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Den svære
glæde

Julebudet

3 hurtige fra
en spejder

Menighedsrådene informerer

Glade jul, dejlige jul
af Ole Steen Hansen

Sådan vil mange af os
synge de kommende
uger – også selvom
arbejdstider, syge børn
og julehandel stresser,
og vejret ikke ligner et
julekort. Men om ikke
andet, så giver salmen
en lille pause i sindet,
hvor gode minder fra
barndommens jul får den
gode stemning frem.
En pause
– for det nytter ikke at
leve i fortiden. Vi skal
holde jul i 2017 – og
den både ligner og er
anderledes end den var
for 20, 40, 60 år siden.
Dengang var der også
juletravlhed, stressede
forældre og utålmodige
børn.
Men det var jo med
de bedste hensigter: Vi
skulle have en glædelig,
dejlig jul. En hyggelig
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pause i vintermørket.
Kan julen være glad?
Nej, jul, gaver, pynt og
god mad er ikke noget i
sig selv. Man kan gennemføre alle skikke og
ritualer omkring jul og
så være lige så modløs,
ligeglad, tvær, ked af det,
som man var før – bare
lidt mere stresset.
Men man kan også aftale
med sig selv – og familien – hvordan juledagene bliver den pause i
hverdagen, man drømmer om. For vi bestemmer jo selv, hvad vi vil
leve op til.
Forventningsafstemning
kan man kalde det. Og
så kan både travlhed
og forberedelser give
mening og være med
til at give lyst og energi
til de kommende vintermåneder.

Så julen kan ikke i sig
selv være glad. Men vi
kan være glade – eller
mangle glæde.
Det, som julen kan, er at
være ramme om noget
glædeligt. Fællesskab,
god tid, god mad, gaver,
glade børn osv.
”Julens glæde”
I min barndom fik vi
besøg af ”Julens Glæde”
flere gange om året. Det
var en dame, der året
igennem kom og hentede et lille beløb hos min
mor. Så fik mor nogle
små sparermærker, som
hun satte ind i et lille
hæfte. I december blev
opsparingen så udbetalt.
Det var med til at give
lidt ekstra glæde i juledagene, for fars løn rakte
sjældent til mere end det
daglige.

Opdag det skjulte

Måske træder det
tydeligere frem, hvis du
i et stille øjeblik sætter
dig og kigger roligt på
træet, lysene, hjerterne,
englene. Så kan det gå
hen og blive til ”Paradisgrønt” i din fantasi.

Det gav en himmelsk lyd
i deres liv – sikkert blandet med fårenes brægen.

Højdepunktet

Englene på himlen sang,
at barnet Jesus er som en
åben dør til vores himmelske far.
Julens lyd er himlens
lyd – og igen kan man i
juledagene ved lejlighed
lukke øjnene og glæde
sig over alle julens lyde
– legende børn, snakkende gæster, skramlende
porcelæn og bestik, høj
musik osv.
Om et par dage er der
ro igen. Men lige nu kan
man vælge at høre alle
lydene som en del af
englenes sang. For så
er vi jo en del af det
englekor, der synger om
julens glæde – at Jesus
kom med Paradis-grønt.

”Hellig sang
med himmelsk lyd.
Det er englene,
hyrderne så,
dengang Herren
i krybben lå,”
”Herren” med stort H
betyder Gud. Han havde
gennem århundreder
forberedt sig på at blive
som os og komme til
vores verden.
De forberedelser nåede
deres højdepunkt den
nat.
Midt i deres arbejde med
at passe dyrene gik det
op for hyrderne, at Gud
var hos dem i den kolde,
mørke og sikkert trist nat.

”Engle sjunge
om barnet så smukt,
han har Himmerigs
dør oplukt,”

