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Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår med falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte
Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne

Efterårstanker

Børn i kirken

Vedkommende
gudstjenester

Tema: Høsttid – livets gang

Efterårstanker
Af Line Kjær Nielsen

Der er ikke meget der
kan konkurrere med en
efterårs-gåtur. På en
regnfuld og blæsende
dag, eller en klar og
solbeskinnet dag.
Siden jeg er flyttet til
Aabybro, har jeg ofte
gået og nynnet Michael
Falch´s ”I et land uden
høje bjerge” . Det fik mig
til at tænke på en anden
af Michaels Falchs sange,
som passer så godt til
efteråret.
Michael Falch gik tur
på Kalvehave Mark og
tænkte således:
Jeg går på en jord blød af
levende minder,
af visne blade og nedfalden frugt.
Årtusinders somre og
græsplæners dufte
af flokke af ulve og
hjortenes flugt.
Jeg går på en jord våd
af smeltevandsfloder,
af snedronningers riger
i grus.
Af viften med haler og
skørternes susen,
af mammutters musth og
mændenes rus.
Jeg går på en jord sort af
jægernes ildsteder,
af buer og pile og vikingers
skål.
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Af rustne geværer og
hekse på bålet,
af aske og orm og
elektriske ål.
Her er den jord, du går på.
Her er de ord, du står på.
Af jord er du kommet,
Til jord skal du blive.
Indimellem glemmer du,
hvad du sku’ sige og går
og bliver lidt taknemmelig.
Jord bærer så meget
allerede levet og kommende liv i sig, som
æblerne der falder ned
og varsler efterår, men
samtidig forår, for i
æblernes nedbrydning til
jord ligger jo allerede et
løfte om næste års frugtbarhed i haven. Jorden
er også Guds arbejdsmateriale. I den smukke
poetiske beretning om
verdens skabelse, som vi
finder på de allerførste
sider i Biblen, møder vi
Gud, der som en pottemager, tager jord op i
sine hænder og former
det fineste, han kan.
Nemlig et menneske
– Adam. Af jord er du
kommet, sagde Gud til
sit menneske, og pustede
livsånde i det.
På latin hedder jord
humus. Det engelske ord
humble – ydmyg - har
sin oprindelse her. Og
ikke bare i lyd, men også

i betydning er der en
sammenhæng. At være
ydmyg er at være jorden
nær. ”Jeg kaster mig i
støvet” er en talemåde,
der har sin oprindelse i
en handling, man brugte
til at vise sin ydmyghed.
Men er det nu en god
ting? At være jorden
nær?
Måske er der noget
om sagen. Hvis man er
jorden nær, hvis man er
ydmyg og beskeden over
for livet, så giver det rum
til at glæde sig og undre
sig over alt, man ser og
oplever.
Og så er der det med os
mennesker og jorden.
Selvom det i grunden
er en fantastisk tanke,
at også vi er en del af
det store kredsløb – af
jord er du kommet, til
jord skal du blive – så
er der en endnu mere
fantastisk fortsættelse:
”Af jorden skal du igen
opstå!” Det er de ord, vi
kan stå på. De ord, der
kan bære. Håbet om at
jorden vil gemme på
videre liv – også for os.
Og imellem dette: til jord
skal du blive, og så dets
fortsættelse: Af jorden
skal du igen opstå, da
må vi tie og overlade
vores livshistorie i Guds
skaberhænder.

