang nr. 1  jan.-april 2017 

 

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

Thi godt er alt hvad Gud har gjort, og klart er barnets øje . 

                                                                                N.F.S Grundtvig 1841 

Relief Skovgaardmuseet Viborg 

 

Præst (vikarierende) Annelise Søndengaard, Klim præstegård,                                             

Oddevej 65, Klim, 9690 Fjerritslev                                                                                                     

Tlf.: 23232035 eller privat 21605642                                                                                                

mail:  klimhannaesvalgmenighed@gmail.com     
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Fællesstyrelsen ønsker godt nytår til  alle 

Vi har gennem efteråret  haft flere møder med Peter Haandsbæk Jensen, som 

er mundet ud i at vi ønsker , at han indstilles til embedet som præst i menig-

heden, med Annelise Søndengaard som hjælpepræst. Der indkaldes derfor til 

Ekstraordinær Generalforsamling                                              

Møde om præsteansættelse                                                         

Søndag den 29. januar  2017 

Der er Gudstjeneste i Klim Valgmenighedskirke kl 14.00 

Derefter  generalforsamling i Klim Friskole 

Dagsorden: 

1 Valg af dirigent  

2: Valg af referent 

3: Fællestyrelsens begrundelse  for indstillingen 

4: Peter præsenterer sig selv  og der er  mulighed for at 

udspørge, hvorefter menigheden uden Peters tilstede-

værelse har mulighed  for at stille spørgsmål til fælles-

styrelsen, og drøfte fællesstyrelsens indstilling. 

5::Afstemning 

6: Endelig indstilling fra fællesstyrelsen 

7:: Eventuelt 

 

2017 Klim  Vesløs  

1.januar  16,00   Nytårsgudstjeneste                                   

v/ Annelise Søndengaard 

15. januar  9.30  11.00 v/Annelise Søndengaard 

18. januar   

onsdasg                                

   Foredrag i præstegården kl 19.00           

v/ Peter Haandsbæk Jensen 

29. januar 14.00   Ekstraordinær Generalforsamling efter 

Gudstjenesten                                            

v/ Peter Haandsbæk Jensen 

8.februar 

onsdag 

   Kl 19.00 Lutheraften i præstegården      

v/ Annelise Søndengaard  

12. februar 11.00  9.30 v/Annelise Søndengaard 

26. februar 19.00   v/Annelise Søndengaard 

12. marts 11.00  14.00 v/Annelise Søndengaard, derefter          

Generalforsamling Hannæs 

22. marts  -  onsdag    Kl 19.00 ordinær generalforsamling Klim 

i præstegården 

2. april  18.30   V/ Annelise Søndengaard                      

Årsmøde efter Gudstjenesten 

13. april   19.00 Skærtorsdag                                                

v/ Annelise Søndengaard 

17. april 9.30  11.00 Påskedag                                                      

v/ Annelise Søndengaard 

30. april 10,00   Præstebørn afslutter                                 

v/ Annelise Søndengaaard 

Til alle Gudstjenester 

og møder kan arrange-

res kørsel 

   Kontakt:  se bladets bagside 

     
 



 

Peter Haandsbæk Jensen      

i præstegården 

Onsdag den 18 januar kl. 19.00    

Peter vil fortælle om den islandske 

forfatter                                                          

Jon Kalman  Stefanssons bog   ”Fisk  

har ingen fødder” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutheraften i præstegården. 

2017 er 500 året for reformationens 

begynde. Henover året vil vi lave for-

skellige Luther-arrangementer. 

      

 

Vi begynder Onsdag den 8 februar kl 

19.00 

Vi synger Luther, og får fortalt om 

den tidlige danske reforfmationshisto-

rie. 

V /Annelise Søndengaard 

 

Plejehjemsgudstjenester 

Vi  har genoptaget deltagelse  i Guds-

tjenesterne på Trye  i Frøstrup , - og 

Solgården  i Fjerritsklev følger..     

Datoer vil blive lagt ud på hjemmesi-

den 

 
Højskoletur  

Vi undersøger muligheder og priser 

for en 2-3 dages højskoletur i sen-

sommeren  2017. 

