VADUM SOGNS
KIRKEBLAD
marts - september 2017

Dette forår vil åbne alt
som et øje af søvn
hjerter blafrer mod himlens kind
når sollyset pakker geviret ind
syng hjortetakken gennem
klodesind!
Dette forår i kirkens skal
vil tø gravstenen op
påskeæg og din hellige Ånd
vil sejle fra havet i venstre hånd
gør ravnen saltet i dit sognebånd!
Dette liv efter sygdoms spræl
blir en dansende blomst
pinsetroner af sået jord
står op for at gødes af Bibelflor
kald duehåbet sammen ved dit
bord!
Simon Grotrian 2012

TIL EFTERTANKE
Lad os da blive her!
Kender du også til følelsen af at
være på ferie bare nogle dage og
nyde det så meget, at du tænker
”Bare jeg/vi dog kunne blive her
flere dage”.
Ikke fordi du ikke vil hjem, men
feriestedet er bare så dejlig og
afslappende, at det kunne være godt
med et par ekstra dage.
Sådan tro jeg også Peter, Jakob og
Johannes havde det, da de var med
Jesus på et bjerg. De var kun de fire!
Pludselig viser Moses og Elias sig.
Da tilbyder Peter at bygge tre hytter
til dem, så de kan blive der.
Ikke at de tre disciple også skulle
have en hytte at bo i.
Nej det var de tre andre, der skulle
have en hytte.
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Men Jesus afviser at de skal bygge
hytter.
De skal ikke være eksklusive.
De skal ikke være på bjerget.
De skal sammen gå ned ad bjerget
igen.
Ned i dalen, hvor der både var støv
og snavs at vandre i.
I dalen, hvor de også mødte andre
mennesker, der havde brug for deres
hjælp.
Det er i dagligdagen, Jesus sammen
med os vil leve livet.

Han bliver ikke på bjerget nær sin
Himmel.
Han går ned ad den støvede
bjergside.
Ned i hverdagen, hvor livet skal
leves – og det sammen med alle os
andre

Bemærk, han siger ikke til de tre
disciple
"Nu må I gå ned til jeres
hverdagsopgaver igen.
Nu er besøgstiden her hos mig på
bjerget forbi.
Tak for nu og kan I ha det godt."

Jens Chr.
Sognepræsten

I Jesus bliver Jord og Himmel
forenet.
i Jesus vores legemlige verden
beåndet,
så vi i glæde og smerte kan leve.

Det nye hold minikonfirmander slutter af med at
synge ”Du som har tændt millioner af stjerner”.

Fra Ungdomsgudstjenesten med temaet ”Varme og kulde”.
Der er ord, der varmer, og der er ord, der giver kulde.

omkring 80 deltagere fik en god oplevelse med mange
relevante refleksioner, da tidligere håndboldspiller
Rikke Nielsen fortalte om sit liv ud fra overskriften
”Til sidste fløjt”.

FDFernes pilte på besøg i Kirken.

3

DET NYE MENIHGHEDSRÅD
De største ting, der arbejdes med for
tiden, er etableringen af P-plads ved
kirken, og så skal vi i gang med at
udskifte det gamle kirkegårdsdige.
Begge spændende og meget
tidskrævende opgaver.
Jeg ser frem til et godt samarbejde,
både i rådet, men også med kirkens
medarbejdere og brugere.
Kirsten Christensen.

Så er dagligdagen ved at indfinde
sig, menighedsrådet har konstitueret
sig efter valget i november.
Efter 4 år som menigt medlem og
sekretær blev jeg valgt som formand
for den kommende periode.
Til dem, der ikke kender mig,
kan jeg oplyse at jeg hedder
Kirsten, har stadig mit job som
ernæringsassistent, er gift med Per
og vi har boet her i byen knap 40 år.
Da formandsjobbet er nyt for mig
er der mange ting, jeg skal til at
sætte mig ind i, men med hjælp fra
de øvrige i rådet er jeg sikker på,
vi får en god periode med mange
spændende opgaver.
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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

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.

