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Håb og forventning
Dette kirkeblad har håb og forventning som sit tema. Vi har bedt de tre præster hver især
sige lidt, som kan holde modet oppe hos os alle nu, hvor det er vinter, og vi er coronatrætte.
Men der findes andre kriser end coronakrisen. Hvilket håb findes der fx, når man sidder
ved et dødsleje? Og hvordan har folk holdt modet oppe under krige og katastrofer – eller
når man rammes af ensomhed? Vi har bedt tre mennesker fra vore sogne om at skrive
deres betragtninger om håb og forventning.

Corona-træthed og håb
”Det bliver godt igen,” sagde vi til hinanden i foråret. Men nu er det vinter, og vi er
coronatrætte. Hvordan kan vi holde modet
oppe?

Line: I sårbarheden er Gud nær

Vi siger, at corona har vendt op og ned på
alle ting – og det er skidt! MEN nogle gange
er det godt, at der bliver vendt op og ned
på alle ting. Når Jesus fortæller os om Gud,
forstår vi, at hos Gud er der vendt op og
ned på alle ting – og det er godt!
Det er nemlig ikke alt det, som vi kan og er
dygtige til, alt det, der giver os ære og likes,
der gør os til vigtige brikker i Guds store
puslespil.
Nej. Det er vores sårbarhed. Vores udsathed. Vores svaghed. Vores afhængighed. Så
omvendt er Guds perspektiv på menneskeli-
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vet - i hvert fald ifølge Jesus.
I Lukas evangeliet kap. 21 kan vi læse om
den fattige enke, og Jesus bruger hende
til at vise os, at det er sådan, det er. Se til
hende, siger Jesus. Hun, der gav mindst, det
var hende, der gav mest. Den mindste er
den største. Den svageste er den mest robuste, fordi den svage må overgive sig til sin
skaber og frelser og Gud.
Det er kristendommens store mysterium.
Enken. Krybben. Korset. At det mindste er
det største. At det er i magtesløsheden,
styrken bor. At det store sker i sårbarheden,
svagheden, udsatheden.
Gud er os nær i svagheden, i angsten. Robusthed er at vide sig i Guds hånd og at
overgive sig til, at man aldrig kan falde ud af
den hånd.

Det er helt rigtigt, at vi hænger os alt for
meget i de mangler, vi ser med vore øjne;
mangler ved os selv, men også ved verden,
der har forandret sig. Mange steder er
storheden forsvundet, fester og fejringer
af alle slags er blevet reduceret. Men lige
netop storheden i de små ting, hvor mennesker drager omsorg for hinanden, er ikke
blevet mindre. Måske er den endda kommet lidt mere frem i lyset.
Når alt det er sagt, så skal vi også have lov
til at længes. Ikke mindst længes efter den
nærhed, der kan have svære kår, når vi skal
holde afstand. Vi skal holde fast i den længsel. Den skal ikke slås ned. Ligesom vi skal
bekæmpe, når afstanden og bekvemmelighed går hånd i hånd. Dér går evangelium
og corona imod hinanden. Det bliver alt for
let at bilde sig selv ind, at man tager ansvar
for sin næste ved at holde sig på afstand.
Det er en farlig vej at gå!

Benthe: Livet gives til os én dag ad
gangen

Vi er blevet små, og livet synes på mange
måder snævert og trist. I svære tider finder
jeg ofte hjælp i Lina Sandell’s gamle vækkelsessang fra 1866, som med Katy Bødtker blev
en Giro 413-slager: ”Kun en dag, et øjeblik
ad gangen”. Der er vel ikke meget stor poesi i
den sang. Men der er stor styrke i netop det
livssyn: At livet er noget, vi må tage imod af
Guds hånd, én dag, ét øjeblik ad gangen. Det
er i dag, vi lever – ikke først, når pandemien
er overstået. Også i dag byder livet på glæder
og gaver (og udfordringer og opgaver), og
det gælder om at få det hele med.