”Engle dale ned i skjul!
Hid de flyve med
Paradis-grønt,
hvor de se,
hvad for Gud er kønt,
lønlig iblandt os de gå”
Englene kommer med
”Paradis-grønt”. Måske
opdager vi det ikke
lige. Men det er en af
de historier, det grønne
juletræ fortæller. En
”gren af livets træ” som
vi synger i en af de andre
julesalmer. Det er bare
ikke altid, det giver sig
selv midt i festlighederne,
for englene går ”lønligt
iblandt os:”
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Forberedelse
På den måde forberedte
mor gennem lang tid
årets store dag, men vi
bemærkede det næsten ikke – bortset fra at
”Juledamen” kom på sin
gamle cykel med sparrermærkerne.
Og jo, selvfølgelig
mærkede vi også hele
december den traditionelle juleforberedelse
med rengøring, bagning,
juledekorationer, købe
gaver osv.
Det er egentlig også det,
vi synger om i ”Glade jul,
dejlige jul”. Julens glæde
kommer af, at Gud har
forberedt den.
Det gjorde han gennem
lang tid – og så med fuld
musik, da dagen kom.
I hvert fald for de hyrder
på marken, der hørte det
store englekor.
Men siden er det
foregået mere i skjul.

Tema: Juleglæde

Den svære glæde
af Frans R. Andersson
Glæde er en god ting.
Det kan vi alle sammen
blive enige om. Især til
jul er den nærmest et
kendetegn, også ved
det vi hører i kirken.
Evangeliet, det er jo det
glædelige budskab, men
alligevel skal vi passe på
med at tro, at glæden
er svaret på det hele, for
glæden er ikke altid så
lige til.
Glæden kan nemlig
også skabe afstand, særligt for mennesker, der
synes at glæden er langt
væk, og det oplever vi
jo alle sammen i forskellige perioder. Når man
har det sådan, at man
slet ikke synes, man
har noget at glæde sig
over, så kan det være
ubehageligt at deltage i
en sammenhæng, hvor
man forventes at være
glad. Det tror jeg, alle
mennesker vil kunne
genkende.
Fællesskab der bærer
Kirken, dens fællesskab
og dens budskab skulle
gerne være til for netop
alle de mennesker, der
af den ene eller den
anden grund, synes livet
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er svært. Det var det
som Jesus prædikede og
viste med sit liv, at Guds
kærlighed går ud til de
allermindste og allermest
forhutlede i denne verden. Ikke til dem, der kan
det hele og har masser at
glæde sig over.
I kirken er det derfor altid en balancegang med
glæden. Evangeliet giver
jo masser at glæde sig
over, men glæden er for
den enkelte at finde, ikke
en man skal påduttes.
Det skal, kan man sige,
ikke gives i glæde, men
til glæde. Det er ikke det
glade budskab, men det
glædelige budskab.
Bliver det ikke en smule
for trist, vil nogen måske
spørge. Måske, men hvis
vi skal holde fast i, at det
at være en kristen kirke
bygger på næstekærlighed, så kan vi ikke
være glade, så længe vi
har mennesker omkring os, der er fanget
i ulykke. I kærligheden
går tanken lige så meget
til min næstes ulykke
som den går til min
egen lykke. Ansvaret for
vor næste betyder, at

vi må holde igen med
glæden, også selvom
det kan være svært.
Eventyr
eller virkelighed
Jeg husker særligt en juleaften, da jeg var barn.
Vi gik næsten aldrig i
kirke i min familie, heller ikke juleaften. Men
denne juleaften var vi
på vej hjem fra kirke, og
vi gik sammen med naboen, der vist var ligeså
sjældent gæst i kirken
som os.
Jeg husker ikke noget fra
selve kirken. Det eneste
jeg egentlig husker er, at
naboen var virkelig sur;
sur på præsten over ”at
det skulle være så trist.
Det kunne man ikke
tillade sig! Og slet ikke
overfor børnene!” Som
jeg husker det, syntes
jeg nu vist, det var fint
nok.
Jeg tror ikke, så meget
har ændret sig. Vi kommer stadig juleaften for
at få eventyret. Men
evangeliet skulle gerne
vende os om, væk fra
eventyret ud mod virkeligheden, det hvor livet
ikke altid er så let.

Julebudet – nu igen!
Julebudet til dem, der
bygge
her i mørket og dødens
skygge
”Julebudet” hedder den
salme, som jeg hvert
år vælger til de juleaftensgudstjenester, jeg
forestår. Det er nr. 129
i salmebogen. Den vil
også blive sunget ved
mine gudstjenester den
kommende juleaften.
Ikke fordi det er den
allermest kendte julesalme, for det er det ikke.
Heller ikke fordi den er
let at synge – nærmest
tværtimod!
Jeg vælger den, fordi
den så stærkt taler om
glæden til netop dem,
der har svært ved at være
glade. Og dem er der
mange af.

