VADUM SOGNS
KIRKEBLAD
September – december 2019

Gudstjeneste på Solvang

Dagplejebørnene på besøg i
Sognegården.

Fra konfirmandernes
pilgrimsvandring

TIL EFTERTANKE
Er der æbler på træerne?
Ja, hvis det er et æbletræ, så
forventer vi, der er æbler på træet.
Vi ved også, at ikke alle år er lige
gode frugtår.
Et gammelt træ med kun få frugter,
kan risikere at blive fældet. Tjener
det nogen nytte, at det står og fylder
i haven, når der de seneste år kun
har været få frugter på det.
Så oplevede man måske, at året
efter kommer der uanede frugter på
netop det træ, der var på vej til at
blive fældet.
Der høstes for tiden både på
markerne og også i haverne.
De fleste af os har ikke kornmarker,
der skal høstes. Vi nyder dog
alligevel lyden af mejetærskeren,

der kører hen over kornmarken og
efterlader de flotte rundballer og ser,
hvordan kornet strømmer ud af røret
på maskinen.
Høsttid er en dejlig tid.
Vi kan også bruge høsttiden til at
tænke over os selv og vores liv.
Hvad høster vi af vore omgivelser
og medmennesker?
Hvad kan de høste fra os?
Hvad giver vi af vores overflod til
andre?
Ja det kan lyde lidt tyngende og
krævende.
Men ingen af os kan leve, uden vi
hver dag får af andres godhed og
hjælpsomhed.

Jesus sagde om sig selv, at han var
vintræet og vi dets grene.
Grene overlever, fordi de suger
næring fra stammen, der fra sine
rødder henter næringsstofferne op
fra jorden.
Sådan må vi også se vores liv.
Sådan må vi også se vore
muligheder for at give frugter til
andre.
Vores liv er båret og værnet af vores
tilknytning som grene på Guds gode
livstræ. Vi kan, og vi må leve af den
Guds kærlighed, som Gud viste
med sin søn Jesus Kristus. I troen
på ham får vi overskud til at være
grene, der også giver gode frugter.
Lad høsttiden minde os om, hvad vi
får givet.
Ikke kun på markerne og i haverne
– men i hele livet både fra hinanden
og fra Gud.
Gode høsttanker
Jens Chr.
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Kirkesyn – hvad er det?
Et nyt begreb jeg stødte på som ny
i menighedsrådet. Jeg deltog i et
kirkesyn og blev lidt klogere. Siden
har jeg lave en lille research på
emnet.
Kirkesyn er en slags tilstandsrapport
der laves over kirken og kirkens
bygninger (feks. Sognegården,
Præstegården, Kapellet og
Kirkegården.)
Dette kirkesyn foretages en gang om
året i løbet af foråret, så udgifterne
kan nå at blive noteret på næste års
budget. Her skal menighedsrådet
foretage synet sammen med en
bygningskyndig. Leder af synet er
formanden for menighedsrådet.

Der foretages en grundig
gennemgang af kirkebygningens
indre- og ydre tilstand, herunder
lofts og tårnrum. Ligeledes
gennemgås kirkens inventar og
tilbehør. Ved behov tages tiltag til
forebyggelse af tyveri og indbrud.
Kirkegården med tilbehør og
bygninger til brug for Kirken og
Kirkegården efterses for fejl og
mangler. Ligeledes skal synet
sørge for tilgængelighed for
handicappede, og der skal tages
hensyn til miljø og energi.
Finder synet fejl eller mangler eller
andre brug for nyanskaffelser, der er
nødvendige, for at kirken og dens

