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Maj - september 2019

Tema: Ord og toner

Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne

Du har fat i et stykke af
dit medmen’skes lykke

Hjemmestrikket
julehjælp

Omsorg
i sorgen

… du har fat i et stykke,
af dit medmen´skes lykke.
Tema: Ord og toner

Af Anne Nørby Nielsen, koordinator for Folkekirkens Familiestøtte i Budolfi og Aalborg
Østre Provsti (tidl. leder på Vedsted Friskole)
Denne ene sætning har
fulgt mig som en tro følgesvend i mange år. Det
er en linje fra en sang,
jeg for mange år siden
lærte at kende. Den er
komponeret af Sigurd
Barrett. Manden, som
med cigar i munden og
swingende rock ’n’ roll
-klaver spillede til halbal
i mine yngre dage. I dag
er han nok mere kendt
fra Sigurds Bjørnetime
og alverdens historie- og
bibelfortællinger.
Uanset hvor vi befinder
os, er vi forbundet med
andre mennesker i et fællesskab. Både med vores
nærmeste familie, med
vores sociale netværk,
med vores arbejdsrelationer og med andre
mennesker i samfundet
som helhed. Fællesskab
kræver empati og
næstekærlighed. Derfor
er det vigtigt at gøre sig
klart, at man altid holder
noget af andre menneskers liv i sin hånd. Det
kan føles som fnug eller
veje et ton, det er lagt i
din hånd!
Vi møder dagligt mennesker i mange forskellige livssituationer og
med meget forskellige
baggrunde og livshistorier. Som Løgstrup skriver
i ”Den etiske fordring”,
holder vi der noget af
den andens liv i vores
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hænder.
Derfor får det altid betydning, hvordan vi møder
hinanden. Mødes vi med
tillid og respekt, med et
lille smil, med et blik, der
fortæller, at jeg er her, og
jeg vil dig noget godt, ja,
så går begge parter fra
hinanden igen med et
lysere sind. Er du trist, vil
jeg være med til at bære
dine bekymringer. Er du
glad, vil jeg glæde mig
sammen med dig. Har
du lyst til at tale? Eller har
du lyst til at være stille?
Jeg er med dig der, hvor
du er lige nu!
En af de nyere danske
højskolesange bærer i
sit indhold netop det.
Ja, det kunne næsten
være en salme. ”Hvor du
sætter din fod” af Jens
Sejer Andersen, nr. 206
i Højskolesangbogen.
Sangens andet vers lyder
sådan her:
Når du åbner din hånd,
ser du synlige spor
af usynlige bånd.
Du har fat i et stykke af
dit medmen´skes lykke.
Det kan føles som fnug
eller veje et ton.
Det er lagt i din hånd.
Uanset stemning og
følelse, så har du indflydelse på de menneskers
liv, du møder på din vej
med de aftryk, du sætter.
Vil du være med til, at et

medmenneske trykkes
ned eller vokser i glæde?
Jeg er ikke i tvivl om,
hvad jeg vil. Empati og
kærlighed til medmennesker får ikke blot andre
til at vokse i glæde, du
får selv glæde af at være
til stede og sætte positive
spor.
Citat:
Den enkelte har aldrig
med et andet menneske
at gøre uden, at han
holder noget af dets liv i
sin hånd. Det kan være
meget lidt,
- en forbigående stemning, en oplagthed, man
får til at visne, eller som
man vækker
- en lede man uddyber
eller hæver.
- Men det kan også være
forfærdende meget, så
det simpelthen står til
den enkelte, om den
andens liv lykkes eller
ej. (K.E. Løgstrup, ”Den
etiske fordring”, 1956)

Hvad musikken kan betyde

Jeg kan ikke sige, at jeg
har et bestemt stykke
musik, som betyder
noget særligt for mig –
derimod betyder musik i
det hele taget alt for mig.
Mit musikalsk liv begyndte tilbage i Lemvig, hvor
min mor boede med mig
hos mine morforældre.
De havde et klaver, som
jeg troede, at jeg skulle
lære at spille på. Pludselig en dag var klaveret
solgt, og da min morfar
så min skuffelse, købte
han en trompet til mig i
1956, og jeg kom til at
spille i FDF´s orkester i
Lemvig. Siden har musikken og sangen fulgt mig
overalt, hvor jeg har boet
og arbejdet.
På et tidspunkt tilbage i
80´erne henvendte vores
tidligere præst, Viggo
Baun, sig til mig og
spurgte, om jeg kunne
være med til at løfte
musikken i kirken især
ved højtider – det var
inden Aaby kirke fik sit
nuværende orgel, og det
gamle ikke kunne spille
så højt. Det har jeg gjort
mange gange siden både

