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Tema: Påskereflektioner

Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne

Ny kirkesanger
i Vedsted

En plads
ved bordet

At få livet
tilbage

Menighedsrådene informerer

Ny kirkesanger Sogneindsamling
På årets første rigtige
i Vedsted
forårssøndag 12. marts
blev der samlet ind til
Folkekirkens Nødhjælp
ved den årlige Sogneindsamling.
I Vedsted blev der indsamlet 5.880 kr. og i
Aaby 14.587 kr. De reelle

Efter 10 år på posten har
Majbrit Jensen ønsket at
stoppe som kirkesanger
ved Vedsted Kirke pr. 1.
april 2017. Vi siger tak til
Majbrit for sangen og din
gode og loyale medleven
i menighedens ve og vel i
alle årene.

beløb er dog større, da
flere og flere går over til
at betale med MobilePay
eller via netbank.
Menighedsrådene vil
gerne takke indsamlere
og givere i denne vigtige
sag.

Nye åbningstider på kirkekontoret
Kirkekontoret holder
fremover åbent mandag
– fredag kl. 9.00 – 13.00,
samt efter aftale.
Der er således ikke længere en fast, sen åbningstid torsdag eftermiddag.

Til gengæld er det altid
muligt at aftale et møde
uden for sædvanlig
åbningstid, hvis man har
brug for det (se tlf. og
mailadresse side 10).

Menighedsrådsmøder
Aaby kl. 19.30		
Torsdag 20. april
Onsdag 10. maj		
Onsdag 14. juni		

Vedsted kl. 19.00
Tirsdag 18. april
Tirsdag 16. maj
Tirsdag 20. juni

Sjælesorg på nettet
Menighedsrådet har i
stedet ansat Anne Sophie
Winther Dyrmose fra
Aabybro. Anne Sophie er
20 år og allerede i gang
med kirkesangeruddannelsen.
Vi glæder os til samarbejdet og ønsker velsignelse
over Anne Sophies virke
iblandt os.
Søndag den 9. april
(palmesøndag) får
menigheden lejlighed til
at sige tak til Majbrit og
velkommen til Anne
Sophie ved en lille reception efter gudstjenesten.
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Sjælesorg betyder omsorg
for sjælen. Sjælesorg er
en gratis, fortrolig samtale
med en præst. Alle har
lov at henvende sig til
sin lokale præst for en
samtale. Men nu findes
der også en anden mulighed.
På www.sjaelesorg.nu
kan du chatte med en

præst på internettet via
computer, smartphone
eller tablet. Der er ansat
fire erfarne sognepræster
til at varetage sjælesorgssamtaler fra hele landet.
Åbningstider mandag –
torsdag kl. 13.30 – 17.00
og 19.00 – 22.30.
Læs mere på
www.sjaelesorg.nu

Påsken er vores største
højtid. Påskens fortælling
rummer den største
smerte og afmagt. Den
rummer det nære fællesskab omkring måltidet på trods af svigt og
uformåenhed. Og den
rummer det største håb af
dem alle: At livet kan blive
som nyt, selv når alle veje
synes lukkede.
Påskens fortælling
rummer hundredvis af
detaljer, som vi kan leve
os ind i. Fordi Jesus netop
selv blev menneske, så
kan vi som mennesker
spejle os i meget af det,
der skete.

Vi kender til at sidde
med omkring bordet og
komme i tvivl om, om vi
er værdige til vores plads.
Vi kender måske til ligesom Jesus – at bede
inderligt om at slippe for
det tunge – men alligevel
afslutte vores bøn med et
”ske din vilje”.
Vi kender også til afmagten. Jesus måtte
opgive selv at bære sit
kors på vej til Golgata. I
stedet blev byrden lagt
på skuldrene af Simon af
Kyrene. Også vi må ind
imellem lade andre bære.