bygninger er i forsvarlig stand og
velegnet til sit formål, føres dette til
protokol.
Ligeledes skal synet kontrollere at
tidligere fejl og mangler er blevet
udbedret.
Når synet er overstået skrives
synsprotokollen under af
formanden. Formanden skal så
inden 14 dage efter synet sende
underskrevet synsprotokol til
provstiudvalget, som derefter afgør,
hvad der videre skal foretages.
Gitte Bech
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PRÆSTEPAR I VANCUVER
Et eventyr blev forvandlet
til virkelighed. Og hvilken
eventyrlighed der tonede sig op for
os. Vi ankom til en fuldt møbleret
præstegård lige ved siden af den
mindste lille kirke med den mest
trofaste menighed på ca. 20 stykker.
De dukker op om det regner eller
sner eller solen skinner fra den mest
skyfri himmel med 36 gr varme. Her
siger vi ” Vi ses på søndag”.
”Granly”, som kirken hedder, ligger
i Vancouver, British Columbia –
Beautiful British Columbia, som
der ikke uden grund står på alle
nummerplader. De snepyntede
bjerge smykker horisonten hele
vejen mod nord, øst og syd.
Mod vest ligger Stillehavet fyldt
af hvaler, spækhuggere, sæler,
søløver. Luften fyldes af ørneskrig
og hejrer i tusindvis – til gengæld er
sangfuglene nogle, vi skal lede efterog det gør vi så. Når vi bevæger os
ind i skoven, er bjørneklokken fast
inventar i rygsækken og med lidt
skræmte blikke løfter vi øjnene mod
de tårnhøje træer på 65-75 meter
- for sortbjørnen kravler elegant i
træer, hvis ikke bjergløven ligger på
lur i trætoppene. Forleden så vi et
træ, der er ikke mindre end 1300
år gammelt. Store og mægtige tager
de ofte udsynet mod himlen, men
skærmer også mod den brændende
sol.
Bilerne er megastore – og den vej,
som for 60 år siden, ligger ved siden
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af kirken var dengang en grusvej,
hvor køerne tyggede drøv. Nu kører
der 34000 biler dagligt, så det er en
by i voldsom udvikling. Og 14 dage
efter ankomsten stod der en Toyota
Tacoma udenfor (min helt egen
drøm) – og den kører os rundt til de
vidunderligste steder med gps`en
som fast inventar. Som æresmedlem
har jeg fået fornøjelsen af at passe
kirkens grønne områder, og ind
imellem strækkes det til at male tag
og tage vare på diverse elektriske
installationer.
Den organisation, vi er udsendt
af, hedder DSUK, og der findes
danske kirker over hele verden.
Her i Canada 5 af slagsen. 100 års
jubilæet blev fejret i Herning denne
sommer med Dronningen som
protektor og deltager.
På FB kan vi følges på Ruth& I
Granly - der lægger vi jævnligt
billeder på fra de fineste steder.
Tom Søby var
menighedsrådsmedlem 2012 –
2016
Hans kæreste Ruth Wegeberg er
præst i Granly.

SOGNEMØDET TORSDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 19
Hvad skal der ske på Vadum
kirkegård?
Umiddelbart måske et mærkeligt
spørgsmål, men det er en
kendsgerning, at vi får færre
kistebegravelser og flere bisættelser
med efterfølgende urnenedsættelser.
Det giver lidt udfordringer på
kirkegården, hvor vi får en
del tomme gravsteder. Da de
ligger meget spredt, skal der lidt
nytænkning til, før de kan omdannes
til urnegrave.
Menighedsrådet er sammen med
graveren i gang med at se på det,
og vi har da også nogle ideer til,
hvordan vi på sigt kunne tænke os,
at kirkegården skal se ud.
Vi vil dog gerne have nogle input
fra brugere af kirkegården, så har
du nogle ideer, vil vi gerne høre om
dem.

Menighedsrådet inviterer til en
kirkegårdsvandring den 5/9 kl.
18.30, hvor vi vil se på kirkegården
og evt. diskutere de ønsker, vi/I har.
Kirsten Christensen
Formand for menighedsrådet.
Hvad skal der ske med
gudstjenesten?
I 2016 nedsatte de danske biskopper
3 arbejdsgrupper, som arbejder
med og forholder sig til folkekirkens
liturgi og gudstjeneste.
Dette skyldes de mange nye tanker,
tiltag og former for gudstjenester, der
findes landet over. Arbejdsgrupperne
behandler: 1. frihed og
autorisation i folkekirkens liturgi.
2. Gudstjenestelivet i den danske
folkekirke og 3. Dåb og nadver.
Formålet med de udarbejdede
rapporter er at indbyde til en

