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Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne

Nye
konfirmander

Støtte til
familier

At være
frivillig

Menighedsrådene informerer

Menighedsmøde
i Aaby sognegård
Torsdag den 14. september
kl. 19.00 til 21.00.
Aaby menighedsråd indbyder til den
årlige orientering om rådets arbejde
og planer. Formand Tina Stenfeldt,
kasserer Brian Christensen og kirkeværge Jens Dige vil give et indblik i de
mange forskellige opgaver, som er på
menighedsrådets dagsorden.
• Tilbageblik over året ved
formanden.
• Kapellet (Det Scheelske Kapel) –
fortid, nutid og fremtid ved
formanden.
• Et overblik over økonomien ved
kassereren.
• Orientering om udviklingsplanen
på kirkegården ved kirkeværgen.
Vi slutter med en kop kaffe.
Vi glæder os til at se jer.

Om forsidefotoet

Kirkefrokost
og orientering i
Vedsted Sognegård
Søndag den 10. september
kl. 11.15.
En gang om året er menighedsrådet
forpligtet på at orientere menigheden
om rådets arbejde, økonomi og fremtidsplaner.
Vedsted Menighedsråd inviterer derfor
til menighedsmøde søndag den 10.
sept. umiddelbart efter
gudstjenesten kl. 10.15.
Her vil der være
kirkefrokost (tærte, salat,
brød og ost)
samt orientering
fra menighedsrådet.

Seks hold konfirmander er nu begyndt på forberedelsen til konfirmationen i foråret.
Et hold fra Vedsted Friskole, et hold fra Aabybro Friskole og fire hold fra Aabybro
skole.
De er blevet budt velkommen ved gudstjenester d. 20. og 27. august sammen med
deres forældre. Her har de fået overrakt den Bibel, de skal bruge i undervisningen.
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Folkekirkens Familiestøtte blev etableret som et udviklingsprojekt i januar 2016, og siden
er 106 sogne ud over landet blevet en del af projektet.
Folkekirkens Familiestøtte er et tilbud til alle provstier og menigheds-råd i hele landet,
der ønsker at opprioritere det diakonale arbejde og gøre næstekærlighed konkret som
støttetilbud til sognets familier.
I foråret 2016 besluttede alle sogne i Jammerbugt at gå ind i projektet som en fælles
provsti-opgave. I august 2016 blev Jens Sørensen ansat som koordinator for Familiestøtten her i Jammerbugt.
Projektets "to ben"
I dette kirkeblad vil vi sætte fokus på projektets ’to ben’. For det første det, at trængte
børnefamilier kan få støtte igennem kirken. Og for det andet det, at kirken, dvs. ganske
almindelige mennesker, påtager sig en frivillige hjælper-opgave. Med andre ord at vi som
medmennesker tager den diakonale opgave på os, som har været en grundpille i den
kristne kirke helt fra kirkens begyndelse.
Svære perioder
De fleste forældre oplever perioder,
hvor det er svært at være gode forældre. Det kan for eksempel skyldes
sygdom, skilsmisse, dødsfald eller
livsomstændighederne i øvrigt.
Folkekirkens Familiestøtte tilbyder
hjælp til børnefamilier uafhængigt af
uddannelse, alder, sociale forhold eller
politiske og religiøse overbevisninger.
Ønsket er at øge trivslen i hjemmet
gennem støtte fra frivillige og gennem kurser for forældrene.