Digitale konfirmander
Da Danmark lukkede ned i foråret, blev
konfirmandundervisning selvfølgelig også
aflyst. Bekymringerne mht. konfirmanderne
gik først og fremmest på, OM der overhovedet kunne afholdes konfirmationer og
HVORDAN/ HVORNÅR…. Selvfølgelig
blev alle konfirmeret – selvom de sidste
måtte vente helt til september 😊
Fyldt af overskud, glæde og håndsprit tog vi
præster imod de nye konfirmander – vi var
SÅ klar til at lære dem at kende, men så lukkede Nordjylland ned, og det var igen slut
med konfirmander i sognegårdene.
Denne gang var vi dog klar med digital undervisning med det samme. Konfirmander

fik, i de to uger vi var lukket ned i november, tilsendt små opgaver på sms. En af opgaverne var bl.a., at de skulle tage billeder
af kirken med deres telefon og sende dem
til præsten. Udover de fine billeder, vi har
modtaget, er der også blevet udvekslet små
beskeder og hilsner (”godmorgen, går det
godt, tak for de fine billeder, god weekend,
jeg forstår ikke opgaven, behøver jeg tage
op til kirken lige nu, for det regner altså
mm.”).
Det har bestemt værdi, at vi har været på
”digital-to-mands-hånd” med samtlige af
vores konfirmander.
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Frans: Blive ved med at længes

Tema: Nyt fra menighedsrådene

De nye menighedsråd
Første søndag i advent trådte de nye menighedsråd i kraft.
Rådene er valgt for en fireårig periode.
I Vedsted er der følgende konstituering:
Formand: Mogens Nørgård, næstformand: Aase Holst,
kasserer: Jesper Nørgaard, kontaktperson: Aase Holst,
kirkeværge: Frank Kiel,
kirke- og kirkegårdsudvalg: Søren Grøn, Frank Larsen
og Jesper Nørgaard
I Aaby er der følgende konstituering:
Formand: Keld Ahlmann, næstformand: Erik Frederiksen,
kasserer: Henrik Korsgaard, kontaktperson: Peer Nielsen,
kirkeværge: Erik Frederiksen, Bygningskyndig: Jens-Anton Nielsen.

Nye højskolesangbøger i Vedsted
Vedsted Kirke har indkøbt 30 eksemplarer af den nye højskolesangbog. Sangbøgerne
blev taget i brug første gang ved morgensang i kirken den 26. november. Her sang vi bl.a.
”Manden på risten” og Janne Mark’s kirkesalme ”Et hus at komme til”, der begge er kommet med i højskolesangbogen. Vi nød også ”Skyerne gråner” og muntrede os med ”Ole
sad på en knold og sang”. Fællessang findes i mange forskellige genrer!

Streaming fra Aaby kirke
Julens gudstjenester fra Aaby Kirke blev streamet ud via kirkens hjemmeside. Vi arbejder
nu på en løsning, så vi snarest kan have en fast løsning, hvor alle sognets gudstjenester til
glæde for de mange, der har svært ved at komme op i kirken, kan følges både på
plejehjemmet og hjemme fra stuen.
Vi har i skrivende stund stadig lidt udfordringer med teknik og software, men vi håber
inden længe, at kunne præsentere og forklare den færdige løsning på kirkesiden i
Lokalavisen.

LIVE

STREAM
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10. jan. 1. s. e. helligtrekonger

31. jan. Seksagesima

Tirsdag 12. jan. kl. 9.30

Tirsdag 2. feb. kl. 19.00

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Benthe Kleon Jeppesen

Morgensang i Aaby kirke

Torsdag 14. jan. kl. 9.30
Morgensang i Vedsted kirke

17. jan. 2. s. e. helligtrekonger

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

Mandag 18. jan. kl. 18.00

Herreværelset i Vedsted sognegård.
Spisning (à 100 kr.), derefter foredrag
ved provst Folmer Toftdahl Olesen:
”Livet er mere end provst”.
Tilmelding på sms 4037 9549

Onsdag 20. jan. kl. 19.30

Salmestafetten i Vedsted Kirke.
Vi synger sammen med Christian
Vestergaard Wennerlin (klaver/orgel),
Cecilie Wennerlin (violin) og
Anne Sophie Winther Dyrmose (sang)

24. jan. Septuagesima

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 9.00 Michael Berg

Onsdag 27. jan. kl.10.00

Enke-café i Aaby sognegård. Enke-Café
er for alle der har mistet en ægtefælle
uanset om det er 2 måneder siden eller
5 år. Vi mødes i Sognegården til en kop
kaffe og en samtale om det at miste.
Der vil altid være et indlæg, som lægger op til samtale omkring bordet. Der
er ingen tilmelding og man må gerne
tage en ven/veninde med.

Onsdag 27. jan. 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 støtteprojekt i
Rumænien. Garn og kaffe er gratis

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 19.00 Benthe Kleon Jeppesen

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. 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.