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
Et mødested for forældre med børn
i alderen 0 – 5 år. Legestuen er
forældrestyret.
Vi hjælper hinanden med at
planlægge aktiviteter og få
legestuen til at fungere.
Mødes i Sognegården hver onsdag
kl. 10 – 12.
Henvendelse til
Luise tlf 29 82 53 55.
Se også facebook.com/groups/
VadumLegestue

Legestue for 2 – 3 årige
Flg. torsdage kl. 9.30 – 11 er der
flg. tilbud
Den 9. marts – Kirkens legestue
Den 23. marts – Kirkens legestue
Den 6. april – Kirkens legestue
Den 20. april – Legestue
Den 4. maj – Kirkens legestue
Den 11. maj – Legestue
Den 8. juni – Legestue
Den 17. august – Legestue

SORGGRUPPE
Er du interesseret i at tale med
andre om sorgen kan du henvende
dig til sognepræsten.

MOTIONISTERNE LIVSGLÆDEN
Mandage kl. 10 – 11.30.
Nærmere oplysninger hos
Emmy Jensen tlf 98 27 17 82

HVAD BETYDER KIRKEN OG SOGNET FOR JER?
Inden vi i 2007 flyttede til Vadum,
havde vi ikke følt den store
tilknytning til Den danske Folkekirke
og var kun i kirke i forbindelse med
dåb, konfirmation osv.
Da vi ventede vores første
barn i 2008, deltog vi i en
familiegudstjeneste med
efterfølgende spisning i
Sognegården og den inddragelse,
der var af børnene under
gudstjenesten, gjorde, at vi var enige
om, at det langt fra var sidste gang,
vi deltog i en familiegudstjeneste.
Efterfølgende er det blevet til mange
familiegudstjenester i Vadum kirke.
Vores børn er nu 6 og 8 år, og de er
meget glade for at komme i kirken.
Det betyder meget for os, at
børnene oplever, at det er sjovt
og hyggeligt at komme i kirken
– modsat den erindring vi har fra
vores barndom om, at gudstjenester
var lidt kedelige.
Det er dejligt at komme til en
gudstjeneste, hvor præsten li’
venter et par minutter med at gå i
gang, hvis han hører, at nogle er
lidt forsinkede, hvor prædikenerne
bliver fortalt i et sprog og på en
måde, som børnene forstår, hvor der
altid er aktiviteter (rundt i kirken og
lede efter ting, at børnene skal tegne
osv) indbygget i gudstjenesten – kort
sagt at det er en gudstjeneste helt på
børnenes præmisser.

Aktiviteterne i Sognegården deltager
vi også gerne i.
For ungerne er fredagsfamilien det
helt store hit. Her oplever ungerne
igen en tilknytning til kirken/
sognet i meget hyggelige rammer,
hvor de kan lege med skole-/
børnehavekammerater og nogle
gange møde andre Vadum-børn, de
endnu ikke kender.
For os voksne er det hyggeligt
at kunne være sammen med
vores unger under afslappede og
uformelle forhold samt at snakke
med de andre forældre.
Fredagsfamilien giver også gode
muligheder for at nytilflyttede
til byen let kan møde andre
børnefamilier og få skabt nye
relationer.

Ungerne glæder sig til at komme i
Sognegården og besøge præsten, og
de fortæller glade om de oplevelser,
de har haft der efterfølgende.
Vores oplevelse er også at
julegudstjenesterne for børnehave
og skole er et hit. Vi ser frem til,
når ungerne bliver lidt større og
kan deltage i mini-konfirmand og
gospelklub i Sognegården, for vi
synes, det er godt at vores børn
kan bevare en positiv tilknytning
til Vadum kirke gennem deres
opvækst.
Lise og Dan Østergaard