i Aaby og i de øvrige
kirker heromkring.
Jeg har spillet skuespil
med Scene 3. Jeg har
været musikskoleleder i
Musikforeningen, jeg har
spillet kornet i Flyvevåbnets orkester og til et
utal af morgensang ved
sølvbryllup og guldbryllup. Og jeg har sunget
og synger stadig med i
mange lokalkor heromkring.
Min nu afdøde kone,
Karen, var ikke selv aktiv

musiker, men hun var
altid med rundt, så det
var også naturligt, at vi
fik Vocalis til at synge for
hende, da hun lå på det
sidste på hospice. Der vil
jeg sige, at musikken var
med til at give udtryk for
noget af det, som ord
ikke kan.
Jeg er også meget
bevidst om, at musikken
bliver det, der skal holde
mig i gang, nu hvor
Karen ikke er her mere.

Ole Kaas Ishøy spiller i Aaby kirke
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Tema: Ord og toner

Fortalt af Ole Kaas Ishøy, Aabybro

Forårssang med strejf af melankoli
Tema: Ord og toner

Fortalt af Mikael Rasmussen, cand.phil., friskoleleder for Vedsted Friskole
også Holger Drachmann
har haft øje for. Her hedder det i det sidste vers:
»Rundt i verden er dejlige riger, ingen vår som
en maj i vort land«.

Sol og varme i forårsmånederne er der
mange, der har glæde
af - ikke mindst landmændene, der gerne vil
have noget udrettet på
mar-kerne. Det gælder
også sommerfuglene
og bierne, der slikker
nærende nektar fra
blomsternes uimodståelige midte og nyder det
i fulde drag. Foråret har
ligeledes en humørspredende effekt på os andre,
som elsker at være uden
for i det lune vejr, se den
farverige flora pible frem
og høre fuglenes lystige
kvidren.
En sang, som giver associationer til dette stemningsbillede - og som
har gjort indtryk på mig
- er Holger Drachmanns
stemningsdigt »Se, det
summer af sol over engen« fra 1897.
Selvom maj egentlig er
en forsommermåned, er
der stadig noget »vår«
over den; skovene er lysegrønne, og blomsterne
begynder at pible frem
i landskabet. Det er den
stærkeste forårstid, som
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Naturen giver rum til
eftertanke
Der er så dejligt ude på
landet, for nu at bruge
H.C. Andersens vending.
Som udpræget bybo
har det været befriende
at bevæge sig rundt i
landlig idyl, i den frie
natur. Storbyens ræs
og larm har ikke levnet
mig megen plads til
at nyde det perfekte,
stille øjeblik - til dybere
refleksion over livet. Her
giver naturen, og især
forårsnaturen, større rum
til eftertanke. Jeg erindrer
tydeligt min studietid
i Aarhus, navnlig eksamenstiden i maj, hvor
der intet bedre var end

at cykle ud gennem
de lysegrønne skove til
Moesgaard strand, hvor
bøgetræerne spejler sig
i Aarhusbugtens blålige
vand. Her var der plads
til at stoppe op og tænke
mere over, hvad det er
for et liv, man lever, og
hvor man egentlig er på
vej hen. Nu 20 år senere
er naturscenen en anden;
ved åen i Birkelse eller
Fosdalen ved Tranum,
men mulighederne er
de samme. At være i
den rene natur handler
langt fra kun om idyl
og en flugt fra larm og
menneskemylder. Det
giver mig følelsen af, at
jeg som menneske er
en uendelig lille brik i
et uendeligt stort spil,
at livet på jorden er
forgængeligt og bør
leves i kærlighed og
glæde med andre.

At være en lille brik
Samtidig giver det også
plads til, hvad jeg vil kalde en frugtbar melankoli,
som baner vejen for en
alvor (hvilket de gamle
grækere i øvrigt havde
øje for). Hvis man rummer længsel efter noget
større og tillader sig at
blive i en stemning af,
at det ikke er alt her i
verden, der går op, vil
man bedre kunne se, at
der må være større sammenhænge end at løbe
rundt i denne verdens
hamsterhjul.

