kirke & sogn
Februar - april 2019

Tema: Kristendom og politik

Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne

Ny gruppeleder hos
KFUM-spejderne

At balancere

Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

Tema: Kristendom og politik

Tro og politik

Interview med Ib Nellemann, Aabybro, formand for Social- og sundhedsudvalget og
gruppeformand for partiet Venstre i Jammerbugt Kommune

Hvilke tanker gør
du dig om sammenhængen mellem tro
og politik?
Til dagligt tænker jeg
ikke så meget over, om
der er en sammenhæng
mellem tro og politik,
men når jeg tænker efter,
så er der en stor sammenhæng.
Hele det danske samfund
er opbygget med inspiration i den kristne tro, og
troen har været med til
at forme vores moral,
den måde vi tænker på,
og den måde vi behandler vores medmennesker
på.
De tanker, som store
tænkere for mange år
siden har tænkt om livet
og om, hvordan vi former vores tilværelse, er
så indgroet i den måde,
som mange af os lever
og tænker på. Det er det
udgangspunkt, vi træffer
beslutninger på, så det er
svært at sige, at der ikke
er en sammenhæng mellem tro og politik.
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Hvordan har kristendommen været med
til at forme dig og
din indstilling til
politik?
Vores forældre, bedsteforældre, oldeforældre
og længere tilbage i
generationerne levede i
en tid, hvor samfundet
ikke var så oplyst, som
det er i dag, og hvor
troen på noget større
fyldte meget mere, end
det gør i dag. De har
været med til at forme
vores menneskesyn og
den måde, vi lever sammen med vores medmennesker på.
Som jeg startede med
at skrive, så tænker jeg
ikke over det i hverdagen, men jeg er meget
bevidst om, at den
kristne tro har været med
til at forme den, jeg er
i dag og den måde, jeg
tænker på – også politisk,
hvor der indimellem skal
træffes svære beslutninger. Beslutninger, der
i bund og grund handler
om mennesker og den
måde vi har mulighed for
at indrette vores hverdag
på.
Hvilke konflikter ser
du mellem kristendommen og politik?
Religionsfrihed er en
grundlæggende frihed
for alle borgere i Danmark. Vi har frihed til
at tro på det, vi vil, så

længe det sker med fuld
respekt for andres ret til
det samme.
Folkekirken, som bygger
på den kristne tro, og
som har formet Danmark gennem tusind år,
indtager en særstilling
i den danske grundlov.
Det mener jeg skal fastholdes.
Jeg ser ikke lige for mig,
at der i Danmark vil
opstå de store konflikter, men vi skal være
bevidste om, hvordan vi
håndterer og tildeler offentlig støtte til religiøse
hjælpeorganisationer,
der hjælper socialt, og
gør det rigtig godt, der
hvor samfundet måske
ikke slår til. Her har jeg
oplevet, at der kan være
forskellige holdninger,
og at det kan give
udfordringer, men ikke i
nærheden af konflikter.

§
§
Forsidebillede:
Line Kjær Nielsen
indsættes som præst i
Aaby Sogn.
Foto: Tabita Mose
Pretzman

Interview med Mogens Nørgård, Birkelse, Forretningsudvalget og Klimaog Miljøudvalget i Region Nordjylland
opleve, at andre kommer til samme politiske
resultat med et andet udgangspunkt. F.eks. kan et
humanistisk menneskesyn nogle gange give
samme politiske resultat
som mit udgangspunkt.

Hvilken tanker gør du
dig om sammenhængen mellem tro og
politik, er der sammenhæng?
Hvis man ser historisk på
spørgsmålet, er der helt
klart en sammenhæng.
Kristendommen har
helt klart inspireret til
udformningen af grundloven, så på den måde er
der et værdisæt, som har
præget og fortsat præger
lovgivning i en vis grad.
For mit eget vedkommende - og sådan vil det
sikkert være for de fleste
- så præger min livsindstilling / holdning rigtig
mange af de ting jeg
gør, og når jeg nu regner kristendommen for
sandhed, ja, så præger
det naturligvis min
tænkning og forståelse af
verden. Men for mig er
det vigtigt, at man ikke
bruger Bibelen som facitliste i konkrete politiske
spørgsmål, men som
inspiration til politiske
holdninger. Så kan man

