Vadum Sogn
marts - april - maj - juni - juli - august 2020

Et dagplejebarn klipper selv en blomst

Fra Kirkemusikalsk Legestue

Minikonfirmanderne

Hvor stor er din tro?
Det spørgsmål får jeg ofte stillet.
Jeg svarer så - 47 cm.
Så bliver der helt stille hos den person,
der har stillet spørgsmålet.
Jeg mærker en meget mærkelig
ansigtstrækning.
Efter kort tid svarer jeg, at vedkommende spurgte om min tros størrelse.
Derfor fik han eller hun et måleligt
svar - altså 47 cm.
MEN troen er ikke en målelig størrelse.
Det er end ikke en egenskab et
mennesker har på samme måde, som
nogen er gode til at male elle synge.
Det nye Testamente har flg. svar på,
hvad tro er ”Tro er fast tillid til det,
der håbes på, overbevisning om det,
der ikke ses” Læs mere i Hebræerbrevet kapitel 11 vers 1 - 2.
Jeg oplever, alle mennesker tror. En
ateist siger, han eller hun ikke tror. Dog
håber jeg vedkommende i det mindste
tror på en god fremtid.
I Kirken og også for mig er tro ikke
en følelse, der altid bare gør alting
godt. Også kristne kan have mange
udfordringer at kæmpe med. Ja også

gode mennesker bliver jo syge og dør.
For mig er troen – at jeg tror mig båret
af Guds kærlighed i sønnen Jesus
Kristus.
Det afgørende er ikke min tro - det
afgørende er troen på Jesus Kristus.
At tro og vide sig båret af ham hjælper
også i dagligdagen.
Det er hos Gud, jeg hører til.
Selv når livet går mig imod, tror jeg og
ved jeg, at jeg ikke er alene.
Også der er Gud hos mig.
Jesu kære disciple spurgte ham en dag,
om han ikke kunne gi dem en større
tro.
Jeg forstår dem selv på den måde, at
jeg også oplever i mit liv, at der er dage
og perioder, hvor troen betyder mere
for mig end på andre tidspunkter.
Jesu svar til de kære disciple er, at
troen bærer vi, når vi er tro. At tro og
være tro overfor andre og også over for
Gud og Jesus Kristus hører sammen.
Jamen er troen da en præstation? –
noget man skal vise i handlinger og
hensigter?
At være tro er at tage Guds tilgivende
kærlighed til sig. At tro er at tage imod

den Gud, vi er døbt til at tilhøre.
Måske er det, det sværeste for os
mennesker, når vi i vores hverdagsliv
alt for ofte skal bevise og vise vores
værd. Vi skal præstere.
Hos Gud skal du og jeg ikke præstere
– vi skal åbne vore tomme hænder og
sige til Gud ”Her er jeg, kom du til
mig.
Troen er en vintergæk,
der driver gæk med kulden.
Troen er en hullet sæk,
der spilder korn i mulden.
Troen er en vandklar bæk,
dåbens ord i munden.
Troen er, når jeg bli´r væk
så at blive funden.
Troen er en tiggerhånd
fyldt med nådens brød.
Troen er et knyttet bånd
til et liv i nød.
Troen er et liv fra Gud
fyldt med dobbelt nåde;
først at få og så at gi´ ud
det er troens nåde.
(Christian Højlund.)
Jens Chr.
sognepræsten

Fra Menighedsrådet
Valg
2020 er året, hvor vi igen skal have
valg til menighedsrådet.
Kirkeministeriet har i år lavet ny
valgprocedure, som vi skal følge. Det
betyder, at der allerede den 12. maj
skal være opstillingsmøde i Sognegården, hvor vi vil fortælle lidt om, hvad
det indebærer at være medlem, og
hvad vi arbejder med i rådet.
Vadum er et aktivt sogn med god
opbakning til vores arrangementer.
Vi i menighedsrådet håber, det kan
fortsætte, og det indebærer, vi skal
have sammensat et nyt menighedsråd.

