Hvilke muligheder har du i Klemensker ?
Nærmest ubegrænsede ☺
Byen har et dejligt naturområde, Præstemosen,
et dejligt sti-system rundt i området
en hundeluftergård oppe ved Klemensker Hallen
og ved snevejr - en skøn kælkebakke bag kroen.
Vi arbejder for et godt sammenhold i vore foreninger:
Klemensker Land- og Byforening www.klemensker.dk
herunder KLASK-projekt (område ved KlemenskerHallen)

Klemensker Idrætsforening (KIF) www.klemensker-if.dk
(badminton/fodbold/folkedans/gymnastik/hockey/motionsture/petanque,skydning)

KIF-Fitness afdeling i idrætsforeningen www.klemensker-if.dk
Klemensker Svømmebad (sommer) www.klemensker-svoemmebad.dk
Klemensker Pensionistforening (ej hjemmeside)
kontakt: formand Grethe Hansen, 56966247

Klemensker Jagtforening

www.klemenskerjagtforening.dk

Nyker-Klemensker Indre Mission

Butikker og erhverv m.m
Vi har SuperBrugsen, genbrugsbutikker, garnbutik
- - lægehus, tandlægeklinik, fysioterapeutklinik
- - børnehave, ungdomsskole
- - autoværksted, benzintank, bilpleje, byggeforretning
- - el-installatør, graveservice, maskinhandel, mejeri
- - støberi, sy-stue, tømrer, vinduespudser, vvs-installatør
- - it-salg og service, datastue 60+
- - fest/mødelokaler, bed- and breakfast
- - Klemens Kro er ved at være klar til brug igen
Vi har det hele - ellers skaffer vi hjælp til det

Lokale nyheder:
Se i Klyngeavisen, som udkommer 6 gange årligt.
I avisen er der arrangementsdatoer.
www.klynge-avisen.dk
Klemensker er med i klyngesamarbejde med Nyker, Rø & Aarsballe
se www.4-kløver-klyngen.dk eller FB

FACEBOOK:
De fleste af vores foreninger m.m. er også på facebook,
hvis du søger på Klemensker, så finder du mulighederne☺

Kontakt Hartvig Mumm 56963423

Klemensker Sogns Lokalhistorie www.klem-lokalarkiv.dk
KFUM Spejderne www.klemensker.kfumspejderne.dk
Sct. Clemens Kirke www.clemenskirke.dk
Klemensker Vandværk

www.klemenskervand.dk

Har du lyst til at gi’ en hånd - være aktiv i lokalsamfundet
eller har du brug for hjælp/oplysninger, så tag kontakt til:
Phillip Kjøller: mobil 24617769, mail: philipkjoller@hotmail.com
Irene Dunker: mobil 52179050, mail: irene.dunker@gmail.com
Irene Ingvorsen: mobil 20359006, mail: irene@klemensker-if.dk

Tilbagevendende arrangementer for alle:
Hold øje med annoncering i Klynge-Avisen og opslag i byen
Klemensker er med i klyngesamarbejde med Aarsballe-Nyker-Rø
se på www.4-kløver-klyngen.dk /og facebook 4-kløver-klyngen.

………………………………………………………
Fælles foreningsarrangementer:
Fastelavnssøndag i kirke og KIF-center
Rend og Hop dag i Præstemosen (sidste lørdag i maj)
Sct. Hans aften i Præstemosen
Løvspringstur / Løvfaldstur / Hestevognskørsel
Juletræstænding (sidste fredag i november ved SuperBrugsen)
Idrætsforeningen:
Bankospil hvermandag i KIF-centeret (for alle)
Børnedisco i KIF-centeret (tre-fire gange årligt)
Damefester/Mandefester (se annoncering)
Kræmmermarked (tre gange årligt i Hallen)
Loppemarked v/KIF-centeret (i august)
………………………………………………………………………

Kirken, Nyker-Klemensker Indre Mission, spejdere,
Pensionistforening : Se arrangementerne i Klynge-Avisen.

og omegn

VI ARBEJDER FOR:
aktivitet
sammenhold
trivsel
DER ER PLADS TIL ALLE
OGSÅ TIL DIG/JER

