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Decembernat

Den perfekte jul

Det er svært
at være menneske

Tema: Julenat tør vi tro det

Juleønsker
Frans Rossing Andersson

December kan noget.
Den føles anderledes
end de andre måneder.
Det er som om, der er
noget, der tændes inden
i - forventning, glæde,
en længsel - noget man
forbinder med barndommen. Det har ikke bare
noget med fortiden at
gøre, det er også noget
med fremtiden. Man
håber og venter – et
barnligt ønske måske – at
denne her jul, den bliver
noget særligt.

De er som små fragmenter, af det helt store
ønske, det helt store
håb. Legen som ethvert
barn har leget: ”Hvad
ville du ønske, hvis du
kunne få et ønske til at
gå i opfyldelse?” Ønsket
over alle ønsker, det er
selvfølgelig: at al krig og
sult skal ophøre, at alle
mennesker skal have det
godt, at der bliver fred
på jorden – eller sagt helt
kort: ønsket om at vi må
finde paradis igen!

Det største ønske!
Er julens ønsker bare
småting fra et katalog?
Nej, det er større end
det.

Man skulle jo tro, at vi
her efter mere end 2000
år med krige og strid
var blevet for kyniske til
at håbe på den slags.

Den perfekte jul
Line Kjær Nielsen

En perfekt jul er ikke
altid en jul, der følger
traditionerne, eller går
som man ellers havde
planlagt. Nogle af de
mest mindeværdige jul er
dem, hvor noget uventet
skete – det kan være den
jul, hvor vi besluttede os
for at rejse til solen og
varmen. Eller det år hvor
alt, hvad der kunne gå
galt, gik galt! Ovnen gik
i stykker midt i andestegningen - anden kom
i kuglegrillen - anden
brændte på… - og vi
måtte spise fiskefileter
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og pommes frites stegt
på panden. MEN det
kan godt blive jul selvom
anden brænder på og
juletræet er skævt… Den
første jul var ligesom
heller ikke helt perfekt –
Maria var ugift og gravid,
langt hjemmefra, fødte
i en stald – Men jul blev
og bliver det alligevel!
Med ønsker om
en uperfekt perfekt jul!

Åbenbart ikke! Prøv bare
at tænke på dengang
Obama blev valgt til
præsident i USA. Det
var som om hele verden
pludselig delte et fælles
håb om, at nu ville alt
blive anderledes.
Julen tænder håb!
Det er det, som julen
også kan. Ja, det er
netop julens gave: at der
tændes lys i mørket, at
håbet tændes for os, så vi
igen får lov til at drømme
og tør tro, ikke bare på
de små ting, men på det
umulige: at paradis igen
er blevet åbnet for os!

•

Decembernat. Engle slår vingerne ind
og lander forsigtigt i menneskesind
de hvisker om barnet, som netop blev til:
I nat kan I møde ham her, hvis I vil!

•

Måske er vi store, i nat er vi små
måske skal vi miste, i nat skal vi få
I nat kalder Gud sine mennesker frem:
Her har I mit barn, I skal være hans hjem

•

Han spjætter af livskraft i hjertet på os
som tænder stearinlys i mørket på trods
små lys, der skal strømme mod dem, vi er nær
og dem som er fjerne, og dem som vi er

•

I stuer, i kirker, i tanker, i år
ved sygehussenge hvor håbsengle går
skal Guds hånd i nat trække angststikket ud
og røre os stille, for julen er Gud

•

I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro
at selv helt alene er mennesket to
at barnet fra himlen skal vokse sig stort
det sted i os selv, hvor vi kommer til kort

•

I nat skal vi tænde decembernatslys
og gyse af glæde og dele det gys
Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet
af julenatsfryd over det, der er sket!
Iben Krogsdal, 2009
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Decembernat

Tema: Julenat tør vi tro det

Det er svært at være menneske
Af Benthe Kleon Jeppesen

Der er gammel tradition
for at male det nyfødte
Jesusbarn med en lille
bold i hånden. Bolden
er ikke legetøj – den skal
forestille jordkloden.
For dette nyfødte barn
er verdens frelser og
verdens herre. Han bærer
hele verden, som han ligger der i krybben. Også
din og min. Og dig og
mig.
Men vi er ikke altid
tilbøjelige til at lade os
bære. Det kræver lidt
overvindelse – også ved
juletid – at slippe sit eget
og overgive sig til at tro.
Tunge byrder
En bondemand kom
kørende med hest og
vogn. I vejkanten slæbte
en lille kone sig afsted
med en stor, tung kurv.
”Vil du ikke op at køre?”
spurgte bonden. Konen
takkede glad ja og satte
sig i vognen med den
store kurv på skødet.
”Sæt dog den tunge kurv
ned i bunden af vognen.
Den ser ud til at være
tung,” sagde bonden
venligt. ”Nej, ved du
nu hvad!” sagde konen.
”Det er da slemt nok, at
hesten skal trække mig.
Den tunge kurv skal jeg
nok selv bære.”

