
   

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

N.F.S. Grundtvig 

36. årg. Nr. 1 -  januar–april 2023 

Velkommen til Præstegården 
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Præstegården 

Er den ikke bare fin? Præstegården. 
Her set fra haven, når man kommer 
ovre fra Friskolen. Bladets forside 
prydes tillige af et vinterbillede af 
Præstegårdens snedryssede indgangs-
portal. Følger man fodsporene der i 
sneen, vil de føre én lige hen til ho-
veddøren, og banker man på, vil der 
blive lukket op, for vi er flyttet ind! 

Vi har i sandhed glædet os til at flytte 
ind i jeres prægtige præstegård, som 
så mange har lagt så mange timers 
arbejde i at få til i sådan grad at skin-
ne, som man ikke troede mulig. Tak 
er her slet ikke et begreb, der er fyl-
destgørende for at beskrive den følel-
se, både Lene og jeg har, hver gang vi 
går gennem stuerne. Den gestus ser vi 
som en hengivenhedserklæring, som 
rører os dybt. Når vi går igennem en 
skinnende hvid dør, når vi sidder og 
ikke kan lade være med at kigge os 
omkring, når vi står og kokkererer i 
køkkenet, tænker vi i skær taknemme-
lighed på den flid, sved og de kræfter, 
der er lagt i det. 

Mange tak!  

Også de nye vinduer er kommet i her 
i uge 49, og sjældent, næh, aldrig har 
vi oplevet så rengøringsparate hånd-
værkere som tømrer Roelsgaard – der 
var støvsuget pænt og støvet af, så alt 
er tip top. 

Thomas Krautwald Erbs 

Løvfaldstur 

Et af efterårets helt store højdepunk-
ter må ubetinget være vores løv-
faldstur tilbage i oktober måned. Vi 
gik (eller rettere sagt kørte med Peter, 
vores venlige buschauffør) i Grundt-
vigs fodspor. Turen gik til det sjæl-
landske og københavnske og bød på 
et festfyrværkeri af oplevelser. Hvis 
man skal have opfrisket minderne, 
kan mine indtryk af turen stadig læses 
på vores hjemmeside under seneste 
indlæg. Hvorom alting er: vi glæder 
os til at komme på noget nyt næste 
gang, det bliver løvfald. 

Thomas Krautwald Erbs 
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Efterårsmødet og adventsmødet 

Er der noget, Klim-Hannæs Valgme-
nighed forstår sig på, så er det i fæl-
lesskab at skabe en åndrig, nærværen-
de og varm ramme, når vi er sammen. 
Det oplevede vi nok en gang i forbin-
delse med først efterårsmødet på Alle-
helgens søndag og siden til advents-
mødet, som lå i forlængelse af De ni 
Læsninger. Og Hans Grishauge, som 
til efterårsmødet serverede et berigen-
de foredrag, talte netop om åndens 
nærvær, når man vel at mærke selv er 
til stede i relationen. Det eneste, vi 
skal huske, er blot, at vi skal være 
opmærksomme på lige præcis den 
kraft. Det er så vigtigt ikke mindst i 
hverdagens travlhed, hvor mange fa-
rer af sted uden mål og med. Faktisk 
kan det såmænd også være med mål 
og med, for hvis det i sidste ende ikke 
lykkes os at reflektere over vores ret-
ning, hvis det ikke lykkes os at reflek-
tere hinanden, da smutter ånden væk 
mellem fingrene på os. Så husk at 
være til stede – både for dig selv og 
andre. 

Hans Grishauge 

De ni Læsninger blev i år oplæst af 
præstebørnenes forældre, en lærer, en 
sanger, en formand, en præstekone og 
en præst, og menighedens glade jule-
sang udgjorde det stemningsfulde 
mellemlæg – eller også var det om-
vendt. Bagefter var der mere sang, 
saft, gløgg og æbleskiver, hygge og 
julefortælling i den lune og pyntede 
konfirmandstue. Lene havde sat fol-
dede julestjerner op i vinduerne. I 
øvrigt var det sidste sted, disse jule-
stjerner pyntede, ligeledes i en konfir-
mandstue, nemlig min fars, da han var 
præst i Hundborg. 

Thomas Krautwald Erbs 
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Præstebørnene 

Ja, det er klart – præstebørnene er 
nogle numre for sig. Men det er på 
den helt igennem ’fede’ måde. Jeg 
glæder mig over samværet hver ons-
dag formiddag, og jeg har heldigvis 
på fornemmelsen, at de har det på 
samme måde. Forleden var jeg nødt 
til at give børnene lidt tidligere fri for 
at kunne deltage i et kursus i Hjørring 
kl. 11.00, og det faldt bestemt ikke i 
god jord, så nu må vi jo se, om jeg 
ikke kan gøre det godt igen en anden 
gang, så det fællesskab, vi gik glip af, 
kan indhentes på anden vis. 

Her i efteråret har der især har været 
to højdepunkter: 

Det ene var nu her den 7. december, 
hvor vi i forbindelse med vores mor-
gengudstjeneste med Friskolen ende-

lig kunne være samlet til at fremføre 
teaterstykket om De tre Træer, som vi 
havde øvet os på i en god måneds tid. 
Desværre måtte vi aflyse, da stykket 
skulle have været spillet i Vesløs før-
ste søndag i advent, men de der mød-
te op der, kunne så i stedet opleve 
præsten som fortællende stand-in. 

