Vadum Sogn
September - november 2020

Udendørsgudstjeneste

Fra babysalmesang

Fastelavn ved Sognegården

Dåben - livets kilde!
At døbe er en så dejlig opgave for mig
som præst.
I Vadum har vi omkring 25 dåb om året.
Dåben foregår ved søndagens gudstjeneste. De senere år er ønsket om en
lørdagsdåb blev meget almindeligt.
Hos os er det mest almindeligt, at det er
små børn – omkring 3 måneders alderen
- der bliver døbt. Der kan være konfirmander, der ikke blev døbt som små, der
inden konfirmationen skal døbes.
Flere kirker tilbyder nu også drop-in dåb.
Hvis man tænker, det er dåb, hvor man
lige måske endda tilfældigvis kommer
forbi kirken og så går ind, og en præst
er tilstede og bliver døbt, så har man
misforstået, hvad denne type dåb er.
Det er dåb med samme ritual som ved
barnedåb. Det er mest voksne, der benytter sig af denne mulighed. De blev
ikke døbt som små, og synes måske det
ikke lige er dem at blive døbt ved en
gudstjeneste.
Inden dåben er der en samtale med
præsten om dåbens betydning.
Ved dåbsgudstjenester synger vi salmen
nr. 448 i Salmebogen
Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som os livet.
Ja, vi kommer!
Dåben udtrykker også, at det er Gud,
der kommer til det barn og menneske,
der selv eller ved forældrene ønsker at
blive døbt.
Ved konfirmationen siger konfirmanden

ja til det ja, Gud gav konfirmanden ved
dåben.
Dåben er et sakramente. Det betyder, at
dåben er en mulighed, Jesus har opfordret
os til. Herudover betyder sakramente
også, at i dåben handler Gud.
Luther kalder dåben for et mødested – et
møde mellem den døbte og Gud.
Dåben er også udtryk for, at vi for evigt
må leve i og med Guds tilgivelse. Men det
lille barn, hvad skal det dog tilgives for?
Er det lille barn en synder?
Ja, ikke på den måde, at det har handlet
forkert. Måske kun lige vækket sine forældre for mange gange om natten (smiler).
Synd er udtryk for, at vi som mennesker
uanset vores alder kredser mere om os
selv, end vi kredser om vore medmennesker og Gud.
Dåbens tilgivelse sætter os i et andet
perspektiv over for omverdenen og i vores
forhold til Gud.
Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.
(nr. 448 vers 4)
Dåb er en ny fødsel ind i det fysiske liv
Går et menneske fortabt, hvis det ikke
er døbt?
Nej – dåben er Guds positive tilsagn
om frelse til det døbte menneske/barn
og ikke et negativt tilsagn til den udøbte
om fortabelse.
Dåben er vores mulighed og ikke Guds
begrænsning.

Er det så lige meget, om et barn døbes?
Nej for mig også som forældre og nu også
som præst er det afgørende, at selv et
lille barn i sin dåb bliver en del af Guds
virkelighed. At det får del i den livskilde
både i gode som besværlige tider som
dåben er. Dåben er livets kilde.
Og ved tidens grænse lever fortsat,
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes
(nr 448 vers 5)
Ja dåben som livets kilde følger os hele
livet og også ind i døden.
At døbe sit barn sætter barnet ind i et
fællesskab, hvor livets rigdom også findes.
Jens Chr.
Sognepræsten

Fra Menighedsrådet
Nye medarbejdere
I sommeren 2020 er Vadum Kirke
blevet musikalsk styrket med to nye
medarbejdere.
Vi byder begge medarbejdere hjertelig
velkommen og håber, at alle i sognet vil
tage godt imod dem

Menighedsrådet har pr. 1. juni ansat Stinne Nygaard Rossing som kirkesanger ved
Vadum Kirke. Stinne afløser Helle Øbro,
som efter mange år som kirkesanger har
valgt at gå på efterløn.