Bliv frivillig
Folkekirkens Familiestøtte ønsker at
hjælpe familier med børn i forskellige
aldre og med forskellige udfordringer.
Der er derfor brug for mange forskellige frivillige, både mænd og kvinder, til
at støtte forældre i de udfordringer, de
møder i dagligdagen.
Har du lyst til at gøre en forskel for en
børnefamilie?
Er du god til at lytte?
Kan du tale med forældre om udfordringerne i en børnefamilie?
Så er det måske nu du skal overveje
at blive frivillige i Folkekirkens
Familiestøtte.
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Folkekirkens Familiestøtte
Støtten ydes til forældre
ved hjælp af frivillige. De
frivillige er godkendt af
lederen af Folkekirkens
Familiestøtte og kommer i familiens hjem.
Her er deres opgave at
støtte forældrene i de
udfordringer, de ønsker hjælp til. Derudover
tilbydes kommunikationskurser for par og
samarbejdskurser for
skilte forældre.
Målet med hjælpen er,
at børn skal trives i deres
hjem, og her er forældrenes rolle afgørende.
Baggrund
Der er mange undersøgelser, der viser, at en
stor gruppe børn ikke
trives. En undersøgelse
af børn og unges trivsel
fra SFI (Det Nationale
Forskningscenter for
Velfærd) fra 2014 viser
bl.a.:
28% af børn og unge har
søvnproblemer
27% af børn og unge har
hovedpine ugentligt
35% af unge kvinder
på 19 år har været til
psykolog og føler sig ofte
bekymrede eller angste
Det offentlige system
tager sig af de familier,
der har alvorlige trivselsproblemer.
Men tidligere hjælp og
støtte vil ofte kunne løse
nogle problemer inden
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de vokser sig for store,
og det vil være en meget
stor fordel for familierne
og for samfundet.
Derfor har forældre nu
mulighed for at modtage
støtte fra Folkekirkens
Familiestøtte.
Det kan være forældre
der:

Forankring i
folkekirken
Næstekærlighed er en
del af Folkekirkens DNA,
og der er historisk tradition for, at folkekirken
gennem diakonalt arbejde tilbyder sin hjælp til
borgere, der har brug for
hjælp.

savner en at tale med om
udfordringerne i dagligdagen

Samtidig er folkekirken
med sine 2400 sogne
tilstede overalt i landet
og har dermed mulighed
for at tilbyde sin støtte
til mange børnefamilier.
Derfor er Folkekirkens
Familiestøtte udviklet i og
forankret i Folkekirken.

gerne vil have lidt støtte
til at skabe forandringer
i dagligdagen mellem
forældrene indbyrdes eller
mellem forældre og børn
gerne vil have struktureret
dagligdagen på en anden
måde
ønsker støtte i øvrigt til
at lave ændringer i dagligdagen

Af Jens Sørensen, Familiestøtten i Jammerbugt
De enkelte medlemmer
i menighedsrådet kan
støtte projektet ved at
hjælpe med at finde frivillige og ved at fortælle
om projektet til deres
netværk. Det vil være en
uvurderlig hjælp.
Endvidere kan man også
fortælle familier, der har
Folkekirkens Familiestøtte
behov for støtte, at de
i Jammerbugt Provsti har
kan kontakte eller blive
eksisteret siden august
kontaktet af Familiestøt2016. ”Jammerbugt
ten.
Provsti” svarer til JamI mange menighedsråd
merbugt kommune.
er der en kontaktperson,
Her er en lille status på,
hvordan det første år er
gået.

som jeg vil indkalde til
møde en eller to gange
årligt for at udvikle Familiestøtten.
Lige nu er der tilknyttet
25 familier i ordningen,
og der er 15 frivillige.
Mere information
Hvis du ønsker yderligere information kan du
kontakte: Koordinator,
Jens Sørensen på telefon
2134 5401,
eller e-mail: jso@km.dk

Mange besøg
Som koordinator har jeg
besøgt mange skoler,
børnehaver, kommunale
forvaltninger og foreninger for at fortælle om de
muligheder, der er for at
samarbejde med Familiestøtten. Jeg er blevet
modtaget meget fint alle
steder og har allerede et
godt samarbejde i gang
med skoler og sundhedsplejen.
Jeg har også besøgt de
fleste af menighedsrådene i Jammerbugt
Provsti for at redegøre for
arbejdet. I den forbindelse er jeg ofte stødt på
spørgsmålet:
”Hvad er menighedsrådets rolle i Folkekirkens
Familiestøtte? ”
Svaret er, at menighedsrådene i provstiet er
rygraden og baglandet i
Familiestøtten.
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At være frivillig
Af Ellen Cortes

Ellen Cortes fra Gøttrup er
frivillig i Folkekirkens Familiestøtte. Hun bruger lige
nu et par timer hver uge
på at være en slags reservebedstemor, som hun
kalder det, i en familie, der
består af en enlig mor og
hendes 14-årige datter.
At være der
Det handler ganske
enkelt om at være der. At
lytte, være nærværende
og interesseret som
medmenneske. Og at
være den, de kan betro
sig til og snakke med om
de ting, de ellers ikke har
nogen at tale med om.

