VADUM SOGNS
KIRKEBLAD
december 2017 - februar 2018

TIL EFTERTANKE
Og det skete – og det sker!
”Og det skete i de dage” er
begyndelsen på juleevangeliet.
Fortællingen om Jesu fødsel
er udgangspunktet for vores
tidsregning. Vi måler vores tid ud fra
Jesu fødsel.
Julen er dog ikke blot en mindefest
– en fødselsdagsfest for Jesus.
Julen er Guds komme ind i
vi menneskers liv. Gud blev
menneske. Det skete juleaften.
Afgørende er at denne inkarnation,
som vi kalder det at Gud blev
menneske, gælder hver dag i vores
liv.
Der er ikke længere afstand mellem
os og Gud.
Selv om vi kan synes, Gud har
glemt menneskelivet med alt den
ondskab, der findes, må vi både
tro og vide, at Gud i Jesus Kristus
vandrer med os – og det både i
glæde og smerte.
Da englene mødte hyrderne på
marken – i den mørke nat - lyste
ordene ”Frygt ikke” op og gav styrke
og trøst.
”Se jeg forkynder jer en stor glæde,
som skal være for hele folket: I dag
er der født jer en frelser i Davids by.
Han er Kristus, Herren”.
Påskemorgen var der igen en engel
i dødens mørke, der sagde ”Frygt
ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus,
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den korsfæstede. Han er ikke her.
Han er opstået, som han har sagt”.

minde os selv om, at vi også i vores
liv må tage ordene Frygt ikke til os.

Det skete – og det sker – at vi hver
dag mødes med ordene Frygt ikke.

Himlens lys kom i dig til jord,
skinner til ny oplysning stor,
godt kan vi nu ved nattetid
k ende som børn vor Fader blid.
O, Gud ske lov
(Salmebogen nr 108 vers 4)

At vi så kan blive pressede og
stressede over alt det, vi så gerne vil
nå her i juletiden, er en anden sag.
Jeg vil opfordre til, at vi hver dag
tager os en stille stund – hvor vi
intet skal nå eller gøre – og da

Jens Chr. Meldgaard

konfirmanderne 7.b slår tonen an.
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FRA PRÆSTEN
December måned er forventningens
tid.
Adventstiden udtrykker, vi venter på
juleaften.
Selv om det er en hektisk periode
med mange forberedelser, håber
jeg, det også må blive en tid med tid
til samvær i familien. Tid til stilhed
og det nære.
Julegudstjenester
I kirken glæder jeg mig til at holde
julegudstjenester for dagplejere
(holdes dog i Sognegården),
børnehaverne og skolen.
At opleve børn og unge menneskers
glæde både i krop og sjæl er en
rigdom.
Minikonfirmander
Efter nytår er der for elever i 3.
klasse mulighed for at være med til
minikonfirmander i Sognegården.
Nærmere oplysninger bliver sendt
via skolens forældreintra.
Har du ikke fået kirkebladet
Enkelte har fortalt, at de ikke fik
kirkebladet i september.
Det beklager jeg.
Skulle det ske en anden gang,
at man ikke får kirkebladet i
postkassen må du endelig hurtigt
give besked.
Mike på 9 år siger om Jesus:
” Jesus kan flyve og trylle,
fordi han har magiske kræfter.”
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Sorggruppe
En ny sorggruppe begynder efter
nytår.
Datoerne er endnu ikke fastlagt.
Henvend dig til mig, hvis du er
interesseret i at være med til at
dele sorgen og smerten ved at have
mistet et kært menneske.

bringe personer, der ikke selv kan
komme til fællesspisningen eller
aflægge en person et besøg så kan
du kontakte Sigrid Thygesen tlf 98
27 17 10/21 20 69 96.

Har du brug for en samtale
Da jeg har tavshedspligt kan
enhver henvende sig til mig og i
fortrolighed få en samtale om det,
der kan være svært.
Om det skal være hjemme hos dig
eller i Sognegåden aftaler vi.
Jeg besøger også gerne personer, der
er ramt at sygdom eller på anden
måde har det svært. Ofte kan det
være svært selv at få overskud til at
kontakte mig.
Derfor oplever jeg også, at personer
i den nærmeste kreds efter aftale
kontakter mig.

Tak
En tak til alle i sognet med ønsket
om en rigtig glædelig jul og et
velsignet nytår fra undertegnede og
min kone, Lisbeth.
Tak for samvær og samtaler i årets
løb.
Det er så dejligt at være præst hos
jer!

Frivillige i sognet
En stor og varm tak til alle jer – der
er 42 på frivilliglisten – der på
forskellige måder hjælper til med
sognets forskellige aktiviteter.
Vi kan fint bruge flere.
Kunne du f.eks tænke dig at
hjælpe til engang imellem ved
gudstjenesten på Solvang, være med
til at hente og bringe beboere fra
Solvang til sognekaffen, hente og

Har du brug for lidt praktisk hjælp
kan du også kontakte Sigrid.

