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Bestyrelse
Carsten Bjerrum, Vind, (formand).
Telefon 21 49 91 59

Gerda Jacobsen, Sørvad
(næstformand)

Gitte Fonager, Aulum

Karin Nagskov, Aulum (Kasserer)

Trine Videbæk, Aulum (sekretær)

Martin Bonde, Vind  (suppleant)

Valgmenighedens personkreds

Valgmenighedspræst
Finn Tarpgaard
Valgmenighedens Hus
Holstebrovej 9, 7490 Aulum,
telefon 97 47 24 13
I ferier og fridage omstilles der
automatisk til afløser.

praest@avv-valgmenighed.dk

Forretningsfører
Harald Nielsen,
Søndermarken 11, 7490 Aulum.
Telefon 23 82 40 53
harald@avv-valgmenighed.dk.
Kontaktes for
adresseændringer og

forsendelse af kirkeblad.

Kirkebetjeningen
Organist: Jane Vennersdorf

Afløser: Åse Leth

Kirkesangere: Ninna Hauge

Særkjær og Irene Hauge Særkjær.

Kirketjenere: Tage Hansen, Ninna
Hauge Særkjær og Irene Hauge

Særkjær.

Valgmenighedens husorkester
Peder Fonager, harmonika. Bent Grønbæk Olesen, violin.

Birgitte Leth, trompet. Jane Vennersdorf, klaver og sang



Hilsen fra præsten

Valgmenighedens
personkreds

Livsvilje

Billedet af den blå anemone på
forsiden kan være et godt billede
af en vintertid og en coronatid, der
forhåbentligt snart lakker mod
enden. Den er i hvert fald et godt
billede på den livsvilje, der kan
opstå i svære tider.

Mens vi har været spærret fra vores
normale livsudfoldelse, har vi
fundet andre måder at udfolde os
på:
• Fællessang – hver for sig
• Hjemmearbejdspladser,
  fjernundervisning og videomøder
• Vandre-, løbe- og cykelture i
   naturen
• Læsning af bøger
• Genopdagelsen af Danmark
som ferieland

Osv.
Derudover må vi ikke glemme, at
selv om mange er blevet presset
familiemæssigt p.gr.a.

børnepasning og
hjemmeundervisning, så har det
også givet mange anledning til at
tænke over de værdier, vi følger,
og hvad vi bruger vores tid på.

Vi må håbe, at til sommer, når
naturen står i fuldt flor, og
mennesker igen færdes i frihed og
springer ud i fuldt flor, at vi vil
bevare erindringen om den livsvilje
og de værdier, vi genfandt i den
kolde vinter – i den mørke
coronatid.

Lige som denne lille blomst, der i
høj grad viser livsvilje. Den blå
anemone kan lære os, at
vanskelige tider får ende!

At liv igen vil springe frem fra
mørket, uanset hvor frosset jorden
har været.

Denne guddommelige lille blomst
med en flig af nådens trone lader
os arve en evighed af håb.

Glædeligt forår!
Finn Tarpgaard

For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la’r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er vor skaber stor!



Sidste søndag efter Helligtre-
konger

Fortællingen fra Det gamle Testa-
mente om Moses, der får lavet
stentavlerne med de 10 bud ved
Sinaibjerget, kender vi alle.

Hvordan Moses går op på bjerget og
bliver der i 40 dage og 40 nætter
uden at spise og drikke. Han kom-
mer ud en gang imellem og fortæl-
ler, hvad Herren har givet af befalin-
ger. Hver gang han kommer ud, ser
Aron og de andre israelitter, hvordan
hans ansigt lyste. De er bange for at
nærme sig ham, men han kalder dem
til sig, og så tør de godt.
Han har stentavler med op på bjer-
get, og der får han de 10 bud skre-
vet på.

Vi kender også fortsættelsen, hvor
israelitterne i ventetiden begynder at
tilbede en gulvkalv i stedet for. Mo-
ses bliver rasende og smadrer de to
stentavler – og så er det forfra. Han
må op på bjerget for at få lavet et
nyt sæt love.