Socialt ansvar
Jeg meldte mig som frivillig, fordi jeg mener, at
familiestøtte er en oplagt
opgave for folkekirken at
gå ind i.
Min mand var præst, så
jeg er selvfølgelig vant
til at komme i de kirkelige kredse. Men det har
tit slået mig, at vi som
folkekirke burde tage
et større socialt ansvar.
Vi hører om næstekærlighedens budskab i
kirken hver søndag, men
den skal jo også udleves.
Og rundt om i menighederne har vi netop et
stort lokalkendskab og
ved godt, hvilke familier
der har det lidt svært.
Her kan folkekirken godt
gøre en forskel.
Som frivillig må vi ikke gå
ind i opgaver, der kræver
professionel behandling.
Her har vi pligt til at
sende opgaven videre.

Det kristne værdisæt
Og jeg kunne heller
aldrig finde på at missionere. Men jeg kommer
med et kristent værdisæt,
som jeg tror kan gøre en
forskel. Folk møder for
eksempel et menneske,
der bruger venlige ord
og altid har øjenkontakt,
og som ikke bander.
Derfor udvikler der sig
efterhånden også en tillid
imellem den frivillige og
familien, og selvom du
måske ikke ser et direkte
afkast af din indsats, så
tror jeg, at vi kan gøre en
stor forskel på den lange
bane. Det man gør,
får man mange gange
tilbage.

Der er mange muligheder for frivillige, her er det i genbrugsbutikken.
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13-årige Anja Georgsen
og hendes familie har
fået hjælp af Folkekirkens
Familiestøtte.
Det var klasselæreren,
der kontaktede koordinator Jens Sørensen fra
Folkekirkens Familiestøtte
i Jammerbugt Provsti.
Hun havde lagt mærke til,
at Anja var blevet så stille
og virkede trist, og forældrene havde fortalt, at de
var usikre på, hvordan de
bedst kunne hjælpe deres
datter. Det fik klasselæreren til at tænke på, at det
nok lige præcis var den
slags problemer, de frivillige fra folkekirken kunne
hjælpe med.

En fra kirken
”Og så mødtes mine
forældre med Jens,
og bagefter skulle jeg
så snakke med ham,”
fortæller Anja, der går
i 8. klasse på Aabybro
Friskole.
”I begyndelsen syntes jeg,
det lød lidt underligt, at
det lige var en fra kirken.
Men så mødte jeg jo Jens,
og på kort tid er der bare
sket så meget godt,” siger
hun og smiler. Det er hun
begyndt at gøre meget
mere i de seneste måneder, fortæller hun:
”Før var jeg tit meget ked
af det, både i skolen og

derhjemme, men i stedet
for at tale om, hvad der
gik mig på, så lukkede jeg
mig inde i mig selv og
havde meget svært ved at
åbne mig for andre.
Fra lukket til åben
Det er blandt andet noget
af det, jeg har snakket
med Jens om, og det har
faktisk betydet, at jeg i
dag er blevet en meget
mere åben og glad pige.
For det hjælper jo at åbne
sig i stedet for at være
så indelukket. Det har
også betydet, at jeg har
fået det bedre med mine
forældre.”

Menighedsrådsmøder i Sognegårdene
Aaby kl. 19.00
Torsdag 21. september
Torsdag 26. oktober
Tirsdag 16. november

Vedsted kl. 19.00
Tirsdag 19. september
Tirsdag 24. oktober
Tirsdag 28. november
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En familie, der har fået hjælp