Og påskemorgens
opstandelse synger med
også i vores liv, når vi
oplever at få livet tilbage
igen efter sygdom eller
store kriser.
I dette blad har vi samlet
nogle stærke beretninger
fra mennesker, der har
indvilliget i at lade påskeberetningen spejle sig ind
i deres eget liv. Vi siger tak
til skribenterne og ønsker
alle en glædelig påske!
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Tema: Påskereflektioner

At spejle sit menneskeliv i påskens fortælling

En plads ved bordet
Tema: Påskereflektioner

Interview med Jytte Andersen, køkkenansvarlig på Birkelse Plejecenter.
Hvorfor prioriterer I det at
spise sammen så højt hos
jer?
Fordi det sociale betyder
meget for lysten til at
spise. Mange kommer her
efter at have siddet alene
og spist. Når de kommer her og tager del i
måltiderne sammen med
andre beboere og personalet, blomstrer de fleste
op og får mere appetit.
Det er vigtigt, at personalet er med til at få
samtalen rundt om bordene til at glide – komme
med et pust fra verden
udenfor, som kan sætte
hukommelsen og opmærksomheden i gang.
Nogen gange kan en
beboer sige, ”jeg vil ikke
være med, fordi jeg ikke
spiser så pænt længere
– eller skal have hjælp”,
men der er det vores
opgave som personale
at opmuntre, invitere og
støtte – der er også plads,
selvom man har skavanker. Alle på plejehjemmet er her jo, fordi de
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har brug for det – derfor
skal der også være plads
til alle. Men selvfølgelig
stiller det krav til alle at
skulle rumme alle.
Kan I mærke, at beboerne
sætter pris på fællesskabet?
Ja, rigtig mange giver
udtryk for glæde ved nye
blomster på bordene, en
ny dug efter årstiderne,
nybagt franskbrød til
formiddagskaffen, og når
der ind imellem dukker en
frivillig op, der kan spille
til en fællessang.
Hvordan markerer I
forskellen på hverdage og
festdage?
Vi prøver f.eks. så vidt
muligt at have lidt ekstra
lækkert bagværk om
søndagen og at servere
retter, der følger årstider
og højtider. Det betyder
også meget for beboerne,
at de en gang imellem
kan invitere pårørende
med, så de stadig kan
samle nogen omkring et
måltid.

”Mens Jesus sad til bords
i huset, kom der mange
toldere og syndere og
sad til bords med ham
og hans disciple. Da
farisæerne så det, spurgte
de hans disciple: ”Hvorfor spiser jeres mester
sammen med toldere og
syndere?” Men da Jesus
hørte det, sagde han:
”De raske har ikke brug
for læge, det har de
syge.”
(Matt. 9,10-12)
Fordi der er ét brød, er vi
alle ét legeme, for vi får
alle del i det ene brød.”
(1. Kor. 10, 17)

Via Dolorosa – at gå med smerte
Når jeg ser denne overskrift, tænker jeg på den
snævre vej i Jerusalems
gamle bydel, som bærer
dette navn ”via Dolorosa”. Navnet betyder
”smertens vej”, fordi det
var den vej, Jesus gik
Langfredag bærende på
korset ud til Golgata uden
for bymuren.
I mine unge dage var jeg i
kibbutz i Israel, og jeg var
jævnligt i Jerusalem og
gik ture i den gamle by
med et virvar af butikker
og handlende. Der var
ikke megen stilhed og tid
til eftertanke ved at gå på
Via Dolorosa.
Jesus bliver i GT kaldt ”en
lidelsernes mand, kendt
med sygdom”, og Esajas
siger om frelseren: ”det
var vore sygdomme, han
tog, det var vore lidelser,
han bar”.
Det får mig til at tænke:
Hvorfor skulle Jesus selv
bære på sygdomme, når
han samtidigt gjorde
andre mennesker raske? –
Hvorfor var det kun nogle
mennesker, som blev
helbredt?
Jeg har ofte bedt Gud om
at helbrede mig. Jeg fik
for 10 år siden en diskusprolaps, blev senere opereret, men smerterne forsvandt ikke. I min naivitet
troede jeg, at Gud bedre
kunne bruge mig, hvis
jeg var rask. Jeg troede, at
jeg kunne forhandle med
Gud! Det tog nogle år at
lære den lektie, at Gud
ved, hvad der er bedst for