Det er den historie Matthæus refe-
rerer til i sit evangelium, da han for-
tæller om Peter, Jakob, Johannes og
Jesus på Forklarelsens Bjerg, som vi
kalder dtn bjerg, hvor det foregår.

Det gør han for at fortælle, at med
Moses blev der lavet en pagt mel-
lem Gud og mennesker. Med Jesus
er der kommet en ny pagt.

Lige som Moses kunne få et budskab
fra Gud, så kan Jesus også. Med
Moses blev der lavet en pagt med
Gud som grundlag for israelitternes
tro: Jødedommen. Men Jesus er ska-
ber af en ny pagt med Gud. Den er
anderledes end den gamle. Her er
det ikke lovtekster, der skaber pag-
ten. Her er det Jesus selv, der er pag-
ten. Her bliver det afsløret, at Jesus
er Guds søn.

Det synes vi kristne jo er stærkere
end blot to stentavler med 10 „færd-
selsregler“ på.

Og hvordan er det lige de disciple,
som er med ham på Forklarelsens
Bjerg, reagerer? De kaster sig til jor-
den – af frygt!

Og så kommer Jesus med et bud-
skab, som er ret centralt hos Jesus:
„Rejs jer – frygt ikke“

Vi synes jo lidt disciplene er nogle
kujoner, men det skal vi være lidt
forsigtige med at kalde dem, for de
jo lige som os selv!

Hvor mange gange oplever vi ikke,
at når vi møder noget stort, eller skal

Prædiken fra den 24. januar i Vinding Kirke



noget stort, så får vi ondt i maven
og har svært ved at sove – af frygt!

Det kan både være noget på jobbet,
eller en hændelse eller en stor fest i
familien. Tænk hvis jeg ikke kan
klare det. Tænk hvis det går galt. Der
er så mange ting, der kan gå galt!

Den tanke kan gå hen og blive næ-
sten kronisk, så vi møder selve livet
med frygt. Ja, det kan blive en til-
stand, hvor man konstant får det
maksimale ud af enhver bekymring!

Mange kender helt sikkert også tan-
ken her under epidemien. Vi kan
blive fyldt med frygt for at få syg-
dommen. Eller en anden sygdom.
Man kan leve i årevis i frygt for at få
en farlig sygdom. En frygt, der kan
fylde så meget, at det spærrer for
den livsglæde, der i stedet skulle
fylde.

Jesu budskab er til os: Rejs jer. Frygt
ikke.

At frygt er en grundfølelse hos vi
mennesker, kender vi også fra, at det
ofte optræder i eventyr og andre
fortællinger om menneskelivet.

Vi elsker at høre om brødrene Per
og Poul, som forbereder sig og for-
bereder sig, men når de står foran
prinsessen, kan de kun sige æh,
bæh, buh.

Så kommer den bror, ingen havde
regnet med. Han får kun en humpel
brød og en skilling. Tager afsted og
i sin godhjertethed giver det lidt han
har. Da han står foran prinsessen, har
han ingen frygt. Han er nærværende
og fuld af liv – og så løber han med
prinsessen og det halve kongerige.

Vi elsker jo også Pippi Langstrømpe,
som ikke ejer en skygge af frygt.
Hverken for andre mennesker eller
for nye ting, hun møder. „Det har jeg
aldrig prøvet, så det finder jeg nok
ud af“.

Sådanne fortællinger er så befri-
ende, fordi vi jo alle kender det lam-
mende i at blive ramt af frygt. Men i
fortællingerne overvinder hovedper-
sonen frygten, møder livet med
glæde og kan leve sit liv fuldt ud.
Hovedpersonen vinder billedlig talt
prinsessen og det halve kongerige.

Prædiken

Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte
jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.