Lys, trøst og varme
Julebudet er det lys, der
ikke bukker under for trist
decembermørke. Julebu-

det er mild trøst mellem
grave. Og det er Gud
Faders varme ånde ind i
en verden, som er blevet
kold og forladt.
Verden er gået af lave
De fleste af os kan huske,
at verden engang var
meget bedre. Det var
før tvangsauktionen, før
skilsmissen / fyringen /
dødsfaldet. Det var før
vi blev uvenner eller før
børnene flyttede…
Nu er verden gået af
lave, og vi har en stærk
fornemmelse af, at sådan
burde det ikke være –
selv om verden faktisk
har været af lave lige
siden Adam og Eva.
Længslen efter det
tabte paradis
At tænke tilbage på de
gode gamle dage, før
alting gik
i uorden,
er ikke kun
nostalgi og
sentimentale
drømme. Det
bunder også
i den livsrealitet, som
hviler over
menneskelivet: Verden er
ikke (længere)
et paradis.
Noget er gået
galt. Bibelens
fortælling om
Adam og Eva
og syndefaldet er muligvis ikke historisk korrekt. Til gengæld
taler den særdeles sandt

og realistisk om hvert
eneste menneskes liv:
Der er sket noget. Vi har
mistet glæden og ødslet
livet bort i et syndefald
(eller to eller fem…)
Derfor ligger længslen i os. Længslen
efter det tabte paradis.
Somme tider forklædt
som længslen efter ”de
gode gamle dage” eller
barndommens uskyld og
ungdommens idealisme.
Tavlen er visket ren
Julens budskab om
frelseren, der blev født
til hele verdens glæde,
er netop svar på den
længsel. Det er en ny
begyndelse. Gud har
visket tavlen ren. Vil vi tro
det, så kan vi blive som
børn igen og vokse op
sammen med barnet i
krybben til et nyt liv i tro,
håb og kærlighed.
Til jul får vi lov at begynde forfra.
Løft dit hoved
Der er født os en frelser.
Det giver mod til at
kæmpe vore kampe.
Det giver også fred til
at vente og håbe. Guds
fuldendelse er på vej, og
livet rækkes os som en
gave hver ny morgen.
Favn kun trøstig,
hvad Gud har givet.
Løft dit hoved
og tak for livet!
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Af Benthe K. Jeppesen

Vedsted 10.15 Hansen
Aaby 19.30 Hansen
De ni læsninger, Aamus-koret, kirkens ungdomskor og sognekor synger for på salmerne og en række lokale læser teksterne
fra Bibelen

10. december 2. søndag i advent

7. december Spaghetti-gudstjeneste
Aaby kl. 17.00
Derefter spisning i sognegården. Tilmeld til
spisning senest dagen før på 2487 5446

6. december kl. 19.30 Vedsted
Adventskoncert med kor fra Vor Frelser
kirke, Aalborg

5. december kl. 14.30 Aaby sognegård
Adventshygge for ældre. Kaffe, korsang,
banko, og oplæsning med tidligere kirkesanger Ole Stevns

Vedsted 10.15 Jeppesen
Aaby10.15 Andersson

7. januar 1.s.e. Helligtrekonger

1. januar Nytårsdag
Vedsted 14.30 Andersson
Aaby 16.30 Andersson
Musikgudstjenester med Ide Bylin Bundgaard på fløjte og Doris Kjærgaard på orgel. Derefter ønsker vi hinanden godt nytår
i sognegårdene

31. december Julesøndag/Nytårsaften
Aaby 23.00 Hansen
Vedsted kører til Aaby

26. december 2. juledag
Vedsted 10.15 Jeppesen
Aaby kører til Vedsted

25. december Juledag
Vedsted 10.15 Jeppesen
Aaby 10.15 Hansen

24. december Juleaften
Aaby 9.30 Andersson (Børnegudstjeneste)
Aaby 12.00 Andersson
Aaby 13.30 Jeppesen
Aaby 15.00 Hansen
Vedsted 15.30 Jeppesen
Aaby 16.30 Hansen

4. december Ulvetime
Vedsted kl. 17.00
Efter gudstjenesten er der spisning i sognegården. Tilmeld til spisning senest dagen
før på 2144 3719 eller 2533 0920