Menighedsrådet har også ansat Henrik
Klausen som ny organist ved Vadum
Kirke. Henrik er ansat pr. 1. juli

Meditation i Vadum Kirke
Til oktober vil det være muligt at være
med til forskellige former for meditation
i Vadum Kirke.
Vi vil tage udgangspunkt i en kristen
meditationsform, hvor et af fokuspunkterne er at lade krop og sind
falde til ro. Kristen meditation søger i
moderne form at skabe et frirum i en
travl hverdag. Et frirum hvor der kan
findes sammenhæng mellem sind og
krop og samtidigt frihed til sind og krop,
da kristen meditation ikke fornægter
kroppen frem for sindet.
I Vadum Kirke vil vi forsøge os med
forskellige fremgangsmåder og rammer
for meditationen, og der vil derfor ikke

være en fast model fra begyndelsen.
Det ligger dog fast, at det er gratis at
deltage. Der er frit fremmøde, og der
kræves ingen forkundskaber. Håbet er at
få skabt en simpel og tilgængelig form,
hvor ro og stilhed er fremherskende.
Et frirum i fællesskab, men også hvor vi
som enkeltpersoner får tid til eftertanke
og ro.
Måske er der ikke så mange som forbinder meditation med Kirken! Men
faktisk er der i disse år en opblomstring
af meditation netop i kirkerummet og i
kirkeligt regi.

selv mediterede bl.a. ved at gentage
bibelens ord igen og igen.
Kom og vær med til oktober. Vi vil
glæde os til at se dig. Lad os sammen
skabe noget godt.
Udvalget er:
Rikke Bay,
Lise Østergaard,
Troels Munk
og Jens Chr. Meldgaard

Interessant er det, at det ikke noget
nyt med meditation og Kirke. Luther
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Fra Præsten...

Så er den gode hverdag
dejligt tilbage. Juli måned var alt lukket
ned med undtagelse af gudstjenesterne.
Nu er kirken - også kirken her i Vadum
- vågnet op til dåd igen.
Dog er der stadig visse begrænsninger.
Coronaepidemien, tror jeg, vi må lære
at leve med. Være sammen på afstand.
I Kirken betyder det, at der skal være
2 meter mellem os, når vi synger. Det
er nu blevet muligt, vi kan være flere i
kirkerummet.
Vil I vide, hvor mange vi må være, må I
se på kirkens hjemmeside vadumkirke.
dk. Her vil det stå, hvor mange vi må
være.

Konfirmanderne

Et nyt hold er nu begyndt deres undervisning. Tag godt imod dem, når de deltager
i gudstjenesten. De vil også være synlige
på forskellig måde. De skal besøg nogle
ældre i sognet for at høre, hvordan det
tidligere var at blive konfirmeret. De gir
gospelkoncert.
Hvor er det livsbekræftende, der er
konfirmander til.
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Dåb

Hvad har vi lært?

Dåb kan også ske en lørdag. Da vil det
være kl. 11. Som forældre skal I dog bo
her eller ha en relation til sognet.
Kontakt mig gerne for at høre om mulighederne.

Vores arrangementer både i Kirken og
i Sognegården bliver afholdt efter de
sundhedsmæssige restriktioner.
Jeg oplever selv en stor glæde ved igen
at være sammen med jer. Især st synge
sammen har vi glædet os til at kunne
igen.
Jeg har lært, at det er vigtigt at drosle
ned og ikke have for travlt.
Også lært betydningen af socialt
samvær og nærvær.

Det er så dejligt, der fødes børn her i
Vadum. Og skønt, at I som forældre også
ønsker jeres barn døbt.
Grundet corona, hvor kirken var lukket,
er der nu mange dåb.

Søndagscafe

Et nyt tilbud er søndagscafe kl. 14 i de
ulige uger.
Søndagscafe er et tilbud, der gerne skulle
hjælpe med de lange weekender, hvor
især søndagen kan være svær at komme igennem. Der er ingen tilmelding.
Indholdet vil være den gode snak med
hinanden, kaffe/the og hygge.
I kirkebladet og på kirkens hjemmeside
fremgår om det er i Sognegården eller i
Vadum Frikirke.
Også her har vi to kirkesamfund et dejligt
samarbejde.

Der er tid

Har du brug for en samtale, eller har du
fået en god ide, er du så meget velkommen til at ringe til mig.
Intet er for småt eller for stort til, at jeg
gerne vil lytte.

Hverdagen er ved at vende tilbage.
Dejligt med opbakning til gudstjenesterne og samvær i Sognegården.
Forstår så godt, at nogle er afventende.
Stor respekt for det!