Disciplene overvinder frygten da
Jesus siger til dem: „Rejs jer, frygt
ikke.“ Et andet sted siger han: „Frygt
ikke, tro kun.“

Så kan vi befri os fra at leve som Per
og Poul, der tror, det kommer an på
at hytte sig selv og at præstere, men
derimod tage imod det, der kom-
mer. Tage imod livet som en gave,
være til stede og give, det man kan.
Lige som Jesper Næsvis, Klods Hans
og hvad de ellers hedder i eventy-
rene.

En tro, der går ud på at tro på, at
den største magt i verden er den ul-
timative kærlighedsmagt, som Jesus
repræsenter og viser hen til, så vi kan
befri os fra frygten. Så vi kan leve
livet frit.

Ikke fordi, der ikke er mørke og onde
kræfter, men „Frygt ikke, tro kun“,
betyder at vi tror på, at de gode
kræfter er stærkere end de mørke
kræfter.

„At mig dagen fryder trods synd og
død“ som det hedder i Jakob Knuds-
ens sang om lidt. Så kan vi modtage
livet som en gave og ikke leve i
frygt.

Så i stedet for at leve sit liv i frygt,
kan vi følge Jesu bud: „Rejs jer, frygt
ikke, tro kun“.

Takke ham, som gav mig, når sol står
op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjælevé,
blot jeg trygt vil sige: din vilje ske!

Så behøver vi hverken at frygte livet
- eller frygte døden.

Amen

                       Finn Tarpgaard

Prædiken

Nu står den der og nikker
så sejerssæl i Jyllands grus,
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.



Beretning 2020
Aulum Vinding Vind
Valgmenighed

Generalforsamling 2021 er
udsat.

På grund af uvished omkring
forsamlingsforbuddet, har bestyrel-
sen besluttet at udsætte generalfor-
samlingen indtil videre.
Regnskabet er revideret og godkendt
af både interne- og eksterne reviso-
rer.
Regnskabsresultat for 2020, blev et
overskud på 268.000kr.
Resultatet er skabt på baggrund af
mindre udgifter til præstelønninger,
et tilskud fra kulturstyrelsen og kurs-
stigninger på værdipapirer.

Beretningen tager udgangspunkt i, at
seneste GF blev afholdt d. 31. august
2020.
Covid19 situationen gjorde at kun
meget få arrangementer blev afholdt
i 2020. Gudstjenester blev også af-
lyst omkring påske og igen til jul.
Under meget kaotiske forhold og
håbløs kommunikation fra myndig-
hedernes side. Her i starten af 2021
gennemføres GT så i en forkortet ver-
sion på 30 min.

2020 blev også et farvel til vores nu
forhenværende præst Ronald Risvig.

Ronald sluttede af i Aulum kirke d.
16. august med en dåbsgudstjeneste.
Efterfølgende var der reception på
Hotel Aulum Kro. Tak til Ronald for
hans indsats gennem 7år.

I efteråret 2020 tog bestyrelsen så fat
på arbejdet med at ansætte en ny
præst. Udgangspunktet var general-
forsamlingen den 31. august og den
stemning og debat, som bestyrelsen
oplevede som meget positivt.
I bestyrelsen er vi meget tilfredse
med, at vi den 13. dec. kunne ansæt-
te Finn Tarpgaard som valgmenighe-
dens præst.
I bestyrelsen skal vi være de første til
at erkende, at tidspunktet for ansæt-
telse af Finn og hans betingelser for
at komme i gang som præst, har væ-
ret de værst tænkelige.

Vi går alle rundt i vores små bobler.

Se hinanden, nej
Rører hinanden, nej

Tale med hinanden, kort
og på afstand

Og festlighederne i forbindelse med
indsættelsen, var jo mildest talt be-
skedne.

Men stadigvæk mener vi i bestyrel-
sen at alternativet, at vente, havde
været meget være.
Og vi ved fra Finn at han, trods om-
stændighederne føler sig taget godt
imod.

Og vi håber, at I fornemmer, at der
er meget godt i vente fra ham frem-
over.

Carsten Bjerrum, formand.



Facebook-gruppe
I valgmenigheden har vi en Facebook-
side, men vi har fundet ud af, at det er
nemmere at kommunikere, hvis vi laver
en Facebook-gruppe.