mig. Denne lektie må jeg
øve mig på hver dag.
Det er en stor trøst for
mig at vide, at Jesus selv
har været et menneske
som du og jeg. Han
kender selv til smerter,
til skuffelser, til at blive
misforstået. Jeg får lov at
fortælle alting til ham, og
han forstår mig.
Min egen situation blev
en øjenåbner, så jeg
pludselig så nogle menneskers smerte på en
anderledes måde. Jeg så
lidt af den smerte, der
gemte sig bag facaden,

og hvor svært det kan
være at tale om det, som
gør ondt. Samtidig var
det så befriende at møde
”et lyttende menneske”,
og pludselig føltes byrden
ikke så tung længere.
Jeg tror, vi kan blive
meget bedre til at bære
med på hinandens
byrder.
”Fader, hvis du vil, så tag
dette bæger fra mig. Dog,
ske ikke min vilje, men
din.” (Jesu bøn i Getsemane Have, Luk. 22,42)
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Solveig H. Kristensen, Biersted

At acceptere, at andre skal bære
Tema: Påskereflektioner

Af Ellinor Andersen, Aabybro

Da min søster var lille, bar
morfar hende gennem
en fugtig eng. Medens
de gik, sagde hun: ”Ja,
ja, morfar når jeg bliver
stor, så bærer jeg dig.”
Det kom senere til at
holde stik, da vi søskende var med til at bære
vores morfar til graven.
Når man er barn og
lille, accepterer man for
det meste, at de voksne
bærer og bestemmer.
Det er sværere, når man
selv bliver voksen og i
perioder bliver afhængig
af bistand fra andre. At
bede om hjælp kan være
vanskeligt, det er lettere
at være den, der hjælper.
Er man kørt træt, og
de opgaver, der ligger
foran én og venter på
at blive udført, synes
uoverkommelige, er man
nogle gange nødt til at
bede om hjælp. Er man
syg, kan man også have
behov for aflastning i en
periode. For nogle mennesker bliver tilstanden
med manglende kræfter
og fysisk formåen en permanent tilstand, da bliver
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det sværere at affinde sig
med, at andre må påtage
sig dine opgaver, dine
pligter.
Kommer man i en situation, hvor et personligt
problem synes uløseligt,
føles byrden ikke helt så
tung, om man kan få lov
til at dele tankerne med
et andet menneske.
”At acceptere at andre
må bære” er en svær
kunst, for allerhelst vil
man kunne klare sig selv.
Men hvis man kan tænke,
hvor er jeg heldig, at
have gode mennesker
om mig, der vil hjælpe,
er det lettere at tage
imod og sige tak.

Så førte de Jesus ud for
at korsfæste ham. Og de
tvang en mand, som kom
forbi ude fra marken, til
at bære hans kors. Det
var Simon fra Kyrene.
(Mark. 15,20b-21)
Jesus sagde: Kom til mig,
alle I, der slider jer trætte
og bærer tunge byrder,
og jeg vil give jer hvile.
(Matt. 11,28-30)

At få livet tilbage

Når jeg i min tanke skal
sætte ét ord på begrebet
”liv”, er min første tanke
”hjerte”, for det er det, vi
lytter til for at konstatere,
om der er liv – f.eks. ved
at tage pulsen, lytte med
stetoskop eller kigge på
en skærm, hvor farvede

grafer viser: der er liv!
”Hjerte” – hvad enten
det er vores indbyggede
fysiske pumpe eller
begreber, hvori ordet
indgår, er altid relateret
til noget af det vigtigste
i vort liv – hjertensfryd,
hjertesorg, hjertegribende, hjertenskær,
hjerteknuser, hjertesag
og jeg kunne blive ved
længe…
Hjertet er afgørende for
liv; det var det lige pludseligt også for mit liv. Det
gik op for mig i sin fulde
betydning, da lægen
sagde til mig: Du skal
have 5-dobbelt bypass;
du skulle jo helst leve
mindst 10 år mere, du
er jo kun 63 i dag!!