bred folkelig og kirkelig debat om
fremtidens gudstjenesteliv.
I Vadum Menighedsråd har vi været
i gang med sådanne drøftelser i en
rum tid og har i denne sammenhæng
afholdt en forklaringsgudstjeneste,
yderligere en vil blive afholdt til
efteråret.
Under Vadum menighedsråd er
der nedsat et gudstjenesteudvalg,
som diskuterer problemstillinger,
nytænkning og tradition m.m. Til
næste sognemøde vil udvalget
komme med et kort oplæg om hvor
langt de nationale faggrupper er
nået og hvad de eventuelt er nået
frem til. Vi inviterer menigheden til
at deltage i samtalen om fremtidens
gudstjenesteform.
Rikke Bay
Medlem af menighedsrådet
Ved sognemødet torsdag den 26.
september kl. 19 vil der blive
orienteret om evt ændringer på
kirkegården og om nye muligheder
med gudstjenesterne med mulighed
for at drøfte disse.

Peter på 9 år siger:
” Nu er der kommet et ozonhul
i himlen. Så er Guds gulv ikke
længere helt tæt, og det kan
blive et problem.”
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ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER
September

Torsdag den 5. kl. 18.30
Kirkegårdsvandring. Graver Ole
Sørensen fortæller
om kirkegården og udvalgte grave.
Fredag den 6. kl. 10 – 11
Sognekaffe
Søndag den 8. kl. 9
Gudstjeneste v. Kathrine Fisher,
Nørresundby
Onsdag den 11. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
Lørdag den 14. kl. 11
Lørdagsdåb
Søndag den 15. kl. 9
Gudstjeneste v. Karin Kristensen,
Nørresundby
Tirsdag den 17. kl. 18
Fællesspisning.
Hanne Møller synger og spiller.
Torsdag den 19. kl. 17.30
Familiegudstjeneste om Høst
Efterfølgende mulighed for at spise i
Sognegården
Det koster 30 kr for voksne – børn
er gratis
Fredag den 20. kl. 10 – 11
Sognekaffe
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Lørdag den 21. september kl. 10.30
Pilgrimsvandring fra Sognegården.
Turen går via
Banestien til Kirken og til
Nørresundby Vandskisted
Tilmelding til Jens Chr. Helst sms 23
41 66 53 eller mail jcme@km.dk
senest den 16.9

Mandag den 30. kl. 17 – 19
International aften i Sognegården.
Nad og indlæg fra personer i Vadum
med anden
etnisk baggrund.
Pris 50 kr for voksne – og 25 kr for
børn.

søndag den 22. kl. 10
Høstgudstjeneste
Vadumkoret medvirker.
Høstfrokost i Sognegården
efterfølgende.
Tilmelding senest den 13.9 til Karen
Lunde
Karenlunde23@gmail.com

Onsdag den 2. kl. 19.30
Salmesang i Vedsted Kirke.
Tidligere biskop Steen Skovsgaard
vælger salmerne
og fortæller om dem.

Tirsdag den 24. kl. 14
Gudstjeneste for personer med
begyndende
demens og pårørende i Vadum
Kirke.
Torsdag den 26. kl. 19
Sognemøde. Menighedsrådet
orienterer kort
Om sit arbejde.
Oplæg og drøftelse af ”Muligheder
for kirkegården”
og ”Gudstjenesten – nye
muligheder”
fredag den 27. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang
Søndag den 29. kl. 9
Gudstjeneste v. Karin Kristensen,
Nørresundby

oktober

Fredag den 4. kl. 10 – 11
Sognekaffe
Sognepræst i Sulsted Kristinna
Brejner fortæller om
”Livsrejser”
Søndag den 6. kl. 10
Gudstjeneste med dåb
Tirsdag den 8. kl. 17
Sorggudstjeneste
Se side 9
Onsdag den 9. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
Søndag den 13. kl. 10
Gudstjeneste
Fredag den 18. kl. 10 – 11
Sognekaffe
Lørdag den 19. kl. 11
Lørdagsdåb

ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER
Søndag den 20. kl. 9
Gudstjeneste v. Kathrine Fischer,
Nørresundby
Torsdag den 24. kl. 19
Hverdagsgudstjeneste
Fredag den 25. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang
Søndag den 27. kl. 10
Gudstjeneste
Tirsdag den 29. kl. 19
Sogneaften med
familievejler
Lola Jensen
Det koster 50 kr
at være med
Onsdag den 30. kl. 19
Konfirmanderne giver Gospelkoncert i Kirken.
Musikeren Joakim Hejslet har øvet
hele dagen med dem.
Torsdag den 31. kl. 18
Fællesspisning
november