- Jomfru Maria med Jesus barnet
En reproduktion af en ikon-tavle fra Konstantinopel malet i
det 12. århundrede. På det tidspunkt var Konstantinopel (det
nuværende Istanbul) den største og rigeste by i Europa. Ifølge
overleveringen skulle det oprindelige forlæg til dette billede
være malet af evangelisten Lukas.

Julebudet i vinterens vånde,
det er Gud Faders varme ånde,
menneskefaldet til frelse vendt,
menneskets adel på ny erkendt
(J. C. Hostrup – Salmebogen nr. 129)
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En i himlen, som
forstår os
Samtidig er det netop
julens budskab, at Gud
er kommet til verden for
at bære med på vore
byrder. Der er én i himlen, som ved, hvordan vi
har det på jorden.
Han, som bærer hele
verden i sin hånd (og
næsten kan spille med
den som en bold, hvis
han vil), han kan også
sige: ”Det er svært at
være menneske, jeg har
prøvet det selv.” Han
påtog sig vores liv og bar
vore synder. Han bar den
tungeste, ubærlige byrde
for os – løftede den op
på korset og dermed ud
af verden. Derfor kan
vi gå frit gennem livet,
mens vi bærer det, vi kan
og må. Der er jo stadig
ansvar, der skal forvaltes
og omsorg, der skal
gives.

At lade sig bære
Den, som intet bærer
på, visner som det golde
strå. Men når vi ser det
nyfødte Jesusbarn med
kloden i sin hånd, har vi
lov til at sætte den tunge
kurv fra os et øjeblik. Det
er jo vores hjerte, han

bærer der i sin hånd.
Som en nyfødt kan gribe
om vores finger, sådan
kan Guds nyfødte kærlighed gribe om et knust
og bristet hjerte, så vi må
overgive os og lade os
bære.

”Josef og Jesusbarnet” af Ignaz Stern (ca. 1700)
Billedet viser det nyfødte Jesusbarn – der leger med et lille
kors. Sådan antyder kunstneren, at dette barn allerede fra
begyndelsen var udset til at bære den tungeste byrde.
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Det er svært at være
menneske…
Somme tider bærer vi
mere, end vi behøver.
Men mange har tunge
byrder at bære. Som
Trine Dyrholm synger i
nummeret ”Avenuen”:
”Det er svært at være
menneske. Jeg har prøvet
det selv.” Det er der
sikkert mange, der kan
skrive under på, også ved
juletid. Savnet efter dem,
vi mistede – forhold,
der brast – alt bliver lidt
tungere ved juletid.

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I AABY KIRKE OG VEDSTED KIRKE
8. december 2. s. i advent
Aaby 16.00 Line Kjær Nielsen
De ni læsninger
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

19. januar 2. s. e. Helligtrekonger
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

Tirsdag 10. december kl. 19.30

Formiddagskaffe i Aaby sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen

Julekoncert i Vedsted kirke. Michael Jakobsen med musikalske venner

Onsdag 11. december kl. 19.00

Julekoncert I Aaby kirke HÄNDELS
’MESSIAS - part the 1st’
Medvirkende: Aaby kirkes Ungdomskor, Vor
Frelser Kirkes Kor, Aalborg, Solister fra Det
Danske Vokalkapel, Musikere fra Aalborg
Symfoniorkester
- opfører advents– og juledelen af Händels
prægtige oratorium ”Messias”
Billetindtægt på 75 kr. går til kirkens julehjælp.

15. december 3. s. i advent

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 16.00 Benthe Kleon Jeppesen
De ni læsninger. Sang og musik v. Anne
Sophie Dyrmose, Philipp Gawol samt medlemmer af Gjøl Kirkes kor

21. januar kl. 9.30

22. januar kl. 10-12

Enke-Café i Aaby Sognegård
Præsterne i Aaby inviterer til Enke-Café i
sognegården. Enke-Café er et tilbud til alle
i sognet, der har mistet deres partner.
Vi mødes og snakker sammen over en kop
kaffe. Man er velkommen uanset om man
har mistet for nylig eller om det er flere år
siden. Der er ingen tilmelding og man må
meget gerne tage en ven/veninde med.