Som det ser ud nu, er der nogle af de
”gamle”, som har lyst til at fortsætte,
men også nogle, der har valgt at
stoppe. Derfor opfordrer vi til, at man
stiller op til det kommende valg. Har
du lyst til at være med så tøv ikke med
at komme til opstillingsmødet.

Håber dette lille skriv får nogle til at
tænke: Det vil jeg gerne være en del af
og lægge lidt timer i.
Kirsten Christensen
Formand for Vadum Menighedsråd

Nærmere info kommer i Vadum
Bladet, når vi nærmer os maj.
Det egentlige valg finder sted 15.
september, og man vælges for en
firårig periode. Det nye menighedsråd
tiltræder 1. søndag i advent.

Ny medarbejder
Menighedsrådet har fra 1. januar
ansat Lise Østergaard som kommunikationsmedarbejder med 7
arbejdstimer om ugen.
Lises opgaver bliver at lave annoncer
og omtaler af de forskellige arrangementer og tilbud, vi har.
Også vore tilbud vil blive nævnt på
Nibe19.

arbejdsopgaver tager tid. Vi oplever
især informationerne på Vadum-info
bliver læst.
Jeg har allerede oplevet Lises arbejde
som besparende for mine arbejdsopgaver.
Velkommen Lise
Jens Chr.

Også på de digitale medier vil Lise
lægge vore tilbud ud.
Arbejdet sker i et tæt samarbejde
med mig. De kommunikative
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Fra Præsten...
Så positiv og konstruktiv I går til
opgaven. Jeg glæder mig til hverdagsgudstjenesten.
Alle også selv om man ikke er nuværende konfirmand eller konfiforælder, er
man meget velkommen.
Hvor er det mærkeligt. Kalenderen har
vist vinter, men ingen sne og rimeligt
lunt. Nu går vi også kalendermæssigt
foråret i møde.
Konfirmanderne skal snart konfirmeres.
Minikonfirmanderne afslutter deres
forløb. Ja, det er en smerte for mig med
disse afrundinger. Dejlige børn og unge
mennesker, jeg har fået et godt og nært
forhold til, skal jeg ikke længere mødes
regelmæssigt med.

Onsdag den 11. marts kl. 16 holder
jeg igen en sorggudstjeneste for jer, der
har mistet, og som har brug for at være
i kirkerummet for at være i sorgen og
savnet af jeres kære.
Gennem salmer, musik, ord og lystænding vil vi turde være nærværende i den
livssituation, vi er i lige nu.
Også selv om man har mistet for flere
år siden, kan man have brug for være i
kirkerummets rammer for at mindes.

Og dog . . .

Søndagscafe

En gruppe drenge, der blev konfirmeret
for to år siden har jeg haft møder med
lige siden. De har hjulpet ved forskellige arrangementer.
Nu har de sandelig også sagt ja til at
være med til at planlægge og gennemføre Hverdagsgudstjenesten onsdag den
18. marts. En gudstjeneste, der også
er for de nuværende konfirmander og
deres forældre.
Da de selv gik til konfirmandforberedelse mødte de Clement, der er født og
opvokset i Afrika. Nu bor han sammen
med sin danske kone i Aarhus.
Han gjorde et stort indtryk på dem –
derfor skal de nuværende konfirmander
også opleve ham!!
Hvor er jeg taknemmelig for jeres hjælp.
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Sorggudstjeneste

Søndag den 15. marts kl. 14 begynder
et nyt tilbud i Sognegården – søndagscafeen.
Søndag kan være en svær dag at komme
igennem, Man ved, familien er samlet.
Ikke alle har så mange tilbud, som
andre har.
Ved søndagscafeen drikkes der kaffe,
the og spises kage.
På det første møde vil vi også tale
sammen om, hvor ofte og med hvilket
indhold, denne mulighed skal være.
Ring til mig, hvis du vil høre nærmere.

Sogneindsamlingen 8. marts

Også i år vil vi i Vadum gerne være med
til at gøre en forskel.

Derfor er du velkommen til at møde i
Sognegården søndag den 8. marts fra kl.
10.30. Du får så en overkommelig rute,
hvor du skal samle ind til folkekirkens
nødhjælps gode projekter..
Meld dig gerne på forhånd til Karen
Lunde - karenlunde23@gmail.com
- tlf 98 27 18 37.

