DIE HERREN- Støttekoncert
Torsd. 4. febr. kl. 19.00 i Kultur- & Erhverscenter Jammerbugt
Billetter købes i forsalg på Billetsalg.dk/kirkekoncert
Billet-pris: 215 kr.
Die Herren arrangerer sammen med organisationen SKYGGEBØRN en
række kirkekoncerter i Danmark i 2020 og 2021, hvor overskuddet fra
billetindtægten går til SKYGGEBØRNs store arbejde for børn og unge i
sorg.

MORGENSANG

FÆLLESSPISNING Torsdag 13. april
Efter gudstjenesten Skærtorsdag (kl. 17.00) er
mulighed for at deltage i fællesspisning i sognegården.
Pris: 90 kr. for voksne. Tilmelding fredag 9. april
til kirkekontoret på 9824 4100

CORONA

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Mandag 24. maj ( Anden pinsedag) kl. 11.00
Fælles gudstjeneste mellem Vedsted og Aaby på
Skipper Klements Plads i Ryaa.

FÆLLESSPISNING

Søndag 30. maj kl. 9.30—16.00
Nærmere oplysninger på Kirkesiden

Kom og vær med til et par timer i hyggeligt fællesskab. Efter maden er der kaffe og fællessang.
Klokken 18.00 i sognegården.
Torsdag 28. januar
Onsdag 10 marts
Tirsdag 13. april
Pris: 90 kr.
Tilmeld senest kl. 10 dagen før på 9824 4100 eller
sms 2487 5446

Følg derfor gerne med i Kirkesiden i Lokalavisen, hvor eventuelle ændringer eller tilføjelser vil blive annonceret.
God fornøjelse og vel mødt.

Aaby kirke

www.aabykirke.dk

Tirsdag 12. januar
Tirsdag 9. februar
Tirsdag 23. marts
Tirsdag 20. april
Tirsdag 18. maj
Tirsdag 15. juni
Tirsdag 13. juli

PILGRIMSVANDRING
Pga. corona-pandemien kan der komme ændringer i programmet undervejs.

Aaby menighedsråd.

Kl. 9.30 i Aaby Kirke.
Sang skaber fællesskab. Vel mødt til en
times tid i kirken. En
god måde at starte dagen på.

KIRKE-BIL Man kan selv bestille kørsel til gudstjenester og arrangementer hos
NTs FLEXTRAFIK eller gennem kirkekontoret på tlf. 9824 4100.

ENKE-CAFÉ
Onsdag 27. januar
Onsdag 14. april
kl. 10.00 i sognegården
Enke-Café er for alle der har
mistet en ægtefælle uanset
om det er 2 måneders siden eller 5 år.

Vi mødes i Sognegården til en kop kaffe og en samtale
om det at miste. Der vil altid være et indlæg, som lægger op til samtale omkring bordet. Der er ingen tilmelding og man må gerne tage en ven/veninde med.

FELTPRÆST I MALI
Onsdag den 14. april
kl. 19.00
Sognepræst i Saltum og
Alstrup, Kristian Gram
Schjoldager fortæller
om sin udstationering
som feltpræst for de
danske FN-soldater i
Mali.

VEDSTED OG AABY
NØRKLE-KLUB
Onsdage kl. 10 - 11.30
27. januar Vedsted,
24. februar Aaby
24. marts Vedsted
28. april Aaby
Vi strikker dåbsklude, karklude til julehjælp og huer, vanter, halstørklæder t mm. il Y-mens støtteprojekt i Rumænien. Garnet og kaffen er gratis.

ORGAN-DONATION
Tirsdag 2. februar kl. 19 i Sognegården
To frivillige fra ”Dansk Center for Organdonation”
kommer og fortæller hver deres historie som hhv.
modtager af et organ og pårørende til en donor.
Dansk Center for Organdonation består af frivillige, der har modtaget et organ, har doneret et organ eller er pårørende til enten en afdød donor
eller en transplanteret. Foredraget har til hensigt,
at give større indsigt i organdonation og/eller
transplantation med udgangspunkt i historier fra
de mennesker, som har haft organdonation eller
transplantation helt tæt på.

CECILIE OG CHRISTIAN VESTERGAARD WENNERLIN
og kirkesanger ANNE SOPHIE W. DYRMOSE

PER IVERSEN
STINNE ROSSING og HENRIK KLAUSEN
sammen med VADUMKORET og JENS CHR. MELDGAARD