Jeg kunne ligge og se mit
hjerte banke deroppe på
skærmen; det var svært
at tro/begribe denne
torsdag, at 5 stk. bypass
var betingelsen for at leve
måske 10 år mere.
Jeg tænker hver dag over,
at den hjertekirurg, som
bogstavelig talt holdt mit
bankende hjerte i sine
hænder den følgende tirsdag formiddag, gav mig
måske 10 år mere sammen med de mennesker,
der for mig er selve livet.
Hans hjertesag var/er at
kunne forbedre sine patienters/mine betingelser
for fortsat liv.
Min hjertesag blev og forbliver taknemmelighed…

Du, som gi’r os liv og gør os glade,
du som holder af os, som vi er,
du, som åbnerbøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.
(Salmebogen nr. 369)
Guds fred er lyset i den nat,
hvor døden griber i dig fat,
men Kristus bryder ind med sit:
Giv slip, for dette barn er mit!
(Salmebogen nr. 678)
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Af Kristian Stange, Birkelse

Høstbanko i Aabybro KFUM
og KFUK… Hvorfor nu det?
Kirkelige foreninger

Af Henrik Korsgaard
Fordi vi i Aabybro KFUM og KFUK gennem mange år
har tradition for at samle penge ind til at hjælpe mennesker, der lever under meget dårlige kår. Tidligere
skete det ved det årlige julemarked, gennem de sidste
år ved det årlige høstbanko.
”Øvelsen” går i al sin enkelthed ud på, at vi giver noget
af vores overflod til mennesker, som har langt mere
behov end os. Typisk sender vi pengene videre gennem
KFUM og KFUKs ulandsprojekt. I perioden 2014-2018
er det et projekt i Myanmar. Projektet drives i fællesskab
med FDF og Danmission og støttes af Danida og Dansk
Ungdoms Fællesråd.
Selve arrangementet finder sted i september måned
og er et gammeldags bankospil med salg af spilleplader. Gevinsterne – ja dem medbringer vi selv, og
det er typisk ting fra haven så som æbler, grøntsager,
blomster og andre ting. Det er helt frivilligt, om man vil
medbringe gevinster, men på den måde er det ikke en
udgift til arrangementet, der finder sted i Aaby Sognegård. På selve aftenen er der ofte et indlæg fra nogle
frivillige, der har arbejdet med selve projektet. I 2016
havde vi f. eks besøg af Kristoffer Faurby, Frejlev, der
gennem en periode har arbejdet som frivillig i Myanmar.
Til et godt arrangement i Aabybro KFUM og KFUK
hører også et godt kaffebord, så det er en naturlig
afslutning på aftenen.
Arrangementet er ikke kun for Aabybro KFUM og
KFUK - alle, der har lyst til at støtte vores høstbanko, er
naturligvis meget velkomne til at deltage.
Datoen for dette års høstbanko vil senere kunne findes
i kirkebladet.

FDF AabyVedsted
Sted: Torngårdsvej,
Aabybro
Kredsledere: Else Ring
Madsen 98 24 19 24
& Anne Mette Reiche
98 24 33 35
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 98 24 35 46
Mobil 25 33 09 20
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AABY KIRKE OG SOGNEGÅRD

VEDSTED KIRKE OG SOGNEGÅRD

Torsdag 13. april
Efter gudstjenesten skærtorsdag kl.
17.00 er der mulighed for at deltage i
fællesspisning i sognegården.
Pris 75 kr. for voksne
Tilm. senest 7. april til Kirkekontoret
98244100

Torsdag 6. april kl. 19.30
FORTÆLLEAFTEN
sognepræst Elise Lind Balslev genfortæller ”Angst mod”
(Jakob Knudsens dobbeltroman om
Martin Luthers liv)