Den blå anemone

»Se, det summer
af sol over engen,
honningbien vil fylde
sin kurv,
og der pusles ved bordet
og sengen
af den fattigste sisken
og spurv:
og der jubles hele dagen,
men mod kvælden bli'r
alting så tyst,
våren synger sin sang,
det er sagen,
og mit hjerte bli'r
voks i mit bryst.

Starten på foråret, den
1. marts, endelig tid til
at synge min yndlingssang til morgensang på
skolen.
“Den blå anemone”
af Kaj Munk vil altid stå
som den smukkeste og
mest meningsfyldte
sang for mig.
Det hænger til dels sammen med, at sangen
fungerer på flere planer –

den smukkeste sang om
en lille sart blomst, som
klarer at blive flyttet fra
fed lerjord på Lolland til
tørt sandet jord i Vestjylland, - om hvor stor Gud
er, - og om et lille land,
som klarer sig på trods af
krig og undertrykkelse.
Ligeledes er denne sang
stadig en kær forbindelse, jeg har til mine
forældre, som havde
en stor passion for Kaj
Munk. På utallige ture til
Vedersø blev vi fortalt om
denne høje, lidt mærkelige mand, som måtte
give sit liv for modet til at
tale imod de herskende
magter.
Ved vores sommerhus på
Gjøl er det lykkedes os at
få en lille blå anemone til
at komme igen år efter
år, og vi passer godt på
den :-)

Der er sølvklang i
majbækkens vove,
gyldent skær gennem
aftenen lang,
hver en grøft bliver
blomstrende skove
langs den kornrige,
bølgende vang:
disse bølger, o, de
stiger med min sjæl
over solskyens rand,
rundt i verden er
dejlige riger,
ingen vår som en maj
i vort land!«
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Tema: Ord og toner

Fortalt af Inge-Marie Fredborg, lærer og souschef
på Aabybro Friskole

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I AABY KIRKE OG VEDSTED KIRKE
9. maj kl. 9.30

Formiddagskaffe i
Vedsted sognegård.
Vi drikker kaffe og synger fra højskolebogen

12. maj 3. søndag efter påske

Aaby 10.15 Frans R Andersson
Vedsted 19.00 Benthe K Jeppesen

15. maj kl. 9.30

Morgensang i Aaby sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen.

16. maj kl. 19.30

St. bededagskvæld i Vedsted Kirke
Musikgudstjeneste med Morten Lyng,
orgel/klaver og Karen Marie Lyng, trompet.
Herefter varme hveder i sognegården

17. maj Bededag

Aaby 9.00 Line Kjær Nielsen
Konfirmation
Aaby kl. 11.00 Frans Andersson
Konfirmation
Vedsted 10.15 Benthe K Jeppesen
Konfirmation

12. juni kl. 14.00

Pensionistgudstjeneste i Vedsted kirke
med altergang. Derefter kaffe og hyggeligt samvær i sognegården, samt en tur i
præstegårdshaven, hvis vejret og kræfterne
tillader

13. juni kl. 9.30

Morgensang i Aaby sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen.

16. juni Trinitatis søndag

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Michael Berg

16. juni kl. 9.30 – 16.00

Trinitatis-vandring
Pilgrimsvandring under ledelse af Pilgrimspræst Elisabeth Lidell
Start og slut ved Lerup kirke

18. maj

Aaby 8.30 Frans R Andersson
Konfirmation
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Konfirmation
Aaby 12.00 Line Kjær Nielsen
Konfirmation

19. maj 4. søndag efter påske

19. juni kl. 19.00

23. juni 1. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Frans R Andersson
Vedsted 9.00 Benthe K Jeppesen

22. maj

30. juni 2. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Jeppesen

26. maj 5. søndag efter påske

Aaby 10.15 Frans R Andersson
Vedsted 10.15 Benthe K Jeppesen

Aaby 10.15 Frans R Andersson
Vedsted 9.00 Benthe K Jeppesen

15. august kl. 9.30

Morgensang i Aaby sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen.

18. august 9. s. efter trinitatis
Vedsted 9.00 Michael Berg

18. august kl. 8.15 - ca. 16.30

Aaby Kirkes sogneudflugt begynder medl
gudstjeneste i Thisted kirke. Derefter
frokost i ”Sognets Dagligstue”, hvor vi
skal høre om det store frivillige arbejde for
byens ensomme.
Efter en lille strøgtur kører vi til Klim
Kalkovn for at høre om dens historie og
betydning for lokalsamfundet.
Eftermiddagskaffe på Restaurant Klim Bjerg.
Turen koster 150 kr. Tilmelding til Kirkekontoret, tlf. 9824 4100, senest 15. august.