22. januar kl. 19.30

Salmestafetten i Gjøl kirke med tidligere
biskop i Aalborg stift Søren Lodberg Hvas
Samarbejde mellem Biersted, Gjøl, Vedsted,
Vadum og Aaby sogne

17. december kl. 9.30

26. december 2. juledag

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted kører til Jetsmark

29. december Julesøndag

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Michael Berg

1. januar Nytårsdag
Aaby 16.00 Frans Rossing Andersson
Vedsted 14.00 Michael Berg
Nytårsgudstjeneste i kirken, derefter ønsker
vi hinanden ”godt nytår” i sognegården
med vin og kransekage

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

9. februar Septuagesima

11. februar kl. 19.00

22. december 4. s. i advent
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Michael Berg

25. december Juledag
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

6. februar kl. 9.30

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

Formiddagskaffe i Aaby sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen

24. december Juleaften
Aaby 10.00 Frans Rossing Andersson
Børnegudstjeneste
Aaby 11.30 Frans Rossing Andersson
Aaby 13.00 Frans Rossing Andersson
Aaby 14.30 Line Kjær Nielsen
Aaby 16.00 Line Kjær Nielsen
Vedsted 15.30 Benthe Kleon Jeppesen

4. februar kl. 19.30

Salmestafetten i Biersted kirke med biskop
i Aalborg stift Henning Toft Bro.
Samarbejde mellem Biersted, Gjøl, Vedsted,
Vadum og Aaby sogne

26. januar 3. s. e. Helligtrekonger
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 9.00 Kristian Gram Schjoldager

Sogneaften i Aaby Sognegård med
Lola Jensen, socialpædagog, familievejleder, foredragsholder, forfatter til flere
bøger samt familievejleder på TV2
Go´morgen mm.
”Hverdagens rutiner sat på humoristisk
spids – job, familie, børn, - at få det til at
hænge sammen”

27. januar kl. 18.00

Herreværelset i Vedsted sognegård.
Spisning (á 100 kr.), derefter
foredrag: ”Fortællingen om en smuk
død” v. tidl. faglærer Torben Sanden,
Hjallerup. Tilmeld til spisning
på tlf. 40379549

28. januar kl. 10.00

Nørkle-Klub i Vedsted sognegård.
Vi strikker dåbsklude og
huer, vanter og halstørklæder m.m. til Y-mens støtteprojekt i Rumænien.
Garn og kaffen er gratis

29. januar kl. 19.30

Sogneaften i Vedsted: ”Højskolesang”
(i samarbejde med KFUM og KFUK)

Pris kr. 50,- Billetter købes/bestilles på
kirkekontoret, Kirkevej 21, tlf.: 98244100

13. februar kl. 19.30

Sogneaften i Vedsted: ”Om at opdage og
genopdage bibelfortællinger”
v. sognepræst Tine Illum, Sdr. Bjert

5. januar Helligtrekonger
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen
12. januar 1. s. e. Helligtrekonger
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 16.30 Benthe Kleon Jeppesen
Fortællegudstjeneste: “Klart er barnets øje”
16. januar kl. 9.30

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

30. januar kl. 17.00

Frans Rossing Andersson
GUD og MAD i Aaby kirke. Mulighed for
drop-in fra kl. 16.30, hvor vi laver små
kreative ting. Efter gudstjenesten kan man
spise sammen i sognegården. Tilmelding til
dette seneste 28. januar på 2487 5446

2. februar S. s. e. Helligtrekonger

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 19.00 Benthe Kleon Jeppesen
Kyndelmissegudstjeneste. Konfirmander
medvirker

16. februar Seksagesima

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Michael Berg

Livet i kirken

Gudstjenesteudvalgene
Aaby Sogn: Efter et spændende møde i gudstjenesteudvalget i Aaby i september, hvor vi næsten fik
gennemgået en hel gudstjeneste i alle led, kunne ét af
resultaterne ses allerede ved gudstjenesterne i oktober.
Udvalget indstillede til menighedsrådet at trosbekendelsen fremover siges ved alle højmesser, hvor den
tidligere blev sunget, når der ikke var dåb. Menighedsrådet bakkede op om beslutningen og menigheden
bestemt også!
Gudstjenesteudvalget arbejder videre med placeringen
af meddelelser i gudstjenesten, vin/druesaft ved altergang, korsvar, ”anderledes” gudstjenester osv. – der er
nok af spændende opgaver.
Vedsted Sogn: Gudstjenesteudvalget i Vedsted har
besluttet at lave en liste over kaffebryggere, så det kan
gå på skift i en lidt bredere kreds, hvem der sørger for
en kop kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
Da vi også er aktivitetsudvalg, har vi desuden arbejdet
med programmet for 2020. Der sættes fokus på Bibel
og Højskolesangbog (pga. nyudgivelser af begge dele
i 2020).
Ved næste møde vil vi drøfte nadverritualet, samt
evaluere det seneste års eksperiment med fortællegudstjenester.