International aften
tirsdag den 5. maj

I efteråret havde vi med stor succes en
aften, hvor vadumfolk fra 6 forskellige
lande lavede en madret fra deres
hjemland.
Fantastisk mad og god stemning!
Jeg er igen i kontakt med mennesker her
i sognet af anden etnisk baggrund om at
være med denne gang. Er du ikke blevet
spurgt eller kender du en, der heller
ikke er blevet spurgt, må du meget
gerne kontakte mig.
Alle er velkommen i tidsrummet kl. 17 19 i Sognegården for at spise dejlig mad
Ingen tilmelding.

Har du en god tanke

som kan blive til en ide, som igen kan
blive til en handling, hører jeg meget
gerne fra dig.
Sammen kan vi langt mere, end vi tror.
Gode forårs- og sommertanker
Jens Chr.
jcme@km.dk - tlf 98 27 10 68

Arrangementer og Gudstjenester:
Marts:

Kl. 14 Gudstjeneste i kirken – påske
Affgang fra Solvang kl. 13.30
Kaffe efterfølgende på Solvang.

Fredag den 6. kl. 10
Sognekaffe - Troels Munk fortæller

Søndag den 5. kl. 10
Gudstjeneste - Palmesøndag

Søndag den 8. kl. 10
Gudstjeneste - Se side 4
Indsamling til folkekirkens nødhjælp
Onsdag den 11. kl. 16
Sorggudstjeneste - Se side 4
Kl. 19 menighedsrådsmøde
Torsdag den 12. kl. 19.30
Vi synger sammen i Vadum Kirke.
Tidligere biskop Erik Norman Svendsen
vælger og fortæller om salmerne.
Fredag den 13. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang
Kl. 17 Fredagsfamilien
mødes i Sognegården. Hanne Møller
hjælper med sange, rytmer og fortælling om påsken.
Tilmelding til sognepræsten Jens Chr.
Tlf 23 41 66 53 eller på facebook
Børn i Vadum Kirke senest dagen før
Søndag den 15. kl. 10
Gudstjeneste med dåb
Tirsdag den 17. kl. 18
Fællesspisning
Onsdag den 18. kl. 19

Hverdagsgudstjeneste - Se side 4
Fredag den 20. kl. 10
Sognekaffe
Søndag den 22. marts kl. 9
Gudstjeneste v. Kathrine Fischer
Fredag den 27. kl. 17
Gudstjeneste,
hvor minikonfirmanderne medvirker.
Alle er meget velkommen
- også for børnefamilier
Efterfølgende spisning i Sognegården
Søndag den 29. kl. 10
Gudstjeneste med ekstra musik
Trompetisten Morten Larsen medvirker. Helle har sidste søndag som
kirkesanger.

April:
Fredag den 3. kl. 10 - 12.30
Sognekaffe med udvidet program
Ernst Trillingsgaard fortæller om
personer, han har mødt foran, på og
bag scenen.
Det koster 30 kr at være med.
Der serveres også et par snitter

Kl. 14 Søndagscafe i Sognegården
Se side 4
Onsdag den 8. kl. 19
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 9. kl. 19
Gudstjeneste
Skærtorsdag
Fredag den 10. kl. 10
Gudstjeneste - Langfredag
Vadumkoret medvirker
Søndag den 12. kl. 10
Gudstjeneste - Påskedag
Vadumkoret medvirker
Mandag den 13. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang
Anden påskedag
Onsdag den 15. kl. 19
Sogneaften med Mamma Doch.
Jødisk læge der fortæller om sine
oplevelser som læge ved krigsfronterne.
Det koster 30 kr at være med
Fredag den 17. april kl. 10
Vi besøger Folkekirkens Hus.
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Nærmere oplysninger senere
Kl. 17 Fredagsfamilien mødes.
Aftenen byder på forskellige brætspil

Søndag den 17. kl. 10
Gudstjeneste
Mandag den 18. kl. 18
Fællesspisning

Søndag den 19. kl. 10
Gudstjeneste
Mandag den 20. kl. 18
Fællesspisning
Søndag den 26. april kl. 9
Gudstjeneste

Tirsdag den 5. kl. 9.30
Kransenedlæggelse og kl. 10
Befrielsesgudstjeneste i Kirken.
Alle er meget velkommen

Torsdag den 30. kl. 9
Sogneturen - Sæt allerede nu kryds i
kalenderen til årets sogneudflugt.
Turen går nordpå i år.