Jeg har derfor lavet en gruppe, der
hedder Aulum-Vinding-Vind
Valgmenigheds Venner. Den er åben for
alle både medlemmer og ikke-
medlemmer, som har interesse i at følge
os.

Fordelen ved en Facebook-gruppe er, at
når vi lægger opslag og informationer op
på en gruppe, bliver alle gruppens
medlemmer informeret om opslaget.

Hvis I kender nogen, som kan være
interesseret i vores aktiviteter og i mine
prædikener, så blot inviter dem til at blive
medlem af gruppen.

Gruppen er for alle medlemmer og ikke-
medlemmer, som har interesse i at følge,
hvad der sker i Aulum-Vinding-Vind
Valgmenighed.

Finn Tarpgaard

Hvad sker der i præstegården…..

Som vi tidligere har orienteret om, bli-
ver der tænkt nye tanker omkring bru-
gen af præstegården. Et underudvalg
i bestyrelsen har således været i gang
med at indrette underetagen. Tanken
er at skabe nogle fleksible rammer, der
kan rumme nogle af de kommende
arrangementer i menigheden.

Konfirmandstuen er blevet indrettet
med klaver og stole, så vi er klar til ar-
rangementer så som fællessang eller
foredrag.
Til stuen, der ligger i forlængelse med
køkkenet har vi indkøbt både bløde
møbler samt et større spisebord/ ar-
bejdsbord. Tanken er at lokalet både
vil kunne benyttes til afholdelse af div.
møder samt bruges, når der skal drik-
kes en kop kaffe i forbindelse med et
arrangement.

Det er ligeledes i dette rum, at der for-
håbentligt vil opstå nye tiltag i menig-
heden, der kan være med til at skabe
relationer på kryds og tværs mellem
os. Vi kan derfor endnu engang kun
opfordre alle til at henvende jer, hvis I
har ideer til tiltag. Vi skal huske at tænke
huset som VORES og dermed et na-
turligt samlingspunkt for det liv der
foregår i vores valgmenighed.

Overetagen er blevet indrettet med
skriveborde og det er vores hensigt
at leje lokalerne ud til folk der måtte
have brug for et mindre kontorrum.

Karin Nagskov

På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented
og tænkte, den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone,
jeg ser den aldrig mer.



Arrangementer
Aulum-Vinding-Vind

Valgmenighed

Sangeftermiddage
Sang-eftermiddage i Valgmenighedens Hus ved Finn Tarpgaard.
Vi synger fra Højskolesangbogen. Gitte Fonager sidder ved klaveret.

Onsdag den 26. maj
Onsdag den 30. juni.
Alle gange kl. 14.00-16.00.

Der er ingen tilmelding. Mød blot op.
Kaffe/te og brød kr. 25,00 pr gang.

Tur til Sydslesvig for grundtvigske
valgmenigheder
Kære  venner ud i det grundtvigske!

Grundtvigs Forums Skærum Mølle udvalg arrangerer i uge 40  altså i
tiden  4. -  8. okt. en tur til Sydslesvig
Vi skal bo i den hyggelige stationsby Læk ( Leck) på den
sydslesvigske vestkyst på Nordsee Akademi. 
Vi skal på bytur i  Flensborg, besøge Slesvigs Domkirke og meget
andet.
Turen  ledes af Asger Gyldenkærne, Bøvling og vil foregå i bus med
opsamling forskellige steder her i Vestjylland.
Der vil blive udformet en folder som sendes til jer alle med oplysning
om pris, tilmeldingsfrist  senest 15. maj mv.
 
Bedste hilsner Karen Bjerre Madsen
Holstebro Valgmenighed.



Nu når præstegården er blevet til
Valgmenighedens Hus, håber vi, at
så mange som muligt vil benytte
huset.

For at gøre stedet så
indbydende som muligt, vil vi
gerne, hvis der er en flok
frivillige, der kan tænke sig at
mødes til kaffe og rundstykker
og en hyggesnak, og bagefter
vil arbejde en times tid enten
ude eller inde.