Af Benthe Kleon Jeppesen

For en del år siden var
temaet for vores årlige
pilgrimsvandring i Jammerbugt ”Livet som en
vandring”.
Vi vandrede fra Vust Kirke
til Lildstrand. På de første
kilometer blev vi opfordret til et kaste et kærligt
tilbageblik på vores liv
indtil nu og opregne det
- og dem - vi var taknemmelige for at have mødt
i vort liv. Disse kilometer vandrede vi ned ad
mange gode minders sti.
Det er for de fleste en
berigende vandring at se
tilbage og mindes – og
den kan sagtens vandres
hjemme fra lænestolen,
hvis benene svigter!
Således berigede og fyldt
af taknemmelighed skulle
vi i næste etape samle
opmærksomheden om
den livsvej, vi havde lige

foran os. Vores nutid.
Overskriften over denne
etape var ”længsel og
bøn”. Den vandring var
straks vanskeligere. For
her blev vi jo konfronteret med realiteterne.
Bekymringer for det, der
kunne gå galt –inderlige
ønsker og håb, uden
garanti for opfyldelse…
Nutids-etapen kan være
vanskelig at gå. Hvordan
end livet vender, er det
ofte det næste skridt,
der forekommer mest
skræmmende. At være
til stede her og nu og
stadig gå fremad er en
stadig indøvelse i at leve
i bøn og tage imod vort
liv, som det kommer, af
Guds hånd.
Målet for vandringen var
en nadvergudstjeneste i
Lildstrand Kirke.

At holde nadver er som
en forsmag på himmeriget. Her sidder vi til
bords med Gud selv - og
alle vore medvandrere –
og får det, vi trænger til.
Men inden vi nåede så
langt, blæste det op til
stiv kuling, så vi gik de
sidste kilometer i modvind med meget tunge
ben i det løse sand. Lige
en sidste belæring om,
at livets vandring til tider
kan være så hård, så vi
hverken kan reflektere
eller bede, men blot må
have tillid til, at Gud selv
holder os fast og ikke
slipper os af syne.
Selv om jeg går i mørkets
dal, frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig, din stok
og din stav er min trøst.
(Salmernes Bog 23,4)
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Tanker fra en pilgrimsvandring

Tema: Høsttid – livets gang

Godt, at livet koster livet!
Af Frans Rossing Andersson

1 - Tænk, at livet
koster livet!
Det er altid samme pris.
Kom med glæde!
Vær til stede!
Tanken spreder øjets dis;
rigt og bredt går livet ned
i evighed.

5- Leve livet!
Ført af livet,
som er ét i sjæl og krop,
må vi sanse,
må vi danse
glædens ord i spring og hop.
Takke Gud med lovsangs lyd
i salig fryd -

2 - Stjernestunder,
livets under,
luft og smag og syn er nyt!
Blodet bruser,
løvet suser,
havets rum er højt og lydt!
Mærk: alt liv går udad! - Giv!
For tro er liv.

6 - Hver fornemmer,
jeg'ets tremmer
rykkes ud i pause-ro.
Hvert et skridt, du
tar så frit nu,
er identisk med din tro.
Tyst i midten væksten står
med livets vår.

3 - Høje himle
fyldt med svimle
fuglefløjt i morgenvind og i suset
gennem huset
jordisk balsam til mit sind.
Fuglen i mit eget bryst
må slå med lyst.

7 - Godt, at livet
koster livet!
Godt at synge dagens pris.
Det er glæde, alt til stede,
i ét nu er paradis!
Tørstende når roden ned
i evighed.

4 - Høje drømme!
Dybe strømme
gynger i hvert åndedrag,
sangen svinger
vide vinger
over jorden med Guds dag.
Øjets glans er kroppens lys føl livets gys!
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Jørgen Gustava Brandt - 1985
Hør melodien på:
dendanskesalmebogonline.dk

Og det kan hun for så
vidt have ret i. Det er
et yderst provokerende
udsagn. Og der er rigtig
langt fra at kunne synge
med på salmens første
ord ”Tænk, at livet koster
livet!” som er en slags
poetisk konstatering,

til med overbevisning
at kunne synge ordene
”Godt, at livet koster
livet!” For er det ikke lige
præcis dét, som vi mennesker, mere end noget
andet, gerne ville kunne
blive fri for?
Kunne man måske udelade sidste vers?
I så fald ville det være en
helt anden salme, hvor vi
fik lov til at blive i poesiens univers.
Salmen igennem overrasker Jørgen Gustava
Brandt os med sin evne
til at sætte sin poetiske
finger på de små steder
i livet, hvor øjeblikket og
evigheden smelter sammen.