5. december kl. 14.30 Vedsted
Adventshygge for ældre. Kaffe, banko og
mørkning i præstegården

17. december 3. søndag i advent
Vedsted 10.15 Jeppesen
Aaby 10.15 Andersson

3. december 1. søndag i advent
Aaby 10.15 Hansen
Vedsted 10.15 Jeppesen

Salmestafetten i Aaby kirke med
Eva og Christian Mejdahl

6. februar kl. 19.30 Aaby

Vedsted 9.00 Hansen
Aaby 10.15 Hansen

4. februar Seksagesima

30. januar kl. 10.00 Vedsted
Vi strikker dåbsklude. Kan du lide at strikke,
kan du være med til at strikke små klude
til brug ved dåb. Kirkerne betaler garn og
opskrifter

28. januar Septuagesima
Vedsted 19.00 Jeppesen (kyndelmisse)
Aaby 10.15 Jeppe

21. januar Sidste s. e. Helligtrekonger
Vedsted 10.15 Jeppesen
Aaby 10.15 Hansen

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I AABY KIRKE OG VEDSTED KIRKE

Tag ud og hæng op

14. december kl. 9.30 Aaby
Morgensang i sognegården.
Derefter kaffe og hyggeligt
samvær.

13. december kl. 19.30 Aaby
Julekoncert og Lucia-optog med Mette
Nielsen på harpe. Aaby kirkes ungdomskor
under ledelse af Doris Kjærgaard.

18. januar kl. 9.30 Aaby
Morgensang i sognegården.
Derefter kaffe og fællessang.

17. januar kl. 19.30 Gjøl
Salmestafetten i Gjøl kirke
med sognepræst Pernille Vigsø Baggesen

16. januar kl. 18.00 Vedsted
Herreværelset. ”Borgmester i Mariagerfjord
og formand for de nordjyske kommuner,
Hans Chr. Maarup, Arden, fortæller fra sit
liv, herunder sit møde med kongehuset.
Kom og nyd samvær med andre mænd.
Spisning 100 kr. Tilm.: SMS 4037 9549

14. januar 2.s.e. Helligtrekonger
Vedsted 9.00 Hansen
Aaby 10.15 Hansen

11. januar kl. 9.30 Vedsted
Formiddagskaffe og sang
i Vedsted sognegård

Vedsted 10.15 Jeppesen
Rytmisk gudstjeneste, derefter tøndeslagning, kakao og kaffe i sognegården
Aaby 10.15 Andersson
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning,
kakao og kaffe i sognegården

11. februar Fastelavnssøndag

Tre hurtige
til en spejder-forældre
Kirkelige foreninger

Interview med Karina Hansen

Karina, I har tre børn, der går til spejder – hvorfor gør de
egentlig det?
De går til spejder, fordi de elsker udeliv, og det er der
rigtig meget af hos KFUM-spejderne i Aabybro. De
elsker også at lære om alle de ting, som man kan bruge
naturen til; og så nyder de kammeratskabet, hvor alle
har noget at byde ind med. Og endelig elsker de at gå
til spejder, fordi man kan tage nogle seje mærker og
sige til sig selv: jeg klarede det!
Hvilke værdier vil I gerne, at børnene lærer til spejder?
Jeg bliver glad, når de kommer fra et møde eller en lejr
og stolte fortæller om, at netop deres gruppe klarede
en opgave flot, fordi de var gode til at samarbejde.
Jeg synes, at det er vigtigt, at de lærer, at som spejder
holder vi sammen og sørger for, at alle er med i gruppen.
Hvad betyder ”spejderiet” for jer som familie?
Vi støtter op om spejderlivet, hvis der er brug for hjælp
til noget. Vi var f.eks. med som køkkenhjælp på gruppelejren. Det var en fornøjelse at se, hvordan børnene
hyggede sig på tværs af alder og gik til weekendens
udfordringer med godt humør – og at se, hvor engagerede alle lederne var og se, hvilke sjove aktiviteter
de havde fundet på.