Torsdag 4. feb. kl. 9.30
Morgensang i Vedsted kirke

7. feb. sidste. s. e. helligtrekonger
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen
Tirsdag 9. feb. kl. 9.30
Morgensang i Aaby kirke

Onsdag 10. feb. kl. 19.30

Salmestafetten i Gjøl Kirke. Vi synger
sammen med Per Iversen og organist
Carsten W. Thomsen

14. feb. Fastelavn
Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen
Fastelavnsgudstjenester i Vedsted og Aaby
kirker med efterfølgende UDENDØRS
tøndeslagning.
Torsdag 18. feb. kl. 19.30

Studiekreds i Vedsted sognegård om
Bibelen 2020 – påskens bibeltekster i ny
oversættelse

21. februar 1. s. i fasten

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

Torsdag 28. jan. kl. 18.00

Fællesspisning i Aaby sognegård. Spisning og derefter fællessang og kaffe.
Kom og vær med til et par timer i hyggeligt fællesskab. Pris 90 kr. Tilmeld dagen før på 9824 4100 eller 2487 5446
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Gudstjenester og arrangementer

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
I AABY KIRKE OG VEDSTED KIRKE

Gudstjenester og arrangementer

Mandag 22. feb. kl. 18.00

Herreværelset i Vedsted sognegård.
Spisning (á 100 kr.), derefter foredrag
ved tidl. direktør Søren Grøn: ”Små
glimt fra tiden som hoteldirektør på
Slettestrand”.
Tilmelding på sms 4037 9549

21. marts Maria bebudelsesdag

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Kristian Gram Schjoldager

Tirsdag 23. marts kl. 9.30
Morgensang i Aaby kirke

Onsdag 24. feb. kl. 10.00

Onsdag 24. marts kl. 10.00

28. feb. 2. s. i fasten
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 9.00 Michael Berg

Torsdag 25. marts kl. 19.30

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

Onsdag 3. marts kl. 19.00

Fælles sogneaften på Gjøl.
Lone Kühlmann: ”Tag en taxa og lad
arvingerne gå” – om forventninger til
alderdommen.

Torsdag 4. marts kl. 9.30

Morgensang i Vedsted kirke

7. marts 3. s. i fasten

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

Onsdag 10. marts kl. 18.00

Fællesspisning i Aaby sognegård.
Spisning og derefter fællessang og
kaffe. Kom og vær med til et par timer i
hyg-geligt fællesskab. Pris 90 kr. Tilmeld
dagen før på 9824 4100 eller 2487 5446

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
Sogneaften i Vedsted sognegård.
”Rejsen til Australien”.
Ruth og Frank Kiel, Fristrup fortæller
om deres tur.

28. marts Palmesøndag

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

1. april Skærtorsdag

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

2. april Langfredag

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

4. april Påskedag

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

14. marts midfaste
Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 9.00 Benthe Kleon Jeppesen
Sogneindsamling

5. april 2. påskedag

Torsdag 18. marts kl. 19.30

Morgensang i Vedsted kirke

Salmestafetten i Vadum Kirke. Sange
og salmer om “Befrielse og frihed”
ved kirkesanger Stinne Rossing, organist Henrik Klausen og sognepræst
Jens Chr. Meldgaard. Vadumkoret
medvirker

20. marts

Aaby 10.00 Kathrine Staghøj Liisberg
konfirmation
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Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Michael Berg

Torsdag 8. april kl. 9.30
11. april 1. s. e. påske

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

Tirsdag 13. april kl. 18.00

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 2487 5446

Enke-café i Aaby sognegård. Enke-Café
er for alle der har mistet en ægtefælle
uanset om det er 2 måneder siden eller
5 år. Vi mødes i Sognegården til en kop
kaffe og en samtale om det at miste.
Der vil altid være et indlæg, som lægger op til samtale omkring bordet. Der
er ingen tilmelding og man må gerne
tage en ven/veninde med.

Onsdag 14. april kl. 19.00

Sogneaften i Aaby sognegård. Feltpræst i Mali. Sognepræst i Saltum og
Alstrup, Kristian Gram Schjoldager
fortæller om sin udstationering som
feltpræst for de danske FN-soldater i
Mali.