Hvordan har kristendommen været med
til at forme dig og
din indstilling til
politik?
Det er nogle gange vanskeligt at vide hvad, der
er hvad. Men jeg tænker,
at kristendom, opvækst,
uddannelse, mennesker,
jeg har mødt, og meget,
meget mere har været
med til at forme min
indstilling til politik og
til livet i det hele taget.
Men jeg kan ikke helt
vide, om mit samfundsengagement skyldes
min tro, eller det skyldes
den måde, jeg er ”skruet
sammen” på, men det er
vel også ”ét skidt”!
Hvilke konflikter ser
du mellem kristendommen og politik?
Indimellem oplever jeg,
at man blander tingene. Hvis man har den
opfattelse, at man skal
kristne verden gennem
politik, så mener jeg, at
man tager fejl. Man kan
gennem politik skabe en

bedre verden, give mennesker et bedre liv, og
det er vi forpligtet til. Tro
handler om mit forhold
til Gud, solidaritet
handler om mit forhold
til næsten. Vi skal ikke
have en religiøs stat, som
andre religioner arbejder
for, men gennem politik
skal vi skabe et bedre
samfundsfællesskab. Og
så er det kirkens opgave
at kristne verden.
Har du selv oplevet
en sådan konflikt?
Ja, det har jeg, og
den vender egentlig
begge veje. Det er, når
man som politiker vil
søge facit på politiske
spørgsmål i den åndelige
verden, eller når man
politisk vil lovgive ind
i den åndelige verden.
Det sidste er et problem,
som vi oplever i stigende
grad, synes jeg. Lad nu
kirken selv tage stilling til
det, som er kirkens indre
anliggender.

§
§
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Politik og tro

Tema: Kristendom og politik

Kristendom og politik

Hvad mener præsterne ved Aaby og Vedsted om forholdet mellem kristendom og politik?
Det overvejer de sammen i denne artikel.
Politik og prædikestol
Frans:
Kristendom og politik
hænger jo sammen, om
man vil det eller ej. Jeg
tror, det er noget alle
præster bakser med, særligt hvor meget politik
man kan tage med på
prædikestolen.
Benthe:
Jeg kommer til at tænke
på Kaj Munk, som fra sin
prædikestol tordnede
mod den tyske besættelsesmagt og mod
dem, som ikke gjorde
modstand mod tyskerne.
Nogen af dem sad vel
i kirken den dag – og

Civil ulydighed
Benthe:
Der findes præster, som
har skjult flygtninge for
de danske myndigheder
med henvisning til evangeliet. Skal man følge sin
samvittighed eller skal
man følge landets love?
Line:
Jeg kom til at tænke på
et afsnit fra dramaserien
”Herrens veje”, hvor
overskriften var et citat
af Luther: ”Den som
går forbi sin næste, går
forbi Gud”. Afsnittet
handler om, hvordan
gadepræsten August
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dukkede sig. Dér synes
jeg, det bliver problematisk – hvis man bruger
prædikestolen til at
irettesætte dem, som
man politisk er uenig
med. De kan jo ikke tage
til genmæle midt i en
gudstjeneste.
Alligevel har vi vel som
kristne en eller anden
pligt til at være politisk
engagerede og tage
medansvar?
Frans:
Den eneste kristne pligt
i min bog er kærlighed.
Man kan måske tale
om at en præst har en
yderligere pligt i form af

hjælper en illegal flygtning, til at få lægehjælp.
Præsten får overtalt sin
kæreste, der er læge til
at give ham medicin.
Politiet dukker op for at
spørge præsten, om han
har set nogle flygtninge,
men han nægter. Lægen
følger sit lægeløfte og
helbreder flygtningen,
men så mener hun
også, hun har gjort nok.
Præsten derimod tager
den unge mand med
hjem. Måske fordi han
mener, at ”den der går
forbi sin næste, går forbi
Gud.” Er det rigtigt af
ham eller forkert?

forkyndelse af den kærlighed. Samfundsmæssigt handler det for mig
om at være med til at
åbne øjne.
Line:
For mig er det vigtigt,
at vi har en folkekirke,
der ikke har en politisk
mening om alt mellem himmel og jord. Til
gengæld mener jeg, at
vi som kristen kirke skal
være med til at sætte
svære spørgsmål på dagsordenen, så vi holder
samtalen levende om,
hvad det er for nogle
værdier, der skal styre
vores samfund og land.