Dejligt vi igen kan mødes. Nu må vi så
stadig huske spritten og afstanden
Gode efterårsønsker
Jens Chr.
Tlf 98 27 10 68
jcme@km.dk

Arrangementer og Gudstjenester:
September:
Torsdag den 3. kl. 9.30
Kirkemusikalsk legestue
Fredag den 4. kl. 10 – 13
Sognekaffe med udvidet program
Ernst Trillingsgaard fortæller om sine
oplevelser med kendte personer.
Der serveres et par snitter. Pris 30 kr
Søndag den 6. kl. 10
Gudstjeneste, hvor konfirmander og
deres familier er med.
Onsdag den 9. kl. 19
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 10. kl. 9.30
Kirkemusikalsk legestue
Søndag den 13. kl. 10
Gudstjeneste
Kl. 14 - sognecafe i Sognegården
Tirsdag den 15.
Menighedsrådsvalg.
Se tidspunktet på Kirkens hjemmeside
eller i Vadum Bladet.

Fredag den 18. kl. 10
Sognekaffe.

Søndag den 20. kl. 9
Gudstjeneste v. Karin Kristensen
Tirsdag den 22. kl. 19
Børne- og familiegudstjeneste om
HØST - 2. klasse fra Vadum Skole
medvirker. Efterfølgende spaghetti og
kødsovs i Sognegården.
Prisen er 30 kr for voksne.
Børn spiser gratis med.

Oktober:
Torsdag den 1. kl. 9.30
Legestue
Fredag den 2. kl. 10
Sognekaffe

Onsdag den 23. kl. 18
Fællesspisning.
Husk tilmelding senest den 18.9
Se side 8
Torsdag den 24. kl. 9.30
Vi kører fra Sognegården for at besøge
Folkekirkens Hus.
Rundvisning og frokost. Frokosten
koster 135 kr plus drikkevarer.
Tilmelding senest den16.9 til Jens Chr.
Kl. 9.30 – legestue

Lørdag den 3. kl. 11
Dåb

Fredag den 25. kl. 17
Fredagsfamilien – vi spiller brætspil.
Husk tilmelding – se side 8

Tirsdag den 6. kl. 19
Hverdagsgudstjeneste

Søndag den 27. kl. 10
Høstgudstjeneste. Vadumkoret
medvirker.
Efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding senest den 18.9
til Karen Lunde.
Se side 12
Tirsdag den 29. kl. 19
Sangaften i kirken. Vores ”nye”
kirkesanger Stinne Rossing og organist
Henrik Klausen medvirker og viser
også nogle af deres mange talenter.

Søndag den 4. kl. 10
Gudstjeneste

Torsdag den 8. oktober 17-18.30
Cafe koncert i Sognegården
med Vadumkoret.
Det koster 30 kr at være med
incl servering.
Søndag den 11. kl. 10
Gudstjeneste
Kl. 14 - søndagscafe
i Vadum Frikirke.
Onsdag den 14. kl. 19
Menighedsrådsmøde
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Torsdag den 15. kl. 16 – 17 i SPAR
Salg af billetter til julekoncerten med
Birthe Kjær. - Se den 3. december.
Billetter kan ikke reserveres eller
forudbestilles.

Torsdag den 29. kl. 9.30
Kirkemusikalsk legestue

Onsdag den 18. kl. 19.30
Salmesang i Aaby Kirke.

Fredag den 16. kl. 10
Sognekaffe

Torsdag den 19. kl. 9.30
Kirkemusikalsk legestue

Lørdag den 17. kl. 11
Dåb
Søndag den 18. oktober kl. 9
Gudstjeneste v. Karin Kristensen
Onsdag den 21. kl. 19
Klaus Højgaard Laursen genfortæller
dele af Markusevangeliet I Sognegården. Konfirmander og forældre er også
inviteret.
Kl. 19.30 - Salmesang i Biersted Kirke
Torsdag den 22. kl. 9.30 – 15.30
Højskoledag. Sange af og fortællinger
om Kim Larsen.
Om slaveriets historie i Afrika.
Nærmere program kommer senere.
Fredag den 23. oktober kl. 17
Fredagsfamilien.
Husk tilmelding, se side 8
Søndag den 25. kl. 10
Gudstjeneste
Kl. 14 - sognecafe i Sognegården
Tirsdag den 27. kl. 19
Sogneaften – Mamma Doch, jødisk
læge, der fortæller om sine oplevelser
som læge ved krigsfronterne.
Det koster 30 kr at være med
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Tirsdag den 17. kl. 18
Fællesspisning. Husk tilmelding senest
den 12.11. - Se side 8