Det er smukt, finurligt
og hyggeligt, men til
sidst rykker han os ud
af trygheden og tvinger
os til at tage stilling.
Det føles næsten som et
overgreb, den måde han
får tvunget ordene ned
i halsen på én: ”Godt,
at livet koster livet!”, så
man bagefter står med
følelsen ”Var jeg parat til
at synge det?”
Men Jørgen Gustava
Brandt har ret. Det
duer ikke uden sidste
vers. For så var det, der
lignede evighed i vores
liv alligevel bare tilfældig
skønhed. Det, der føltes
som livets mening og
gav glæde, var bare et
heldigt øjeblik.
Men det er det ikke! Det
er livets sandhed! At vi
er spændt ud mellem liv
og død, i en alvor, hvor
vi får lov at bære med på
Guds egen eksistens.
Livet er ikke bare en leg.
En vandring gennem
skaberens kunstgalleri.
Og dèt er gaven, vi
mennesker får givet med
livet. Deri er vi skabt i
Guds billede: at vi får lov
at leve med på livet selv,
kæmpe med i kampen
mod døden – kampen
for liv og kærlighed.
Guds kamp, vores kamp,
livets kamp. Godt, at vi
får lov at kæmpe! Godt,
at livet koster livet!

Fra altertavlen i Aaby Kirke
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Der var en gang en
dame, der kom hen til
mig efter en gudstjeneste, hvor vi havde sunget
Jørgen Gustava Brandts
salme ”Tænk, at livet
koster livet!” Hun sagde:
”Jeg har sunget den
salme mange gange, og
jeg synes, den er meget
smuk, men jeg kan altså
ikke forstå, hvordan han
kan skrive ”Godt, at livet
koster livet!” Det kan
man da ikke sige!”

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I AABY KIRKE OG VEDSTED KIRKE
8. september 12. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted Ingen

8. september

Sogneudflugt fra Vedsted Kirke kl. 9.15.
Gudstjeneste kl. 10.30 i Lildstrand kirke,
Kaffe med rundstykker, Bunkermuseet i
Hanstholm, frokost og rundvisning. Kaffe
på Hotel Nor og hjemtur ad smukke veje.
Pris 200 kr.
Tilmelding på 98 24 41 00
senest 3. september

3. oktober kl. 17.00

Line Kjær Nielsen
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 2. oktober på 2487 5446

6. oktober 16. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen
8. oktober kl. 9.30

10. september kl. 9.30

Formiddagskaffe i Aaby sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen

12. september 19.30

13. oktober 17. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 9.00 Michael Berg

Formiddagskaffe i Aaby sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen
Sogneaften i Vedsted sognegård: LIBANON
– de kristne kirkesamfund i Libanon, deres
historie og deres fremtid.
Sognepræst Michael Berg, Jetsmark beretter og viser billeder fra en studietur med
Aalborg Stifts Mellemkirkelige Udvalg i
november 2017.

15. september 13. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Høstgudstjeneste
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

19. september kl. 9.30

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

22. september 14.s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Michael Berg

24. september kl. 10.00

17. oktober kl. 9.30

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

20. oktober 18. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 16.30 Benthe Kleon Jeppesen
Fortællegudstjeneste - DAVID
27. oktober 19. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen
27. oktober kl. 16.00

Allehelgenskoncert i Aaby kirke
Tomás Victorias Requiem opføres af Det
Danske Vokalkapel under ledelse af Aaby
kirkes organist, Morten Ahti

28. oktober kl. 18.00

Nørkle-Klub i Vedsted sognegård. Vi strikker karklude til kirkernes julehjælp og huer,
vanter og halstørklæder til Y-mens støtte
projekt i Rumænien. Garn og kaffe er gratis

HERREVÆRELSET i Vedsted sognegård –
spisning og foredrag
pris 100 kr. Tilmelding
senest dagen før på
SMS 4037 9549

24. september kl. 19.30

29. oktober kl. 10.00

Sogneaften i Aaby
sognegård
Hvad livet byder! Linh Dam
Fra bådflygtning til skattemedarbejder.
Et foredrag om vidt forskellige livsbetingelser efter en
flugt fyldt med risiko –
en flugt fra krigen i Vietnam i 1979 og til at
være ansat ved SKAT i Danmark!