Jens Chr.
Sognepræsten
Tlf 98 27 10 68 – jcme@km.dk

HVAD BETYDER KIRKEN OG SOGNEGÅRDEN FOR DIG?

Knud Johansen er en trofast
deltager i gudstjenesterne og
arrangementerne i Sognegården.
Han er opvokset i et kristent hjem.
Som barn var han vant til sammen
med sin far at være med ved
gudstjenesterne i Vangede gamle
Kirke.
I dag hører julegudstjenesten med til
juleaften, som han holder hos en af
sine børn.

I Sognegården er jeg glad og
taknemmelig for at få lov til at
spille på flyglet. Jeg er glad for, at
evnen til at kunne spille også uden
noder kan bruges ved de forskellige
arrangementer.
Det gir mig et kik, når jeg oplever,
de mange mennesker ved
sognekaffen og fællesspisningen
synger med på sangene og
salmerne.

Ud over at spille i Sognegården
spiller Knud også ved
gudstjenesterne på Birkebo. Når
der er fællessang på Solvang, sidder
Knud også ved klaveret.

Jeg har et særligt forhold til flyglet,
der er givet af nu afdøde Ingeborg
Berthelsen.
Begge mine børn Ulla og Klaus har
fået undervisning ved netop det
flygel.

Knud slutter af med at fortælle,
at han har et ualmindeligt dejligt
pensionistliv, hvor også oplevelserne
i kirken og i Sognegården er med til
at berige ham.

Ja også i kirken har Knud en søndag
været organist. Organisten blev
syg, og Knud var klar til at spille
på kirkens klaver til salmesangen
denne søndag.

Jens Chr. Meldgaard

Musikken betyder rigtig meget for
mig.

Knud Johansen fortæller om sit
forhold til kirken og Sognegården:
Min kone var i familie med pastor
Staunsbæks kone. Det gav en
personlig tilknytning til kirken her.
Ved gudstjenesterne elsker jeg at
høre Bo spille. Det er mig en stor
glæde at høre, hvordan han med
følelse spiller på orglet.
Jeg kan li at synge, også selv om jeg
ikke kan.
Først som voksen er det blevet
naturligt for mig at deltage i
nadveren. Det betyder faktisk rigtig
meget for mig.
I kirken har jeg min faste plads på
kirkebænken.
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ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER
december

Torsdag den 7. kl. 9.30 og kl. 10.45
Børnehavernes juleafslutning i
Kirken
Kl. 14 – gudstjeneste.
Beboerne på Solvang er inviteret
Søndag den 10. kl. 9
Gudstjeneste v. Lise Overgaard
Mandag den 11. kl. 19
Julekoncert med Jesper Lundgaard
Måske billetter i overskud.
Sælges i SPAR
Tirsdag den 12. kl. 18
Fællesspisning. Husk tilmelding
senest den 7.12
Onsdag den 13. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 14. kl. 9.30
Dagplejernes julegudstjeneste i
Sognegården
Fredag den 15. kl. 10
Sognekaffe
Kl. 15 – gudstjeneste for dagplejerne
i Kirken
Søndag den 17. kl. 10
Gudstjeneste
Søndag den 24. – juleaften
Kl. 10 – gudstjeneste på Solvang
Kl. 11.15 – familiegudstjeneste
Kl. 14 og 15.30 – gudstjeneste.
Kirketaxaen
kan bestilles til gudstj. Kl. 14
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Mandag den 25. kl. 10 – juledag
Gudstjeneste
Tirsdag den 26. kl. 10
Gudstjeneste
Fredag den 29. kl. 10
Sognekaffe
Søndag den 31. kl. 10
gudstjeneste
januar

Mandag den 1. kl. 16 - nytårsdag
Gudstjeneste

Onsdag den 17. kl. 19.30
Salmesangsaften i Gjøl Kirke.
Pernille Vigsø Bagge vælger
salmerne og fortæller om dem.
Søndag den 21. kl. 9
Gudstjeneste v. Karin Kristensen,
Nørresundby
Tirsdag den 23. kl. 19
Sogneaften. Henrik Røde Jensen
fortæller om
”Når livet bliver FOR FEDT”
Det koster 30 kr at deltage

Søndag den 7. kl. 10
Gudstjeneste
Onsdag den 10. kl. 18
Fællesspisning. Husk tilmelding
senest den 5.1
Kl. 18.30 Menighedsrådsmøde i
Sognegården
Torsdag den 11. kl. 19
Stilleandagt.
Organist Bo Møller spiller musik i
kirken
Fredag den 12. kl. 17
Familiegudstjeneste med efterflg.
spisning i
Sognegården.
Det koster 30 kr for voksne – børn
er gratis