Kl. 18 - fællesspisning. Husk tilmelding
senest den 24.10. - Se side 8
Fredag den 30. kl. 10
Sognekaffe

Søndag den 22. november kl. 9
Gudstjeneste v. Lise Therkildsen
Onsdag den 25. kl. 19
Konfirmanderne gir gospelkoncert i
Kirken.
Torsdag den 26. kl. 19
Koncert i Kirken v. Voqalis

November:
Søndag den 1. kl. 10
Gudstjeneste
Torsdag den 5. kl. 9.30
Kirkemusikalsk legestue
Søndag den 8. november kl. 9
Gudstjeneste v. Kathrine Fischer
Onsdag den 11. kl. 19
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 12. kl. 9.30
Kirkemusikalsk legestue
Fredag den 13. kl. 10
Sognekaffe
kl. 17 - Fredagsfamilie
Søndag den 15. kl. 10
Gudstjeneste

Fredag den 27. kl. 10
Sognekaffe
Søndag den 29. kl. 10
Gudstjeneste

December:
Torsdag den 3. kl. 9.30
Legestue
Kl. 19 julekoncert med Birthe Kjær
i Kirken.
Billetter sælges torsdag den 15.10
kl. 16 – 17 i SPAR
Prisen er 200 kr pr billet.
Søndag den 6. kl. 10
Gudstjeneste. Vadumkoret medvirker.

Menighedsrådsvalg 2020 - Ny valgform
I 2020 skal alle menighedsrådsvalg afholdes på en ny måde. Det sker tirsdag d.
15. september kl. 19 i Vadum Sognegård,
hvor det nye menighedsråd vælges ved
en valgforsamling. På valgforsamlingen
stiller interesserede kandidater op, der
er mulighed for debat, og der stemmes
på de enkelte kandidater ved skriftlig
hemmelig afstemning.
Håbet er, at mange Vadum-borgere vil
deltage i valget, for Vadum har ry for
at være en by med mange tilbud til
borgerne. Men et aktivt foreningsliv
er afhængige af frivillige hænder, som
vil gøre en forskel. Det samme gør sig
gældende for kirken. Vadum Kirke er jo
ikke ”bare” gudstjenester - Vadum Kirke
er bl.a. også babysalmesang, fredagsfamilie, sognekaffe, sogneture og diverse
andre aktiviteter for store og små i Vadum

Sogn. Sådanne aktiviteter er afhængige
af, at der fortsat er frivillige, som vil tage
del i aktiviteterne i og omkring kirken
herunder menighedsrådsarbejdet.
Menighedsrådsarbejdet kan i vid
udstrækning sammenlignes med bestyrelsesarbejde – blot i kirkeligt regi,
for et menighedsråd sætter jo retningen
for kirkens arbejde Det er blandt andet
menighedsrådets opgave at skabe
rammen for kirkens liv og vækst samt
at planlægge, hvilke aktiviteter der skal
være i kirken.

Som menighedsrådsmedlem har du
mulighed for at bidrage med og få styrket
dine kompetencer. Menighedsrådsarbejdet kan være en god læreplads i f.eks.
kommunikation og debat, ledelse og
samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling og meget mere.
Og der er ingen krav om, at man skal
deltage i alle kirkens aktiviteter eller
sidde i kirken hver søndag for at kunne
være med i menighedsrådet. Det vigtigste er lysten til at gøre en aktiv indsats
for lokalområdet.

Menighedsrådets opgaver spænder bredt
og beskæftiger sig med alle aspekter af
kirkens arbejde og berører alt lige fra
arbejdsgiveransvar og budgetstyring
til bygningsansvar og kirkens sociale
arbejde.
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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

Motionisterne
Livsglæde
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

Kirkebilen
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

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.