Hvad kan du bedst li’ ved
fredagsfamilien?
Antine 8 år: at være sammen med
præsten, og jeg elsker at køre på
scooter
Emil 6 år: Det er sjovt at være i
Sognegården (fredags familie), for
der kan man få is og køre scooter.
De positive oplevelser vi har ved at
tilhøre Vadum kirke skyldes også i
høj grad Jens Christians engagement
i byens børn. Dette kommer f.eks. til
udtryk, når der er lavet aktiviteter i
sognegården, hvor børnehaverne er
inviteret til at deltage.
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ARRANGEMENTER I KIRKEN OG SOGNEGÅRDEN
Torsdag den 9. marts kl. 19.30
Sogneaften med Bitten Laubjerg,
der fortæller om
”Et spændende liv på godt og ondt”.
Om livet på Løkken
Badepensionat.
Det koster 30 kr at være med.
Fredag den 10. marts kl. 17
Fredagsfamilien mødes i
Sognegården
Onsdag den 15. marts kl. 19
Orgelkoncert i Vadum Kirke med
Gedymin Grubba

Torsdag den 16. marts kl. 19
Filmaften
Torsdag den 30. marts kl. 19
Bibeldialog i Kirken.
Se omtalen side 8.

Torsdag den 27. april
kl. 9.30 – 15.30
Højskoledag med bl.a
Keld Jørgensen ”Det ærlige og åbne
øjeblik”, hvor han fortæller om sit
liv som Hjemløs i Aalborg.

Fredag den 7. april kl. 17
Fredagsfamilien mødes i
Sognegården

Lørdag den 29. april kl. 10 – 18
Sognetur til Gl. Estrup.
Nærmere program kan fås

Mandag den 17. april kl. 19
Koncert i Vadum Kirke med
Kvartettrioen
Tema Forår og Påske.
Medvirkende er Tone Rahbek
Pedersen, Kristian Kåberbøl og
Bo Møller

Torsdag den 18. maj kl. 19
Kirkekoncert med koret Dorim

Torsdag den 8. juni kl. 19
Vadumkoret giver koncert i Kirken
Kommende arrangementer
Tirsdag den 10. oktober
kl. 9.30 - 15.00 - sogneaften
Matador og kristendom
v/valgmenighedspræst Ronald
Risvig.
Torsdag d. 9. november
Kl. 9.30 - 15.00
Højskoledag
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HVORFOR NU DET?
I de kommende kirkeblade vil der
være en overskrift som denne?
Hvorfor gør vi, som vi gør i kirken?
Hvorfor gør jeg, som jeg gør som
præst?
Hvorfor er rækkefølgen, som den er?
Denne gang er her svaret på, hvorfor
rejser vi os op under gudstjenesten?
Vi rejser os op, når der læses
de bibelske tekster, når
indstiftelsesordene siges ved
nadveren og når velsignelsen lyder.
Hos os står vi også op under den
sidste salme.

Under en forsøgsrække af
gudstjenester for nogle år siden,
prøvede vi at stå op under alle
salmerne og sidde ned under
bibellæsningerne.
Det var det ikke opbakning til.
Men vi valgte at fastholde at stå op
under den sidste salme.
Når man står op, mens man synger,
lyder salmesangen højere og
kraftigere.

Baggrunden er opfattelsen af, at man
fastholder sig i sin egen verden, når
man sidder ned. Som stående har
man alle sanser åbne. og derfor kan
man bedre tage de læste teksters
budskab til sig.

Når vi står op under
bibellæsningerne er det for at
udtrykke respekt for de læste tekster
som udtryk for Guds tale til os som
menighed.

Også ved jordpåkastelsen ved en
bisættelse og ved dåben står man
op.

Og Velsignelsen modtages stående.
På den måde modtager man Guds
rige indlevelse i sit liv med alle
sanser.