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Aaby 12.30 og 14.00: Konfirmandvelkomst
v. Line Kj. Nielsen og Frans R Andersson
Vedsted 10.15 Benthe K Jeppesen
Konfirmandvelkomst

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Benthe K Jeppesen

1. september 11. s. e.trinitatis
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Benthe K Jeppesen

6. juni kl. 9.30

Fælles friluftsgudstjeneste for Aaby og
Vedsted sogne på Skipper Clements Plads,
Ryå. Musik v. Michael Jakobsen & musikalske venner

11. august 8. s. efter trinitatis

25. august 10. s. efter trinitatis

2. juni 6. søndag efter påske

10. juni kl. 11.00 2. pinsedag

Formiddagskaffe
i Vedsted sognegård.
Vi drikker kaffe og synger fra højskolebogen

Koncert i Aaby Kirke med
Unge Akademikeres Kor

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Michael Berg

9. juni Pinsedag
Aaby 10.15 Frans R Andersson
Vedsted 10.15 Benthe K Jeppesen

8. august kl. 9.30

2. juli kl. 19.00

30. maj Kristi Himmelfartsdag

Formiddagskaffe
i Vedsted sognegård.
Vi drikker kaffe og synger fra højskolebogen

Aaby 10.15 Frans R Andersson
Vedsted 10.15 Benthe K Jeppesen

Sommerkoncert i Aaby Kirke med kirkens
ungdomskor

Aaby 10.15 Frans R Andersson
Konfirmation
Vedsted 10.15 Benthe K Jeppesen

Aaby kl. 17.00
Andersson
Spaghettigudstjeneste

4. august 7. s. efter trinitatis

7. juli 3. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Michael Berg
11. juli kl. 9.30

Morgensang i Aaby sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen.

14. juli 4. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Anette Udmark
21. juli 5. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Anette Udmark
28. juli 6. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Frans R Andersson
Vedsted 19.00 Benthe K Jeppesen

5. september kl. 9.30

Formiddagskaffe
i Vedsted sognegård.
Vi drikker kaffe og synger fra højskolebogen

8. september 12. s. e.trinitatis
Aaby 10.15 Frans R. Andersson

8. september kl. 9.15-17.30

Vedsted Kirkes sogneudflugt til i Tømmerby-Lild kirke og Bunkermuseet i Hanstholm.
Pris 200 kr. Tilmelding til Kirkekontoret,
tlf. 9824 4100, senest 3. september.

Kirkelige foreninger m.v.

For dem der har mistet omsorg i sorgen

Det kan være svært når man bliver alene, og ens
livsledsager ikke er der mere. I fællesskabet med andre,
der også for nyligt har mistet deres ægtefælle kan der
måske findes trøst eller i hvert fald forståelse.
Derfor vil vi som noget nyt i Aaby Sogn inviterer de
ægtefæller som har mistet inden for det sidste halve
års tid. Når vi kommer til november, inviterer vi dem,
vi har mødt siden maj.
Vi mødes i sognegården til en kop formiddagskaffe,
hvor vi får tid til at snakke sammen og lytte til hinanden. Derudover vil en af præsterne komme med et lille
oplæg om sorg, om det at miste.
Vi sender invitationer ud først i maj og man har selvfølgelig lov til at tage et familiemedlem, ven eller veninde
med.
Venlig hilsen Frans Rossing Andersson
og Line Kjær Nielsen

Pilgrimsvandring
Som sædvanligt inviteres der til trinitatisvandring i Jammerbugt Provsti, i år søndag den 16. juni. Vi begynder
med kort udsendelsesgudstjeneste fra Lerup Kirke
kl. 9.30. Derefter vandrer vi gennem Fosdal Plantage
med de mange bronzealderhøje og ud over Rødland
Hede, inden vi bevæger os tilbage gennem Lilledal
og går øverst på Lien med udsigt mod havet. Til sidst
den betagende vandring op gennem Fosdalen, inden
vi slutter af med nadvergudstjeneste i Lerup Kirke.
Vandringen og den afsluttende gudstjeneste ledes af
pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Turen er knap 11 km.

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: Else Birkbak
Hilleø 5123 4824
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
60 49 28 88

Y’s Men’s Club
Sted: Aaby Sognegård
Præsident:
Flemming Johansen
Tlf. 98 24 73 70
www.ysmen.dk

MandagsCafé
Sted: Vedsted Sognegård, Hjorthsvej 12
Leder:
Jytte Haven Nørgård
25 33 09 20
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Årets første konfirmander

Konfirmander

Lørdag den 13. april blev de første konfirmander konfirmeret i Aaby Kirke.