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

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
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Mødes i Sognegården kl. 17
følgende fredage:
- Fredag d. 25. september
- Fredag d. 13. november
- Fredag d. 11. december
Tilmelding senest dagen før enten
under Facebookopslaget i FB-gruppen ”Børn i Vadum Kirke” eller til
sognepræsten på mail: 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
er en mulighed
Du kan kontakte præsten,
Jens Chr. Meldgaard tlf 98 27 10 68
og lave en aftale.

Kirkemusikalsk
Legestue og Legestue
for 2 – 3 årige
i Sognegården
Tidspunkter fremgår af kirkens
hjemmeside vadumkirke.dk

At være frivillig?
Af Jørn Hansen - Frivillig i Parasollens/Kirkens genbrugsbutik i Ålborg og tilknyttet
Vadum Sogns besøgstjeneste.
Jeg er født i 1941 på en gård i Østjylland.
Vi var 5 søskende 2 piger og 3 drenge.
Vi havde en god og tryg opvækst, med
far ude i driften og mor mest inde til
husmoderlige gøremål.
Jeg og mine brødre tidligt måtte hjælpe
til med alt forefaldende arbejde i mark
og stald både før og efter skoletid. En af
vores opgaver var om morgenen at muge
ud ved grise og køer og spænde hesten
for den 2 hjulede mælkegig og skiftes til
at køre mælken op til vejen. Far læssede
dog mælkejungerne på vognen, og jeg
husker hans daglige kommentar, ’Kør så
ormene skriger i jorden’, når vi var klar
til afgang, og så var der bare fuld fart på
for at nå kusken, som afhentede mælken
ved fællesvejen og kørte den videre til
mejeriet.
Efter min konfirmation var jeg karl på
forskellige gårde på min hjemegn, indtil
jeg fik indkaldelse til 16 måneders militærtjeneste i Århus.
Efter aftjent værnepligt havde jeg flere
forskellige jobs bl.a. på fabrik, men tog
så på Rønde kursus, hvor man kunne tage
præliminæreksamen på et 2-årigt kursus,
og derefter fik jeg en teknisk og senere
merkonomuddannelse
Efter endt uddannelse fik jeg arbejde
hos et entreprenørfirma, der udførte
motorvejsanlæg i forbindelse med den
nye Limfjordstunnel. Senere kom jeg til
det rådgivende ingeniørfirma, som havde
tilsynsopgaver ved motorvejsanlægget, og

sluttelig kom jeg til entreprenørfirmaet
Novejfa, hvor jeg var ansat i 32 år, og hvor
min opgave bestod i administration af
forskellige anlægsarbejder hovedsageligt
i Nordjylland.
Jeg er gift med Inge, og sammen købte vi
hus i Vadum i 1970 og har boet der siden.
Efter at jeg gik på pension var jeg ikke
i tvivl om, at jeg måtte udfylde min
fritid med noget socialt og meningsfuldt
arbejde. Det blev i første omgang Kirkens
Korshærs genbrug, hvor jeg en dag om
ugen hjalp til med forefaldende arbejde.
Overskuddet fra salget der bliver
brugt til hjemløse og udsatte mennesker - hovedsageligt i Ålborg.
Da Kirkens korshær på Sundsholmen blev
forlagt til Svenstrup, fortsatte jeg i Kirkens
genbrug i Ålborg, der er tilknyttet menighedsplejen og værestedet Parasollen.
Ligeledes har jeg været tilknyttet Vadum
Sogns besøgstjeneste i ca. 5 år hvorigennem jeg har fået kontakten til flere
personener.
Jeg har bl.a. været besøgsven hos en person, som boede i hus med sin hustru. Han
var totalt lammet af ALS, sad i kørestol og
var derfor helt afhængig af hjælp. Han
ville gerne løse krydsord, og så kunne
han finde de svære ord på PC og jeg skrev
ned i krydsordshæftet. Samtidig med at
vi løste krydsord drak vi kaffe, og han
måtte have hjælp til at føre kaffekoppen
op til munden.
En anden person, som jeg var besøgsven
hos, boede på plejehjemmet. Ham kørte
jeg ofte en tur i kørestolen til købmand
eller til fredagssammenkomst i Sognegården. Der kunne også lige være billeder,