Er der enighed mellem et
menighedsråd og præsten kan
der ske mindre ændringer i
gudstjenesteforløbet. Er det større
ændringer skal biskoppen også give
sin godkendelse af ændringen.
Har du bemærkninger til vores
gudstjeneste, hører jeg meget gerne
fra dig. Vi har et gudstjenesteudvalg
bestående af Rikke Bay, Marianne
Engberg og undertegnede. Vi drøfter
gerne – meget gerne andres forslag
til ændringer, inden de forelægges
for menighedsrådet.
Har du spørgsmål til noget af det,
der sker i kirken, er du meget
velkommen til at spørge.
Jens Chr.
Sognepræsten
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FRA PRÆSTEN
Minikonfirmander
De nye minikonfirmander er godt
i gang med deres forløb. Sammen
med Hanne Møller og et par
frivillige har vi disse dejlige elever
fra 3. klasse torsdag eftermiddag.
Ud over at synge, høre
fortællingerne fra Bibelen laver vi
forskellige kreative aktiviteter. De
har alle i ler formet dyr, planter
eller mennesker som udtryk for
Skabelsesberetningen.

gudstjeneste.
Kl. 9 bliver der lagt kranse ved de
engelske flyveres grave.
Det er De danske Forsvarsbrødre,
der står for kransenedlæggelsen.
Også soldater fra Air Transport Wing
Aalborg medvirker.
Efter kransenedlæggelsen holdes
gudstjenesten.
Alle er meget velkommen til at være
med både til kransenedlæggelsen og
gudstjenesten.

Bibeldialog
De bibelske fortællinger bliver
oftest fortalt. Vi skal så lytte og
danner dermed vore egne billeder af
personerne og forløbet.
Med bibeldialog bliver det muligt
selv at være med i fortællingen. Ja
faktisk at være en af personerne.
Jeg vil fortælle noget af den bibelske
fortælling. Derefter er det muligt at
komme med en replik fra en af de
personer, der er med i beretningen.
Hvis du var Adam, hvad ville du
så sige til slangen i Paradisets
Have. Det er ikke et spørgsmål
om at huske, hvad der står i den
kendte fortælling. Du har måske
lyst til at sige, ”Det er også ganske
uretfærdigt, at vi ikke bare må spise
af de flotte æbler. Det har jeg så stor
lyst til”!
Første gang er torsdag den 30. marts
kl. 19 i Kirken.

Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp
Jeg ved godt, at mange
tænker, der har da lige været
Danmarksindsamling.
Det har der!
Men desværre er der hele tiden brug
for endnu flere penge. Vi er her i
Vadum med i landsindsamlingen til
fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Det er så dejligt at høre, at hjælpen
også når frem og også hjælper. Jeg
husker en familie, der måtte spise
rotter. Efter hjælp fra indsamlingen,
hvor de havde fået et antal geder
og får, er de nu blevet næsten
selvforsynende. Der er sket en vækst
i antallet af dyr. De kan sælges og
derved give økonomi til at købe
andre goder.
For os er 50 kr ikke meget, men
for en nødhjælpsfamilie er det
begyndelsen til en meget bedre
fremtid.
Jeg håber, vi i år kan få en god
indsamling her i Vadum.

Mindegudstjenesten 5. maj
Det er så dejligt, at der med årene er
flere fra sognet, der deltager i denne
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At huske hinanden
Jeg oplever, der er så dejlig mange,
der har omsorg for hinanden.
Det kan være en opfordring til at
være med til eks. Sognekaffe eller
Fællesspisningen. Det kan være en
oplysning til mig om, at en person
har brug for en samtale.
Når vi har det svært, er det så stor en
glæde, at andre viser omsorg.
Kan jeg være til hjælp, har jeg altid
tid til et besøg og en samtale.
Samtalerne kan ske i hjemmet og
kan også være i Sognegården.
Indsamling søndag
den 12. marts til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp.
Vil du have en rute i byen og bruge
et par time,r inden der venter en
frokost, skal du give besked til
Karen Lunde – karenlunde23@
gmail.com tlf 98 27 18 38.
Du begynder i Sognegården kl.
10.30 eller lige efter gudstjenesten.

FÆLLESSPISNING I
SOGNEGÅRDEN kl. 18
Onsdag den 29. marts
Mandag den 24. april
Tirsdag den 23. maj
Onsdag den 21. juni
Torsdag den 17. august
Bindende tilmelding sker til Birgit
Donsskov tlf 23 43 92 85 eller
Jytte Frederiksen tlf 98 27 22 04.
Tilmelding senest 5 dage før.