Fredag den 1. kl. 10 – 11
Sognekaffe
Søndag den 3. kl. 10
Alle helgen Gudstjeneste
Navnene på åres døde læses op
Vadumkoret medvirker

Tirsdag den 5. kl. 19.30
Salmesang i Aaby Kirke. Tidligere
biskop Karsten Nissen
vælger salmerne og fortælle om
dem.
Torsdag den 7. kl. 9.30 – 15.30
Højskoledag .
”Forår i Andalusien” og om livet som
fængselspræst
Program kommer senere
Søndag den 10. kl. 10
Gudstjeneste
Tirsdag den 12. kl. 19
Sogneaften med Wiera Malama
Jensen
”Krigslæge med danske soldater.
Det koster 30 kr at være med.

Kl. 14 gudstjeneste Solvang
Kl. 15.30 – 17 Åbent Hus i
Sognegården.
Aktiviteter m.m for børnefamilier
Kl. 17 Fredagsfamilien
december

Søndag den 1. kl. 10
Gudstjeneste – første søndag i
advent
Vadumkoret medvirker med
gospeltoner
Torsdag den 5. kl. 19
Julekoncert med Lene Siel med sine
døtre.
Billetter sælges i SPAR fra torsdag
den 16.10 fra kl. 16

Onsdag den 13. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
Fredag den 15. kl. 10 – 11
Sognekaffe
Søndag den 17. kl. 9
Gudstjeneste v. Karin Kristensen,
Nørresundby
Onsdag den 20. kl. 18
Fællesspisning
Søndag den 24. kl. 19
Gudstjeneste

Fredag den 6. kl. 14
Beboerne fra Solvang deltager i
gudstjenesten i Kirken..
Alle er meget velkommen!
Søndag den 8. kl. 10
gudstjeneste

fredag den 29. kl. 10 – 11
Sognekaffe
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Aktiviteter i sognet
VADUMKORET
Øver hver torsdag i Sognegården
skiftevis kl 17.00 - 18.30
Henvendelse til korleder
Hanne Møller tlf 22 30 66 04 –
hanne@minimusik.dk

Privat legestue
Hver onsdag kl. 10 - 12 er
der legestue i Sognegården,
Ellehammersvej 61.
Maiken Fjordbak Riebens
tlf 28 56 66 92
kan fortælle om legestuen.

FÆLLESSPISNING I
SOGNEGÅRDEN kl. 18
Bindende tilmelding til Birgith
Donskov tlf 23 43 92 85 eller
Jytte Frederiksen tlf 98 27 22 04

Kirkebilen
Til alle gudstjenester og tilbud i
kirken kan kirkebilen benyttes.
Ring til Dan Taxi tlf 98 10 10 10 en
time før og bestil turen til kirken.
Sig det er Kirkebilen, I bestiller
og fortæl at I skal hentes igen. Sig
hvornår du skal hentes igen! - En
gudstjeneste varer en time.
Er du i tvivl om hvornår
arrangementet er færdigt, er
du velkommen til at ringe til
sognepræsten tlf 98 27 10 68.
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MOTIONISTERNE LIVSGLÆDEN
Mandage kl. 10 – 11.30.
Nærmere oplysninger hos
Emmy Jensen tlf 98 27 17 82

SORGGRUPPE
Er du interesseret i at tale med
andre om sorgen kan du henvende
dig til Jens Chr. tlf 98 27 10 68 –
jcme@km.dk

Lørdagsdåb
Datoerne ændres til 30. november
– 25. januar – 28. marts –
30. maj. Alle gange kl. 11
Andre lørdage kan komme på tale.

SOGNEKAFFE
Fredag i de lige uger kl. 10 – 11.
Ud over kaffe og te synger vi fra
Højskolesangbogen.
Hver gang er der også en fortælling
eller oplæsning.

Strikkeholdet
Hver tirsdag kl. 13.30 – 15.30
på Solvang kan du være med
til at strikke trøjer til børn i
Rumænien. Yderligere oplysninger
hos Inger Marie Jensen
tlf 98 27 27 51

Bent på 9 år siger:
” I gamle dage var kønsroller
ikke opfundet. Mændene vidste
ikke, at damerne var lige meget
værd. I dag får man det ind med
teskeer med modermælken.”

