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Ny sognepræst
i Aaby

Ved kirkeårets
begyndelse

Nye organister

Ny sognepræst i Aaby Sogn

Tema: Begyndelser

Af Line Kjær Nielsen

Jeg tiltræder som sognepræst i Aabybro den
15. januar 2019. Jeg har
været præst i 15 år. De
første år i Sindal, hvor jeg
også var tilknyttet Statsfængslet, Kragskovehede.
De sidste 7 1/2 år har jeg
været præst i Thisted.
Jeg har været sammen
med min mand, Per i
23 år. Vi mødtes i Århus,
hvor Per læste cand.
merc. i finansiering og
regnskab, og jeg læste
teologi. I dag har vi 4
børn; Maria på fjorten
der går i 9. klasse. Gustav
på tretten, som går i 7.
klasse og skal konfirmeres
til maj. Emma på elleve,
der går i 5. klasse og elsker gymnastik og spring
og Marcus på ni, der går
i 4. klasse og er vild med
fodbold og Fortnite.
Vi glæder os rigtig meget
til at flytte til Aabybro,
hvor det i første omgang
gælder om at få børnene
til at falde godt til. Som
familie elsker vi at rejse
rundt til forskellige steder
i verden, bruge tiden i
vores sommerhus ved
Fjerritslev, spille fodbold
i haven, tage en rask
travetur i skoven, være
sammen med familie og
venner og meget andet.
Det bliver godt at
komme i gang med
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arbejdet i Aabybro og
lære personale, kollega
og menighed at kende.
Mit fokus har altid været
på at gøre dørtrinnet til
kirken lavere. Med andre
ord vil jeg gerne være
med til at lette adgangen til kirken også for
dem, der ikke er vant til
at bruge kirken. Det er
vigtigt at give mennesker
en oplevelse af, at kirken
er der, når de har brug
for den - også til andet
end højtider og familiære
begivenheder.
Jeg glæder mig til at

møde glade dåbsfamilier,
forventningsfulde konfirmander, lykkelige brudepar, og forhåbentlig være
med til at gøre en forskel
for de, der har mistet
familiemedlemmer eller
oplevet andre triste begivenheder.

Line Kjær Nielsen
indsættes som præst
i Aaby Kirke ved indsættelsesgudstjeneste
søndag den 20. januar
kl. 14.00.
Alle er velkomne!

Liv og død ved kirkeårets begyndelse
1. søndag i advent
begynder juletiden for
alvor igen. Det er en
festdag i kirken, ligesom
adventstiden i det hele
taget er det for mange
mennesker. Der skal lys
i adventskransen, og i
kirken tager vi hul på
fortællingen om Jesus på
ny, og vi glæder os til at
fortælle børnene om æslet, stalden, det lille barn
i krybben, englene og alt
det der. Vi er klar til jul,
og vi har glædet os!
Begynder med
slutningen
Når det hele på den
måde er linet up til julefest, så er det måske lidt
underligt, at den første

og vigtigste evangelietekst i adventstiden er
historien om Jesu indtog
i Jerusalem palmesøndag.
Godt nok er der også et
æsel med i den historie,
men først og fremmest
er det en påmindelse om
Jesu død på korset.
Vi begynder altså med
den ulykkelige slutning
på historien, allerede
her før vi næsten er gået
i gang. Det kan godt
punktere festlighederne
lidt, at det pludselig
handler om svigt og
død, her hvor det skulle
handle om glæde og jul.
Og hvorfor gør det nu
det?

Ikke et eventyr
Svaret er egentlig ganske
enkelt:
Fordi sådan er livet!
Liv og død hører altid
sammen. Livet er ikke et
eventyr. Det er evangeliet
heller ikke. Evangelieteksterne, der prædikes over
i kirken, peger altid på os
og vores liv på en måde,
så det gennemhuller alle
vores falske forestillinger.
Evangeliet viser os sandheden, livet som det er,
på én gang vidunderligt
og ubarmhjertigt.
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Tema: Begyndelser