Frans:
Jeg synes, præsten i
”Herrens veje” gør det
rigtige. Men for mig er
der stadig et stykke vej
fra at hjælpe et konkret
menneske, til at blande
sig i diskussionen på et
politisk niveau og begynde at pege fingre af
nogle bestemte beslutningstagere. Det er der
rigeligt af folk, der gør
i forvejen. Og så er det
altid vigtigt at huske på,
at ulykkelige situationer
godt kan opstå, uden at
der ligger en ond intention bag.

Frans:
I min verden findes der
ikke nogen ”kristen poli-

tik”. Det er også sådan
jeg læser Paulus’ ord om,
at man skal underordne
sig myndighederne – og
ikke mindst Jesus, der er
konsekvent apolitisk, til
trods for at han jo lever
i en politisk højspændt
situation, hvor jødernes
land netop er besat af en
fremmed militærmagt.
Men det kunne måske

godt være en præsts opgave at være med til at
åbne øjnene for de menneskelige konsekvenser,
en konkret politik har.
Line:
Hvis I spørger mig, så er
den kristne tro politisk,
for den tvinger os til
at vælge Gud frem for
kejseren.

Troens fordring
Line:
Hvad svarer vi på Luthers
ord: Den som går forbi
sin næste, går også forbi
Gud, hvis vi bliver stillet
til regnskab? Vendte vi
det døve øre til og så

den anden vej, da vi
blev konfronteret med
uretfærdigheden – eller
sagde vi fra? Så vi Gud
i den syges, den nødlidendes, den hjemløses
ansigt – eller så vi bare
noget besværligt, det

gjaldt om at få ekspederet udenfor synsfeltet hurtigst muligt? Talte vi bare
om flere varme hænder,
mens vores egne forblev
iskolde?

Det himmelske
og det jordiske
Benthe:
Tro og politik har bestemt noget med hinanden at gøre! Men politik
er ”det muliges kunst”,
der udspiller sig her på
jorden. Troen hører også
vores jordiske liv til, men
den rækker samtidigt ud
over det menneskeligt
mulige, fordi vi tror, at
verden også er i Guds
hånd, ikke kun i vores.
Det giver mod og håb.
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Skal man adlyde Gud
eller ”kejseren”?
Benthe:
Må man ikke være kritisk
over for beslutninger?
”Giv kejseren, hvad kejserens er,” sagde Jesus –
”og Gud, hvad Guds er.”

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I AABY KIRKE OG VEDSTED KIRKE
13. februar kl. 19.30 – 21.30

Salmestafetten i Biersted kirke
Vi synger klassisk med Korsbæk-trioen:
Olga Carlsen, violin – Johanne Andersen,
cello og Martin Kjeldgaard, klaver.

14. febr. kl. 9.30

13. marts kl. 19.30 – 21.00

Vedsted sognegård
Tænkepause: Oplæg og samtale om begrebet ”ALDER”. Har man lyst til at fordybe sig
på forhånd, kan man læse Suresh Rattan:
Alder

Vedsted sognegård.
Vi drikker kaffe og synger
fra højskolesangbogen.

14. marts kl. 9.30

14. febr. kl. 9.30

Kl. 19.30 – 21.30

Aaby sognegård. Vi drikker
kaffe og synger sammen.

14. februar kl. 19.30 – 21.00

i Vedsted sognegård
Tænkepause: Oplæg og samtale om begrebet ”GUD”. Har man lyst til at fordybe sig
på forhånd, kan man læse Svend Andersen:
”GUD”

17. februar Septuagesima
Aaby 10.15 Nielsen
Vedsted 10.15 Jeppesen

Aaby sognegård. Vi drikker
kaffe og synger sammen.