FDF AabyVedsted
Sted: Torngårdsvej,
Aabybro
Kredsledere: Else Ring
Madsen 40 74 74 32
& Anne Mette Reiche
22 38 83 73
facebook fdf Aaby-Vedsted

KFUM-spejderne,
Aabybro gruppe
Sted: Spejderhytten,
Åstrupvej 4
Gruppeleder: Peer
Nielsen 98 24 43 96
www.spejderneaabybro.dk

KFUM og KFUK
i Aabybro
Sted: Aaby Sognegård
Kirkevej 21
Formand: Verner
Thomsen 81 51 18 10
www.aabybro.kfum-kfuk.dk

Indre Mission
i Aabybro
Sted: Missionshuset,
Kirkevej 9
Formand: Tage Sørensen
98 24 41 49

Y’s Men’s Club
Sted: Aaby Sognegård
Præsident:
Kirsten Haese
29 26 20 09
www.ysmen.dk

MandagsCafé
Sted: Vedsted Sognegård, Hjorthsvej 12
Leder:
Jytte Haven Nørgård
25 33 09 20
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Hvad laver konfirmanderne for tiden?

Infoside

Som konfirmand skal man
blandt andet lære om
dåb og nadver. Så kan
det være godt, hvis man i
fred og ro med vennerne
kan studere nadverbrødet
og smage på altervinen
og stille alle de ”dumme”
spørgsmål. Så kan man
bedre være naturlig og afslappet, næste gang man
skal deltage i nadveren
ved en gudstjeneste.

Navne
Døbte 27. august 2017 - 17. november 2017
Julius Karlo Kirch Præstegaard
Ebbe Werner Nørgaard
Emilie Hostrup-Mortensen
Mille Kirkeby Poulsen
Ellie Anna Svane Sørensen
Tristan Mygind Langberg
Karen Stentoft Thøgersen
August Dalsgaard Jacobsen
Amanda Meinhardt Christiansen
Nohr Sixhøi Rosdahl Pedersen
Lukas Thykjær Madsen
Liv Karoline Jensen
Jonas Berg Christiansen
Alba Neve Rohde Christiansen
Signe Fuglsang Fonager
Huxi Lund Leed
Felix Visti Schrøder
Per Skovgaard Krabbe
Nynne-May Lundstrøm Grønhøj
Liva Ørbæk Langgaard
Valentin Wammen Rathmann
August Hilding Gjerlev
Aya Fredsgaard Jensen
Ida Østergaard Godiksen
Ella Rosa Svane Bjerregaard

27.08.2017 Aaby
02.09.2017 Aaby
02.09.2017 Aaby
02.09.2017 Aaby
02.09.2017 Aaby
03.09.2017 Aaby
17.09.2017 Aaby
17.09.2017 Aaby
24.09.2017 Aaby
01.10.2017 Aaby
07.10.2017 Aaby
07.10.2017 Aaby
15.10.2017 Aaby
15.10.2017 Aaby
22.10.2017 Aaby
22.10.2017 Aaby
28.10.2017 Vedsted
29.10.2017 Aaby
29.10.2017 Vedsted
04.11.2017 Aaby
04.11.2017 Aaby
05.11.2017 Vedsted
12.11.2017 Aaby
12.11.2017 Aaby
12.11.2017 Aaby

Bisættelser og begravelser 22. august 2017 -–
17. november 2017
(dødsdato og begravelsessted)
Lisse Olesen
22.08.2017 Brovst
Inga Elise Thomsen
23.08.2017 Aaby
Tove Søborg Thomsen
27.08.2017 Aaby
Poul Tranum
28.08.2017 Aaby
Tage Østergaard
02.09.2017 Aaby
Bent Christensen
03.09.2017 Aaby
Esther Karoline Jeppesen
17.09.2017 Biersted
Inger Søgaard Jensen
19.09.2017 Aaby
Lisbeth Bruun Larsen
23.09.2017 Aaby
John Helweg Sørensen
04.10.2017 Aaby
Jørgen Larsen
06.10.2017 Vedsted
Herdis Amalie Bie Jørgensen
06.10.2017 Aaby
Bente Bang
15.10.2017 Aaby
Inger Jacobine Hansen
17.10.2017 Vedsted
Kirsten Margrethe Hansen
30.10.2017 Aaby
Holger Nielsen
02.11.2017 Brovst
Malthe Bro Nielsen
03.11.2017 Aaby
Poul Christian Pedersen
03.11.2017
Østre Kapel, Aalborg
Markus Tylak
08.11.2017 Aaby
Erik Andersen
11.11.2017 Aaby

