VALG 2020

Matinè og rundvisning

GUDSTJENESTE

SANG

KOR

Det sker i vores kirker
Tirsdag, den 9. juni
Kl. 16.30 Ungdomskoret øver i
Jetsmark Sognegård

KIRKESIDEN

Folkekirken er vores
allesammens
Af Dorte Gregersen, formand
Saltum-Alstrup Sogne

Onsdag, den 10. juni
Kl. 15.45 Juniorkirkekoret øver i
Jetsmark Sognegård

Den 9. juni er der orienteringsmøde forud for valgforsamlingen til menighedsrådsvalg, der
afholdes d. 15. september. Mødet finder sted i sognegården i
Saltum kl. 19.30. På mødet vil
der være en orientering om menighedsrådets arbejdet i den
forløbne funktionsperiode og
en orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
Der vil være oplæg til debat ved
menighedsrådet, vedrørende vi-

Onsdag, den 17. juni
Kl. 14.30 SYNG-SAMMENEFTERMIDDAG
i Kirkeladen, Hune

Gudstjenester søndag,
den 7. juni Trinitatis
Kl. 9.30 i Alstrup Kirke
ved Arne Mumgaard
Kl. 8.30 i Rødhus Kirke
ved Birgit Lundholm Jensen
Kl. 9.30 i Hune Kirke ved
ved Kathrine Staghøj Liisberg
Kl. 10.30 i Ingstrup Kirke
ved Kathrine Staghøj Liisberg
Kl. 10.30 i Jetsmark Kirke
ved Michael Berg

sioner, ønsker og ideer til det
kommende menighedsråd. Der
vil også være en redegørelse for
det seneste års regnskab og det
kommende års budget. Hvis du

er interesseret, så mød op og gør
din indflydelse gældende, det er
også din kirke.

Valgforberedelse i Hune

berede til kommende valg.
Aftenens program vil være
orientering om sognets tilstand,
den nye valgform, opgaver forud for valget, om rekruttering,
om valgforsamling den 15. september samt hvordan vi forholder os efter valget.

I Hune vil vi også byde velkom-

men til en aften, hvor vi vil for-

Torsdag, den 18. juni
Kl. 16.00 Matiné og rundvisning i Jetsmark Kirkes kalkmalerier Jørgen Ellekilde,
Domorganist ved Budolfi kirke, Aalborg, spiller Bach, Farrington,
Hartmann og Vierne. Efter en halv times musik er der rundvisning i
kirkens kalkmalerier ved Michael Berg.
Gratis entré
Torsdag, den 25. juni
Kl. 16.00 Matiné og rundvisning i Jetsmark Kirkes kalkmalerier Inge Beck,
Freelance koncertorganist, spiller Cécar Francks C-dur fantasi samt
Hans Matthison-Hansens symfoni nr. 6. Efter en halv times musik er
der rundvisning i kirkens kalkmalerier ved Michael Berg.
Gratis entré

Tirsdag, den 9. juni
Kl. 19.00 Orienteringsmøde i Jetsmark Sognegård (Jetsmark Sogn)
Kl. 19.30 Orienteringsmøde i Saltum Sognegård (Saltum-Alstrup Sogne)
Kl. 19.30 Orienteringsmøde i Kirkeladen, Hune (Hune Sogn)
Kl. 19.00 Orienteringsmøde i Lunden, Vester Hjermitslev
(Ingstrup-V. Hjermitslev Sogne) AFLYST!
Pga. coronasituationen har menighedsrådet valgt at udsætte orienteringsmødet i
Lunden til august 2020. Ny dato vil blive udsendt i juni måned 2020.

Jørgen Ellekilde

Kalkmalerier i Jetsmark

Hvetbopastoratene: Hjemmeside:
Ingstrup/V. Hjermitslev
Saltum/Alstrup
Hune
Jetsmark

Brug af druesaft til nadver
i Aaby Kirke

Inge Beck

www.ingstrupkirke.dk
www.saltumalstrupkirker.dk
www.hunesogn.dk
www.jetsmark-kirke.dk

Præst:

Af Knud Jordansen

Valg til menighedsråd 2020
offentligt orienteringsmøde
Menighedsrådets opgaver
Hvad laver man i menighedsrådet? En ældre herre
udtalte for nogle år siden: “De sidder da vist og
sover”.
Det er dog ingenlunde tilfældet. Arbejdet i menighedsrådet er yderst interessant, og der er nok at
se til.
Jetsmark Menighedsråd omfatter 10 valgte medlemmer og 3 præster.
• Vi træffer beslutning om kirkelige og administrative anliggender.
• Vi er arbejdsgivere for ansatte ved kirke og kirkegård, og er ansvarlige for at gældende regler for
ansættelse overholdes.
• Vi er ansvarlige for at regnskab føres korrekt i
autoriserede systemer.
• Vi medvirker ved ansættelse af præster.
• Vi administrerer kirke og kirkegård og anden
fast ejendom, vedligehold og nybygning.
• Vi træffer beslutning om kirkens økonomiske
forhold inden for givne rammer, og understøtter
kirkens liv og vækst i samråd med ansatte.