Jens på 8 år siger:
” I gamle dage troede de, at
storken kom med børnene.
Nu er man gået over til mere
moderne metoder.”

Hans på 8 år siger:
”Arsenik er et stærkt krydderi,
som let kan ødelægge hele
middagen.”

Legestue for 2 – 3 årige
Flg arrangementer er i Sognegården
torsdage kl. 9.30
den 5.9 Kirkemusikalsk Legestue
den 12.9 Kirkemusikalsk Legestue
den 19.9 Kirkemusikalsk Legestue
den 3.10 Legestue
den 24.10 Kirkemusikalsk Legestue
den 31.10 Legestue
fredag den 8.11 kl. 9.30 Den skaldede
Pædagog synger og spiller.
Den 14.11 Kirkemusikalsk Legestue
Den 21.11 Kirkemusikalsk Legestue
Den 28.11 Kirkemusikalsk Legestue

FRA PRÆSTEN
Efter en dejlig sommer hvor også
aktivitetstilbuddene i sognet har
holdt ferie, er vi nu klar til efterårets
tilbud og udfordringer.
Når disse linjer læses er de nye
konfirmander – 2 hold med
omkring 30 konfirmander – begyndt
undervisningen.
Jeg opfordrer til, vi alle tager godt
imod disse dejlige unge mennesker
– også når de lige skal vænne sig til
at være med til en gudstjeneste.
Som noget nyt skal konfirmanderne
med musikeren Joakim Hejslet synge
gospel næsten en hel dag. Om
aftenen giver de unge mennesker
koncert i kirken. Jeg kan kun
opfordre til at møde op og der få en
ungdommelig livsbekræftende aften.
Det sker onsdag den 30. oktober kl.
19 i Kirken.
Kirkebilen
Eller rettere kirketaxaen kan bruges
af alle, der ikke selv har mulighed
for at være med til gudstjenesten
eller andre tilbud i kirken.
Der har været lidt problemer med
denne taxa.
Det er vigtigt, at man senest en time
før, man skal være i kirken, ringer til
98 10 10 10.
Du skal sige, hvor og hvornår, du
ønsker at blive afhentet og også
fortælle, at du ønsker at blive
afhentet ved kirken igen. Det er
ikke nok at sige det til chaufføren.
Gudstjenesterne varer normalt en
time.
Jeg håber, denne kørselsordning

kommer til at fungere til glæde for
mange i sognet.
Sorg og gudstjeneste
Det gode liv indeholder også sorg.
Vi har hvert forår og efterår en
sorggruppe. Her fortæller vi om
og taler om den nye livssituation,
man er i efter et kært menneskes
død. Samtalen er med til at hjælpe
til at leve med og i sorgen. Sorgen
forsvinder ikke, men det, der er
svært, bliver delt.
Tirsdag den 8. oktober kl. 17 holder
jeg en sorggudstjeneste i Kirken. Her
prøver jeg at sætte ord på sorgen og
gennem salmer, musik og bønner
at pege på holdepunkter i den nye
livssituation.
Gudstjenesten henvender ikke kun
til personer, der lige har mistet.
Gudstjenestem kan også være en
hjælp for den, der for længe siden
har mistet.
Julekoncerten
I år synger Lene Siel og hendes to
døtre. Billetterne a 200 kr kan først
købes torsdag den 17. oktober kl. 16
i SPAR.
Der er også i år grund til at glæde sig
til en rigtig god og smuk julekoncert.
Hvad kan jeg bruges til
At være præst er en dejligt og
mangfoldigt arbejde. Jeg er
taknemmelig for de mange samtaler,
jeg får med mange mennesker i
sognet.
Jeg prioriterer tiden med besøg til

mennesker, der har behov for en
samtale meget højt. Jeg er også
meget taknemmelig for, når andre
fortæller mig, at der er en person,
der er syg eller har det svært.
Jeg kommer meget gerne forbi for at
tale om det, der er brug for at dele.
Jeg har tavshedspligt. Intet bliver
skrevet ned eller arkiveret et eller
andet sted.
Gode efterårsønsker
Jens Chr.