18. april Skærtorsdag

Aaby 17.00 Nielsen
Efter gudstjenesten er der fællesspisning
i sognegården. Pris: 80 kr. for voksne.
Tilmelding fredag 12. april på kirkekontoret
9824 4100
Vedsted 10.15 Jeppesen

19. april Langfredag
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 10.15 Berg

Salmestafetten i Gjøl kirke.
Vi synger folkemusik sammen med Mette
Kathrine Jensen og Johannes Stærk

21. april Påskedag

17. marts 2. søndag i fasten

22. april 2. påskedag

Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 10.15 Jeppesen

21. marts kl. 19.30

Fælles sogneaften i Biersted sognegård.
Politisk aktivist Ahmed Akkari fortæller om
sit liv. Fælles sogneaften ml. Biersted, Gjøl,
Vedsted og Aaby

Aaby 10.15 Nielsen
Vedsted 10.15 Jeppesen
Aaby 13.30 Andersson
Vi begynder med en kort gudstjeneste i
kirken. Bagefter er der en guidet tur rundt
på kirkegården ved kirkeværge Jens Dige,
som fortæller både nye og gamle historier
om kirkegården.
Vi afslutter med kaffe i sognegården.
Vedsted kører til Jetsmark

24. februar Seksagesima

28. april 1. søndag efter påske

25. februar kl. 18.00

30. april kl. 10.00 – 11.30

Aaby 10.15 Nielsen
Vedsted 9.00 Berg

Aaby 10.15 Nielsen
Vedsted 10.15 Jeppesen

Vedsted sognegård
Herreværelset
Med spisning (100 kr) og foredrag v.
friskoleleder Mikael Rasmussen, Vedsted
friskole: ”Det gjorde Grundtvig ved mig”
Tilmelding på sms 4037 9549

26. februar kl. 10.00 – 11.30

Nørkleklub i Aaby sognegård.
Vi strikker til Rumænien
i samarbejde med
Åbybro Y`s Men

30. april kl. 19.30

Nørkleklub i Aaby sognegård.
Vi strikker til Rumænien
i samarbejde med
Aabybro Y´s men

24. marts 3. søndag i fasten

28. februar kl. 19.30

Nørkleklub i Vedsted sognegård.
Vi strikker til Rumænien
i samarbejde med
Aabybro Y`s men

Sogneaften i Aaby sognegård.
Denne aften bliver der mulighed for at lære
Aaby Kirkes to præster og organist
lidt bedre at kende. Line Kjær Nielsen,
Frans Rossing Andersson og Morten Athi
Lyng vil hver især fortælle om sig selv og
deres vej til Aaby Kirke

3. marts Fastelavn

Aaby 10.15 Nielsen
Vedsted 10.15 Jeppesen
Familiegudstjeneste, tøndeslagning, kaffe,
kakao og fastelavnsboller

Aaby 10.15 Nielsen
Vedsted 9.00 Berg

26. marts kl. 10.00 – 11.30

31. marts Midfaste

Aaby 10.15 Nielsen
Vedsted 10.15 Jeppesen

1. april kl. 17.00

Ulvetime i Vedsted Kirke. Kort børnegudstjeneste, derefter spisning.

4. april kl. 9.30

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

7. april Maria bebudelsesdag
7. marts kl. 9.30

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

10. marts 1. søndag i fasten

Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 16.30 Jeppesen
(Fortællegudstjeneste)

5. maj 2. søndag efter påske

Aaby 10.15 Nielsen (konfirmation)
Vedsted 9.00 Schjoldager

9. maj kl. 9.30

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

12. maj 3. søndag efter påske
Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 19.00 Jeppesen

10. april

Aaby 17.00
Spaghettigudstjeneste

Aaby 10.15 Andersson
Vedsted 9.00 Jeppesen
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

11. april kl. 9.30

13. marts

14. april Palmesøndag

Aaby 17.00 Andersson
Spaghettigudstjeneste

Sogneaften i Vedsted om Hospicetanken
ved Mogens Nørgård

Aaby Sognegård
Morgensang

Aaby Andersson
Vedsted 10.15 Jeppesen
(Familie-gudstjeneste)

OBS: Kirkebil

Bestilles ved Flextrafik 99341134.
Det koster 30 kr. som refunderes af
menighedsrådene.

Engang spejder – altid spejder
Kirkelige foreninger m.v.