Hver onsdag vil der være kaffe
og rundstykker kl. 9.00,
hvorefter vi hygger os med
arbejdet en times tid.
(Da vi kan sidde I hver vores rum
til kaffen, er det forsvarligt at
mødes under de nuværende
restriktioner.)

Første gang onsdag den 7.
april

Der vil naturligvis ikke være
mødepligt. Hvis man tilmelder
sig, kommer man de onsdage,
man kan. Vi går efter devisen:
„Vi når, det vi når“. Og bliver
det for meget, kan man altid
springe fra.

Tilmelding på 97 47 24 13
Finn Tarpgaard

Gult hold:
3-6 personer, som kan lide at
gøre rent og pænt indendørs.

Grønt hold:
3-6 personer, som kan lide
at ordne have, rive grus
eller slå græs.



Historisk materiale
Da jeg ryddede op i præstegården, stødte jeg på en del historisk
materiale.
Der er flere ringbind, billeder, mødereferater, eksemplarer af
kirkeblade m.m.
Jeg har samlet alt historisk materiale i det midterste rum på loftet.
Det kunne være spændende, hvis der er nogle af de ældre i
valgmenigheden, der vil bruge lidt tid på at sortere og ordne
materialet.
Måske er der også noget, der bør scannes.
Hvis I møder op nogle onsdag formiddage sammen med Grønt Hold
og Gult Hold, vil der være kaffe og rundstykker kl. 9.00.
Første gang onsdag den 7. april.
Giv lige besked til mig på 97 47 24 13.
Finn Tarpgaard

Hvad var det dog der skete?
Mit hjerte koldt og hårdt som
kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts.
Jeg tænkte: „Evigt skiltes ad
min sjæl og glæden“, da jeg sad
i vint’rens grumme done.
Nu gør min anemone,
mit hjerte atter glad.

Salen

Stuen



Højskoledag
Aulum Vinding Vind Valgmenighed

søndag den 6. juni 2021

Kl. 10.30-11.30
Gudstjeneste i Aulum kirke ved
Finn Tarpgaard

Kl. 11.45- 12.30
Frokost i Aulum Fritidscenter,
Markedspladsen 10, Aulum

Kl. 12.45 – 14.45
Foredrag og fællessang med
Birgitte Hansen „Fra Grundtvig til
Kim Larsen“.

Kl. 14.45-15.15
Kaffe

15.15-17.15
Foredrag og fællessang med Jes-
per Moesbøl om den nye Højsko-
lesangbog.

Kl. 17.15
Tak for i dag og suppe

Dagen arrangeres i samarbejde
med Aulum Højskoleforening og
Vinding-Vind Foredragsforening.

Tema:
Højskolesangbogen: Det historiske, og højskolesangbogen som

identitetsskaber og værdibærer.

Oplæg fra Birgitte Hansen:
„Fra Grundtvig til Kim Larsen“

Højskoleda-
gen begynder
med en musi-
kalsk tidsrejse
„Fra Grundt-
vig til Kim Lar-
sen“.
Det er tidlige-
re højskolefor-
stander Birgit-
te Hansen, som står for denne del af
programmet.

Vi har en stærk tradition for fællessang
i Danmark. Det har DR-pigekoret og
Phillip Faber lært os i den svære coro-
natid, hvor fællessangen på en fin
måde har været med til at skabe sam-
menhæng og fællesskabsfølelse, selv-
om vi ikke måtte forsamles. Under be-
sættelsen samledes man også om-
kring Alsangen ligesom Sønderjyder-
ne skabte sammenhold omkring de
danske sange i tiden op til genforenin-
gen i 1920.
Højskolesangbogen er et stykke kul-
turhistorie. Med fortællinger og fæl-
lessange „Fra Grundtvig til Kim Lar-
sen“ bevæger vi os igennem 100 års
Danmarkshistorie.