Kirkens Korshær og
Mission Afrika åbner ny butik
Kirkelige foreninger

af Tove Larsen

Den 1. juni flyttede ”vores” genbrugsbutik i Aabybro
fra Vestergade til Østergade, til den gamle Aldibutik. Vi
flyttede fra mange små rum på i alt 220 m2 til et stort
lokale på 550 m2, Vi er utrolig glade for flytningen,
og selvom det har været et kæmpe arbejde at ”flytte
butikken”, har det styrket sammenholdet i medarbejdergruppen.
Snoren på åbningsdagen blev klippet af en af vores
trofaste kunder, nemlig folketingsmedlem Flemming
Møller Mortensen. Han har selv arbejdet for Læger
uden Grænser, og han holdt en flot åbningstale, hvor
han bl.a. sagde, at det han så godt kunne lide ved
vores butik er, at vi hjælper både i udlandet (Mission
Afrika) og herhjemme (Kirkens Korshær).
Efter den officielle åbning var der kaffe, kagemænd og
en masse hjemmebagt kage, og kunderne strømmede
ind.
Siden flytningen har vi fået mere travlt i dagligdagen,
hvilket er rigtig dejligt. Men det kræver også mere
personale på hvert vagthold. Vi har to vagthold pr dag,
nemlig et formiddags- og et eftermiddagshold, og vi
kunne godt bruge lidt mere personale.
Den 26. november, sidste søndag i november, afholder
Kirkens Korshær Landsindsamling, og også her vil vi
gerne have frivillige.

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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AABY KIRKE OG SOGNEGÅRD

VEDSTED KIRKE OG SOGNEGÅRD

Torsdag 14. sept. kl. 19.00
Menighedsmøde. Se side 2

Søndag 10. sept. kl. 10.15
Menighedsmøde. Se side 2

Søndag 17. sept. kl. 10.15
Høstgudstjeneste. Se side 12

Søndag 17. sept. kl. 10.15
Høstgudstjeneste. Se side 12.

Torsdag 1. nov.
En aften om døden med fotograf og
billedkunstner Signe Visnek
Se side 11

Tirsdag 26. sept. kl. 19.30
Sogneaften. ”Aktiv dødshjælp”
Ved professor, dr. scient. Peter
Øhrstrøm, Aalborg Universitet

Fredag 3. nov. kl.12.45
Spil Dansk, Syng med børn og bedsteforældre

Tirsdag 7. nov. kl. 19.30
”De fandt et fly” Klaus og Daniel
Kristiansen fra ”Solbakken” fortæller

Søndag 12. nov.
Efter gudstjenesten Spiser vi en hyggelig frokost. Kr. 40.00 Tilm. 10 nov.
på 98244100
Tirsdag 14. nov. kl. 19.30
Sogneaften om
Dietrich Bonhoeffer
Sognepræst Frans
Rossing Andersson
er selv påvirket af
Bonhoeffers teologi. Denne aften
fortæller han dent spændende historie
om Bonhoeffers liv, teologi og hvad
den har betydet.
Tirsdag 5. dec. kl. 14.30
Adventshygge. Med lys og sang ved
kirkens kor. Oplæsning ved tidl. kirkesanger Ole Stevns og bankospil

Morgensang og formiddagskaffe i
Aaby sognegård
Torsdag 14. september
Torsdag 12. oktober
Torsdag 16. november
Alle dage kl. 9.30
Sognekor kl. 17-18
Tirsdag 21. november
Torsdag 30. november
Tirsdag 5. december

Herreværelset
14. november 2017, kl. 18.00:
Spisning a 100,- kr.
Emne: “Flyverpræst i varmen”
v/ flyver-/sognepræst
Kristian Gram Schjoldager
Saltum/Alstrup
Kom og nyd samværet med andre
mænd.
Tilmelding: SMS 40379549
Tirsdag 5. dec. kl. 14.30
Adventshygge, Kaffe, adventssang og
pakkespil. Mørkning i præstegården
Onsdag 6. dec. kl. 19.30
Adventskoncert i kirken med Vor
Frelsers Kirkes kor, Aalborg

Formiddagskaffe
i Vedsted sognegård
Torsdag 14. september
Torsdag 12. oktober
Torsdag 16. november
Alle dage kl. 9.30
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Arrangementer i sognene

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

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

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

Vedsted kirkegårdskontor, 2361 4519

Kirkelig vejviser

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

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

Organist Doris Kjærgaard, 5115 6029

Sognepræst Benthe Kleon Jeppesen,

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

Aaby Kirkes børne- og ungdomskor
organist@aabykirke.dk

Aaby Menighedsråd
Formand Tina Stenfeldt, 2694 6129

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

menighedsraad@aabykirke.dk

fra@km.dk - Træffes ikke mandag

Vedsted Menighedsråd
Formand Mogens Nørgård, 4037 9549,

Sognemedhjælper i Aaby, 2487 5446
Inge Lise Reiche

8401@sogn.dk

ilr@aabykirke.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 20. oktober 2017

