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Af Ruth Søborg, Birkelse

Efterhånden har jeg
nået en alder, hvor jeg
desværre har flere kirker
og kirkegårde, der har
betydning for mig. De to
kirker i mit nærområde
som jeg besøger mest, er
Vedsted og Aaby kirke,
hvor jeg har pårørende,
der har deres sidste
hvilested.
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For mig er det meget
betydningsfuldt at kunne
besøge mine kære og
tage en lille snak med
dem, om hvad der var,
mens de var med os i
livet, og hvad der sker i
familiens liv lige nu.
Der er nogle dage, hvor
savnet er større end det,
der lige kan klares ved
besøget ved gravene,
og der er det godt at
sætte sig ind i kirken og
fundere lidt over det, der
tynger. Der er en dejlig
fred og ro i kirken til at
lade tankerne fare og
mindes.
At jeg også bruger kirken
og bænkene i andre
svære livssituationer, er
mit svendebrev som elektronikmekaniker et godt
bevis på – den sidste og
afgørende dag for min
eksamen var det meget
vigtigt, at jeg bevarede
roen og kunne koncentrere mig om opgaven,
for jeg lider af stor
eksamensskræk.

I timen inden min eksamen satte jeg mig på
bænken i Vedsted kirke,
lod roen falde på mig
i en halv times tid, og
derefter kørte jeg til eksamen i den overbevisning,
at nu skulle det nok gå
– og det gik – rigtig godt
endda. Efterfølgende
spurgte censorerne mig,
hvad det var, der gjorde,
at jeg denne dag (i modsætning til de to andre
eksamener) slet ikke var
nervøs og klarede det så
godt – ”kirkebænken”,
svarede jeg….
Når der er svære ting
i livet, som tynger, er den
tredjesidste bænkerække
i venstre side i en kirke
mit fristed – der føler jeg
ro og en samhørighed
med dem, der var, og en
tro på at tingene nok skal
gå den rigtige vej.
Jeg plejer at sige, at
jeg tanker op på kirkebænken.

En ”fast” plads på bænken

Når jeg vælger, hvor jeg
vil sætte mig i kirken, når
jeg går til gudstjeneste,
handler det i første om-

gang om noget praktisk.
Jeg vil gerne sidde dér,
hvor jeg ikke får solen
lige i ansigtet; dér, hvor
jeg kan se alter og prædikestol, og hvor jeg kan
se lysgloben med det lys,
jeg har tændt.
Efterhånden er det gået
sådan, at jeg ofte sidder
på samme plads. Det er
som med hestene; de
går også ind i samme bås
hver gang. Det bliver en
vane, og en vane giver
ro. Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg har patent
på den plads.

Det skulle nødigt være
sådan, at andre ikke tør
sætte sig der!
Men det er blevet en del
af det at gå i kirke, at
jeg ofte sætter mig det
samme sted. Når jeg sidder der på ”min” plads,
så falder jeg til ro. Jeg vil
ikke ligefrem kalde det
en meditation, men en
ro til at jeg kan koncentrere mig om dét, jeg nu
skal koncentrere mig om
i gudstjenesten.
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Af Birgitte Brink, Fristrup

Børnene med på bænken
Af Kristian Hørlyck, Aabybro

Tema: Bænken

voksne. Men gennem
min egen opvækst er jeg
jævnligt kommet til div.
arrangementer i kirken
med mine forældre. De
oplevelser og værdier,
jeg har fået der, vil jeg
gerne forsøge at give
videre. Tro, tradition, kultur, respekt, socialisering,
forankring og forståelsen
for det troen og vores
kirke rummer.
For mig er det en stor
fornøjelse at komme i
kirke som familie. Jeg vil
holde på, at det er godt
at have børnene med.
Både for menigheden
såvel som for den enkelte
familie.
Man kan let få den tanke
at gudstjenester på en
helt almindelig søndag,
alt andet lige er for de
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Jeg er af den overbevisning, at det er vigtigt
for børnene at opleve og
være en naturlig del af
noget, der er anderledes
og større, end det vi oplever i det daglige. Så når
jeg har weekenden alene
med mine tre drenge,
holder jeg af, at vi sammen går til kirke.

Her kan roen falde over
os alle. Vi tager billedbøger og tegnesager
med til vores plads, og
jeg har altid en lille pakke
rosiner med til dem,
hvilket kan skabe en
enorm lykke - og kortvarig ro. I kirken hilser
børnene glædestrålende
på kendte ansigter, og
gudstjenesten giver os en
påmindelse om årets og
livets gang.
Det er genkendeligheden. Det som vi
oplever igen og igen.
Formen på gudstjenesten, menigheden og
salmerne. Det ønsker jeg
mine børn skal have et
selvfølgeligt forhold til.
Derfor tager jeg mine
børn, store og små, med
i kirke.