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

Julehjælp
For økonomisk trængte er der mulighed
for at søge julehjælp hos kirken. Ansøgning senest 12. dec. 2019.
Aaby Sogn: Ansøgningsskema på www.
aabykirke.dk eller henvendelse til Line
Kjær Nielsen (tlf. 23833028, mail likj@
km.dk) eller Frans Rossing Andersson (tlf.
40188811, mail fra@km.dk)
Vedsted Sogn: Henvendelse til Benthe
Kleon Jeppesen (tlf. 21443719, mail
bekj@km.dk)
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Sted: Missionshuset,
Kirkevej 9
Formand: Tage Sørensen
60 49 28 88

Y’s Men’s Club
Sted: Aaby Sognegård
Præsident:
Frank Dubgaard
Tlf. 21 24 48 12
www.ysmen.d

MandagsCafé
Henvendelse:
Jytte Haven Nørgård
25 33 09 20

Børn i kirken

Kirkelegestue i Vedsted

Vi prøve
r

at bære

nden
bedema
f
a
g
ø
s
ar be
ander h
Konfirm
en kiste

Afslutning med babysalmesang på Aabybro Plejehjem
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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 Ahti 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,
Inge Lise Reiche, Ellinor Andersen. Deadline for næste nummer af Kirkebladet 7. januar 2020

AABY
MISSIONSHUS

29. dec.: Julefest v. Solveig
Kristensen, Biersted
3. jan.: Nytårsfest
v. Kirsten og John Aaen,
Strandby
Evangelisk Alliances bedeuge:
5. jan. kl 19.30 i Jetsmark
Kirke: Tale v. Mogens
Nørgård, Birkelse
6. jan. kl.19.30 i Aaby Missionshus: Tale v. pastor Anders Hyldgaard, Pandrup
8. jan. kl. 14.00 i Pandrup Baptistkirke: Tale v.
sognepræst Michael Berg,
Jetsmark
22. jan.: “Ordet og Israel”
v. Rolf W. Jørgensen, Aalborg
1. febr.: Bibeldag
v. underv.konsulent Sprint
Aagaard Korsholm, Børkop
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Plejehjemsgudstjenester
Birkelse Plejecenter
(onsdage kl. 10.30)
11.12. Jeppesen
(NB: I kirken)
24.12. Jeppesen
(NB kl. 11.00)
15.01. Hørving (A)
29.01. Winkel
12.02. Jeppesen (A)
Aabybro Plejehjem
(tirsdage kl. 10.15)
17.12. Nielsen
(NB: I kirken kl. 10.30)
24.12. Nielsen
(NB kl. 10.00)
14.01. Andersson (A)
28.01. Winkel
11.02. Andersson (A)

Kirkebil

Vi har været nødsaget til at
ændre kirkebils-ordningen
tilbage, så vi igen benytter
NTs FLEXTRAFIK.
Man kan bestille kørsel gennem kirkekontoret på tlf.
9824 4100.
Ture i weekenden bestilles
senest torsdag. Ture i
hverdagen bestilles senest
dagen før.
Ved bestilling gennem
kirkekontoret står kirken
for betalingen. Bestiller og
betaler man selv, refunderes
udgiften ved aflevering af
kvittering til kirkekontoret.

Menighedsrådsmøder i sognegårdene
Aaby kl. 19.00
Tirsdag d. 14. januar
Onsdag d. 12 februar

Vedsted kl. 19.00
Tirsdag 21. januar
Tirsdag 11. februar

Gamle gravsten

HANS CHRISTIAN
BAARAGER var omkring
1900-tallet postbud til
fods på en rute, der gik
til mejeriet ved Ryå over
Aastrupgårdene og videre
til landdistriktet, der dengang var tyndt befolket.
Han var en meget aktiv
mand i bylivet – skulle der
spilles dilettantkomedie,

som der var meget af i
lokalområdet på den tid,
var han en meget benyttet kraft her i mange
år. Også husflidssagen
havde hans interesse,
og han drev en form for
husflidsskole i sit hjem
Østergade 13 C (hvor
Torvestrædet ligger i
dag).
Det ældste gravsted på
Vedsted Kirkegård er
gravstedet for købmand
N. P. Nielsen.
Indsæt billede

var én af hovedkræfterne
bag opførelsen af Vedsted Kirke. Da han døde
2-3 måneder før kirkens
indvielse, blev han begravet i en zinkkiste på
Aaby Kirkegård, for siden
at blive flyttet til Vedsted
Kirkegård efter indvielsen
af denne den 3. december 1899.