Vielser og velsignelser 26. august 2017 – 17. november 2017
Mie Pedersen Kristensen og Søren Kristensen		
26.08.2017
Aaby
Lonni Mortensen og Peter Hostrup			
02.09.2017
Aaby
Lotte Lynge Nielsen og Søren Lynge Nielsen		
09.09.2017
Aaby
Michelle Diana Stendahl og Jimmie Lundin		
09.09.2017
Aaby
Camilla Eske Holm og Thomas Holm		
09.09.2017
Aaby
Astrid Marianne Andersen og Flemming Kirk
16.09.2017
Vedsted
Charlotte og Lars Espersen Einsbor			
11.11.2017
Aaby

kirke og sogn • 9

Hvor henvender man sig?
Aaby-Vedsted kirkekontor, 9824 4100
Kordegne Birgit Aagaard og
Betina Tidemann Jensen

Kirkevej 21 9440 Aabybro - aaby.sogn@km.dk
vedsted.sognjammerbugt@km.dk
Åbent hverdage kl. 9 - 13 samt efter aftale.

Kirkelig vejviser

Sognepræst Ole Steen Hansen, 9824 1100
Kirkevej 23, 9440 Aabybro - osh@km.dk
Træffes ikke mandag

Sognepræst Benthe Kleon Jeppesen,

2144 3719 Hjortsvej 12, Birkelse, 9440 Aabybro bekj@km.dk, Træffes ikke mandag

Sognepræst Frans Rossing Andersson,
4018 8811 - Spinderensvej 3, 9000 Aalborg

fra@km.dk - Træffes ikke mandag

Sognemedhjælper i Aaby, 2487 5446
Inge Lise Reiche

ilr@aabykirke.dk

Aaby Kirkegårdskontor, 9824 4100
Kirkegårdsleder Gert Lauritsen
Åbent mandag - fredag kl. 10-11
kirkegaard@aabykirke.dk

Vedsted kirkegårdskontor, 2361 4519

Graver Gitte Klemmensen
Åbent tirsdag - fredag kl. 10-11 (fri mandag)
vedstedkirkegaard@mail.dk

Organist Doris Kjærgaard, 5115 6029
Aaby Kirkes børne- og ungdomskor
organist@aabykirke.dk

Aaby Menighedsråd
Formand Tina Stenfeldt, 2694 6129
menighedsraad@aabykirke.dk

Vedsted Menighedsråd
Formand Mogens Nørgård, 4037 9549,

8401@sogn.dk

Redaktionen af dette blad: Ole Steen Hansen, Benthe Kleon Jeppesen, Frans Rossing Andersson, Lillian Christensen, Inge Lise Reiche, Ellinor Andersen Tryk: Aabybro Bogtrykkeri
Deadline for næste nummer af Kirke & Sogn 8. januar 2018

Plejehjemsgudstjenester

AABY MISSIONSHUS
kl. 19.30

Birkelse Plejecenter
(onsdage kl. 10.00)
06.12 Andersson
24.12 Jeppesen
03.01 Jeppesen (A)
17.01 Krogsgaard
31.01 Hansen (A)
14.02 Winkel

29. december Julefest.
Tale v. Mogens Nørgaard,
Birkelse

Aabybro Plejehjem
(tirsdage kl. 10.15)
05.12 Andersson (A)
i kirken
24.12 Hansen
02.01 Jeppesen (A)
16.01 Krogsgaard
30.01 Hansen (A)
13.02 Winkel

julemarked
fred. d. 1. dec. 18 - 20
lørd. d. 2. dec. 10 - 13
FDF Aaby-Vedsted
Torngårdsvej 16, 9440 Aabybro
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9. januar Bedemøde i missionshuset. Tale v. Anders
Hyldgaard, Pandrup
17. januar Møde v. missionær
Preben Hansen, Aalborg
Lørdag 3. februar kl. 9.00
Bibeldag
v. efterskolelærer Flemming
Kousholt, Fjellerup.
14. februar kl. 18.00 Mad og
film ”De uskyldige”

Kirkeblad
Af sparehensyn udkommer kirkebladet
4 gange årligt mod
tidligere 5 gange.
Forsidebillede
Til spaghettigudstjenesten 2. november slog deltagerne
hjerter op på en dør.
På den måde blev
500 året for Reformationen slået fast i
Aaby kirke