Hvad sker der på kirkebænken?
Af Benthe Kleon Jeppesen

Højtid
Der er noget særligt
ved et kirkerum. Mange
sænker automatisk stemmen og taler lavmælt
og respektfuldt med
hinanden, når de – som
turister – træder ind i en
fremmed kirke.
Kirken er ikke bygget
for at lukke munden på
os – men snarere for at
give os mod og stemme
til større ord og tanker,
end vi bruger til dagligt. Med vores blotte

tilstedeværelse giver vi
udtryk for en tro eller et
håb om, at der er noget,
som er større end os.
At vores lille liv er del af
noget langt større.
Retning
Når man sidder på kirkebænken, sidder vi som
i en bus. Vi ser i samme
retning – op mod alteret.
Vi kigger mod øst – mod
solopgang og opstandelse. Vi vendes i håbets
retning.
Forskellighed
På bænken vendes vi i
samme retning – men
det betyder ikke, at vi
skal ensrettes. Mennesker
som sidder på samme
kirkebænk kan være vidt
forskellige i alder, livsstil
og overbevisning. De kan
være personlige venner –
eller personlige uvenner.
Men det er netop, når
man kigger ud over sine
med-kirkegængere i alle
aldre, farver og fremtoninger, at man kan
begynde at ane Guds
kærligheds storhed. Den
omfatter også dem, jeg
ikke kan døje. Det i sig

selv kan være prædiken
nok til en hel søndag…
Tilflugtssted
og udfordring
Mange finder tryghed i
at besøge kirken søndag
efter søndag. Der er en
hvile i gentagelsen.
Men kirkebænken er
andet og mere end et
tilflugtssted. Den er også
det sted, hvor vi udfordres og forandres af
evangeliets ord.
På bænken får den forvildede anvist en retning,
og den nedbøjede bliver
rettet op.
I Guds nærhed
Uanset hvem man er
og i hvilket ærinde
man kommer, er det
værdifuldt at tænke, at
på kirkebænken er jeg
i Guds nærhed. Om
jeg sidder forrest eller
bagest, gælder Grundtvigs ord:
”Godt ikke fattes,
hvem Gud haver kær,
lavt er ej bænket, hvem
Gud sidder nær.”
(Salmebogen nr. 411)
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Når man træder ind i
et rum, har rummet sin
egen, særlige virkning.
Rummet kan give ro,
vække minder, mane til
højtid osv., alt efter hvilke
oplevelser og erfaringer,
man har med rummet.
Dette nummer af kirkebladet handler om, hvad
der sker, når man går
ind i kirken og sætter
sig på kirkebænken. Vi
har spurgt tre forskellige
mennesker og dermed
forsøgt at skildre tre
forskellige oplevelser.
Mange vil sikkert genkende flere af de oplevelser, der skildres.

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I AABY KIRKE OG VEDSTED KIRKE
11. februar kl. 19.00

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

13. februar kl. 19.30

Sogneaften i Vedsted sognegård:
”At opdage og genopdage bibelfortællinger” m. sognepræst Tine Illum,
Sdr. Bjert. I anledning af nyudgivelsen ”Bibelen på nutidsdansk” (udkommer marts
2020) sætter vi fokus på Bibelens betydning og relevans

16. februar Seksagesima

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Michael Berg

8. marts 2. s. i fasten
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 9.00 Benthe Kleon Jeppesen.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i
sognegården. Derefter sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Formiddagskaffe i Vedsted sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen

12. marts kl. 19.30

10. april Langfredag

Salmestafetten i Vadum kirke med tidligere
biskop over Københavns stift, Erik Norman
Svendsen.
Samarbejde mellem Biersted, Gjøl, Vedsted,
Vadum og Aaby sogne

15. marts 3. s. i fasten

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

19. marts kl. 18.00 - 20.00

23. februar Fastelavn

19. marts kl. 19.30

Herreværelset i Vedsted sognegård. Spisning, derefter foredrag med generalsekr. i
MAF, Peder Hedelund, Aabybro: ”Med fly
til vanskelige og udsatte områder”. Pris:
100 kr. Tilmelding senest dagen før på sms
4037 9549

25. februar kl. 10.00

Nørkle-Klub i Aaby sognegård. Vi strikker
dåbsklude til Aaby og Vedsted sogne og
trøjer, huer, vanter og halstørklæder til
Y-mens støtte projekt i Rumænien.
Garn og kaffe er gratis