Kl. 17 - 19 International aften i
Sognegården. - Se nærmere side 4

Vi starter fra Sognegården kl. 9, og
første mål er under planlægning.
Selvfølgelig skal vi ha en dejlig frokost,
og senere er der eftermiddagskaffe.
Turen slutter med gulerodssuppe i
Sognegården kl. 18, som vi plejer.
I kan deltage i dette heldagsarrangement for 200 kr pr. person.
Det er derudover kun jeres drikkevarer, der skal betales for.
Tilmelding og program bliver senere
meddelt i Vadum Bladet

Fredag den 8. kl. 10
Gudstjeneste - Bededag
Søndag den 10. kl. 10
Gudstjeneste
Tirsdag den 12. kl. 19
Infomøde om menighedsrådet
og valget
Onsdag den 13. kl. 13.30
Gudstjeneste for mennesker med
demens og pårørende i Vadum Kirke.
Kl. 19 Menighedsrådsmøde

Maj:
Fredag den 1. kl. 10
Sognekaffe
Søndag den 3. kl. 10
Gudstjeneste
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Torsdag den 14. kl. 19
Vadumkoret giver koncert i kirken.
Fredag den 15. kl. 10
Sognekaffe
Kl. 14 Gudstjeneste på Solvang

Torsdag den 21. kl. 10
Konfirmation 7.a
Kristi Himmelfart dag
Lørdag den 23. kl. 10
Konfirmation 7.b
Søndag den 24. kl. 10
Gudstjeneste
Tirsdag den 26. kl. 9.30 – 15.30
Højskoledag
Fortælling om og sange af Kim Larsen
v. musikeren Thomas Holst, Vadum
Lise og Ejvind Rasmussen fra Horne
fortæller og viser billeder til fortællingen om
”Biavl i Ghana – et udviklingsprojekt”!
Fredag den 29. kl. 10
Sognekaffe
Søndag den 31. kl. 10
Gudstjeneste - Pinsedag

Juni:
Mandag den 1. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang
Søndag den 7. kl. 9
Gudstjeneste
Fredag den 12. kl. 10
Sognekaffe
Søndag den 14. kl. 9
Gudstjeneste
Torsdag den 18. kl. 18
Fællesspisning

Søndag den 21. kl. 14
Gudstjeneste i Byparken sammen
med Vadum Frikirke

August:

Fredag den 26. kl. 10
Sognekaffe

Søndag den 2. kl. 9
Gudstjeneste
Fredag den 7. kl. 10
Sognekaffe

Søndag den 28. kl. 10
Gudstjeneste

Søndag den 9. kl. 10
Gudstjeneste
Søndag den 16. kl. 9
Gudstjeneste

Juli:
Søndag den 5. kl. 10
Gudstjeneste

Onsdag den 19. kl. 18
Fællesspisning

Søndag den 12. kl. 10
Gudstjeneste

Søndag den 23. kl. 9
Gudstjeneste

Søndag den 19. kl. 10
Gudstjeneste

Søndag den 30. kl. 10
Gudstjeneste

Søndag den 26. kl. 9
Gudstjeneste

September:
Søndag den 6. kl. 10
Gudstjeneste

Fredag den 19. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang

Nyt kirkeblad
Menighedsrådet har i mange år
været glade for samarbejdet med
Aaby Bogtryk.
Det er ikke på grund af problemer
med samarbejdet der, at menighedsrådet har valgt en ny samarbejdspartner om opstilling, redigering og
trykning af kirkebladet.
For eftertiden har vi valgt at samar-

bejde med Venture, der også står for
regnskabsdelen i menighedsrådet.
Vi hører meget gerne kommentarer
til dette kirkeblad – og også meget
gerne til nye ønsker om indholdet i
kirkebladet.
Jens Chr. Sognepræsten
Tlf 98 27 10 68 – jcme@km.dk