Sommerkoncert med Aaby Kirkes Ungdomskor

Onsdag d. 19. juni kl. 19.00 holder Ungdomskoret deres årlige sommerkoncert i
Aaby Kirke. Sommeren synges ind, og koret præsenterer et spændende og varieret
repertoire af både gammel og nyt. Koret ledes af organist Morten Ahti Lyng og akkompagneres af en særligt til lejligheden sammensat trio.

Sommerkoncert med
Unge Akademikeres Kor

Tirsdag d. 2. juli kl. 19.00 gæster UAK
Aaby Kirke som en del
af deres Vendsyssel-turné. Koret er et
yderst velsyngende
kor med base i København og dirigeres
af Kasper Beck Hemmingsen.
På programmet er smuk
og stemningsfuld nordisk
sommerkormusik, der kredser
om temaer som
’liv’ og ’kærlighed’.
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Hvor henvender man sig?
Aaby-Vedsted kirkekontor, 9824 4100
Kordegn Birgit Aagaard Kirkevej 21 9440
Aabybro - aaby.sogn@km.dk
vedsted.sognjammerbugt@km.dk
Åbent hverdage kl. 9 - 13 samt efter aftale.

Åbent mandag - fredag kl. 10-11
kirkegaard@aabykirke.dk

Vedsted kirkegårdskontor, 2361 4519

Sognepræst i Vedsted
Benthe Kleon Jeppesen,

Kirkelig vejviser

Aaby Kirkegårdskontor, 9824 4100
Kirkegårdsleder Gert Lauritsen

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

Sognepræst i Aaby
Line Kjær Nielsen
2383 3028 Kirkevej 23, 9440 Aabybro

likj@km.dk – Træffes ikke mandag

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

fra@km.dk - Træffes ikke mandag

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

Organist Morten Lyng, 5115 6029
Aaby Kirkes børne- og ungdomskor
organist@aabykirke.dk

Aaby Menighedsråd
Formand Erik Frederiksen 6127 1862
menighedsraad@aabykirke.dk

Vedsted Menighedsråd
Formand Mogens Nørgård, 4037 9549,

8401@sogn.dk

Sognemedhjælper i Aaby
2487 5446 Inge Lise Reiche

ilr@aabykirke.dk

Redaktionen af dette blad: Benthe Kleon Jeppesen, Line Kjær Nielsen, Frans Rossing Andersson,
Lillian Christensen, Inge Lise Reiche, Ellinor Andersen Tryk: Aabybro Bogtrykkeri
Deadline for næste nummer af Kirke & Sogn 29. juli 2019

AABY
MISSIONSHUS
8. maj kl. 19.30
Møde med missionær
Andreas Fibiger Aalborg
22. maj kl. 18.30
Udflugt til Hjallerup
Mekaniske Museum
5. juni kl. 14.00
Grundlovsfest i Fosdalen
v. Bjarne Taulborg,
Haderslev
12. juni kl. 19.30
Fødselsdagsfest
v. Villy Holm Pedersen,
Brønderslev
7. august kl. 19.30
Havemøde
14. august
Grillaften
28. august kl. 19.30
Lovsang og bøn
3.-5. september kl. 19.30
Møderække v. missionær
Andreas Fibiger
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Plejehjemsgudstjenester
Birkelse Plejecenter
(onsdage kl. 10.30)
15.05 Sofie Winkel
29.05 Lone Krogsgaard
12.06 Benthe Jeppesen
(kl. 14.00 i kirken)
26.06 Sofie Winkel
10.07 Lone Krogsgaard
24.07 Benthe Jeppesen
07.08 Lone Krogsgaard
21.08 Benthe Jeppesen
04.09 Sofie Winkel
Aabybro Plejehjem
(tirsdage kl. 10.15)
14.05 Sofie Winkel
28.05 Frans Andersson
11.06 Line Kjær Nielsen
25.06 Sofie Winkel
09.07 Line Kjær Nielsen
23.07 Frans Andersson
06.08 Frans Andersson
20.08 Line Kjær Nielsen
03.09 Sofie Winkel