Birgitte Hansen

Program:

Hvad var det dog der skete? Mit
hjerte koldt og hårdt som kvarts
det smelter ved at se det den før-
ste dag i marts. Jeg tænkte: „Evigt
skiltes ad min sjæl og glæden“, da
jeg sad i vint’rens grumme done.
Nu gør min anemone, mit hjerte
atter glad.



Gennem fællessangen lærer vi vore
digtere og komponister at kende. Vi
skal synge nogle af de elskede dan-
ske sange, og høre lidt om historierne
bag.

Oplæg fra Jesper Moesbøl:
Den nye Højskolesangbog
Den 12. November
2020 udkom den
nye udgave af Høj-
skolesangbogen.
Hver gang der ud-
kommer en ny ud-
gave, udløser det
debat om ganske få
nye sange og nogle
få, der er faldet ud.
Sådan har det også været denne
gang. Men den nye udgave, er langt
mere mangfoldig, end debatten giver

udtryk af – der er 151 nye sange, og
bogen er blevet større, så den nu in-
deholder 29 flere sange.
Til højskoledagen, skal vi skifte nær-
mere bekendtskab med den nye Høj-
skolesangbog. Først og fremmest skal
vi synge nogle af de nye sange – bå-
de kendte og ukendte. Og vi skal hø-
re nærmere om hvilke overvejelser,
der ligger bag den nye udgave og
prøve at skyde os ind på, hvad der
karakteriserer den.
Til den gennemgang, har vi allieret os
med Jesper Moesbøl, som er redak-
tør af Sanghåndbogen, der indehol-
der en præsentation af alle 601 sange
i den nye Højskolesangbog. Han har
derfor løbende fulgt arbejdet med
den nye Højskolesangbog over de sid-
ste 3 år.
Jesper er tidligere højskoleforstander,
embedsmand og musiker.

Jesper Moesbøl

A: Hele dagen inkl. fuld forplejning  kr. 375,00
B: Frokost og foredrag med Birgitte Hansen og kaffe kr. 250,00
C: Kaffe - Foredrag med Jesper Moesbøl og suppe kr. 250,00

Drikkevarer betales særskilt

Tilmelding kan ske på to måder
Du kan sende en mail til praest@avv-valgmenighed.dk
Oplys om du tilmelder dig A - B eller C og antal personer for hhv. A – B eller C.
Eller du kan ringe til Finn Tarpgaard på 97 47 24 13.
Tilmelding senest den 2. juni

Betaling
Beløbet betales forud på konto nr.: 7617 - 1007891eller via
Mobil Pay 54617
Ved betaling oplys da navn og antal tilmeldte.
Kan der ikke betales ved en af de to nævnte måder, kontakt da
Finn Tarpgaard på telefon 97 47 24 13.

Aulum Højskoleforening
Vinding-Vind Foredragsforening

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed



Aulum-Vinding-Vind Valgmenig-
hed er en selvstændig menighed
indenfor Den Danske Folkekirke.
Gudstjenester, koncerter, foredrag
mv. er åben for alle interesserede,
også ikke-medlemmer.
Oplysninger om evt. medlemskab,
og hvad det indebærer, gives ved
henvendelse til formanden eller
præsten.

Læs mere om
valgmenigheden på:
www.avv-valgmenighed.dk

Følg os på:
Aulum-Vinding-Vind
Valgmenigheds venner

Meddelelser

Aftales med valgmenigheds-
præsten i god tid. Præsten
sørger for fødselsanmeldel-
sen.

Dåb

Vielse
Aftales med valgmenigheds-
præsten i god tid. Parrets dåb-
sattester og en prøvelsesat-
test, som udstedes af borgme-
sterkontoret i den kommune,
hvor én af parterne bor, sen-
des eller afleveres til valgme-
nighedspræsten.

Begravelse

Ved dåb og vielse kan det
foretages ved ind- og udgang
samt efter gudstjenesten. Ved
begravelse i god tid før
begravelsesgæsterne ankom-
mer.