Af Frans Rossing Andersson

Når et barn fødes

Tema: Begyndelser

Af Frans Rossing Andersson
Hver gang et lille barn
fødes – det gælder
dengang som i dag – så
er det forbundet med
stor fare og stor usikkerhed. Det ved enhver
forældre. Man går ikke
ind til en fødsel uden at
være bekymret. Det er
ganske enkelt umuligt,
for dér, hvor livet er en
mulighed, er døden det
også.
Med livet og døden i
armene
Når så det lille barn
er født, så kunne man
tænke at det nok går væk
- men det gør det ikke –
tværtimod!
Når man som nybagt
forældre får sit barn i
armene, så kommer sammen med lykken
og glæden, og lige så
overvældende - frygten
for ulykken, for døden;
frygten for, at alt det
gode holder op, frygten for alt det, der kan
gå galt, alt det der er
udenfor ens kontrol. Et
virvar af tanker er blevet
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født, som følge af den
paradoksale realitet, at
sammen med livet kom
også døden.
Med livets lykke fødes
også dødens ulykke.
Prøver at glemme
Tiden går, og man lærer
at leve med frygten. I
starten lytter man til den
lilles vejrtrækning hele
tiden, for at være sikker;
man er på vagt; passer
på. Men man må give
slip. Man skal jo også
sove. Man bliver nødt til
at lade barnet klarer den
selv. Og sådan kommer
det efterhånden mere
og mere på afstand. Vi
vil jo helst glemme den,
døden. Til sidst kan vi
- det er noget af det, vi
mennesker er allerbedst
til - leve som om døden
slet ikke eksisterer. Og
det gør vi så langt de
fleste dage. Og vi begynder at gå op i om tøjet
har de rigtige mærker,
om det ser godt ud på
billeder, om hjemmet
ligner det vi ser i katalogerne, og så videre…

Ikke en katalog-jul
Dér, i vores dejlige
smukke verden, hvor alt
er godt, dér passer julen
godt ind. Julen med pynt
og gaver. Julen som et
eventyr. Som et glansbillede. Men det er jo i
virkeligheden alt det, den
ikke er. Evangeliets jul er
ikke en katalog-jul, der
passer så fint ind i vores
opstillede virkelighed.
Og det er det, vi ser allerede 1. søndag i advent,
at evangeliet vil noget
andet. Det vil vende os
om. Vende os tilbage til
livets sandhed. Knuse
facaden, så vi kan finde
hinanden inde bag ved.
Så vi vågner midt i livets
barske realitet – ligesom
da det begyndte – dér,
hvor døden truer, hvor
ting går galt og livet gør
ondt. Kun dér finder vi
hinanden, og dér finder
vi ud af, at et liv med
døden kun har ét svar
– det, svar som også er
Guds i evangeliet –
KÆRLIGHED!

Nytår, 7-taller, alfa og omega
I forbindelse med min
studieorlov sommeren
2018 studerede jeg forskellige symboler og billeder i Bibelen. I den forbindelse fik jeg øjnene op
for en sammenhæng mellem Bibelens begyndelse
og Bibelens afslutning.
Begyndelse og
slutning i Bibelen
Bibelen har sin begyndelse og sin slutning.
Det første hebraiske ord i
Bibelen er be’reshiit, som
betyder i begyndelsen.
Der fortælles om syv
dage, hvor hele skaberværket bryder frem og
menneskelivet sættes i
gang.
I Bibelens afsluttende
bog, Johannes’ Åbenbaring, optræder 7-tallet
igen. Der åbnes syv segl
og blæses i syv basuner,
og for hvert segl og hver
basun ødelægges en del
af skaberværket, indtil vi
når til afslutningen, hvor
den første himmel og
den første jord forgår.
Derefter udrulles en
mægtig vision om en ny
himmel og en ny jord,
hvor Gud selv vil bo hos
menneskene og tørre
hver tåre af deres øjne.
Dér skal ingen sorg, død,
skrig eller pine være
mere.

sin hånd. ”Jeg er Alfa og
Omega, den første og
den sidste, begyndelsen
og enden.” Så alt det,
vi slet ikke kan rumme
med vores forstand, er
indrammet af Gud selv.
Vi lever midt i det
vældige
Selv lever vi midt i den
vældige tilværelse, med
alle dens begyndelser
og slutninger. Vi kan
hverken forstå det ene
eller det andet. Både ved
fødsel og død fornemmer vi noget underfuldt
og ubegribeligt stort.
Endnu mere ufattelig
er tanken om, at den
verden, vi lever i, har begyndelse og afslutning.
Når vi møder det store,
som vi ikke kan rumme,
må vi hvile i, at Gud er
alfa og omega. At Gud
har både begyndelse og
slutning i sin hånd.
Den lysende
morgenstjerne
På de sidste linjer i
Bibe-len præsenteres
Jesus som "den lysende
morgenstjerne".