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBTE
27.11
27.11
17.12
14.01
14.01
29.01
04.02
26.2

DØDE – BEGRAVEDE – BISATTE
Frida Lovén Dalsgaard
Milo Bøgh
Hedegaard Eriksen
Christian Thomas Sullivan
Julie Sigrid
Bach Hermansen
Jeppe Johansen
Theodor Drustrup Knudsen
Emily Dorff Venneberg
Liam Leonhardt Gregersen

23.11
29.11
08.12
14.12
20.12
27.12
31.12
15.01
16.01
28.01

Ida Elisabeth
Smith Mortensen
Svend Erik Leth Jensen
Eva Aase Andersen
Niels Peter Hansen
Kirsten Birk
Paula Margrethe
Fanth-Jensen
Knud Otto Knudsen
Kæthe Mariane Jensen
Helle Lykke Nielsen
Asbjørn Sørensen

Personregistrering og kirkelige handlinger
Fødsel:
Fødselsanmeldelsen, som udleveres af jordemoderen, udfyldes og afleveres til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Hvis
forældrene ikke er gift, kan omsorgs- og
ansvarserklæring afleveres samtidigt.
Forældrenes attester vedlægges.
Dåb:
Dato aftales med sognepræsten. Derefter
aftales et møde om dåben, navn, faddere
m.m
Navngivelse:
Ved navngivelse uden dåb udfyldes en
formular, der afleveres til kirkekontoret. Et
barn skal navngives senest 6 måneder
efter fødslen.

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. 2017 480 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 98 27 13 23
(tirsdag - fredag kl. 9 - 10) eller 21 46 72 44.
Kirkekontoret:
Brorholtvej 25, 9430 Vadum
tlf 98 27 10 68 eller præstesekretær
Inger Gade inga@km.dk
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Flere aktiviteter i FDF Vadum

I FDF har vi besluttet at lægge klassemøderne på samme dag, nemlig
mandag.
Det har vi gjort for at kunne tilbyde endnu flere aktiviteter til vore medlemmer. Resten af sæsonen
indtil sommerferien har vi altså ét ugentligt klassemøde, som ligger om mandagen. Har du lyst til
at være med er du velkommen – det er fra kl. 18 – 19.30.

Alle møder holdes i kredshuset på Ellehammersvej 95.
Kontakt kredsleder Vivi Larsen 21671727 hvis du har
spørgsmål.
FDF består af ca. 400 lokale kredse spredt over hele landet. I hver enkelt kreds står voksne, frivillige ledere klar til at give børn og unge oplevelser, der gør dem i
stand til at begå sig i et fællesskab – med tillid til sig selv og respekt for andre.
FDF er en del af det folkekirkelige børne- og ungdomsarbejde, og det kristne menneskesyn er et naturligt grundlag for samværet og aktiviteterne i foreningen.
Derfor er FDF præget af fællesskab med plads til forskellighed.
Du kan læse mere om FDFs værdigrundlag på http://leder.fdf.dk/organisation/formaal-og-vaerdier/
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GUDSTJENESTER I VADUM KIRKE
marts

Lørdag den 11. kl. 11
familiegudstjeneste m. dåb
Søndag den 12. kl. 10
gudstjeneste
Mandag den 13. kl. 20
ungdomsgudstjeneste
Søndag den 19. kl. 10
gudstjeneste
Onsdag den 22. kl. 19
hverdagsgudstjeneste
Temaet er Håb. Gruppen Flach Back
medvirker
Lørdag den 25. kl. 11
familiegudstjeneste m. dåb
Søndag den 26. kl. 10
gudstjeneste
april

Søndag den 2. kl. 9
Gudstjeneste ved sognepræst
Karin Kristensen, Nørresundby
Søndag den 9. kl. 10
gudstjeneste. Palmesøndag
Torsdag den 13. kl. 19
gudstjeneste. Skærtorsdag
Efter gudstjenesten er der kaffe m.m
i Præstegården