Døbte 26. juni 2017 – 20. august 2017
Vera Klæstrup Styrishave
08.07.2017
Karl Bloch Thuesen
09.07.2017
Sofie Lehmann Hansen
09.07.2017
Frederik Winde Jensen
09.07.2017
Philippa Thuren Dybdal
16.07.2017
Vigga Viola Mølbjerg Hoffmann 22.07.2017
Milo Hedegaard Andersen
23.07.2017
Benedikte Mikel Larsen
05.08.2017
Anton Gramkow
06.08.2017
Helmer Bøgh Olesen
06.08.2017
Viggo Rosenkilde Førgaard
06.08.2017
Aya Kristiansen Mosskov
12.08.2017
Agnes Pejstrup Kjær
20.08.2017
Luna Pejstrup Kjær
20.08.2017
Oskar Fischer Kristensen
20.08.2017

Bisættelser og begravelser 20. juni 2017 – 23.
august 2017 (dødsdato og begravelsessted)
Aaby
Aaby
Aaby
Aaby
Aaby
Vedsted
Aaby
Aaby
Aaby
Aaby
Aaby
Vedsted
Aaby
Aaby
Aaby

Dalgaard Jensen
Verner Elmer Olsen
Else Marie Nielsen
Henning Nielsen
Gunner Thomsen Lynge
Signe Madsen
Anny Marie Jensen
Carl-Åge Ring Madsen
Inger Alice Nyborg
Villy Wiese
Holger Pedersen
Henning Pedersen Mølgaard
Karlo Gunder Hansen
Lis Thomsen

Vielser og velsignelser 26. juni 2017 – 20. august 2017
Stine Thellufsen Sjølund Pedersen og Peter Thellufsen Pedersen
Kamilla og Peter Egebo 						
Helle Freiheit og Carsten Jensen 					
Louise og Jesper Kristiansen Mosskov 				
Lise-Lotte og Jakob Gramstrup Rank 				
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08.07.2017 Aaby,
05.08.2017 Aaby,
12.08.2017 Aaby,
12.08.2017 Vedsted
19.08.2017 Aaby,

20.06.2017 Aaby
22.06.2017 Aaby
22.06.2017 Aaby
26.06.2017 Biersted
30.06.2017 Vedsted
02.07.2017 Aaby
04.07.2017 Biersted
21.07.2017 Aaby
24.07.2017 Aaby
05.08.2017 Aaby
10.08.2017 Aaby
14.08.2017 Aaby
16.08.2017 Vedsted
23.082017 Aaby

”Fra tid til anden”

FÆLLES ARRANGEMENTER

En aften med fotograf og billedkunster
Signe Visnek om døden.
Onsdag den 1.
november kl.
19.00 i Aabybro Sognegård,
Kirkevej 21,
Signe Visnek
viser sin film
”FRA TID TIL
ANDEN”.
Det er en 12 minutters film om en
afsked og en død. Den er blevet til i
samarbejde med hendes samlever og
viser hans allersidste tid, frem til han
dør af kræft.
Hun fortæller om filmen:
De sidste 10-12 dag af hans liv, blev
vi enige om at filme processen, hvilket
faldt os ganske naturligt at gøre.
Filmen viser ventetiden, stemningen,
tilbagetrækningen, termialfasen, afskeden, samt selve døden.

SALMESTAFET
Torsdag 7. sept. Vadum kirke 19.30
Mette Due Nielsen og Jacob Axel
Nielsen

Der er ikke tale om en hverken kontroversiel eller spektakulær film, men om
en lille dvælende og poetisk kunstfilm,
der i smukke symbolske billeder og
musik viser en afsked og en død.
Efterfølgende fortæller jeg om processen, mødet med hospitalsverden,
om troen og tvivlen, afskeden og det
efterfølgende sorgarbejde.
Mange har jo egne erfaringer, og
alle de gange jeg har vist filmen,
har det efterfølgende udviklet sig
til nærværende og betydningsfulde
samtaler.
Kamillus Jammerbugt håber mange vil
benytte lejligheden til af få sat nogle
ord op det, vi alle må forholde os til;
nemlig døden, sorgen og håbet.
Alle er velkommen.
Arrangør Kamillus Jammerbugt i samarbejde med Aabybro sognegård.