Det andet var, da vi var på studietur 
til Viborg, hvor en af missionerne 
også var at aflevere tre af menighe-
dens udløbne og over 100 år gamle 
kirkebøger til arkivering i Rigsarki-
vets afdeling i byen. Når vi så allige-
vel var der, kunne vi jo ligeså godt 
besøge Skovgaardmuseet og Domkir-
ken, hvor de unge ganske tålmodigt 
lagde ører til deres præsts, synes jeg 
selv, ret muntre men også omfattende 
gennemgang af kirkens billedbibelske 
interiør. Det hele til ære for at skærpe 
appetitten på livet men også helt bog-
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 staveligt, hvilket dog snildt kunne 
afhjælpes ved at besøge McDonald’s, 
inden turen gik nordenfjords på ny. 

Thomas Krautwald Erbs 

Elektronisk Kirkeblad 

”Det er tiderne”, som det lyder mere 
end en gang i tv-serien, Matador, når 
tingene forandrer sig, og det må man 
jo sige, at de gør hele tiden. Ikke bare 
i Korsbæk, men også her i Klim-
Hannæs Valgmenighed. Vi har i Fæl-
leskredsens bestyrelse besluttet, at 
Kirkebladet for eftertiden først og 
fremmest skal udkomme elektronisk, 
rundsendt på mail og tilgængeligt på 

hjemmesiden, så hvis man stadig øn-
sker at få tilsendt en trykt udgave, 
skal man melde det til. Det gør man 
ved at henvende sig til et bestyrelses-
medlem eller præsten. Der er mange, 
der udtrykker tilfredshed med den 
elektroniske udgave, men vi ved også, 
at der er tilhængere af det trykte blad, 
og derfor skal det stadig være en mu-
lighed for dem, der foretrækker det. 
Ligeledes vil man altid kunne rekvire-
re et trykt blad i vores kirker og hos 
præsten. 

Fællesstyrelsen 
 

Administrering af ligningsregler. 

Den 12. november var Lotte, Inger og 
Thomas til et informationsmøde i Frie 
Grundtvigske i Sdr. Nærå på Fyn. 
Mødet omhandlede vores administre-
ring af ligningsreglerne. Vi blev ved 
den lejlighed gjort opmærksom på, at 
skattestyrelsen har opdaget, at mange 
valg- og frimenigheder ikke admini-
strerer i overensstemmelse med reg-
lerne.  

Derfor er vi gået i gang med det store 
arbejde at sikre, at vores menighed 
overholder de gældende regler.  

Som det ser ud, vil det betyde, at der 
indføres et mindre, fast medlemskon-
tingent, samt at kontrakterne konver-
teres til såkaldte forpligtigelsesaftaler, 
hvor de frivillige bidrag, som menig-
hedens drift er afhængig af fastsættes. 

Som sagt er arbejdet i gang også i 
henhold til, hvorvidt den nye admini-
strering kræver justeringer af vedtæg-
terne, som der så naturligt skal tages 
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stilling til i forbindelse med de kom-
mende generalforsamlinger.  

I praksis forventer vi ikke de store 
forskydninger for den enkelte; det er 
udelukkende de juridiske principper, 
der tilpasses, så vi forvalter foretage-
net i overensstemmelse til ligningslo-
vens skatteregler. 

Fællesstyrelsen 
 

Generalforsamlinger og Årsmø-
de i Fælleskredsen 

Der er generalforsamlinger i både 
Klim- og Hannæs-kredsen søndag 
den 26. februar. I Klim indleder vi 
med gudstjeneste kl. 14.00, hvorefter 
der er kaffe og møde i konfirmandstu-
en. 

Generalforsamlingen på Hannæs be-
gynder kl. 18.00 på Vesløs kro. 

Årsmødet i Fælleskredsen bliver søn-
dag den 12. marts kl. 14.00. Vi mødes 
i Klim Valgmenighedskirke til guds-
tjeneste, hvorefter vi går i konfir-
mandstuen. 

Alle tre møder afvikles i henhold til 
vedtægterne, der kan læses på hjem-
mesiden. 

Fællesstyrelsen 

 
 

Højskoledag om Grundtvig på 
Kirsten Kjærs Museum 

Lørdag den 18. marts kl. 10-15 afvik-
les der en højskoledag om Grundtvig 
på Kirsten Kjærs Museum. Jeg er 
kommet med i et samarbejdsudvalg 
med gode folk fra Tømmerby, Lild og 
Øsløs, Vesløs og Arup sogne, og 
sammen arrangerer vi dagen. Allere-
de nu kan vi afsløre, at Biskop Tho-
mas Reinholdt Rasmussen gæster os 
med et oplæg, og når vi kommer ind i 
det nye år, vil det fulde program blive 
tilgængeligt. Det bliver med tilmel-
ding, men sæt allerede nu et kryds i 
2023-kalenderen. 

Thomas Krautwald Erbs 

 



7  

 
Kirkelige handlinger 
 

Begravelser: 
Maren Korsbæk begravet  fra Klim Valgmenighedskirke 24. oktober 2022 
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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, Oddevej 65, Klim, 9690 Fjerritslev.  
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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