Minikonfirmanderne lavede et smukt
alterbrød
Jonas på 10 år siger:
” Min lillebror spurgte mig
engang, hvad sker der, når vi
dør. Jeg fortalte ham, at vi bliver
begravet under en bunke jord, og
ormene æder vores kroppe. Jeg
tror, at jeg skulle have fortalt ham
sandheden: At de fleste af os
ender i Helvede og brænder for
evigt, men jeg ville ikke gøre
ham ked af det.
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KIRKELIGE HANDLINGER
BEGRAVEDE – BISATTE

DØBTE

24. 2
16. 3
13. 4
14. 4
20. 4
25. 5
25. 5
26. 5
8. 6
8. 6
30. 6
28. 7
10. 8
11. 8

Julie Degn Leth Ernst
Saga Vestmar Jakobsen
Ida-Marie Lundgaard Lie
Olivia Dørup
Bragenholt Sørensen
Isabel Sand Sørensen
Oscar Holst Sørig
Magnus Overby Lage
Arne Birkemose Rønnow
Mille Lydholm Larsen
Sofie Lydholm Larsen
Sif Knakkergaard
Marija Neda
Klara Mosbæk Berliner
Milou Moselund 		
Siewertsen Knudsen

22. 2
24. 2
24. 2
4. 3
19. 3
22. 3
24. 3
30. 4
2. 5
5. 5
10. 5
17. 5
19. 5
26. 5
11. 6

Karen Marie Thomsen
Harding Hansen
Inger Ragnhild
Skaug-Sørensen
Annie Solveig Christensen
Poul Erik Thorving Jensen
Ingelise Laustsen
Kaj Harry Larsen
Orla Larsen
Karen Sonne Thomsen
Sonny Jensen
Maja Mortensen
Margrethe Olsen
Helle Vibeke Hansen
Signe Kirstine Kragh
Else Marie Mariager

25. 6
12. 7
30. 7
10.8

Jens Mortensen
Carl Christian Jacobsen
Verner Petersen Busse
Maja Mortensen

VIEDE/VELSIGNEDE

23. 2
20. 7
3. 8
10. 8

Sanne Boendorf Madsen 		
og Thomas Bøgh Johansen
Lars Svane Andersen og 		
Claus Halmøe Ørsted
Luise Holm Bak og
Peter Cold Bak
Kamma Steen- og
Lars Linddal Jeppesen

Personregistrering og kirkelige handlinger
Fødselsanmeldelse: Hvis en jordemoder
bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis barnet er født uden en jordemoders medvirken, skal forældrene selv
sørge for fødselsanmeldelsen og det skal ske
– senest 14 dage efter fødslen – via www.
borger.dk
Faderskab: Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal der
indgives en Omsorgs- og Ansvarserklæring.
Dette gøres via www.borger.dk og skal ske
senest 14 dage efter fødslen. Overskrides fristen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag (se www.statsforvaltningen.dk)
Dåb: Dato aftales med sognepræsten. Derefter
aftales et møde om dåben, navn, faddere m.m
Navngivning: Skal barnet ikke døbes, eller
skal det navngives før dåb, sker navngivningen via www.borger.dk Barnet skal navngives
inden det fylder 6 måneder.
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Bryllup: Dato for bryllup aftales med sognepræsten. På kommunens vielseskontor skal
man have udstedt en prøvelsesattest, som
afleveres sammen med dåbsattester og evt
andre papirer til kirkekontoret.
Dødsfald: Anmeldes senest 2 hverdage efter
dødsfaldet. Blanket til dødsanmeldelsen findes på www.personregistrering.dk
Bedemanden er normalt behjælpelig med
udfyldelse af denne.Sammen med anmeldelsen afleveres lægens dødsattest, afdødes
dåbs- eller navneattest og evt vielsesattest.
Begravelse og bisættelse: Tidspunkt aftales
med sognepræsten. Inden begravelsen eller
bisættelsen mødes sognepræsten med de
pårørende til en samtale om begravelsen
eller bisættelsen.
Navneændring: Blanketter og vejledning
vedr. navneændring findes på www.personregistrering.dk Oversigt over godkendte

navne m.v findes på www.familiestyrelsen.dk
Originale dåbsattester eller navneattester
samt kopi af evt vielsesattest vedlægges - det
koster fra 1. 1. 2019 500 kr at få foretaget
navneændringer, når det ikke sker i forbindelse med bryllup.
Kirkegården: Henvendelse vedr. anlæg og
vedligeholdelse af gravsted skal ske til kirkegårdskontoret, Brorholtvej 15A
tlf. 21 46 72 44. (tirsdag - fredag kl. 9 - 10)
Kirkekontoret: Brorholtvej 25, 9430 Vadum
tlf 98 27 10 68 eller præstesekretær
Inger Gade inga@km.dk

menneske, og det præger den måde, vi er sammen på.