18. april 2. s. e. påske

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Benthe Kleon Jeppesen

Tirsdag 20. april kl. 9.30
Morgensang i Aaby kirke

25. april 3. s. e. påske

Lørdag 8. maj

Aaby Line Kjær Nielsen og
Frans Rossing Andersson
Konfirmationer

9. maj 5. s. e. påske

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 9.00 Michael Berg

13. maj Kristi Himmelfartsdag

Aaby Line Kjær Nielsen og
Frans Rossing Andersson
Konfirmationer
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen
Konfirmation

Lørdag 15. maj

Aaby Line Kjær Nielsen og
Frans Rossing Andersson
Konfirmationer

16. maj 6. s. e. påske

Aaby Line Kjær Nielsen og
Frans Rossing Andersson
Konfirmationer
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Michael Berg

Tirsdag 18. maj kl. 9.30

Onsdag 28. april kl. 10.00

23. maj Pinsedag

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

29. april Bededagskvæld

Vedsted 19.30 Benthe Kleon Jeppesen
Liturgisk musikgudstjeneste. Derefter
kaffe og varme hveder i sognegården

30. april Bededag

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen
konfirmation

2. maj 4. s. e. påske

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
konfirmation
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

Torsdag 6. maj kl. 9.30
Morgensang i Vedsted kirke

Morgensang i Aaby kirke

Aaby 10.15 Line Kjær Nielsen
Vedsted 10.15 Benthe Kleon Jeppesen

24. maj 2. pinsedag

Friluftsgudstjeneste med Aaby og
Vedsted 11.00
Line Kjær Nielsen og Benthe Kleon
Jeppesen
Nærmere oplysninger på Kirkesiden

30. maj Trinitatis

Aaby 10.15 Frans Rossing Andersson
Vedsted 9.00 Birgit Lundholm Jensen
Trinitatisvandring kl. 9.30 – 16.00
Nærmere oplysninger på Kirkesiden
Det næste kirkeblad udkommer i slutningen af august. Følg derfor med på
Kirkesiden og andre opslag for gudstjenester og øvrige arrangementer i
sommerperioden.
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Onsdag 14. april kl.10.00

Tema: Håb og forventning

Mod og håb
Anne-Lise Thorndal, Aaby

Det, jeg savner, er kontakt med mine venner for eksempel visesangerne. Jeg savner
også at kunne gå på besøg på plejehjemmet, men så tænker jeg på, at personalet på
plejehjemmet klarer det så flot.
Og så savner jeg mine fire oldebørn. De to
her fra Aabybro går det rimeligt med, fordi
vi kan ses lidt oftere, medens det ligger lidt
tungere med de to fra Støvring. Men det er
godt, at vi kan kontaktes pr. telefon.

Året 2020 har unægteligt været meget anderledes end andre år. Allerede i marts kom
nyheden om den grimme virus, der ramte
vores land. Et enormt værk blev sat i gang
med nedlukninger af mange områder og
andre forholdsregler.
Jeg er ganske klar over, at andre har større
problemer end mig. Mange ældre føler sig
ensomme. Men for mit eget vedkommende
blev det faktisk mildt. Jeg klarede mig godt.
Jeg keder mig aldrig, og jeg kan altid tage
min trehjulede cykel og køre, hvorhen jeg
vil, og vejret har været meget fint. Lune
dage med sol og blæst og skønne farver på
træerne.

Håb i modgangstider?
Tro håb og kærlighed af disse tre er kærligheden den største. Det har vi lært, men
håbet kan påvirke dem alle tre.
Igennem et langt liv erfares, at håbet bruges forskelligt alt efter, hvor vi befinder os i
livet. Som børn siger vi måske: ”Nu håber vi
på godt vejr til vores udflugt”. Efterhånden
får håbet en anden og større betydning. Så
håber vi på et godt liv med udfordringer og
glæder men også sorger, for vi ved, at de
kommer til os alle i større eller mindre grad.
Mit eget ret lange liv har bestemt givet mig
flest glæder. Jeg fik lov til at beholde mine
forældre til jeg selv havde en familie. Og
jeg fik lov til at beholde min ægtemand i 62
år og kunne på hans dødsleje hviske i hans
øre: ”Vi ses”.

Da Første Verdenskrig brød ud
Ellinor Andersen, Aaby

Da Første Verdenskrig brød ud i 1914, blev
min morfar indkaldt.
Mormor har fortalt, at hun stod med deres lille pige på armen og vinkede farvel,
da morfar gik ned ad gårdvejen. Hun var
bange, de var begge bange for, hvordan det
ville gå. Nogle dage efter kom morfar hjem
igen, da Danmark havde formået at holde
sig neutral. De var lettede og taknemmelige.
Kort efter kom sorgen fra en uventet side:
De mistede deres datter. Det ved jeg fra min
mor; mormor og morfar har aldrig talt om
det.
Det må have været en svær tid, både da
morfar blev indkaldt, men også i tiden efter
han var blevet hjemsendt, må de have bekymret sig for, om Danmark kunne vedblive
at holde sige ude af krigen.
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Dog, der var pligter at tage vare på: Dyr
der skulle fodres og malkes og marker, der
skulle dyrkes, så livet måtte gå videre også
efter, at den lille pige var død. Og livet gik
videre, selvom mormor vedblev at være
ængstelig og bekymret. Alligevel tænker
jeg, at de sammen levede et langt og mest
godt liv.