Vi skaber job på særlige
vilkår...
Vi har eksisteret siden
2007, og har de første 11
år udviklet flere forskellige serviceområder, som har sikret
ansættelse af mange fleksjobbere.
Vi tror på mennesker...
Læs mere om os på www.hv-nord.dk
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Aktiviteter i sognet
Vadumkoret
Øver hver torsdag i Sognegården
kl 17.00 - 18.30
Henvendelse til korleder
Hanne Møller tlf 22 30 66 04
– hanne@minimusik.dk

Privat legestue
Mulighed for privat legestue for
forældre på barsel i ulige uger.
Ingen kontaktperson for tiden. Sig til,
hvis der er ønske om at være med.
Henvendelse Jens Chr.
tlf 98 27 10 68

Fællesspisning
i Sognegården kl. 18
Bindende tilmelding til
Grethe Bengtsen tlf 20 91 46 95 eller
Jytte Frederiksen tlf 98 27 22 04

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

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.

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

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.

Lørdags dåb
Der kan være lørdagsdåb
følgende lørdage:
Lørdag den 28. marts
Lørdag den 30. maj.
Andre lørdage kan også
komme på tale.

Strikkeholdet
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Hver tirsdag kl. 13.30 - 15.30 på
Solvang kan du være med til at strikke trøjer til børn i Rumænien.

Legestue for 2-3 årige
I Sognegården

Yderligere oplysninger hos
Inger Marie Jensen - tlf 98 27 27 51

Tidspunkter fremgår af kirkens
hjemmeside vadumkirke.dk

Minikonfirmanderne
Starten på det nye år betyder også
opstarten af et nyt hold minikonfirmander i Vadum Sognegård. Minikonfirmand er et forløb, som Vadum Sogn
tilbyder elever i 3. klasse, hvor de hver
torsdag eftermiddag i januar, februar
og marts mødes. Musikpædagog
Hanne Mølle og sognepræst Jens Chr.
Meldgaard står for formidlingen af
minikonfirmand
undervisningen.
Hver gang begyndes med tænding
af et enkelt lys (Guds-lyset) og
minikonfirmanderne synger
minikonfirmand-sangen. Herefter
er der forskellige aktiviteter, hvor
minikonfirmanderne gennem drama,

fysiske aktiviteter og kreative skabende
aktiviteter selv får lov til at være en del
af forløbets indhold.
Der synges sange og salmer, hvor
minikonfirmanderne gennem fagter
og bevægelser synliggør sangens eller
salmens indhold.
Mens der fortælles historier fra Bibelen
har minikonfirmanderne mulighed for
at stille opklarende spørgsmål - f.eks.
kom spørgsmålet: ”Hvad er en
kongesøn? – Gud er jo ikke konge”, da
minikonfirmanderne fik Juleevangeliet
fortalt.
Med inspiration fra en bibelsk
fortælling laver minikonfirmanderne

efterfølgende kreative aktiviteter som
f.eks. at skabe figurer i ler, som da
Gud skabte verden eller lave en engel,
som den der besøgte jomfru Maria.
Dagen afsluttes med at hver minikonfirmand også tænder et lys, mens der
synges salmen ”Du som har tændt
millioner af stjerner”.
Afslutningen på Minikonfirmandforløbet foregår først i Vadum Kirke ved
en familiegudstjeneste. Her fremfører
minikonfirmanderne nogle af de sange
og salmer, de har lært. Derefter er der
fællesspisning for minikonfirmanderne
og deres familie i Sognegården.
Lise Østergaard
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Kirkelige handlinger:
Døbte:
17.11.19 Otto Arboe-Vestergaard
22.12.19 Jannick Grønhøj Nielsen
22.12.19 Jennifer Grønhøj Nielsen

