
 

 

30. årg. 2017 maj–sept      Nr. 2 

Fællesformand:      

Jørgen Jensen, Gl. Aalborgvej 91,  

Bjerget, 7741 Frøstrup.  

Tlf. 97 99 11 66 / 21 48 00 14 

mail: jensen.bjerget@gmail.com 

Formand for Hannæs:      

Lotte Lolk,  Arupvej 38, 7742 Vesløs.  

Tlf.: 97 99 33 76 / 30 62 45 56 

mail: lotte.lolk@mail.dk 

Formand for Klim:           

Karen Jørgensen, Trustrupvej 99,9690 Fjerritslev.  

Tlf. 23 92 09 15mail: hkj@hotmail.dk 

 

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

N.F.S. Grundtvig 

Præstebørnene fra Klim-Hannæs Valgmenighed og Morsø Frimenighed har været på en 

fælles tur til København. 

Præst og blad-ansv. 

Peter Haandsbæk Jensen,  Grønlandsvej 2, 

7700 Thisted. Tlf. 42 43 09 57  

mail: plutovej@gmail.com 

Hjælpepræst: 

Annelise Søndengaard,, Lild Strand 

Tlf. 23 23 20 35 / 21 60 56 42 



 

 

 Klim  Vesløs  

04.05 8:15   MORGENSANG (PH) 

14.05 14:00 (PH)  19.30 (PH)  

20.-21.05    ÅRSMØDE PÅ MORS 

25.05 14:00 (PH)  11.00 (AS) KR. HIMMELFARTSDAG 

01.06 8:15   MORGENSANG (PH) 

04.06 11:00 (AS)  19:30 (PH) PINSEDAG 

18.06 14:00 (*)   SOMMERMØDE 

06.08 9:30 (AS)  11:00 (AS)  

27.08 11:00 (PH)  9:30 (PH)  

05.09 8:15   MORGENSANG (PH) 

10.09 16:00 (PH)  19:30 (PH)  

17.09 11:00 (PH)    

22.-24.09    HØJSKOLETUR 

01.10 11:00 (AS)  9:30 (AS)  

Gudstjenester 

Præster. 

AS: Annelise Søndengaard 

PH: Peter Haandsbæk Jensen 

(*) Doris Ottesen 

Afslutning med  

præstebørn 

Annelise Søndenga rd har i vinter 

haft 5 præstebørn pa  sit hold. 

De har i eftera ret haft en ugent-

ligt undervisningsdag og i fora ret 

været pa  flere ture, bl. a. til Jel-

ling.  

Søndag den 30. april er der af-

slutning ved gudstjenesten i Klim 

Valgmenighedskirke.  

Præstebørnene er: 

Max Petersen, Sløjbrovej 53 

Cathrine Kristensen, Vester-

gaardsvej 10 

Mette Sofie Pedersbæk Danielsen 

Røge, Møllestræde 1 

Gustav Svaneborg, Drøstrupvej 

68 

Marcus Antonio Bennetsen 

Findrilakis, Oddevej 77 

 

Plejehjemsgudstjenester   

begynder  kl 10:30  

Solga rden, Fjerritslev: 5. maj (PH) 

og 30. august (PH)   ,  

Trye , Frøstrup 2. maj (PH) og 25. juli 

(AS) 

Alle er velkomne til gudstjenesterne!                                  

Sommermøde 

Valgmenighedens sommermøde, 

der afholdes søndag den 18. juni 

har med afsæt i Luthera ret indbudt 

professor Viggo Mortensen, der har 

skrevet forordet i seneste udgave af 

Jakob Knudsens Luther roman 

”Angst og mod”.  Viggo Mortensen 

vil efter gudstjenesten holde fore-

drag i Klim Friskole om denne bog. 

Dagen begynder kl. 14 med gudstje-

neste i valgmenighedskirken, hvor 

Viggo Mortensens hustru fortælle-

ren, forfatteren og tidl. præst Doris 

Ottesen prædiker. 

Parret er bosiddende pa  Ærø, hvor 

Viggo Mortensen sammen med tidl. 

højskoleforstander Finn Slumstrup 

har startet bevægelsen ”Oprør fra 

Udkanten” 

Der er kaffebord i Klim Friskole i 

forbindelse med foredraget. 



 

 

Nyt fra Hannæs 

Medlemsbidraget ændres. 

Bestyrelsen fremlagde pa  ge-

neralforsamlingen den 12. 

marts forslag om forsigtig øg-

ning af medlemsbidraget med 

0,05 % pr a r til i alt 2 % efter 3 

a r. Dette blev enstemmigt ved-

taget. 

Emma Ingvardsen nyvalgtes til 

i bestyrelsen i stedet for Gun-

vor Nicolajsen, der ikke ønske-

de genvalg 

Bestyrelsen har konstitueret 

sig med: Lotte Lolk som for-

mand, Jørgen Jensen som 

næstformand og Aksel Ravn 

som sekretær.  

Øvrige bestyrelsesmedlem-

mer: Signe Larsen og Emma 

Ingvardsen. 

Nyt fra Klim 

Ny kirkeværge. 

Klim Valgmenighedskirke fa r ny 

kirkeværge. Ole Bach afløses af 

Hans Jørgen Hansen. 