Else Birkbak Hilleø

Jeg har sagt ja til
at være KFUM
spejdernes nye
gruppeleder, efter
at Peer Nielsen har
valgt at stoppe som
gruppeleder efter
38 år på posten.
Det bliver spændende at komme
ind i den del af
spejderarbejdet
efter i 10 år at have
været aktiv leder for
de 8-10-årige. Jeg har været spejder i 15 år i alt – først
5 år som ung og så de sidste 10 år som leder. Og som
man siger – en gang spejder – altid spejder. Når man
som barn og ung får det at være spejder ind under
huden, er det der for altid. Og modsat mange af de
andre tilbud, der er til børn og unge, er spejder noget
man ER, ikke noget man GÅR TIL.
Gruppen er i dag en velfungerende gruppe med over
100 medlemmer, knap 20 dygtige ledere fra 14-60
år og en flot hytte med egen skov og sø. En hytte der
bliver brugt både til de ugentlige møder, men også til
weekend-arrangementer hele året rundt.
Sammen med resten af ledergruppen glæder jeg
mig til at være med til videreføre og videreudvikle
gruppen, ikke i de næste 38 år, men mindre kan nok
også gøre det. Det bliver spændende at komme til at
arbejde med de mere overordnede linjer, få kontakten
til kirken, kommunen og distriktet – KFUM-spejderne
er på landsplan delt op i distrikter på 8-10 grupper og
vi er en del af Aalborg distrikt.
Jeg vil også gøre et stort arbejde for at få vores ledere
afsted på kurser, både praktiske kurser der kan give
inspiration til det daglige spejderarbejde, men også
lederkurser for unge og voksne ledere. Det starter med
de 13-14-årige og slutter aldrig helt. Man bliver jo
heldigvis ikke for gammel til at lære noget og erfarne
ledere kan også bidrage med gode ideer og klare
holdninger til de yngre ledere. Det bliver også et af
mine fokuspunkter som gruppeleder – at inspirere og
opmuntre lederne til at prøve noget nyt og udfordre
egne og børnenes grænser, for at give alle mulighed
for at udvikle sig og lære sig selv at kende.
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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
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

Konfirmander

Konfirmander i kirken

FRA ISLAMIST TIL HUMANIST

– en aften med Ahmed Akkari. Fælles sogneaften 2019
Dansk-libaneseren Ahmed Akkari er netop nu aktuel
med bogen ”Mod til at tvivle”.
Han blev et kendt ansigt, da Muhammed-krisen udspillede sig i 2005.
Med udgangspunkt i sin egen tankerejse, fortæller Ahmed Akkari om sin personlige eksistentielle søgen og giver et indblik i en teenagers møde i islamismen i
Danmark og et liv splittet mellem to kulturer.
At opleve at skulle frigøre sig fra gruppetænkning og blive klogere på tro, religion
og sekulære rammer for samfundet skabte en enorm personlig krise og begyndte
en lang og udfordrende dannelsesrejse.
Ahmed Akkari er optaget af humanisme, tro og jordnære dannelsesemner.
Mød ham i præstegården i Biersted, Præstegårdsvej 65, torsdag d. 21. marts
kl. 19.30.
Der bliver serveret kaffe og brød til kr. 20,- som går til kirkens julehjælp.
Aftenen med Ahmed Akkari er arrangeret i samarbejde mellem Biersted, Gjøl,
Vedsted og Aaby kirker.

kirke og sogn • 9

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 1. april 2019

AABY
MISSIONSHUS
27. februar kl. 19.30
Møde med sognepræst
John Kristensen, Tranum
6. marts kl. 18.00
Mad og film
20. marts kl. 19.30
Indre Missions tværkulturelle arbejde v. Missionær
Louise Breindahl Kiilerich,
Hadsund
3. april kl. 19.30
Møde med Missionær
Henrik Søgaard Jørgensen,
Erslev Mors
10. april kl. 18.00
Mad og film
1. maj kl. 19.30
”Troshistorie” ved regionsleder Ruth Tidemand
Nielsen
8. maj kl. 19.30
Møde ved missionær
Andreas Fibiger, Aalborg
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Plejehjemsgudstjenester
Birkelse Plejecenter
(onsdage kl. 10.30)
20.02 Winkel
06.03 Jeppesen
20.03 Krogsgaard
03.04 Jeppesen
17.04 Krogsgaard
01.05 Jeppesen
Aabybro Plejehjem
(tirsdage kl. 10.15)
19.02 Winkel (A)
05.03 Nielsen (A)
19.03 Andersson A)
02.04 Nielsen (A)
16.04 Andersson A)
30.04 Nielsen (A)

Podcast

Samtaler om kærligheden, om håbet, angsten
og lykken, om sorgen
og døden, men mest
af alt om livet. Når vi
deler livet med hinanden,
bliver det tunge lettere,
glæden større og kaffen
lidt bedre. Lyt med, når
præsten byder en, du
kender, på en kop helt
almindelig filterkaffe og
en samtale uden filter.