Er der håb, når man sidder ved et dødsleje?

Der er stor forskel på, om det er et ungt
menneske med en alvorlig, uhelbredelig
sygdom, eller et gammelt, elsket menneske,
der afslutter sit liv.
Når man sidder ved et dødsleje, går tiden
ligesom i stå. Du får lov til at tænke på det
levede liv, glæder og gode oplevelser og
mulighed for at fortælle den døende, hvad
vedkommende har betydet for dig.
Mine forældre blev 89 og 84 år. De døde
begge efter lang tids alvorlig og uhelbredelig sygdom.
Min far mistede talens brug. Han døde ikke
bare mæt af dage men også træt af dage.
Den sidste uges tid, han levede, sov han det
meste af tiden. Han fornemmede, vi var hos
ham, men søvnen blev dybere og dybere og
gled stille over i den evige hvile. Han havde
frabedt sig livsforlængende behandling, han
var ikke bange for døden, han havde flere år
tidligere valgt de salmer, der skulle synges
til hans begravelse. Han havde levet sit liv
i tryg forvisning om, at han var omfattet af
Guds kærlighed, og som ældre sagde han

Tema: Håb og forventning

Lisbet Nabe Kristensen, Vedsted

tit, at påskens budskab kom til at betyde
mere og mere for ham. Således kan man
sige, at døden kom som en forløsning.
Min mor havde en alvorlig kræftsygdom og
var meget forpint og medtaget. Alligevel
spurgte hun en uges tid før hun døde, ”Tror
du, det er nu jeg skal dø?” Det talte vi lidt
om, og hun sagde,” der er stadig så meget
jeg gerne vil opleve.” Hun havde et lyst sind
– og hun turde håbe. Hun blev gradvist svagere, og da hun i løbet af en uges tid havde
haft besøg af alle sine børnebørn og sagt
farvel til dem, sov hun stille ind.
For begge mine forældre vidste jeg, at de
havde tro på og tillid til Gud, en tro og tillid, de havde fået fra deres forældre. De
har gennem det liv, de har levet, givet den
værdi videre til deres børn og alle omkring
dem. Derfor blev deres livsafslutning en bevæget tid, hvor håbløsheden blev ændret til
håb om, at vi er i gode hænder, de hænder,
der har passet på os her på jorden, og som
også vil tage vare på os indtil opstandelsens
dag.
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Nye medarbejdere i Aaby

I efteråret har der været udskiftning i
personalegruppen ved Aaby Kirke, da
både vores kordegn gennem de sidste
4 år, Birgit Aagaard og kirketjener gennem 15 år, Hanne Madsen, valgte at gå
på efterløn.
Vi siger hjerteligt tak til dem begge,
for deres store indsats og gode måde
at tage imod de mange kirkegængere
og borgere på, der gennem årene har
været forbi kirken og sognegården,
og ikke mindst ønsker vi dem Guds
velsignelse over det nye kapitel i livet,
som de nu tager hul på med deres
nærmeste.

Afsked med kirkegårdsmedhjælper i Vedsted

I begyndelsen af december tog menighedsråd og medarbejdere ved Vedsted
Kirke afsked med Knud Erik Vejrum,
der efter seks år som kirkegårdsmedhjælper nu går på efterløn. Mange har
sat stor pris på Knud Eriks venlighed og
gode humør, når de har mødt ham på
kirkegården og omkring kirken. Med
kvikke bemærkninger og venligt drilleri
har han bidraget til en god atmosfære.
Menighedsrådet siger tak til Knud Erik for
indsatsen. Vi ønsker dig velsignelse og
gode stunder fremover.

Fra december har man således kunnet møde to nye ansigter i kirken og
sognegården.
Trine Schack er
ny kordegn på
kirkekontoret.
Trine bor i Aabybro og kommer
fra en stilling i
Nordea.