Kathrine Staghøj Liisberg,  51 51 48 87
Arne Mumgaard,  22 33 84 91
Birgit Lundholm Jensen,  24 44 50 02
Michael Berg,  2966 8962 / Benthe Kleon Jeppesen  2144 3719

Dette og meget mere vil der blive orienteret om
tirsdag den 9. juni kl. 19, i Jetsmark Sognegård.

Gennem et stykke tid har der
været fremsat ønsker om brug af
alkoholfri vin eller druesaft til
nadver i Aaby Kirke. Derfor har
Aaby Menighedsråd på flere

Opgaverne for
Aaby Menighedsråd

Aaby Menighedsråd består af
10 valgte medlemmer, to præster
og en medarbejderrepræsentant
og samles ca. 10 gange årligt.
Det nuværende menighedsråd har siddet siden december
2016. I perioden, som er gået,
har der været stor udvikling i
Aaby Sogn. En udvikling som
helt sikkert også vil sætte præg
på den kommende periode.
Siden december 2016 har vi
sagt farvel til to præster og ansat
en ny præst. Desuden har vi ansat ny organist, kirkesanger,
kontor- og kirkegårdspersonale.
I alt er der 10 ansatte ved kirken
og opgaven som arbejdsgiver er
af de væsentligste for menig-

På grund af Corona krisen og de sundhedspolitiske tiltag i den forbindelse er pladsen i Jetsmark
Sognegård desværre begrænset til 38 personer.

Det vil derfor være ønskeligt at man tilmelder sig
til Jannie på Kirkekontoret, tlf. 98247136, eller
via e-mail: jahs@km.dk.
Af Kay Jacobsen

Kirkegården: Kirkekontor:
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hedsrådet, så vi kan sikre at
medarbejderne trives og Aaby
Kirke bliver et rart sted at komme for vores menighed.
I takt med at indbyggertallet i
Aabybro stiger, stiger også antallet af konfirmander, barnedåb, bryllupper, begravelser
osv., og det giver stigende pres
på vores faciliteter. I 2017 blev
sognegården udvidet med en
pavillon med ekstra kontorpladser, men der vil i den kommende periode ligge en vigtig
opgave i at sikre at faciliteterne
fortsat udvikles yderligere i takt
med byen.
En stor del af menighedsrådets arbejde foregår i udvalg. Af

det i november 2020.
Det var ikke et enig menighedsråd, men flertallet gik ind
for druesaft. Prøveperioden
med brug af druesaft er efterfølgende blevet godkendt af biskop Henning Toft Bro.
Det er mit håb, at menigheden vil bakke op om beslutningen, deltage i nadveren og have
forståelse for den demokratiske
proces, som ligger bag.
Line Kjær Nielsen

I efteråret 2016 besluttede jeg
mig for at stille op til menighedsrådet ved Aaby Kirke. Det
varefter store overvejelser, for
jeg havde ikke meget tid at give
af i hverdagen. Men følte allige-

vel, at det var det rigtige for mig.
Efter valget satte jeg mig lidt
godt til rette på “bagerste” række og meldte mig til nogle få udvalg, mens andre tog de store
poster - det passede mig fint.
Efter nogle måneder så det
hele lidt anderledes ud. Jeg var
af forskellige årsager lige pludselig kontaktperson og fandt ud
af, at har man meldt sig til noget, bliver man også nødt til at
tage forpligtigelsen på sig.
Vi fik også ny formand midt i
det hele, og jeg må sige, at alle i
menighedsrådet og i personalegruppen i den forgangne periode har gjort det fantastisk og
med et kæmpe engagement. Vi
har haft travlt og der har været
udfordringer. Vi har ansat en