Vi har bl.a. kontaktet Højskolerne 

Jaruplund ved Flensborg, Løgumklo-

ster højskole der er genåbnet og 

Idrætshøjskolen i Sønderborg. Vi vil 

gerne give gode muligheder for at 

børn og børnebørn også kan tilbydes 

en god oplevelse, uden at det behø-

ver at være dyrt. Giv en forhåndstil-

kendegivelse til Annelise  Sønden-

gaard om det har interesse. Nærme-

re detaljer præsenteres på Årsmø-

det 2. april, og vil blive lagt ud på 

hjemmesiden. 

Præstebørn i foråret. 

Præstebørn foråret 2017. 

Desværre er det nu slut med vores 
dejlige onsdag morgen møder. Vi 
havde meget at tale om endnu, 
men nu skal vi være sammen på en 
anden måde. 

Jeg synes nu også at præstebørne-
ne er blevet rigtig dygtige, selv om 
der var rigtig meget andet vi også 
skulle have talt om. 

Foråret bliver også spændende. 

Til Viborg for at se domkirken, og 

andre kirker der —høre on den dan-

ske  konge, der blev sørøver:   

Vi skal ogsa til Tamdrup og Jelling.  

Vi skal med Morsø Frimenighed til  

København, og vi deltager i en      

Gospeldag i Fjerritslev. 

Afslutningsgudstjenesten for præ-

stebørnene er 30 april kl 10 i Klim 

Valgmenighedskirke. 

Annelise Søndengaard 
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Ordinært Årsmøde/

Fællesgeneralforsamling  
Afholdes 2. april 2017                       

Kort aftensgudstjeneste i Klim Valg-

menighedskirke  kl.18.30 derefter års-

møde i præstegården                    

Dagsorden i henhold til vedtægterne                                                                    

Der afsluttes med fælles sangtime 

 

Ordinær  generalforsamling 

i Klim-kredsen                   
Afholdes 22. marts 2017                      

kl 19.00 i præstegården                  

Dagsorden i henhold til  vedtægterne 

 

Ordinær generalforsamling i 

Hannæs-kredsen               
Afholdes 12. marts 2017               

Gudstjeneste i Vesløs valgmenigheds-

kirke kl. 14.00. Derefter generalfor-

samling på Vesløs Kro.                   

Dagsorden i henhold til vedtægterne 

 

 

                                                                                                      

Medlemsbidrag Klim- kredsen   

I forbindelse med opkrævningen mangler vi stadig til-

sagn fra en del medlemmer, til at menighedens kasserer 

kan få den nødvendige adgang til at indhente de oplys-

ninger fra skat, der kræves, for at medlemsbidraget kan 

beregnes korrekt. 

De enkelte medlemmer skal give tilladelse via deres 

private, digitale skattemappe.                                        

Oplysningerne behandles strengt fortroligt og anvendes 

kun til beregning af medlemsbidrag.                            

Bemyndigelsen skal fornyes hvert 5. år                           

OBS! Der kan være risiko for at man tidligere har fået 

indberettet med forkert CVR-nummer. I så fald skal 

oplysningerne indberetningen fornyes  

Herunder findes en vejledning i, hvordan bemyndigelsen 

foretages. Hvis man ikke har en computer, kan man i 

stedet tage en kopi af sin årsopgørelse og sende den til 

kassereren direkte, således at den skattepligtige ind-

komst efter personfradrag fremgår.   Øvrige skatteoplys-

ninger kan overstreges, hvis man ikke ønsker, at kassere-

ren   skal have adgang til mappen                                                                                                                 

                                                                                                    

Fremgangsmåde:  

* Gå ind på www.skat.dk, og log dig ind på din personli-

ge skattemappe  

* Klik på "profil" i menuen øverst til højre                        

* Klik på fanen "Autorisation af rådgivere/andre"           * 

Skriv Klim-kredsens CVR-nummer i feltet: 14789332    * 

Sæt hak ud for "skatteattest". Udløbsdatoen sættes     

automatisk til om 5 år, hvilket er det maksimale               

* Klik på "Godkend" for at gemme ændringen!                         