Onsdag 25. okt. Biersted kirke 19.30
Karen Klint
REFORMATIONSGUDSTJENESTE
Gjøl kirke søndag 19. nov. kl. 10.15
Prædiken ved tidl. Biskop Karsten
Nielsen
Fangekoret
Lørdag 25. nov. kl. 19.30
”Fangekoret”
ved korleder Louise Adrian
Fælles sognearrangement i Aaby kirke

KFUM og KFUK
22. september kl. 19.00
Høstbanko i Aaby sognegård. Overskuddet går til Danmission.

AABY MISSIONSHUS kl. 19.30
5.-6.-7. september
Møderække
13. september kl. 18.00
”Mad og film”
27. september
Høstfest.
11. oktober kl. 18.00
”Mad og film”
25. oktober kl. 19.00
Skriftemålsgudstjeneste i Aaby kirke v.
sognepræst Ole Steen Hansen
8. november
KFUM Soldatermission
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Arrangamenter og møder

Arrangementer i sognene

Gudstjenester
AABY KIRKE OG VEDSTED KIRKE
10. september

13. s. efter trinitatis
Aaby 9.00 Jeppesen
Vedsted 10.15 Jeppesen
Efter gudstjenesten er
der kirkefrokost og menighedsmøde

17. september

14. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Hansen
Høstgudstjeneste
Efter gudstjenesten er
der kirkekaffe og FDF arrangerer lege for børn og
barnlige sjæle
Vedsted 10.15 Jeppesen
Høstgudstjeneste
Minikonfirmanderne
deltager og børnene
bærer frugt og grønt ind
i kirken

24. september

15. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Hansen
Vedsted 10.15 Jeppesen

1. oktober

16. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Jeppesen
Vedsted 9.00 Jeppesen

8. oktober

17. s. efter trinitatis
Aaby 9.00 Hansen
Vedsted 10.15 Hansen

15. oktober

18. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Jeppesen
Vedsted 9.00 Jeppesen

22. oktober

19. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Hansen
Vedsted 9.00 Hansen

29. oktober

10. december

5. november

Gudstjenester
for børn

20. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Hansen
Kirkekaffe i præstegården
Vedsted 10.15 Jeppesen
Allehelgensdag
Aaby 10.15 Andersson
Aaby kl. 15.30
Hansen/Andersson/
Jeppesen
Vedsted 10.15 Jeppesen

12. november

21. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Jeppesen
Vedsted 9.00 Jeppesen

19. november

22. s. efter trinitatis
Kl. 10.15
Fælleds reformationsgudstjeneste i Gjøl kirke

26. november

Sidste søndag i kirkeåret
Aaby 10.15 Hansen
Vedsted 9.00 Hansen

3. december

1. søndag i advent
Aaby 10.15 Hansen
Vedsted 10.15 Jeppesen

KIRKEBIL
Til alle gudstjenester
og arrangementer,
som menighedsrådene
indbyder til, kan der
bestilles gratis kirkebil
på tlf. 53 53 44 74
Hennings Taxi

2. søndag i advent
Aaby 19.30 Hansen
De ni læsninger
Vedsted 10.15 Hansen

Vedsted kirke
Ulvetime Kl.17.00
6. november
4. december
Aaby Kirke kl. 17.00
Spagettigudstjeneste
Torsdag 7. september
Torsdag 5. oktober
Torsdag 2. november
Torsdag 7. december

Plejehjemsgudstjenester
Birkelse Plejecenter
(onsdage kl. 10.00)
13.09 Winkel
27.09 Hansen (A)
11.10 Jeppesen
25.10 Hansen (A)
08.11 Krogsgaard
22.11 Winkel (A)
06.12 Andersson
Aabybro Plejehjem
(tirsdage kl. 10.15)
12.09 Winkel (A)
26.09 Hansen
10.10 Jeppesen (A)
24.10 Hansen
07.11 Krogsgaard (A)
21.11 Winkel
05.12 Andersson (A)

www.vedstedsogn.dk
www.aabykirke.dk
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