25. september kl. 19.00

Menighedsmøde i Aaby sognegård.
Menighedsrådet fremlægger sit arbejde og
fremtidige planer

29. september 15. s efter trinitatis

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen
Høstgudstjeneste, derefter frokost & menighedsmøde. Menighedsrådet orienterer
om arbejdet i rådet

2. oktober kl. 19.30

Salmestafetten i Vedsted kirke med tidligere
biskop i Lolland-Falster stift, Steen Skovsgaard.
Samarbejde mellem Biersted, Gjøl, Vedsted,
Vadum og Aaby sogne

Nørkle-Klub i Aaby sognegård. Vi strikker
karklude til kirkernes julehjælp og huer,
vanter og halstørklæder til Y-mens støtte
projekt i Rumænien. Garn og kaffe er gratis

30. oktober kl. 17.00

Frans Rossing Andersson
GUD og MAD i Aaby kirke. Kort børnevenlig gudstjeneste. Fakkeloptog med KFUMspejderne fra DGI-Huset kl. 16.30. Efter
gudstjenesten kan man spise sammen i
sognegården. Tilmelding til dette seneste
29. oktober på 2487 5446

14. november kl. 9.30

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

17. november

22. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 9.00 Michael Berg

20. november kl. 19.30
Sogneaften i Aaby sognegård.
”Et par timer med
eksistensfråseri” i selskab med journalist
og højskolebestyrer
Frode Muldkjær og
”vennerne” Peter Plys,
DR, Vorherre og journalistikken, fanden og spisesedlerne, vinkling og
fake news, Johannes
Møllehave, Lise Nørgaard, B&O, Otto
Leisner og mange flere

20. november kl. 19.30

SOGNEAFTEN i Vedsted sognegård med
Mikael Rasmussen, skoleleder på Vedsted
Friskole

24. november Sidste s. i kirkeåret
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 16.30 Benthe Kleon Jeppesen
Fortællegudstjeneste DOMMEREN OG SJÆLEVEJEREN
25. november kl. 18.00

HERREVÆRELSET i Vedsted sognegård
– spisning og foredrag
pris 100 kr. Tilmelding
senest dagen før på
SMS 4037 9549

26. november kl. 10

Nørkle-Klub i Vedsted sognegård. Vi strikker karklude til kirkernes julehjælp og huer,
vanter og halstørklæder til Y-mens støtte
projekt i Rumænien. Garn og kaffe er gratis

28. november kl. 17.00

Line Kjær Nielsen
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 27. november på 2487 5446

1. december 1. s. i advent
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

3. november Alle helgens dag
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Aaby 15.30 Nielsen/Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

3. december kl. 14.30

5. november kl. 9.30

3. december kl. 14.30

Formiddagskaffe i Aaby sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen

5. november kl. 19.30

Salmestafetten i Aaby kirke med tidligere
biskop i Viborg stift, Karsten Nissen.
Samarbejde mellem Biersted, Gjøl, Vedsted,
Vadum og Aaby sogne

10. november 21. s. efter trinitatis
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

Adventshygge i Vedsted sognegård
med sang, kaffe, banko og mørkning i
præstegården
Adventshygge i Aaby sognegård
En hyggelig eftermiddag med plads til sang
og samvær. Gratis plader til banko

Rubjerglejr 2019
Kirkelige foreninger m.v.