FDF VADUM

FDFKernen
Vadum
nu startet
i FDF erer
fællesskabet,
både for efter
børn og nytåret og nyt denne gang
voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive
mødt med respekt uanset baggrund,
er at vi er startet med at søge
alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt
menneske, og det præger den måde, vi er sammen
flerepå.fælles arrangementer
med andre FDF’ere i vores
netværk. Øverste billede er fra
risengrødsfest
med andre
FDF Vadum
FDF’ere i Vestbjerg. Og vi
satser på at det vil være sådan
Så starter et nyt år i Vadum FDF.
I det forgangne år at
har vi
vi været
aktiveflere
i vores FDF
netværk, hvor vi har
når mere
endnu
oplevelser.
Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og

voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen,
og at blive mødt med respekt uanset baggrund,

alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt

været til legens dag i Biersted, Julefest i Vodskov og Omvendt dag i Grindsted.
menneske, og det præger den måde, vi er sammen på.
Alle disse arrangementer var afholdt sammen med FDF’ere fra kredsene fra
Biersted, Hammer, Vodskov og Vestbjerg. Ved nogle af arrangementerne var vi
over 150 FDF’ere samlet. Dette er helt sikkert
noget,
vi iatVadum
FDF af
vilvores
Vadum
FDF ersom
nu ved
nå til enden
arbejde videre med, således at vores FDF’ere
forsat
kanog
komme
ud og
efterårs
sæson
har i bedste
stilhave
fejret det med
disse dejlige oplevelser i fælleskab med andre
FDF’ere
i
vores
store
netværk.
Halloween hygge.

Yderligere glæder vi os til at komme mere
udenfor når foråret endelig vil banke på
igen.

Mødetider for alle klasser er stadig mandage kl. 18.00 – 19.30

1

Kontakt enten via vores facebookside "fdf
Vadum" Eller Rasmus på tlf 28401213 efter11

Kontakt Rasmus 28401213 efter 16.00

Billeder fra sognet

– en periode har det været umuligt
at køre direkte til Sognegårrden.
Nu er det igen muligt!!

ADRESSEFORTEGNELSE
Menighedsrådets formand
Kirsten Christensen,
Grønslet 21  . . . . . . . . . . . . 9827 1976
Mailadr. . . . . . . . kirogper@mail.tele.dk
Sognepræst Jens Chr. Meldgaard
Vadum præstegård
Brorholtvej 25  . . . . . . . . . . 9827 1068
Mailadr. . . . . . . . . . . . . . . jcme@km.dk
Sognegården,
Ellehammersvej 61 . . . . . . . 9827 1333
Udlån: Hans Borggreen  . . . 9827 1699
Mobilnr. . . . . . . . . . . . . . . . 2960 5017

Fra Sogneturen i maj –
Hanherred Bådeværft, Slettestrand

Graver og kirketjener:
Ole Sørensen . . . . . . . . . . . 2146 7244
Træffes tirsdag-fredag kl. 9.00-10.00
Kasserer
Karen Lunde . . . . . . . . . . . . 9827 1837
Mail – karenlunde23@gmail.com
Kirkeværge
Jørgen Andersen . . . . . . . . . 9827 1748
Kirkesanger
Helle Øbro . . . . . . . . . . . . . 5120 6420
Organist
Bo Møller . . . . . . . . . . . . . . 9827 2144
Brug af Sognegården
Jens Chr. Meldgaard . . . . . . 9827 1068
Kirkebladsudvalg

Gitte Bech, gsbech@privat.dk og

Jens Chr. Meldgaard, jcme@km.dk
ansvarshavende red.
Stof til næste kirkeblad skal afleveres
senest 1. august 2019