N. P. NIELSEN var på det
erhvervsmæssige område
den mest betydningsfulde skikkelse i Birkelse
i slutningen af 1800-tallet. Han oparbejdede fra
1870 en meget stor købmandshandel i Birkelse og

Hverdagens rutiner på humoristisk spids
- Tirsdag d. 11. februar kl. 19.00 i Aaby sognegård

”Job, familie, børn, at få det til at hænge sammen.” Foredreg med Lola Jensen.
Du kender godt situationen. Hverdagen bliver
til en stressende trædemølle. Det findes både
på arbejdet og hjemme i privaten. Der er visse
ting, som bare skal gøres i hverdagen.
Men derfor behøver det hele ikke blive gråt og
træls. Det er muligt at møde hverdagen med
en mere positiv indstilling. Hvis du behersker
dette, vil du opleve en fornyet familie- og arbejdsglæde og trivsel. Således at “(næsten) hver
dag” bliver til en god dag.
Billetindtægter går til kirkens julehjælp
Pris kr. 50,Billetter købes/bestilles på kirkekontoret,
Kirkevej 21, tlf.: 98244100
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Forskelligt

På Aaby og Vedsted Kirkegårde kan man finde disse gamle gravsten:

Fra Aaby
Menighedsråd
Lys, vand og lyd
Af Tage Sørensen,
bygningsudvalget
Som mange har bemærket, er der kommet lys på
Aaby Kirke.
Der er monteret 3 projektorer, som belyser sydsiden på kirken og tårnets
vestgavl.
Vi håber, at mange vil
glæde sig over det flotte
syn i den mørke tid.
På kirkegården er der udskiftet vandrør og installeret 2 frostsikre vandhaner, hvilket bevirker et
højere vandtryk, samt at
der er åbent for vandet
hele året i de to haner midt på kirkegården
samt ved trappen ned til
skovkirkegården.
På den øvrige del af
kirkegården vil der fortsat
være lukket for vandet
om vinteren.
Inde i kirken arbejdes der
på at opdatere både lydog billedsiden. Vi håber
at være klar med nyt
lydanlæg og ny og bedre
skærm i sideskibet inden
jul.
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Fra Vedsted
Menighedsråd
Sikring af gravsten
Gravsten der ikke er
sikrede udgør en sikkerhedsmæssig risiko for
ansatte og besøgende på
kirkegården.
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning har
kortlagt alle sten på Aaby
kirkegård, og der er den
04.11.2019 sendt varsel
til ca. 120 gravstedsejere
med opfordring til sikring.
Var dette ikke sket, var
sikkerhedsrisikoen menighedsrådets!
Økonomi og lovgivning:
Ved gravsteder, der er i
brug, tilhører gravminder
på gravstedet gravstedsejeren, og det påhviler
denne at sørge for at udbedre forhold, der udgør
en sikkerhedsrisiko, samt
at afholde de udgifter, der
er forbundet med udbedringen. Dette gælder også
for gravsteder, hvor der
er indgået en aftale om
flerårig vedligeholdelse.
Det er aftalt, at al henvendelse vedrørende sikringen sker til kirkeværge
Jens Dige, tlf. 20991869.

Mobile Pay
I Vedsted Kirke er det nu
muligt at betale med Mobile Pay, hvis man gerne
vil bidrage til søndagens
kollekt, eller når man
betaler for kaffe mv.
i sognegården.
Bidrag til søndagens
kollekt kan indbetales på
nr. 243801 (nummeret
hænger ved indsamlingsbøssen i kirken). Betaling
for kaffe, mad mv. på
nr. 113817 (nummeret
hænger i sognegården).

Et dødsfald
Lillian Bjerregaard Christensen, medlem af
Vedsted Menighedsråd
fra 2004-2008 og igen
fra 2016 til nu er desværre afgået ved døden
28. okt. Lillian har været
kontaktperson til kirkens
medarbejdere. Desuden
har hun siden 1998 været
et trofast medlem af kirkebladets redaktionsgruppe
Æret være Lillians minde!
Som suppleant for Lillian
er Birgitte Brink indtrådt i
menighedsrådet.
Vi byder Birgitte velkommen i arbejdet.

Menighedsrådene informerer
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