Merethe
Kristensen er ny
kirketjener i kirke
og sognegård.
Merethe kommer fra en stilling
som kirketjener
ved Hans Egedes
Kirke i Aalborg
men er også for
mange et kendt ansigt, da hun er vokset
op i byen, og også tidligere har vikarieret ved Aaby Kirke.
Vi er glade for at byde dem velkommen,
og føler os sikre på, at de begge kommer til at repræsentere Aaby Kirke på
den allerbedste måde.
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Prøveperiode med druesaft
i Aaby forlænges

I november vedtog det afgående menighedsråd i Aaby at forlænge prøveperiode
med alkoholfri vin ved nadveren med seks
måneder. Dette begrundes med, at den
oprindelige prøveperiode på ingen måde
har været normal på grund af coronanedlukningen, hvor der ikke blev afholdt
gudstjenester i en lang periode i foråret.
Nu i efteråret er der få kirkegængere
og konfirmander ved gudstjenesterne.
Ydermere var afgørelsen for druesaft så
snæver, at det giver god mening at sende
spørgsmålet videre til det nye menighedsråd.

Kirkelegestuer
i Vedsted på

sikker afstand.

Set og sket
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Bratbjergsøern
kkehuset.
neste i Madpa
en kort gudstje

estuer i
holde kirkeleg
at
et
d
es
ed
kk
er er det
I september ly
stor afstand. H
ed
m
og
d
ol
h
Aaby i mindre
søn”.
”Den fortabte
fortællingen om

Som minikonfirmand i efteråret 2020 har man også skullet holde stor afstand til sine
kammerater – især indendørs. Det er ikke naturligt, når man er 9 år gammel. Derfor henlagde vi så meget af undervisningen til at foregå udendørs, så længe vejret tillod det. Det
var et par festlige måneder med glade børn i og især udenfor kirken og sognegården.

kirkebladet • 11

9440 Aabybro - aaby.sogn@km.dk
vedsted.sognjammerbugt@km.dk
Åbent hverdage kl. 9 - 13 samt efter aftale.

Aaby Kirkegårdskontor, 9824 4100
Kirkegårdsleder Gert Lauritsen
Åbent mandag - fredag kl. 10-11
kirkegaard@aabykirke.dk

Vedsted kirkegårdskontor, 2361 4519

Sognepræst i Vedsted
Benthe Kleon Jeppesen,

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

Graver Gitte Klemmensen
Åbent tirsdag - fredag kl. 10-11 (fri mandag)
vedstedkirkegaard@mail.dk

Organist i Aaby
Morten Ahti Lyng,

5115 6029
organist@aabykirke.dk

Aaby Menighedsråd
Formand Keld Ahlmann 2482 6074

Sognepræst i Aaby
Frans Rossing Andersson,

menighedsraad@aabykirke.dk

4018 8811 Spinderensvej 3, 9000 Aalborg
fra@km.dk - Træffes ikke mandag

Vedsted Menighedsråd
Formand Mogens Nørgård, 4037 9549,

8401@sogn.dk

Sognemedhjælper i Aaby
Inge Lise Reiche 2487 5446

ilr@aabykirke.dk

Redaktionen af dette blad: Benthe Kleon Jeppesen, Line Kjær Nielsen, Frans Rossing Andersson,
Inge Lise Reiche, Ellinor Andersen Lisbet Nabe Kristensen.
Deadline for næste nummer af Kirkebladet 15. juni 2021

Plejehjemsgudstjenester
Birkelse Plejecenter

(onsdage kl. 10.30)
20.01. Jørgensen *
03.02. Winkel **
17.02.Jeppesen *
03.03. Jørgensen **
17.03. Jørgensen *
31.03. Jeppesen **
14.04. Winkel ***
28.04. Jeppesen ***
12.05. Jeppesen ***
26.05. Jørgensen ***
09.06. Jørgensen ***
23.06. Winkel ***
* I kirken
** På plejecenteret hvis muligt
*** På plejecentret

Aabybro Plejehjem
(tirsdage kl. 10.15)
19.01. Andersson
02.02. Winkel
16.02. Nielsen
02.03. Andersson
16.03. Nielsen
30.03. Andersson
27.04. Nielsen
11.05. Andersson
25.05. Nielsen
08.06. Andersson
22.06. Winkel

Menighedsrådsmøder i Aaby og Vedsted
Ved redaktionens slutning var datoerne for rådsmøderne
ikke fastsat. Der henvises til kirkernes hjemmesider
og Kirkesiden.
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Kirkebil

Man kan selv bestille
kørsel til gudstjenester og
arrangementer hos NTs
FLEXTRAFIK eller 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.

Menighedsrådene informerer
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