25. februar kl. 18.00-20.00

Fællesspisning i Aaby sognegård. Spisning
og derefter fællessang og kaffe. Kom og
vær med til et par timer i hyggeligt fællesskab. Pris 90 kr. Tilmelding dagen før på
9824 4100 eller 2485446

1. marts 1. s. i fasten

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

3. marts kl. 9.30

Formiddagskaffe i Aaby sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen

5. marts kl. 19.30

Fælles sogneaften i Biersted Sognegård.
MENNESKESYN PÅ SPIL TIDENS ETISKE
DILEMMAER
Christian Borrisholt Steen,
tidligere medlem af
Etisk Råd
(Arr. Vedsted, Gjøl,
Biersted og Aaby)

9. april Skærtorsdag

Aaby 17.00 Frans Rossing Andersson.
Efterfølgende er der fællesspisning i sognegården.
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

18. februar kl. 9.30
Formiddagskaffe i Aaby sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen

24. februar kl. 18.00

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen
Afslutning for minikonfirmander

12. marts kl. 9.30

Fællesspisning i Aaby sognegård. Spisning
og derefter fællessang og kaffe. Kom og
vær med til et par timer i hyggeligt fællesskab. Pris 90 kr. Tilmelding dagen før på
9824 4100 eller 2485446

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen
Efter gudstjenesterne er der tøndeslagning
og kaffe, kakao og fastelavnsboller til alle i
sognegårdene

5. april Palmesøndag

Sogneaften i Vedsted sognegård ”Om tørre
skaller, ordets forhæng og fede bashankøer - kristendommens billedsprog”
v. Benthe Kleon Jeppesen
(indtryk fra studieorlov 2018)

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

12. april Påskedag

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

13. april Anden påskedag

Aaby 14.00 Frans Rossing Andersson. Efter
gudstjenesten er der kirkegårdsvandring
Vedsted 10.15 Michael Berg

16. april kl. 9.30

Formiddagskaffe i Vedsted sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen

19. april 1. s. e. påske

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

23. april kl. 17.00

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Benthe Kleon Jeppesen

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 21. april på 2487 5446

25. marts kl. 19.00

26. april 2. s. e. påske

22. marts Midfaste

Sogneaften i Aaby Sognegård. Organdonation. To frivillige fra ”Dansk Center for
Organdonation” kommer og fortæller hver
deres historie som hhv. modtager af et organ og pårørende til en donor. Dansk Center for Organdonation består af frivillige,
der har modtaget et organ, har doneret et
organ eller er pårørende til enten en afdød
donor eller en transplanteret. Foredraget
har til hensigt at give større indsigt i organdonation og/eller transplantation med
udgangspunkt i historier fra de mennesker,
som har haft organdonation eller transplantation helt tæt på.

26. marts 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 24. marts på 2487 5446

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 9.00 Birgit Lundholm Jensen

28. april kl. 9.30

Formiddagskaffe i Aaby sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen

28. april kl. 10.00

Nørkle-Klub i Aaby sognegård. Vi strikker
dåbsklude til Aaby og Vedsted sogne og
trøjer, huer, vanter og halstørklæder til
Y-mens støtte projekt i Rumænien.
Garn og kaffe er gratis

28. april kl. 19.00

Die Herren – støttekoncert til Skyggebørn
i Aaby kirke. Billetter købes i forsalg på billetsalg.dk/kirkekoncert. Pris 215 kr/stk.

29. marts Maria Bebudelse

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Michael Berg

31. marts kl. 9.30

Formiddagskaffe i Aaby sognegård.
Vi drikker kaffe og synger sammen

31. marts kl. 10.00

Nørkle-Klub i Vedsted sognegård. Vi strikker dåbsklude til Aaby og Vedsted sogne
og trøjer, huer, vanter og halstørklæder til
Y-mens støtte projekt i Rumænien.
Garn og kaffe er gratis

29. april kl. 18.00 - 20.00

Fællesspisning i Aaby sognegård. Spisning
og derefter fællessang og kaffe. Kom og
vær med til et par timer i hyggeligt fællesskab. Pris 90 kr. Tilmelding dagen før på
9824 4100 eller 2485446

3. maj 2. s. e. påske

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
(konfirmation)
Vedsted 10.15 Michael Berg