der skulle hænges op eller andre småting,
der måtte ses til alt imens vi talte om hvad
der nu var sket siden sidst. Han ville ofte
gerne have, at jeg startede en dvd med
matador inden at jeg skulle gå.
Hos en tredje person, som jeg besøger nu,
får vi en hyggelig snak og en kop kaffe
sammen. Hvis det kniber kører jeg gerne
for ham evt. til øre- eller øjenlæge. Vi ses
ca. en gang om ugen eller hver fjortende
dag ca.1,5 time pr. gang alt som vi nu
aftaler.
Mange hjælper til frivilligt indenfor
mange grene, og mener nok som jeg, at
hvis man kan være til lidt gavn og glæde
for andre, så er det en fin belønning i
sig selv. Jeg ved, at et menneske, der er
blevet alene, i mange tilfælde også bliver
ensom, og derfor oplever en glæde ved at
der kommer en besøgsven/kontaktperson
til faste tider og hvor der så kan snakkes
om løst og fast om alt hvad der rører sig.
Jørn Hansen
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Kirkelige handlinger:
8. august

Døbte:
3. maj
13. juni
27. juni
25. juli
1. august
29. august

Solvej Ellegaard Haslund
Storm Sand Sørensen
Josephine Hjerrild Hansen
Oliver Dorff Venneberg
Villum Juul Lund
Merle Kristensen Godballe

Viede:
7. marts
1. august

Iben Malene Bach
og Stefan Bach
Line Andersen
og Simon Bøgh Eriksen

Julie Lagergaard Gregersen
og Niklas Lindstrøm

Døde-Begravede-Bisatte
7. februar
17. februar
18. februar
27. februar
12. marts
24. marts
5. april
11. april
28. maj
6. juni

Ejner Pedersen
Villy Løkke Pedersen
Jørgen Hansen
Inger Kristensen
Jørgen Davidsen
Hanne Jensen
Kirsten Jensen
Karl Erik Lassen Nielsen
Karen Kathrine Gundersen
Jens Aage Sørensen Leth

18. juni
4. juli
5. juli
7. juli
7. juli
14. juli
18. juli
24. juli
27. juli

Inger Christensen
Vagn Aage Nielsen
Heine Bendix Ottsen
Birthe Skov Rønn
Hans Jørgen Pedersen
Gurris Nielsen
Børge Terkild Hansen
Axel Jakobsen
Teddy Juul Guldhammer

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 Familiehuset
en faderskabssag
(se www.familieretshuset.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 navngivningen 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 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.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
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

FDF Vadum
I Vadum FDF leder vi efter ledere. Desværre lykkedes det ikke,
så nu begynder vi at lave nogle ændringer for fremtiden.
Vi prøver at få mere fokus på at opdele FDF’erne i klasserne,
sådan at grupperne ikke længere har så stort et aldersspænd, som
de har haft det seneste år. Sammen med dette holder vi nu kun
møder hver 14. dag. Vi håber, at det kan medvirke til, at de enkelte
klasser får en bedre oplevelse. og vi på den
måde kan bevæge os mere mod at blive og
være en mere traditionel kreds igen.
Hvis man har et ønske om at prøve
at være leder, er man altid velkommen
til at kontakte os.

Mødetider for alle klasser er :
Mandage i ulige uger
kl. 18.00 – 19.30
Kontakt Rasmus
På tlf.: 28 40 12 13
efter kl. 16.00
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Udendørsgudstjeneste

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
Kirkeværge:
Jørgen Andersen - 9827 1748

Baby salmesang
Fastelavn ved
sognegården

Kirkesanger :
Stinne Nygaard Rossing
tlf. 61 67 13 78
srossing@icloud.com
Organist :
Henrik Klausen
Brug af sognegården:
Mette Hedegaard Jensen - 2384 8020
Kommunikationsmedarbejder
Lise Østergaard
Mail Lise_vadumkirke@outlook.dk
Kirkebladsudvalg:
Lise Østergaard Lise_vadumkirke@
outlook.dk, Jens Chr. Meldgaard,
jcme@km.dk ansvarshavende red.
Stof til næste kirkeblad skal afleveres
senest 15. oktober 2020
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