* Log dig ud af skattemappen igen  

Hvis man har vanskeligheder med at følge vejledningen, 

eller har spørgsmål, kontakt da venligst kasserer John 

Christiansen på tlf. 29 26 29 10 

Man kan orientere om de aktuelle betalingssatser på 

menighedens hjemmeside under ”Medlemskab”    

 

 

Ny hjemmeside: www.klimhannaesvalgmenighed.dk 

Vi er i gang med den nye hjemmeside. Håber at den bliver helt funktionsdygtigtig i 

løbet af de kommende måneder. Vi vil gerne have ris og ros, så siden kan blive en 

god service for alle.  Kontakt gerne Lotte på tlf.30624556  

 

Menigheden har også fået ny  mail adresse : 

klimhannaesvalgmenighed@gmail.com 

OBS  VI HAR BRUG  for hjælp til at samle alle jeres mailadresser.. Så har du ikke for nylig 

modtaget mail fra  menigheden, er det fordi du ikke figurerer på vores liste.                                                

Send da venligst snarest  en mail til os  - meddel også andre ændringer—adresse eller 

telefon. Og mind gerne jeres unge mennesker om det samme 

 

Morgensang med Klim Friskole  

5. januar - 9. februar - 9. marts - 6.april. 

Alle dage kl. 8.15 

Alle er velkomne til at deltage  
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menighedskirke  kl.18.30 derefter års-
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Dagsorden i henhold til vedtægterne                                                                    
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beregnes korrekt. 

De enkelte medlemmer skal give tilladelse via deres 
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Oplysningerne behandles strengt fortroligt og anvendes 

kun til beregning af medlemsbidrag.                            

Bemyndigelsen skal fornyes hvert 5. år                           

OBS! Der kan være risiko for at man tidligere har fået 

indberettet med forkert CVR-nummer. I så fald skal 

oplysningerne indberetningen fornyes  

Herunder findes en vejledning i, hvordan bemyndigelsen 

foretages. Hvis man ikke har en computer, kan man i 

stedet tage en kopi af sin årsopgørelse og sende den til 

kassereren direkte, således at den skattepligtige ind-

komst efter personfradrag fremgår.   Øvrige skatteoplys-

ninger kan overstreges, hvis man ikke ønsker, at kassere-

ren   skal have adgang til mappen                                                                                                                 

                                                                                                    

Fremgangsmåde:  

* Gå ind på www.skat.dk, og log dig ind på din personli-

ge skattemappe  

* Klik på "profil" i menuen øverst til højre                        

* Klik på fanen "Autorisation af rådgivere/andre"           * 

Skriv Klim-kredsens CVR-nummer i feltet: 14789332    * 

Sæt hak ud for "skatteattest". Udløbsdatoen sættes     

automatisk til om 5 år, hvilket er det maksimale               

* Klik på "Godkend" for at gemme ændringen!                         

* Log dig ud af skattemappen igen  

Hvis man har vanskeligheder med at følge vejledningen, 

eller har spørgsmål, kontakt da venligst kasserer John 

Christiansen på tlf. 29 26 29 10 

Man kan orientere om de aktuelle betalingssatser på 

menighedens hjemmeside under ”Medlemskab”    

 

 

Ny hjemmeside: www.klimhannaesvalgmenighed.dk 

Vi er i gang med den nye hjemmeside. Håber at den bliver helt funktionsdygtigtig i 

løbet af de kommende måneder. Vi vil gerne have ris og ros, så siden kan blive en 

god service for alle.  Kontakt gerne Lotte på tlf.30624556  

 

Menigheden har også fået ny  mail adresse : 

klimhannaesvalgmenighed@gmail.com 

OBS  VI HAR BRUG  for hjælp til at samle alle jeres mailadresser.. Så har du ikke for nylig 

modtaget mail fra  menigheden, er det fordi du ikke figurerer på vores liste.                                                

Send da venligst snarest  en mail til os  - meddel også andre ændringer—adresse eller 
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Morgensang med Klim Friskole  

5. januar - 9. februar - 9. marts - 6.april. 