Søndag 16. april kl. 10.15
Bettina Ejlerts Jensen medvirker på
basun ved gudstjenesten
Torsdag 8. juni kl. 19.30
Sommerkoncert
Med Kammerkoret Dorimus og Aaby
kirkes ungdomskor ved organist Doris
Kjærgaard
SOGNEKOR
Mandag 3. april kl. 19-20
Torsdag 6. april kl. 17-18
Tirsdag 11. april kl. 17-18
Sognekoret er for voksne, der har lyst
til at øve få gange op til en gudstjeneste. Koret deltager ved skærtorsdags
gudstjeneste 13. april kl. 17.00
Tilm.: Doris Kjærgaard, 51156029
Spaghettigudstjeneste
kl. 17.00
Onsdag 26. april
Tirsdag 30. maj

Morgensang og formiddagskaffe i
sognegården Alle dage kl. 9.30
Torsdag 27. april
Torsdag 18. maj
Torsdag 15. juni
Torsdag 13. juli

Mandag 24. april kl. 17.00
Ulvetime
Torsdag 11. maj kl. 19.30
Store Bededags Kvæld
Musikgudstjeneste i kirken, derefter
kaffe og varme hveder i sognegården
Onsdag 7. juni kl. 14 – 16.30
Sommerfest for pensionister. Nadvergudstjeneste i kirken, derefter kaffe,
sang, fortælling og en lille tur i haven
Formiddagskaffe
i Vedsted sognegård
kl. 9.30 – 10.30
Torsdag 27. april
Torsdag 18. maj
Torsdag 22. juni

AABY MISSIONSHUS
5. april v. Søren Skovenborg, Hobro
19. april kl. 18.30 Mad og film
3. maj v. KFS-sekretær Jan Pahus
Nissen
10. april v. sognepræst Steen Rughave
24. maj Udflugt
31. maj Sangaften v. Bjarne Klitgaard
5. juni kl. 14.00 Grundlovsmøde
i Fosdalen
14. juni Fødselsdagsfest v. sognepræst
Herluf Christensen, Rørbæk

FÆLLES

Søndag 11. juni, Pilgrimsvandring i Jammerbugt Kort gudstjeneste
i Kollerup kirke kl. 9.30, derefter vandrer vi over Hingelbjerge
til Hjortdal Kirke, hvor vi slutter med nadvergudstjeneste kl. 15.30.
Tilm. til Benthe Kleon Jeppesen 2144 3719
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Arrangamenter og møder

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

Sognepræst Benthe K. Jeppesen, 2144 3719

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

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

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

menighedsraad@aabykirke.dk

fra@km.dk - Træffes ikke mandag

Vedsted Menighedsråd
Formand Mogens Nørgård, 9824 3546,

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 6. juni 2017

Døbte 15. januar – 19. marts 2017
Alba Bjerg Heskjær
Vilma Guldberg Jensen
Sonja Zimmer Schmidt
Arthur Domino Casper Bruun
Julie Carlén Bloksgaard
Isabella Amalie Kristensen
Sophia Ulrikke Fosgerau
Thor Rold Gianneas
Felix Brander Frandsen
Arthur Gaunø
Carl Højer Amdisen
Andrine Bjerregaard Trudslev
Jeppe Trudslev Frandsen
Karla Johanne Dybdal Larsen
Johannes Lerche Nygreen

22.01.2017
22.01.2017
29.01.2017
29.01.2017
04.02.2017
04.02.2017
04.02.2017
12.02.2017
04.03.2017
04.03.2017
04.03.2017
12.03.2017
12.03.2017
12.03.2017
19.03.2017

Aaby
Aaby
Aaby
Vedsted
Aaby
Aaby
Aaby
Vedsted
Aaby
Aaby
Aaby
Vedsted
Vedsted
Aaby
Aaby

Vielser og velsignelser 12. januar – 19. marts 2017
Camilla Amdisen og Jens Højen 04.03.2017 Aaby

10 • kirke og sogn

Bisættelser og begravelser
12. januar – 19. marts 2017
(dødsdato og begravelsessted)
Kristian Mikkelsen
12.01.2017 Vedsted
Carl-Peter Bech
15.01.2017 Aaby
Kaj Ove Mulin
16.01.2017
Missionsforbundet i Vadum / Vedsted
Sigrid Brix Søeby
29.01.2017 Aaby
Evy Herværk Knudsen
12.02.2017 Aaby
Helene Elisa Nielsen
17.02.2017 Aaby
Henry Emil Larsen
18.02.2017 Aaby /
			