Klim Valgmenighedskreds ændrer 

bidragssatsen for pensionister, sa -

dan at alle fra 2017 skal betale 2 % 

om a ret. 

Johan Svaneborg er udtra dt af be-

styrelsen. Nyvalg er Eva Holm-

strand. 

Højskoletur  

22.—24. september 

Menighedens medlemmer har 

mulighed for at tilmelde sig me-

nighedens tur til Løgumkloster 

højskole i september.  

Program 

Fredag: ankomst og kaffe 

Rundvisning og aftensang i Klosterkir-

ken 

Aftensmad, velkomstaften, kaffe 

Lørdag:  Morgenmad, morgensang i Ka-

pitelsalen 

Besøg pa  Vadehavscenteret 

Frokost, besøg i Ribe Domkirke 

Eftermiddagsbustur med byvandring i 

Ribe, Tønder og Møgeltønder 

(Schackenborg Slot) 

Aftensmad og sønderjysk sangaften. 

Kaffe og kage 

Søndag: Morgenmad 

Højmesse i Løgumkloster Kirke 

Frokost, hjemrejse 

Pris 1950,-  (rabat v. dobb.vær. 100 kr) 

Dertil ca 200 til transport 

 

Tilmelding til Lotte Lolk snarest 

(se bagsiden) 

                  Th.: Løgumkloster Højskole 

Årsmøde  i forening af 

grundtvigske fri– og valgme-

nigheder på Mors  lø. d. 20.—

sø. d. 21. maj  

”Nysgerrighed– poetisk dannel-

se—Luthers salmer” 

Program: 

Lørdag 

14.00 Ankomst til Galtrup Efterskole 

15.00 Kaffe og kage 

15.30 Foredrag: Simon Axø, Testrup 

18.00 Festmiddag 

21.00 Koncert i Ansgarkirken med 

Den danske Salmeduo 

22.30 Aftenhygge pa  efterskolen 

Søndag 

9.00 Gudstjeneste 

10.30 Generalforsamling 

Pris incl. ma ltider 500 kr  

Tilmelding: Ole Kobbelgaard, Morsø  

97 74 10 14 / 51 56 55 50 



 

 

Konfirmander på tur 

Præstebørnene har været pa  tur til 

København sammen med Annelise 

Søndengaard og i følgeskab med-

Morsø Frimenigheds præstebørn 

og deres præst Ole Kobbelga rd.  

De boede pa  Vesterbro i KFUM s 

lejlighed, hvorfra de ga ende kunne 

na  alle ting i byen. De har været 

rundt i midtbyen, de steder, hvor 

Grundtvig færdedes. 

Præstebørnene fra Klim Valgmenighed 

og Annelise Søndengaard fotograferet 

i Vartovs gård foran Grundtvig-

statuen. 

 

 

Desuden besøgte de Vartov, det 

gamle hospitalskompleks lige 

ved ra dhuspladsen, som i dag 

ejes af Grundtvigsk Forum og 

bl.a. huser Vartov Valgmenig-

hedskirke, hvor valmenigheds-

præst Niels Grønkjær fortalte 

om kirken og Grundtvigs virke 

som præst der. 

Prædikestolen har en meget spe-

ciel placering i Vartov: Den er 

over alteret. 

De travede rundt i city, over 

Gammelstrand, Nyhavn og ud til 

Frelsers Kirke, hvor de var oppe 

i ta rnet.  

De besøgte Nationalmuseet for 

at høre om Danmarks fortid og 

var pa  Glyptoteket. 

Selvfølgelig ma tte de ogsa  besø-

ge Københavns Domkirke og se 

Thorvaldsens Kristusfigur der. 

Det var en dejlig tur—ikke 

mindst fordi der blev knyttet 

venskabsba nd til præstebørnene 

fra Mors. 

Nye præster 

1. maj 2017 ansættes som ny 

præst for Klim– Hannæs Valgme-

nighed Peter Haandsbæk Jensen. 

Annelise Søndengaard, der har 

fungeret som vikar i menighe-

derne siden august 2016, fort-

sætter som hjælpepræst . Derfor 

vil Annelise fortsat fremover 

prædike en gang hver ma ned. 

Peter har menighedernes admi-

nistrative opgaver samt kirke-

blad og foresta r præstebørnenes 

undervisning. 

Peter, der er tidligere friskolele-

der, holder fremover morgen-

sang og fortælletime e n gang om 

ugen i Klim Friskole. Desuden 

fastholder han den ma nedlige 

morgensang i valgmenighedskir-

ken og indga r i provstiets turnus 

omkring plejehjemsgudstjene-

ster.  

Datoer for ordination og indsæt-

telse er ikke fastsat endnu. 

 

Indskrivning af præste-

børn 

Onsdag den 26. april, kl. 19.30 

er der orienteringsmøde om præ-

stebørnenes undervisning i Klim 

Friskole. Peter Haandsbæk vil for-

tælle om kommende a rs undervis-

ning, og der vil være indskrivning. 

Der er sendt indbydelse til 6. klas-

ser i flere skoler. De er velkomne 

sammen med deres forældre. Der 

er dog tilmelding til Peter.  

Herunder er detteårs præstebørn i gang 

med at lave guldudsmykning efter alter-

relieffer. 
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