Af Ane Katrine Nørgaard, Birkelse
I starten af skolernes sommerferie afholdes KFUM og
KFUK’s årlige børnesommerlejr i Rubjerg. På lejren
finder man børn i alle aldre, men også en stor flok
ledere og ung-ledere, som stadig nyder at lege med
hver sommer. Årets tema var Disney, og hver dag på
lejren oplevede deltagerne en ny Disney-film blive til
virkelighed. Jeg har spurgt nogle af deltagerne om,
hvad det bedste, det værste, og det sjoveste ved
Rubjerglejr er. En ting er de i hvert fald enige om: det
værste ved Rubjerg er rengøring af toiletter. Alligevel
kommer rigtig mange af deltagerne igen år efter år, og
når man bliver for gammel til at være deltager, vælger
mange at fortsætte som ung-ledere på lejren. Grunden
til dette er nok at de sure rengøringstjanser kun fylder
en lille del af Rubjerglejren, og at det meste af tiden
går med spil, lege og sjove aktiviteter.
Emil, 12 år.
Det bedste ved Rubjerg er at hygge sig med sine venner
og have det fedt. Det værste er… der er ikke noget
slemt… årh okay måske at gøre toiletter rene og vaske
op, men det kan man jo ikke klage over, det er som det
er. Det sjoveste jeg lige kan huske var i går aftes på hike,
da vi sad omkring bålet, det var mega hyggeligt.

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:
Frank Dubgaard
Tlf. 5146 6099
www.ysmen.dk

MandagsCafé
Sted: Vedsted Sognegård, Hjorthsvej 12
Leder:
Jytte Haven Nørgård
25 33 09 20
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En oversigt over næste børnegudstjeneste, en
lille tegning til at printe ud og male, et videoklip
med Sigurd og Snapper og en lille bøn på
sengekanten. Det bliver indholdet i et digitalt
nyhedsbrev fra Aaby kirke til børnefamilier, der
udsendes ca. en gang i kvartalet. Dåbsforældre
tilmelder sig ved dåbssamtalen med præsten.
Alle andre har mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet på www.aabykirke.dk

Kirkelegestue i Vedsted Kirke

Nogle dagplejemødre i Birkelse har efterspurgt muligheden for at mødes i kirken
til ”kirkelegestue” (som man har gjort det i Aaby i en årrække).
Der åbnes nu for muligheden tre onsdage i efteråret. Man mødes i kirken, hvor
børnene oplever klokkeringning, orgelmusik og en lille fortælling v. præsten.
Derefter fortsættes til sognegården, hvor man kan lege, drikke kaffe og spise
madpakker.
Datoerne er 25.9., 23.10. og 20.11. Vi begynder kl. 9.30 i kirken. Alle dagpleje-,
vuggestue- og hjemmegående børn i alderen 1-3 år er velkomne!

Dukker til Rumænien

Alle disse flotte dukker har tilhørt Bentha Carlson. Da det efterhånden er ved at
knibe med pladsen, har hun besluttet at forære dem til Active Carings hjælpeprojekt i Rumænien. Ikke færre end 153 dukker bliver nu overdraget til Poul Erik
Grønhøj fra Active Caring, der formidler dukkerne videre til julegavepakker, der
skal pakkes og sendes til Rumænien i løbet af efteråret. Anny Nielsen er også med
på billedet, da hun ud over at strikke trøjer osv. til de rumænske børn også har
fundet tid til at hjælpe Bentha med at strikke tøj til en del af dukkerne. TAK for
den flotte gave!

kirkebladet • 9

Børn i kirken

Nyhedsbreve

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 Kirkebladet 5. novemer 2019

AABY
MISSIONSHUS
11. september kl. 18.00
Mad og film ”Løgneren”
18. september kl. 19.30
Høstfest v. missionær Bent
Kjær Andersen, Hjørring
9. oktober kl. 18.00
Mad og film ”De 33”
16. oktober kl. 19.30
Bedemøde
30. oktober kl. 19.30
Sangaften v. musikkonsulent Bjarne Klitgaard,
Aalborg
13. november kl. 19.30
Sømandsmissionen
v. sømandsmissionær
Leif Rasmussen, Strandby
27. november kl. 19.30
Adventsmøde v. missionær
Hege Lovise Aaen, Hirtshals
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Plejehjemsgudstjenester