Nyt fra Aabybro
Y's Men's Club

Foreninger

Af Egon Kristensen, Birkelse

Til sommer er det 16 år siden, klubben blev startet af
nogle ildsjæle i Aabybro. Vi er en flok med et kristent
livssyn, som foruden at være tjenesteklub for kristent
børne- og ungdomsarbejde i høj grad sætter pris på
det sociale samvær.
Det betyder også, at fremmødet er stort, når vi mødes
fra kl. 19.30 til 21.30 to gange om måneden til
klubaften.
Desuden er vi en aktiv klub, der de sidste to år har
kunnet uddele godt 200.000 kr. til børne- og ungdomsarbejdet herhjemme og ude i den store verden.
Pengene er fremskaffet via genbrugsbutikken i Kaas,
annoncetegning og salg af lodseddel. De sidste 3 år
har klubben desuden pakket 40 julegaver til børn i
Rumænien, godt hjulpet af Aaby/Vedsted nørkleklub,
som har bidraget med huer, vanter og sokker.
Et spændende forårsprogram
står for døren med bl.a:
Fortælling om 29 år i Australien og New Zealand med
Kristus i bagagen
Dietrich Bonhoeffer
Besøg hos Klarborg Nisser
Fortælling om barndom på Grønland
De Hvide Busser
Bowling
Besøg hos Abbe Pierres klunsere i Hjallerup
Vi er for tiden 19 medlemmer i klubben. Skulle du
have lyst til at være med i et åbent og givende fællesskab, er du meget velkommen!

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. 21 24 48 12
www.ysmen.d

MandagsCafé
Henvendelse:
Jytte Haven Nørgård
25 33 09 20

Der uddeles støtte til kirkeligt børne- og ungdomsarbejde
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FASTELAVN

Søndag den 23. februar kl. 10.15
Familiegudstjeneste i begge kirker,
derefter tøndeslagning og fastelavnsboller i sognegårdene.

KFUM spejderne overnatter i Aaby kirke
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Børn i kirken

Nyt børnekor

Af Morten Ahti Lyng
I august måned startede Aaby Kirke i samarbejde med Aabybro Skole et nyt
børnekor op. Børnekoret er et fælles kor for skolen og kirken og har allerede optrådt begge steder flere gange. Koret er for sangglade og musikalske børn i 2.- 4.
klasse og både vores organist Morten og en af skolens musiklærere Katja er ledere
for koret. Børnene har sunget til juleklip på skolen, til Gud og Mad i kirken og til
Aabybro Plejehjems juleafslutning i kirken. Vi håber at kunne bruge børnekoret til
rigtig mange arrangementer, både i skolen og kirken, for det styrker sangglæden at
komme ud og optræde for andre. Samtidig er det også dejligt, at skole-kirkesamarbejdet på denne måde kan blive endnu stærkere.

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 Hjorthsvej 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 23. marts 2020

AABY MISSIONSHUS
Onsdag 26.02. 19.30
Møde ved pens. missionær Preben Hansen,
Klitgaard, Nibe
Onsdag 04.03. kl. 18
Mad og Film. Vi ser filmen
“Mandela"
Onsdag den 11. marts.
- Møde ved stud theol
Adam Pavlak, Aalborg
Onsdag 25.03. 19.30
Møde ved missionær Asger
Refslund-Nørgaard, Sdr.
Harritslev.
Onsdag 01.04. kl. 18
Mad og Film. Vi ser filmen
“World Trade Center"
Onsdag 15.04. 19.30
Møde ved Poul Nielsen,
Orlovshjemmet, Frederikshavn
Onsdag 29.04. 19.30
Møde ved fritidsforkynder
Anders Jørgen Jensen,
Farsø
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Plejehjemsgudstjenester
Birkelse Plejecenter
(onsdage kl. 10.30)
12.02. Jeppesen
26.02 Hørving
11.03. Jeppesen
25.03. Jeppesen
08.04. Winkel
22.04. Jeppesen
06.05 Hørving
Aabybro Plejehjem
(tirsdage kl. 10.15)
11.02. Andersson
25.02. Nielsen
10.03. Andersson
24.03. Nielsen
07.04. Winkel
21.04. Andersson
05.05. Nielsen

Kirkebil

Vi 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
Onsdag 12. februar
Onsdag 18. marts
Torsdag 22. april

Vedsted kl. 19.00
Tirsdag 11. februar
Tirsdag 17. marts
Tirsdag 21. april

Koncert med Die Herren
Koncerten afholdes i
“Glædens, fordybelsens
og kærlighedens” tegn,
hvor der vil være plads til
at komme rundt i forskellige sindsstemninger og
følelser.
Det er selvfølgelig en
rockkoncert, hvor man til
tider står op, klapper og
synger, og til tider sidder
ned med tid til eftertænksomhed, som blandingen
af U2 's fantastiske tekster
og den helt specielle
atmosfære i kirkerne
fremkalder.
Tilhørende kan forvente
en rejse ind i U2 's religi-

øse tekstunivers og et
genhør med velkendte
hits og sjældne perler.