Menighedsrådsmøder
i sognegårdene
Aaby kl. 19.00
Tirsdag 28. maj
Torsdag 13. juni
Onsdag 21. august
Vedsted kl. 19.00
Tirsdag 28. maj
Tirsdag 25. juni
Tirsdag 20. august

OBS: Kirkebil

Man skal selv bestille kirkebil ved Flextrafik.
Det koster 30 kr. som refunderes af menighedsrådene
Bestil flextur på tlf.:
99341134

For godt er års tid siden gik en god portion strikkeglade kvinder fra Vedsted og
Aaby i gang med at strikke dåbsklude. Det blev en kæmpesucces, og selvom der er
mange dåb – især i Aaby, så blev hylderne hurtigt fyldt op med dåbsklude til et par
års forbrug.
Derfor besluttede vi at koble os på Y-men´s hjælpeprojekt til Rumænien. Her har en
lille gruppe kvinder strikket en kæmpe bunke trøjer, huer, halstørklæder osv. Noget
af garnet har kvinderne selv sponseret - og tak for det. Men en stor del af garnet
var vi så heldige at få fra Genbrugsbutikken, der netop havde fået en stor sæk garn
ind, da vi skulle til at begynde at strikke.
Karklude
Nu udvider vi så igen: For at flere måske
kan få lyst til at være med, er der nu også
mulighed for at strikke karklude – en lille nem
overskuelige opgave, så man kan lade
strikkepindene gå samtidig med, at man
også får snakket om stort og småt.
Tanken er, at karkludene skal sælges fra kirkernes
våbenhuse, og at pengene, der kommer ind ved salget,
skal gå som tilskud til kirkernes julehjælp.
Vi strikker i økologisk bomuld for på den måde at markere tilhørsforholdet til Grøn
Kirke.
Strikkeklubben holder sommerpause frem til september, men har du lyst til at
komme i gang med at strikke karklude hen over sommeren, kan du henvende dig
til Ulla Bojesen eller Inge Lise Reiche, som kan udlevere garn til dig.

Minikonfirmander
Minikonfirmanderne i
Vedsted sluttede deres
undervisning palmesøndag,
hvor de agerede
”Hosianna-kor” til
familiegudstjenesten
i kirken
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Forskelligt

Hjemmestrikket julehjælp

Anni Bruun –
25 års jubilæum

Tirsdag 5. april 1994 var første arbejdsdag for Anni Bruun på Aaby
Kirkegård. Siden er der gået 25 år,
mange er blevet skiftet ud, men Anni
er stadig i fuld gang på kirkegården.
Hun er et kendt og populært ansigt
både blandt personale og kirkegården
besøgende. Som hun selv siger, er det
måske folk får øje på det karakteristiske
hvide hår, som lyser op, selvom hun står
med næsen i jorden. I hvert fald glæder
vi os alle over fortsat at have Anni ansat
på kirkegården og håber, at det bliver til
mange flere år.
Anni, hjertelig tillykke med de 25 år!
Aaby Menighedsråd

Malerier

Vedsted Menighedsråd har besluttet at
købe de tre malerier, som i en periode
har hængt på prøve i Vedsted Sognegård. Kunstneren er Finn Jacobsen,
Sæby, som besøgte ”Herreværelset” i
den forgangne vinter.

Anden pinsedag
i det grønne

Energioptimering

Aaby Kirke og sognegård er i øjeblikket
ved at blive energioptimeret. Det betyder fx sensor på lys og bedre varmestyring af kirken og sognegårdens lokaler.
Gevinsten skulle gerne være øget komfort for brugerne, og dertil bedre funktionalitet for personale, da systemet kan
styres online. Dertil komme en CO2besparelse på flere tons årligt. Sidst
men ikke mindst kommer der belysning
på kirken om aftenen (med nye energieffektive lyskilder). Det ventes, at den
opnåede energibesparelse stort set vil
kunne finansiere omlægningen.
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Friluftsgudstjeneste på Skipper Clements
Plads i Ryå kl. 11.00. Musikken ved
gudstjenesten leveres af Michael Jacobsen med musikalske venner fra Ryå og
omegn (de leverede bl.a. en fin julekoncert i Vedsted Kirke sidste år).
Præster fra Aaby og Vedsted medvirker.
Efter gudstjenesten er der mulighed for
at nyde området. Der er gode legemuligheder for børn og barnlige sjæle, og
Birkelse Borgerforening sælger pølser, øl
og vand til de sultne og tørstige.
I tilfælde af regn trækker vi indenfor i
Skipperhuset.

Menighedsrådene informerer
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