Foto og video

Døde

Tidspunkt aftales først med
valgmenighedspræsten. Døds-
faldet anmeldes desuden til
begravelsesmyndigheden
(sognepræsten). Dette kan ske
via bedemand eller valgmenig-
hedspræsten.
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Niels Fenger Hald
Peder Nørkjær
Birgitte Bang Søndertoft
Mads Holck Nielsen

I 2021
Conny Jensen, Aulum

Døbte

August Wûrtz Guldborg



Autorisation
I princippet betaler du som medlem af valgmenigheden det samme i bidrag til
valgmenigheden som du ellers betaler i kirkeskat.

For at undgå, at du kommer til at betale for meget, er det klogt at forny den autorisation,
valgmenighedens forretningsfører har brug for, for at opkræve det rigtige beløb. Derfor

denne vejledning:

Vejledning
Du skal først logge dig ind i din skattemappe på Skats hjemmeside: Tast: www.skat.dk
1. Vælg: Log på, og Log på som borger.
2. Log ind med dit Nem-Id (eller tast-selv-kode). Nu kommer du ind i din personlige

skattemappe

For at oprette autorisationen skal du gøre følgende:
3. Vælg: Profil (i højre side af den øverste blå bjælke).
4. Vælg: Autorisation af rådgivere / andre
5. I feltet, hvor der står „Tast CVR-/SE-/personnummer“, indtaster du Valgmenighedens

CVR-nummer: 11233716
6. Gentag 11233716
7. Gå derefter ned ad siden, til du under overskriften „Skattemappen“ finder en linje, hvor

der står „skatteattest med indkomstoplysninger“.
8. Klik i feltet ud for“ skatteattest med indkomstoplysninger“

Herved fremkommer en dato som ligger ca. 4 år frem i tiden.
9. Gå helt ned i bunden af siden og klik på „Godkend“

Du vil herefter kunne se Adgang  givet  til: 1123 37 16 Aulum Vinding Vind Valgmenighed

Fornyelse af autorisationen:
{efter ca. 4 år fra oprettelse af autorisationen)
1. Fjern flueben ved skatteattest med indkomstoplysninger
2. Indsæt fluebenet igen ved klikke på linjen.

Herved fremkommer en ny dato ca. 5 år frem.
Du kan altid fortryde autorisationen ved at ophæve den igen under profiloplysninger.

Hvis du ønsker hjælp til ovenstående, kan du henvende dig til:
Forretningsfører
Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum
Harald@avv-valgmenighed.dk
Tlf. 23 82 40 53
Vejledningen kan også ses på www.avv-valgmenighed.dk

Enkelte af vore ældste medlemmer som ikke har netadgang/Nemid, er velkommen til at
kontakte forretningsføreren.



Plejehjemsgudstjenester:
Tirsdag 6. april kl. 10.30 Sørvad Plejehjem
Tirsdag 1. maj kl. 10.30 Sørvad Plejehjem
Tirsdag 8. juni kl. 10.30 Sørvad Plejehjem
Tirsdag 8. juni kl. 15.00 Birketoft

2. april Langfredag Vinding Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
4. april Påskedag Vind Kl. 10.30 Finn Tarpgaard

18. april 2. søndag efer påske Vinding Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
25. april 3. søndag efter påske Aulum Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
9. maj 5. søndag efter påske Vinding Kl. 10.30 Finn Tarpgaard

16. maj 6. søndag efter påske Vind Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
23. maj Pinsedag Aulum Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
6. juni 1. søndag ef. trinitatis Aulum Kl. 10.30 Finn Tarpgaard

13. juni 2. søndag ef. trinitatis Vind Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
20. juni 3. søndag ef. trinitatis Vinding Kl. 10.30 Finn Tarpgaard

Gudstjenester

Aulum - Vinding - Vind April – juni 2021

Plejehjemsgudstjenesterne er åben for alle interesserede, såvel pårørende som andre.
Finn Tarpgaard er præst, hvor ikke andet er nævnt.

Kirkebil kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer ved dagen forinden

at ringe til: Tommys Taxi, Telefon 97 47 14 00. Der betales 10 kr. til chaufføren.

Layout og tryk: www.aulumbogtryk.dk