Menighedsråds-møder i sognegårdene
Aaby kl. 19.00
Torsdag 14. februar
Torsdag 14. marts
Torsdag 25. april

Vedsted kl. 19.00
Tirsdag 26. februar
Tirsdag 26. marts
Tirsdag 16. april
Tirsdag 28. maj

Torsdag 18. april
Efter gudstjenesten
Skærtorsdag (kl. 17.00)
er der mulighed for at
deltage i fællesspisning i
sognegården. Pris: 80 kr.
for voksne.
Tilmelding senest fredag
12. april på kirkekontoret
9824 4100
Præstetavlerne i Aaby. Her kan man se, hvilke præster der
har været ved kirken siden reformationen.

Kirkegårds-vandring
på Aaby Kirkegård
2. påskedag mandag 22. april kl. 13.30
Vi begynder med en kort gudstjeneste i
kirken. Bagefter er der en guidet tur
rundt på kirkegården ved kirkeværge
Jens Dige, som fortæller både nye og
gamle historier om kirkegården.
Vi afslutter med kaffe i sognegården.

Hjælp med at gøre verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet,
til den årlige sogneindsamling søndag den 10. marts 2019.
Som indsamler kan du klæde verden på til klimaforandringerne.
Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer,
som rammer os alle sammen. Men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste
lande.
Kan du hjælpe med at samle ind?
I Vedsted samles der ind kl. 10.00-13.00. Henvend dig til Lisbet Nabe Kristensen
på 2424 8850 - I Aaby samles der ind kl. 11.30 – 14.30. Henvend dig til Inge Lise
Reiche på 2487 5446
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Forskelligt

FÆLLESSPISNING
i Aaby
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Glade minikonfirmander i Vedsted tænder lys i den mørke tid.

Fra Aaby Menighedsråd
Kister køres ud i Aaby
I Aaby Kirke er der blevet ændret i
skikken ved begravelser og bisættelser.
Alle kister bliver fremover kørt ud af
kirkens to døre på vogn.
Til dette formål har kirken anskaffet
en ny motoriseret kistevogn (katafalk),
som kan benyttes ved lange transporter
på kirkegården, ved tunge kister eller
i de tilfælde, hvor der måske mangler
pårørende til at bære.
Alt dette er blevet muligt med den
nye permanente rampe ind til kirken,
som egentlig er lavet for at sikre mere
handicapvenlig adgang, men som altså
nu også er med til at give en bedre og
mere sikker afvikling af begravelser og
bisættelser.
Aaby menighedsråd pr. 1/12 22018:
Formand: Erik Frederiksen, næstformand: Brian Ditlev Christensen,
Kasserer: Tina Stenfeldt, Kontaktperson:
Inge-Marie Fredborg Povlsen, Kirkeværge: Jens Dige, Tage Sørensen, JensAnton Nielsen, Marie Thomsen, Else
Margrethe Ring Madsen, Rigmor Trolle
(se i øvrigt www.aabykirke.dk)
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Fra Vedsted
Menighedsråd
De nye møbler
Der er problemer med de nye møbler
i Vedsted Sognegård. Stolene med
armlæn kan ikke gå ind under bordene.
Menighedsrådet forhandler i øjeblikket
med leverandøren om at få andre understel på bordene.
Fortællegudstjenester
I vinterhalvåret 2018-2019 afholder vi i
alt fire fortællegudstjenester. Det foregår
søndag eftermiddage kl. 16.30 (næste
gang 7. april) og adskiller sig fra en
almindelig højmesse ved en anderledes
liturgi. Der er bibelfortælling i stedet for
tekstlæsning og prædiken. Salmerne
spilles på klaver frem for orgel, og der vil
ofte være indlagt et musikstykke eller en
solosang.
Minikonfirmander
I alt 9 nye minikonfirmander er begyndt
her efter juleferien. Forløbet strækker sig
frem til palmesøndag.