Det vil sige: Den, der
indvarsler en ny dag.
Og Bibelen slutter med
ordene: ”Amen, kom,
Herre Jesus! Herren Jesu
nåde være med jer alle!”
En ny begyndelse
Det ender med en ny
begyndelse, som indvarsles af Jesus Kristus.
Kristen tro er troen på
en ny begyndelse. Både
i dag og på den sidste
dag. Det er troen på
Guds nåde. ”Nåden er,
når alt er tabt, at få alt
tilbage,” skriver Johannes
Møllehave.
Miraklernes tid
Som kristne må vi derfor
se os selv og hinanden
som dem, der har fået en
ny chance. Verden ligger
ny og ren foran os som
på skabelsens morgen,
og vore medmennesker
har ligesom vi fået en
ny mulighed foræret fra
skaberen. Godt nytår!

Alfa og omega
Det understreges, at
Gud har såvel begyndelsen som slutningen i
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Tema: Begyndelser

Af Benthe Kleon Jeppesen

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I AABY KIRKE OG VEDSTED KIRKE
5. december

Spaghettigudstjeneste
Aaby 17.00 Andersson

6. december kl. 19.30
Julekoncert i Vedsted kirke
v. Michael Jacobsen med
musikalske venner.
Michael er bosat i Ryå,
og har i mange
sammenhænge leveret
flotte musikalske indslag
i kirken.

9. december 2. søndag i advent
Aaby 19.30 Andersson De ni læsninger
Vedsted 9.00 Michael Berg
11. december

Ældregudstjeneste i kirken
Aaby 10.15 Andersson

13. december kl. 9.30
Aaby sognegård
Morgensang

16. december

3. søndag i advent
Aaby 10.15 Asger Hørving
Vedsted 16.00 Jeppesen
De ni læsninger

18. december kl. 19.30
Julekoncert i Aaby Kirke.
Fællessangs-koncert

25. december

Juledag
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 10.15 Jeppesen

26. december

2. juledag
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 9.00 Michael Berg

23. december

4. søndag i advent
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 10.15 Jeppesen

24. december

Juleaften
Aaby 10.00 Andersson
Børnegudstjeneste
Aaby 11.30 Andersson
Aaby 13.00 Andersson
Aaby 14.30 Andersson
Aaby 16.00 Andersson
Vedsted 15.30 Jeppesen

Nørkleklub i Vedsted sognegård
Vi strikker til Y-mens
støtteprogram
i Rumænien
Garn og kaffe er gratis

30. januar kl. 19.30
Aaby Sognegård

30. december

Fælles sogneaften for
Vedsted og Aaby, arrangeret af Aaby Sogn:
Foredrag og debat ved
Charlotte Rørth om
bøgerne “Jeg mødte
Jesus” og “Vi mødte
Jesus”.

Julesøndag
Aaby 10.15 Ejler Winkel
Vedsted kører til Jetsmark 10.30

1. januar

Nytårsdag
Aaby 16.00 Andersson
Vedsted 14.30 Jeppesen

6. januar

Helligtrekonger
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 16.30 Jeppesen
Fortællegudstjeneste

10. januar kl. 9.30
Vedsted Sognegård
Formiddagskaffe

13. januar

1. s. e. Helligtrekonger
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 9.00 Michael Berg

17. januar kl. 9.30
Aaby Sognegård
Morgensang

20. januar

2. s. e. Helligtrekonger
Aaby 14.00 Nielsen
Indsættelsesgudstjeneste af ny
sognepræst i Aaby Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Jeppesen
Trompetist Thomas Ingemann og basunist
Jonas Lindh giver sammen med organist
Morten Lyng en stemningsfuld julekoncert
med kendt og ukendt julemusik fra mange
perioder og lande, og med masser af fællessang.