Hals
Lis Tømmerby Ibsen
19.02.2017 Aaby
Morten Larsen
21.02.2017 Vedsted
Ejnar Nikolaj Christensen
24.02.2017 Aaby
Per Mølgaard
25.02.2017 Aaby
Børge Ahlmann Jensen
28.02.2017 Vedsted
Jørn Emil Larsen
05.03.2017 Aaby
Vera Rønde Madsen
05.03.2017 Aaby
Elin Nielsen
08.03.2017 Aaby
Ellis Søndergaard Fischer
11.03.2017 Aaby
Mary Meldgård Kirk
12.03.2017 Torslev
Kerttu Anneli Koefoed Olsen
14.03.2017 Aaby

Konfirmanddag om påske
Friskolekonfirmander på tur

Friskolekonfirmander på tur

Efter sogneindsamling i Vedsted

Skoleklasse på kirkebesøg
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Glimt fra sognene

Glimt fra sognet

Gudstjenester
AABY KIRKE OG VEDSTED KIRKE
9. april

Palmesøndag
Aaby 10.15 Hansen
Vedsted 10.15 Jeppesen

13. april

Skærtorsdag
Aaby 17.00 Jeppesen
Vedsted 10.15 Jeppesen

14. april

Langfredag
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 10.15 Hansen

16. april

Påskedag
Aaby 10.15 Hansen
Vedsted 10.15 Jeppesen

17. april

2. påskedag
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted kører til Aaby

23. april

1. søndag efter påske
Aaby 10.15 Jeppesen
Vedsted 9.00 Jeppesen

24. april

Vedsted 17.00
(Ulvetime)

26. april

12. maj

Bededag
Aaby 9.00 Jeppesen
Konfirmation
Aaby 11.00 Andersson
Konfirmation
Vedsted 11.00 Jeppesen
Konfirmation

13. maj

Aaby 8.30 Hansen
Konfirmation
Aaby 10.15 Jeppesen
Konfirmation
Aaby 12.00 Andersson
Konfirmation

14. maj

4. søndag efter påske
Aaby 10.15 Hansen
Konfirmation
Vedsted 10.15 E. Vinkel

12 • kirke og sogn

25. juni

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

2. juli

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

9. juli

Plejehjemsgudstjenester

Kristi Himmelfartsdag
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 10.15 Jeppesen

28. maj

30. maj

www.vedstedsogn.dk
www.aabykirke.dk

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

25. maj

5. søndag efter påske
Aaby 10.15 Jeppesen
Vedsted 9.00 Jeppesen

30. april

3. søndag efter påske
Aaby 10.15 Hansen
Konfirmation
Vedsted 10.15 Jeppesen

18. juni

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

6. søndag efter påske
Aaby 9.00 Hansen
Vedsted 10.15 Hansen

7. maj

Trinitatis
Aaby 10.15 Hansen
Kirkekaffe i præstegården
Vedsted 9.00 Hansen

21. maj

Aaby 17.00
(Spaghettigudstjeneste)
2. søndag efter påske
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 10.15 Hansen

11. juni

Aaby 17.00
(Spaghettigudstjeneste)

4. juni

Pinsedag
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 10.15 Jeppesen

5. juni

2. Pinsedag
Aaby kører til Vedsted
Vedsted 10.15 Jeppesen
Evt. friluftsgudstjeneste

Birkelse Plejecenter
(onsdage kl. 10.00)
12.04 Winkel
26.04 Hansen (A)
10.05 Winkel
24.05 Andersson (A)
07.06. Jeppesen (A)
(NB: I kirken)
21.06. Krogsgaard
05.07. Winkel (A)
Aabybro Plejehjem
(tirsdage kl. 10.15)
11.04 Winkel
25.04 Jeppesen (A)
09.05 Winkel
23.05 Andersson (A)
06.06. Jeppesen
20.06. Krogsgaard
04.07. Winkel