Forskelligt

Kopi-bandet Die Herren giver støtte-koncert
i Aaby kirke til fordel for
Skyggebørn.
Skyggebørn er en organisation, som gennem
samtalegrupper hjælper
børn og unge i sorg med
at sætte ord på deres
følelser og tanker.
Alle tilbud til børnene og
deres forældre er gratis,
og derfor er Skyggebørn
afhængig af donationer,
medlemsskaber og andre
tiltag, som kan skaffe
midler til det fortsatte
arbejde.

Sogneindsamling
Søndag den 8. marts kl. 10 i Vedsted.
(I år er der ingen indsamling i Aaby, bidrag kan mobilpayes til 710017). Folkekirkens Nødhjælp samler
ind til verdens fattigste. Efter índsamlingen er der
suppe til indsamlerne. Meld dig som indsamler til
Lisbet Nabe Kristensen på 24248850

Fællesspisning

Flere og flere steder rundt i landet bliver der i disse
år arrangeret fællesspisning i f.eks. forsamlingshuse
og sognegårde. Mange steder mødes man også for
at synge sammen. Begge dele for at styrke fællesskabet og folkesundheden, fordi mange undersøgelser
viser, at det er godt at spise og synge sammen.
I de kommende måneder vil der blive arrangeret
fællesspisning tre gange i Aaby sognegård, hvor
alle er velkomne. Man tilmelder sig på kirkekontoret på 9824 4100 eller til sognemedhjælperen på
24875446 senest dagen i forvejen.
Maden leveres af Hotel Søparken og serveres af frivillige. Hvis du har lyst til at give en hånd med til at
stille an og gøre aftnerne hyggelige, skal du endelig
henvende dig enten til præsterne eller til sognemedhjælperen.
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Fra Aaby
Menighedsråd

Fra Vedsted
Menighedsråd
Vedsted Kirkegårds
lapidarium
På rådsmødet i januar traf
Vedsted Menighedsråd
beslutning om at nedlægge lapidariet (samling
af gamle gravsten fra
gravsteder, der er sløjfet)
på kirkegården.

Gravermedhjælper
på pension
Gravermedhjælper Kirsten
Christensen har efter 10
år som fast medhjælper
på kirkegården valgt at gå
på pension. Menighedsrådet vil på kirkens og
kirkegårdens vegne sige
Kirsten en stor tak for
hendes indsats gennem
årene. Vi ønsker held og
lykke med springet ud i
tilværelsen om pensionist
og håber den ekstra tid
bliver en stor glæde for
Kirsten og hendes familie!

Opgaven med lugning
omkring stenene og renholdelse af sten med algefjerner er blevet en stor
omkostning, som vi ikke
får økonomisk dækning
for. Dertil kommer det
nye krav om sikring af
gravsten, så ingen ved et
uheld kommer til skade
af væltende gravsten.
Udgifterne til sikring af
gravsten, som normalt
påhviler gravstedsejer,
vil i lapidariet ligeledes
påhvile kirkegården.
Derfor ser vi os nødsaget

til at træffe beslutning om
nedlæggelse.
Lapidariet planlægges
nedlagt pr. 1. april 2021.
Hvad skal der ske med
de gamle sten?
Som hovedregel vil
stenene blive destrueret.
Dog har ejeren altid ret til
at få stenen udleveret. I
en årrække har det været
muligt mod betaling af få
stenen placeret i lapidariet for en 10-års periode.
De sten, der på den måde
er betalt for, vil naturligvis
blive stående perioden
ud. Endelig kan der være
enkelte sten, der har særlig betydning for sognet
og dets historie, og som
derfor skønnes bevaringsværdige. Hvis nogen har
kendskab til en særligt
bevaringsværdig sten,
bedes de kontakte graver
eller menighedsråd med
oplysning herom inden
1. april 2021.

Julehjælp
I løbet af november og december kom der flere ansøgninger om julehjælp og
præsterne prioriterede først og fremmest børnefamilierne. I Aabybro blev der uddelt
kr. 12.200 kr., i Vedsted 4.800 kr. Vi er glade for, at vi har haft mulighed for at give
trængte familier lidt ekstra hjælp i julemåneden, så tak til alle dem der har været med
til at støtte op om julehjælpen
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