29. januar kl. 10.

23. januar kl. 19.30

Vedsted sognegård

3. februar

4. s. e. Helligtrekonger
Aaby 10.15 Nielsen
Vedsted 19.30 Jeppesen
Kyndelmissegudstjeneste

7. februar kl. 9.30
Vedsted Sognegård
Formiddagskaffe

10. februar

S. s. e. Helligtrekonger
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 10.15 Jeppesen

14. februar kl. 19.30
Vedsted Sognegård

Tænkepause

Studiekreds om GUD (se s. 8)

13. februar kl. 19.30

Salmestafetten i Biersted Kirke
”Vi synger klassisk” med organist Morten
Lyng og sanger Morten A. Krogh

Tænkepause

Studiekreds om TILLID
(se s. 8.)

24. januar kl. 19.30

Salmestafetten i Vadum kirke
Vi synger jazz sammen
med en 4-mands jazzgruppe
under ledelse af
organist Bo Møller

27. januar

3. s. e. Helligtrekonger
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 10.15 Jeppesen

28. januar kl. 18.00
Vedsted sognegård

Herreværelset

Spisning (pris 100 kr.), foredrag ved kunstner, tidl. forstander på Hørby Efterskole,
Finn Jacobsen, Sæby: “Et spændende liv
med mennesker og kunst”
Tilmelding på sms 4037 9549

14. februar kl. 9.30
Aaby Sognegård
Morgensang

17. februar

Septuagesima
Aaby 10.15 Nielsen
Vedsted 10.15 Jeppesen

Tænkepauser
Kirkelige foreninger m.v.

Af Benthe Kleon Jeppesen

Som noget nyt tilbyder aktivitetsudvalget i Vedsted
Sogn tre aftener, hvor der er mulighed for at fordybe
sig i samtalen om store emner. Inspirationen er hentet
i de små, letlæste udgivelser fra Århus Universitetsforlag i serien ”Tænkepauser” (kan købes på nettet eller
bestilles i boghandlen).

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

Onsdag den 23. jan. kl. 19.30 - 21.00:
TILLID
Udlændinge forbløffes over, at man i sommerlandet
kan støde på ubemandede boder med friske jordbær
og kartofler og en lille cigarkasse med byttepenge. Er
det tåbeligt og blåøjet med al den danske tillid? Eller er
det en god investering?
Onsdag den 13. februar kl. 19.30 – 21.00:
GUD
Der er kun tre bogstaver i Gud. Men allerede ved det
første går det galt. For er det med stort eller lille? Er
der mange guder eller kun en enkelt? Nogen mener,
at Gud er død eller slet ikke eksi-sterer. Hvem ved,
hvem Gud er?
Onsdag den 13. marts kl. 19.30 – 21.00:
ALDER
Bogens forfatter, Suresh Rattan, er 63 år gammel. I den
alder banker forfaldet på hos enhver, men han føler sig
tyve år yngre. Som aldersforsker ved Aarhus Universitet
ved han godt hvorfor: Evolutionen har ikke forberedt
os på at blive gamle, og vi kan faktisk ikke forestille os
selv ældre end 45 år. Hvad gør vi så, når vi alligevel
gerne vil leve lidt længere?
Alle interesserede er velkomne til disse aftener – også
selv om man evt. ikke har læst bogen! Sognepræsten
indleder med en kort introduktion, hvorefter vi samtaler om emnet. Aftnerne varer halvanden time, og der
vil være en let servering (kaffe eller lignende).

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:
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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Rollespil på Bratskov

Konfirmander

Torsdag den 4. oktober var alle konfirmander fra Jammerbugt Provsti samlet på
Bratskov Herregård for at spille rollespillet ”Luthers nøgle”. Her ses nogle af de
mange oplevelser.
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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
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 Tina Stenfeldt, 2694 6129
menighedsraad@aabykirke.dk

Sognepræst i Aaby
Line Kjær Nielsen

9824 1100 Kirkevej 23, 9440 Aabybro
likj@km.dk – Træffes ikke mandag

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, Frans Rossing Andersson, Lillian Christensen,
Inge Lise Reiche, Ellinor Andersen Tryk: Aabybro Bogtrykkeri
Deadline for næste nummer af Kirke & Sogn 7. januar2019