Menighedsrådsmøder
i sognegårdene

Birkelse Plejecenter
(onsdage kl. 10.30)
04.09 Winkel
11.09 Jeppesen
02.10 Jeppesen
16.10 Jeppesen
30.10 Jeppesen
13.11 Winkel
27.11 Jeppesen

Aaby kl. 19.00
Torsdag 19. september
Onsdag 23. oktober
Torsdag 21. november
Onsdag 4. december
Vedsted kl. 19.00
Tirsdag 24. september
Tirsdag 22. oktober
Tirsdag 26. november

Aabybro Plejehjem
(tirsdage kl. 10.15)
03.09 Winkel
17.09 Andersson
01.10 Nielsen
15.10 Andersson
29.10 Nielsen
12.11 Winkel
26.11 Andersson

KFUM og KFUK

20. september kl. 19.00
Høstbanko i Aaby Sognegård.
Poul Erik Grønhøj fortæller
om sin deltagelse i et
projekt i Rumænien, som
har til formål at hjælpe og
motivere skoleelever fra de
fattigste dele i Rumænien.
Mange er i fare for at
droppe ud af skolesystemet.
Aftenens overskud går til
dette projekt.

Aalborg stift har udfærdiget
et stort katalog over alle
kirker i stiftet. For at gøre
kataloget let tilgængeligt,
har man udfærdiget en QRkode til hver kirke.
Når man scanner koden,
bliver man ledt videre til
stiftets katalog, hvor man
kan
se billeder og læse om de
respektive kirker.
Har du lyst til at se, hvad
kataloget rummer for hhv.
Vedsted og Aaby kirker, kan
du scanne koderne her:

Sogneudflugt fra Aaby

Frokost i Sognets Dagligstue i Thisted

Rundvisning ved Klim Kalkovn

Folkekirken på Nibefestival

Vedsted

Aaby

Hygge i Kirketeltet på årets Nibefestival
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Forskelligt

QR-koder til sognets
kirker

Fællesgudstjeneste 2. pinsedag på Skipper Clements Plads i Ryå

Kirkebil

Nu bliver det enklere at bestille
kirkebil.
Man ringer direkte til vognmanden og aftaler
tidspunkt for afhentning.
Nummeret er 2363 4011.
Kirkebilen er gratis at benytte til gudstjenester og arrangementer, som menighedsrådene står for.

MobilePay i
kirken

De fleste af os kender
efterhånden det med,
at vi er kommet afsted
uden kontanter. I stedet
for har vi som regel en
mobiltelefon. Da mange
også har MobilePay har
Aaby kirke nu indført
muligheden for at overføre penge til søndagens
kollekt ved gudstjenester. Kollekt-nummeret
hænger i våbenhuset og
på indsamlingsbøsserne i
kirken. Man kan naturligvis stadig betale med
kontanter. I dette kvartal
samles der ind til sognets
julehjælp. Indsamlingsnummeret er 723274.
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Menighedsmøder
Menighedsrådene
orienterer om arbejdet
og fremtidige planer
Aaby 25.9 kl. 19.00
Vedsted 29.9 kl. 10.15

Menighedsrådene drøfter liturgi og
ritualer

Hvordan får vi de bedste rammer for et levende og
vedkommende gudstjenesteliv? Det er sat til debat af
folkekirkens biskopper. I den forbindelse er der udgivet
tre rapporter og fire tilhørende ”kort fortalt-hæfter”,
hvor den evangelisk-lutherske gudstjeneste samt dåb
og nadver gennemgås. Menighedsrådene i Aaby og
Vedsted er lige nu i gang med at læse og drøfte disse
hæfter. Ønsker man at læse med, kan rapporter og
hæfter findes på Fyns Stifts hjemmeside: https://www.
fyensstift.dk/biskoppen/liturgi-i-folkekirken

Menighedsrådene informerer
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