Torsdag 4. juni
10.00: Mødre-café i Aaby sognegård

Søndag den 7. juni trinitatis søndag
9.00: Gudstjeneste i Vedsted Kirke v. Michael Berg
10.00: Konfirmation i Aaby Kirke v. Line Kjær Nielsen
”Pilgrimsvandring i Jammerbugt” er desværre aflyst pga. corona-restriktioner
Mandag 8. juni
10.00: Mødre-café i Aaby sognegård
Tirsdag den 9. juni
19.00: Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i Aaby Sognegård
19.00: Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i Vedsted Sognegård
Torsdag 11. juni
10.00: Mødre-café i Aaby sognegård

de vigtigste kan nævnes bygningsudvalget, som gør et stort
arbejde for at vedligeholde vores
bygninger, og kirkegårdsudvalget, der arbejder for at sikre at vi
har en god kirkegård, der også
udvikler sig med tiden. Gudstjeneste- og aktivitetsudvalgene
arbejder ligeledes på hvert sit
felt, sammen med personale og
frivillige, for at kirkegængere og
deltagere i vores arrangementer
oplever Aaby Kirke og Sognegård som et relevant og berigende sted at komme.
Erik Frederiksen
Formand for
Aaby Menighedsraad

4 spændende år

Det er Menighedsrådets håb at mange vil møde
op den pågældende aften. Det gælder personer
som kunne tænke sig at opstille som kandidat til
det kommende valg, eller personer der blot har
interesse i at høre om alle de spændende tiltag og
beslutninger der tages i Jetsmark Sogn.

Se endvidere senere annoncering i dagspressen og
på Jetsmark Kirkes hjemmeside.

menighedsrådsmøder drøftet
alternativer til den almindelige
altervin indeholdende alkohol.
Det har været en svær og vigtig
beslutningsproces, hvor både
teologi, holdninger m.m. har
været drøftet.
På menighedsrådsmødet den
20.maj 2020 blev man efter en
afstemning enige om en prøveperiode fra pinse til sidste søndag i kirkeåret. Prøveperioden
evalueres på menighedsrådsmø-

Det sker i
Aaby og Vedsted Kirker

del nyt personale, fået nye præster, hvoraf den ene er ansat som
daglige leder for personalet, påbegyndt et forhåbentligt nyt
byggeprojekt, renoveret kapel,
igangsat mange nye projekter på
kirkegården, fået lavet en personalehåndbog, arrangeret temadage for personalet og meget
mere. OG det har været særdeles spændende det hele.
Man kan ikke sidde på “bagerste” række, hvis man vil sidde i menighedsrådet. Til gengæld har man mulighed for, at
ens arbejde er med til at udvikle
og forbedre forholdene, både
for sognets indbyggere samt for
personalet ved kirken. Og det
har været det hele værd.
Inge-Marie Fredborg

Konfirmeres d. 7. juni i Aaby Kirke:
Natascha de Rosche Sørensen, Mads Rishøj Mølgaard,
Magnus Jensen, Mikkel Søfelde

Konfirmationer 2020
Konfirmationer Aabybro
Allerede i marts meddelte biskopperne at alle konfirmationer skulle
flyttes til efter pinse. Det gjorde vi, men pga. usikkerhed om, hvordan
forsamlingsforbuddet udvikler sig, har vi tilbudt ekstra datoer i september. Derfor ligger konfirmationerne i Aabybro nu på tre weekender i juni og to weekender i september. Der er langt flere konfirmationsdage end vi plejer, men vi er nødt til at lave mange små hold, da vi
lige nu kun må være 48 i kirken.
Ingen telegrammer/roser i Sognegården
Pga. Corona opstiller vi ikke poser med konfirmandernes navne i
Sognegården. Telegrammer mm. skal afleveres privat hos den enkelte
konfirmand.
Konfirmationer i Vedsted
Der bliver konfirmation i Vedsted Kirke lørdag den 20. juni, lørdag
den 22. august og søndag den 23. august.

Pastorater:

Hjemmeside:

Præst:

Kirkegården:

Kirkekontor:

Vedsted

www.vedstedsogn.dk

Benthe Kleon Jeppesen  21 44 37 19

Graver Gitte Clemmensen  23 61 45 19

 98 24 41 00

Aaby

www.aabykirke.dk

VEDSTED

KIRKESIDEN

Aaby & Vedsted
pastoraterne

Line Kjær Nielsen,  23 83 30 28
Frans Rossing Andersson,  40 18 88 11

Kirkegårdsleder Gert Lauritsen  98 24 41 00

 98 24 41 00

AABY

Hvetbo
pastoraterne