AABY
MISSIONSHUS
29. december kl. 18.00
Julefest v. Jens Martin
Jacobsen, Tårs
Evangelisk Alliances
bedeuge
6. januar kl. 19.30
Jetsmark kirke
v. Anders Hyldgaard
7. januar kl. 19.30
Aaby missionshus
v. Michael Berg
9. januar kl. 14.00
Pandrup Baptistkirke
v. Paul Holm
23. januar kl. 19.30
KFUM’s Soldatermission
v. Leif Hove, Hvorup
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Plejehjemsgudstjenester
Birkelse Plejecenter
(onsdage kl. 10.30)
12.12 Krogsgaard
I kirken kl. 10.30
24.12 kl. 11.00
Jeppesen
09.01 Krogsgaard
23.01 Jeppesen
06.02 Krogsgaard
20.02 Winke
Aabybro Plejehjem
(tirsdage kl. 10.15)
11.12 Andersson
I kirken
24.12 kl. 11.00
Winkel
08.01 Andersson
22.01 Nielsen
05.02 Andersson
19.02 Winkel

Menighedsrådsmøder
i sognegårdene
Aaby kl. 19.00
5. december
Se opslag i våbenhuset
Vedsted kl. 19.00
Se opslag i våbenhuset

OBS: Kirkebil
i Aabybro og
Vedsted

Man skal selv bestille
kirkebil ved Flextrafik.
Det koster 30 kr. som
refunderes af menighedsrådet.
Bestil flextur på tlf:
99341134,
online på NT.flextrafik.dk
eller appén ”flextrafik”

Søndag den 7 september sagde menigheden i Vedsted farvel til organist
Birte Lønstrup, som nu går på efterløn.
Birte Lønstrup begyndte som organist
ved kirken allerede som 20-årig, og hun
har således været ansat i mere end 42 år.
Birte Lønstrup har arbejdet trofast og
pligtopfyldende alle årene, hun har vist
stor ydmyghed overfor tjenesten og haft
en venlig og imødekommende færden
iblandt os. Tak til Birte fra såvel menighedsråd som menighed og kolleger
ved Vedsted Kirke!

Fælles sogneaften

for Vedsted og Aaby

30. januar kl. 19.30 i Aaby Sognegård
”Hvad er det at møde Jesus?
Mærke en englevinge?
Kan man bevare fornuften?
Og hvad kommer det andre ved?
Kan den samtale gøre
samfundet godt?”
Foredrag og debat ved
Charlotte Rørth
om bøgerne “Jeg mødte Jesus”
og “Vi mødte Jesus”.
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Kirkelige foreninger

Afsked med
Birte Lønstrup

Ny organist i Aaby
Jeg hedder Morten Lyng, er 40 år og bosiddende i
Biersted sammen med Karen og vores lille søn Laurids. Jeg er uddannet først som kor- og ensembleleder
fra konservatoriet i Aalborg og siden som organist fra
Vestervig Kirkemusikskole. Jeg har ledet mange typer
kor og orkestre og kommer fra en stilling som organist
i Biersted. Sangen har altid haft en central plads i mit
musikalske virke og jeg glæder mig meget til at medvirke til at give salme- og korsangen endnu bredere
vinger i og omkring Aaby Kirke.

Julehjælp
For økonomisk trængte
er der mulighed for at
søge om julehjælp hos
kirken.
Ansøgning hos præsten
senest 9. december
2018.
For Aaby Sogn:
Frans Rossing Andersson
(tlf. 4018 8811,
mail fra@km.dk)
For Vedsted Sogn:
Benthe Kleon Jeppesen
(tlf. 2144 3719, mail
bekj@km.dk)
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Ny organist i Vedsted
Jeg hedder Philipp Gawol og er 21 år gammel.
Jeg går på PO-uddannelsen ved Vestervig Kirkemusikskole. Det meste af mit liv har jeg boet i Jammerbugt
kommune.
Gennem en lang årrække har jeg arbejdet som
organistvikar. Jeg glæder mig til at samarbejde med
kirkepersonalet og menigheden i Vedsted kirke.

Menighedsrådene informerer
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