Vedsteds ansatte og menighedsråd
har været på tur b.la. til krematoriet i Hjørring

Som optakt til spaghettigudstjenesten gik
75 personer i fakkeloptog
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Kirsten rationer i forbin
lave deko dækningen
med gran

Vi strikker dåbsklude
Landet over har kirker taget den nye trend op med
at strikke dåbsklude. Det gør vi også nu i Vedsted og
Aaby, så dåbsbørn og deres familier kan få et minde
om dåben fra kirken.
Vi laver det som et fælles projekt mellem de to sogne.
Tanken er, at vi kan mødes en gang om måneden for
hyggens skyld, men at man bare stikker løs derhjemme. Vi mødes første gang i Vedsted sognegård
tirsdag 30. januar kl. 10.
Opskrifter og garn udleveres ved henvendelse til
sognemedhjælper Inge Lise Reiche på 2487 5446.
Har du lyst til at være med, så ring eller mød op
første gang
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Gilmt fra sognet
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Besparelser på
Vedsted Kirkegård
Af Mogens Nørgård
På grund af faldende
indtægter på kirkegården bliver det fremover
nødvendigt med nogle
stramninger i kirkegårdsdriften.
Granpynten på gravstederne har indtil nu skullet
fjernes inden påske,
men menighedsrådet
har besluttet, at det er
tilstrækkeligt, hvis det er
gjort inden 15. april.
Desuden skal rengøringsog serveringsopgaver i
sognegården fra nytår
varetages af kirkegårdens
personale.
Derfor siger vi fra nytår farvel og tak for
samarbejdet til Kristine
Ottesen som husmor
i sognegården og til
rengøringsfirmaet
Svanen.

Kirkesanger fratrådt
Af Tina Stenfeldt
Det er med beklagelse
at måtte meddele at
vores kirkesanger i Aaby,
Annette Bo Nielsen,
har ønsket at søge nye
udfordringer, og hendes
sidste tjeneste var den
12. november 2017.
Annette har fyldt vores
kirke med sang af meget
flot kvalitet i fem år, hvor
hun både har sunget for
og sunget flotte soloer.
Hun har altid været en
varm kirkevært, der
sørgede for, at alle, der
kom i kirken, følte sig set
og velkomne. Alle, der
har samarbejdet med
Annette, kommer til at
savne hende. Vi ønsker
hende alt muligt held og
lykke fremover.
Menighedsrådsmøder
i sognegårdene
Datoerne oplyses senere
- se opslag i våbenhusene eller på hjemmesiderne

Julehjælp

For økonomisk trængte er der mulighed for at søge
om julehjælp hos kirken.
For Aaby Sogn:
Ole Steen Hansen (tlf. 9824 1100 email osh@km.dk)
Ansøgning inden 9. december.
For Vedsted Sogn:
Benthe Kleon Jeppesen
(tlf. 2144 3719 email bekj@km.dk).
Ansøgning ved henvendelse til præsten.
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Ændringer omkring
sognegården i Aaby
Der har været et ønske om at modernisere
områderne omkring
sognegården og gøre
pasningen mindre tidskrævende. Derfor er der
blevet fjernet planter og
hække og lavet ændringer i flisebelægningen.
Den overraskende positive effekt ved at fjerne
de gamle planter har
været, at kigget mellem kirke og sognegård
fremstår tydeligere. Der
er sået græs ved flagstangen, og der bliver
plantet en lav bøgehæk i
midten for at samle dette
areal med bøgehækkene
overfor på hjørnet af
Hovensvej. Senere vil der
blive placeret en bænk
i hækken, så man kan
sætte sig og nyde udsigten op mod vores flotte
kirke. Plænen foran huset
forbliver åben, så der er
plads til leg, når vores
mange korbørn, minikonfirmander og konfirmander har brug for at
boltre sig lidt. Der bliver
sat et ekstra cykelstativ
op, og flisebelægningen
bliver stille og roligt lavet
færdigt.
Det meste af arbejdet er
og bliver udført af frivillige, og jeg vil gerne på
vegne af hele rådet takke
de frivillige, der har lagt
tid og kræfter i arbejdet.
Det havde slet ikke været
muligt uden jeres hjælp.