Fredag den 14. kl. 10
gudstjeneste. Langfredag
Vadumkoret medvirker

Søndag den 21. maj kl. 9
gudstjeneste ved sognepræst
Karin Kristensen, Nørresundby

Søndag den 16. kl. 10
gudstjeneste. Påskedag
Vadumkoret medvirker

Søndag den 25. kl. 10
konfirmation 7.a

Mandag den 17. kl. 10
gudstjeneste. Anden påskedag
Fredag den 21. kl. 17.30
familiegudstjeneste
Minikonfirmanderne medvirker
Søndag den 23. kl. 10
gudstjeneste
Babysalmesangsholdet medvirker
Søndag den 30. kl. 10
gudstjeneste
maj

Fredag den 5. kl. 9
kransenedlæggelse og
mindegudstjeneste
Søndag den 7. kl. 10
gudstjeneste
fredag den 12. kl. 10
gudstjeneste. Bededag

Lørdag den 27. kl. 10
konfirmation 7.b
Søndag den 28. kl. 10
gudstjeneste
juni

Søndag den 4. kl. 10
gudstjeneste. Pinsedag
Mandag den 5. kl. 14
gudstjeneste. Anden pinsedag –
på Solvang
Søndag den 11. kl. 10
gudstjeneste
Søndag den 18. kl. 14
gudstjeneste i Byparken
i samarbejde med Vadum
Kirkecenter
søndag den 25. kl. 10
gudstjeneste

Søndag den 14. kl. 10
gudstjeneste
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GUDSTJENESTER I VADUM KIRKE
juli

Søndag den 2. kl. 10
gudstjeneste
Søndag den 9. kl. 10
gudstjeneste
Søndag den 16. kl. 9
gudstjeneste
Søndag den 23. kl. 9
gudstjeneste ved sognepræst
Lise Therkildsen, Nørresundby

Gudstjenester på Solvang
Her er alle meget velkommen!
Gudstjenesterne begynder kl. 14.
Vi får en kop kaffe efter
gudstjenesten.
Fredag den 31. marts
Fredag den 28. april
Fredag den 26. maj
Fredag den 23. juni
Fredag den 18. august

Søndag den 6. kl. 9
gudstjeneste ved sognepræst
Lise Therkildsen, Nørresundby

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Holdes flg. dage kl. 19 i
Sognegården onsdag den 3. tirsdag
i måneden.
21. marts - 18. april. - 16. maj. 20. juni. - 15. august.

Søndag den 13. kl. 10
gudstjeneste
Søndag den 20. kl. 10
gudstjeneste
Søndag den 27. kl. 10
gudstjeneste ved sognepræst Karin
Kristensen, Nørresundby
september

Søndag den 3. kl. 10
gudstjeneste
Søndag den 10. kl. 10
gudstjeneste

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

Søndag den 30. kl. 9
gudstjeneste ved sognepræst
Karin Kristensen, Nørresundby
august

ADRESSEFORTEGNELSE

Sognegården,
Ellehammersvej 61 . . . . . . . 9827 1333
Udlån: Hans Borggreen  . . . 9827 1699
Mobilnr. . . . . . . . . . . . . . . . 2960 5017
Graver og kirketjener:
Ole Sørensen . . . . . . . . . . . 2146 7244
Træffes tirsdag-fredag kl. 9.00-10.00
Kasserer
Karen Lunde . . . . . . . . . . . . 9827 1837

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.

Kirkeværge
Jørgen Andersen . . . . . . . . . 9827 1748
Kirkesanger
Helle Øbro . . . . . . . . . . . . . 5120 6420
Organist
Bo Møller . . . . . . . . . . . . . . 9827 2144
Kirkebladsudvalg
Rikke Bay og Jens Chr. Meldgaard
ansvarshavende red.
Stof til næste kirkeblad skal afleveres
senest 1. august 2017