23.02.20 Naja Fjordbak Riebens
Kristensen

Viede:
09.11.19 Karoline Dalsgaard Thomsen
og Jakob Holm Dalsgaard
Thomsen

Døde-Begravede-Bisatte
27.12.19 Mathias Thomas Sullivan
12.01.20 Ellie Rosted Olesen
19.01.20 Lauritz Lyngby
01.02.20 Signe Hedermann Pedersen

02.11.19 Henny Kirstine Sørensen
10.11.19 Karen Margrethe Kjær
Andersen
16.11.19 Erik Jensen
01.12.19 Johanne Marie
Henningsen Nyborg

08.12.19 Birgith Lilian Pedersen
09.12.19 Lars Jørn Rønn
15.12.19 Betty Birgitte Zacho
17.12.19 Inga Jytte Troelsen
26.12.19 Gudrun Bundgaard Simonsen
04.01.20 Poul Kristian Hansen
05.01.20 Henning Jensen
15.01.20 Tonny Norring Christensen
22.01.20 Lydia Simonsen Christensen
26.01.20 Søren Stender
27.01.20 Vagn Emil Jakobsen
07.02.20 Ejner Pedersen
11.02.20 Kaj Erik Kragh

Personregistrering og kirkelige handlinger
Fødselsanmeldelse: Hvis en jordemoder
bistår ved fødslen, foretager hun fødselsan-meldelsen. Hvis barnet er født uden
en jor-demoders 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 for-ældremyndighed, 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 fri-sten indleder
Statsforvaltningen en fader-skabssag (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
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skal det navngives før dåb, sker navngivnin-gen via www.borger.dk Barnet skal
navngives inden det fylder 6 måneder.
Bryllup: Dato for bryllup aftales med sogne-præsten. 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 fin-des på www.personregistrering.
dk Bedemanden er normalt behjælpelig
med udfyldelse af denne.Sammen med
anmeldel-sen 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.
person-registrering.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. 2020 505 kr
at få foretaget navneændringer, når det ikke
sker i forbindelse med bryllup.
Kirkegården: Henvendelse vedr. anlæg
og vedligeholdelse af gravsted skal ske til
kirke-gårdskontoret, 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

FDF Vadum
I denne mørke tid kan en
Enkelt tændstik give et lille
lys. Men i fællesskab lyser
flere mere op sammen end mange
hver for sig.
I FDF oplever vi dette både ved at vi har
lavet tændstik vulkaner som lyste hele
bålpladsen op, men også ved at vi
heldigvis, stille og roligt, bliver flere
og flere i kredsen 
Lige nu ser vi frem til vores årlige
overnatning i kredshuset med udflugt
til kirken og dernæst glæder os til
at holde fastelavn sammen med hele
Vadum Søndag den 23. i sognegaarden
Mødetider for alle klasser er
mandage kl. 18.00 – 19.30
Kontakt Rasmus 28401213
efter 16.00
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Minikonfirmanderne
skabte ting i ler
og lavede engle

Adresse fortegnelser:
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
Graver og kirketjener:
Ole Sørensen - 2146 7244
Træffes tirsdag-fredag kl. 9.00-10.00
Kasserer:
Karen Lunde - 9827 1837
Mail – karenlunde23@gmail.com

Konfirmanderne havde
besøg af deres værter

2. klasserne
medvirkede ved
Høstgudstjenesten

Fredagsfamilien klipper
guldstjerner

Kirkeværge:
Jørgen Andersen - 9827 1748
Kirkesanger:
Helle Øbro - 5120 6420
Organist:
Bo Møller - 9827 2144
Brug af sognegården:
Mette Hedegaard Jensen - 2384 8020
Kommunikationsmedarbejder
Lise Østergaard
Mail Lise_vadumkirke@outlook.dk
Kirkebladsudvalg:
Gitte Bech, gsbech@privat.dk,
Lise Østergaard Lise_vadumkirke@
outlook.dk, Jens Chr. Meldgaard,
jcme@km.dk ansvarshavende red.
Stof til næste kirkeblad skal afleveres
senest 1. august 2020
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