Alle dage kl. 8.15 

Alle er velkomne til at deltage  



 

Peter Haandsbæk Jensen      

i præstegården 

Onsdag den 18 januar kl. 19.00    

Peter vil fortælle om den islandske 

forfatter                                                          

Jon Kalman  Stefanssons bog   ”Fisk  

har ingen fødder” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutheraften i præstegården. 

2017 er 500 året for reformationens 

begynde. Henover året vil vi lave for-

skellige Luther-arrangementer. 

      

 

Vi begynder Onsdag den 8 februar kl 

19.00 

Vi synger Luther, og får fortalt om 

den tidlige danske reforfmationshisto-

rie. 

V /Annelise Søndengaard 

 

Plejehjemsgudstjenester 

Vi  har genoptaget deltagelse  i Guds-

tjenesterne på Trye  i Frøstrup , - og 

Solgården  i Fjerritsklev følger..     

Datoer vil blive lagt ud på hjemmesi-

den 

 
Højskoletur  

Vi undersøger muligheder og priser 

for en 2-3 dages højskoletur i sen-

sommeren  2017. 

Vi har bl.a. kontaktet Højskolerne 

Jaruplund ved Flensborg, Løgumklo-

ster højskole der er genåbnet og 

Idrætshøjskolen i Sønderborg. Vi vil 

gerne give gode muligheder for at 

børn og børnebørn også kan tilbydes 

en god oplevelse, uden at det behø-

ver at være dyrt. Giv en forhåndstil-

kendegivelse til Annelise  Sønden-

gaard om det har interesse. Nærme-

re detaljer præsenteres på Årsmø-

det 2. april, og vil blive lagt ud på 

hjemmesiden. 

Præstebørn i foråret. 

Præstebørn foråret 2017. 

Desværre er det nu slut med vores 
dejlige onsdag morgen møder. Vi 
havde meget at tale om endnu, 
men nu skal vi være sammen på en 
anden måde. 

Jeg synes nu også at præstebørne-
ne er blevet rigtig dygtige, selv om 
der var rigtig meget andet vi også 
skulle have talt om. 

Foråret bliver også spændende. 

Til Viborg for at se domkirken, og 

andre kirker der —høre on den dan-

ske  konge, der blev sørøver:   

Vi skal ogsa til Tamdrup og Jelling.  

Vi skal med Morsø Frimenighed til  

København, og vi deltager i en      

Gospeldag i Fjerritslev. 

Afslutningsgudstjenesten for præ-

stebørnene er 30 april kl 10 i Klim 

Valgmenighedskirke. 

Annelise Søndengaard 
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Fællesstyrelsen ønsker godt nytår til  alle 

Vi har gennem efteråret  haft flere møder med Peter Haandsbæk Jensen, som 

er mundet ud i at vi ønsker , at han indstilles til embedet som præst i menig-

heden, med Annelise Søndengaard som hjælpepræst. Der indkaldes derfor til 
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Møde om præsteansættelse                                                         
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Der er Gudstjeneste i Klim Valgmenighedskirke kl 14.00 
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Dagsorden: 
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4: Peter præsenterer sig selv  og der er  mulighed for at 

udspørge, hvorefter menigheden uden Peters tilstede-

værelse har mulighed  for at stille spørgsmål til fælles-

styrelsen, og drøfte fællesstyrelsens indstilling. 

5::Afstemning 

6: Endelig indstilling fra fællesstyrelsen 

7:: Eventuelt 

 

2017 Klim  Vesløs  

1.januar  16,00   Nytårsgudstjeneste                                   

v/ Annelise Søndengaard 

15. januar  9.30  11.00 v/Annelise Søndengaard 

18. januar   
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v/ Peter Haandsbæk Jensen 
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   Kl 19.00 Lutheraften i præstegården      

v/ Annelise Søndengaard  

12. februar 11.00  9.30 v/Annelise Søndengaard 
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v/ Annelise Søndengaard 
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v/ Annelise Søndengaard 
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v/ Annelise Søndengaaard 

Til alle Gudstjenester 

og møder kan arrange-

res kørsel 

   Kontakt:  se bladets bagside 
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