Lørdag den 27. kl. 11
Lørdagsdåb

Søndag den 14. kl. 10
Gudstjeneste

Søndag den 28. kl. 10
Gudstjeneste

ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER
februar

Søndag den 3. kl. 10
Gudstjeneste
Tirsdag den 6. kl. 19.30
Salmesangsaften i Aaby Kirke.
Eva og Christian Mejdahl vælger
salmerne og fortæller om dem
Torsdag den 8. kl. 19
Hverdagsgudstjeneste –
en afrikansk inspireret gudstjeneste
Søndag den 11. kl. 10
Gudstjeneste
Tirsdag den 13. kl. 18
Fællesspisning.
Husk tilmelding senest den 8.2
Onsdag den 14. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
Søndag den 18. kl. 10
Gudstjeneste

Kommende arrangementer
Torsdag den 15. marts kl. 19
Sogneaften – Henning Bendtner
fortæller om
”Udvandringen fra Vadum og
omegn I
perioden 1840 - 1920”
mandag den 2. april – anden
påskedag kl. 19
Koncert med gospelkoret Shine
Torsdag den 24. maj kl. 9.30 –
15.30
Højskoledag
Kl. 19 – koncert med
Seniorblæserne

Mette på 8 år siger om Jesus:
”Jesus blev født i en stald, fordi
der var for mange mennesker
henne på hotellet.”

Trine på 8 år
siger om juleaften: ”Når det
er juleaften, er det også Jesus`
fødselsdag. Det er derfor, vi også
fejrer den."

Pernille på 8 år
siger om juleaften:
” Vi holder jul, fordi Gud har
bestem det. Men jeg kan ikke
huske, hvorfor han har gjort det.”

Tirsdag den 30. oktober kl. 19
Sogneaften – Jens Kristian Lang
fortæller om
”Mormoderens dagbogsskrivning i
perioden
1873 – 1958”

Søndag den 25. kl. 10
Gudstjeneste
marts

Fredag den 2. kl. 17
Fredagsfamilien mødes i
Sognegården.
Det koster 30 kr at være med – børn
er gratis
Søndag den 4. kl. 10
Gudstjeneste

FÆLLESSPISNING I
SOGNEGÅRDEN kl. 18
Tirsdag den 12. december
Onsdag den 10. januar
Tirsdag den 13. februar
Torsdag den 22. marts
Bindende tilmelding til Birgith
Donskov tlf 23 43 92 85 eller
Jytte Frederiksen tlf 98 27 22 04
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HVORFOR NU DET? - Hvorfor står vi op under gudstjenesten?
Ved gudstjenesten i Vadum Kirke står
vi op under de tre bibellæsninger,
mens vi synger trosbekendelsen, ved
dåb, når indstiftelsesordene lyder,
ved velsignelsen og under den sidste
salme.
For at undgå forvirring bruger jeg
den korte bemærkning ”Vi vil rejse
os og . . . ”.
Grundlæggende rejser vi os op disse
gange for vise respekt for de læste
tekster og for med sin krop at vise, at
man er modtagende.
Når vi står op under sidste salme er
det fordi, det giver en bedre sang,
når man står op.

Under en forsøgsordning for
år tilbage stod vi op under alle
salmerne og sad ned under
læsningerne. Det var der dog ikke
opbakning til.
Der er dog forskel i de kirkelige
traditioner. En svensk, finsk og
engelsk kirkegænger vil sidde ned
under læsningerne fra Det gamle
Testamente og epistlen, men stå
op under evangelielæsningen i
forbindelse med prædikenen.
Tidligere – og det kan jeg huske fra
min barndom – rejste menigheden
sig også op, når præsten gik på
prædikestolen. Det gør man vist
heldigvis ikke længere nogen steder.

Når jeg læser de bibelske
tekster vender jeg ansigtet
mod menigheden. Dette for
at understrege, at jeg på Guds
vegne videregiver ordene ved
gudstjenesten.
Når jeg beder de forskellige bønner/
kollekter vender jeg ansigtet mod
alteret. På denne måde understreges
det, at bønnen er menighedens bøn
til Gud.
Når gudstjenesten begynder og
præludiet bliver spillet rejser jeg mig
fra en stol ved døbefonten.
Jeg prøver at gå værdigt hen til
alteret.
Dog går jeg ikke lige ind foran
alteret. Jeg ønsker ikke bare at
komme ind fra sidelinjen. Jeg går
hen til alterskranken for at nærme
mig alteret for fra. Jeg står stille
ganske kort tid. Fokuserer på
udskæringen af en engel – laver lige
den aftale med den, at han/hun vil
passe godt på mig også ved denne
gudstjeneste.
Med kroppen viser vi ofte, hvordan
vi har det og hvad vi ønsker.
Sådan også ved gudstjenesterne.
Jens Chr.
Sognepræsten
Ditte på 7 år
siger om julen: ” Vi fejrer jul.
Fordi Jesus er født den dag.
Eller også har han fødselsdag.”
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KIRKELIGE HANDLINGER
Døbte

Viede

16. april Vivien Norman Recaplaza

2. september Rikke og
Rasmus Birkemose Rønnow

19. august Ellinor Rude
Nellemann Andersen
12. august Tina og
Dennis Langgaard Larsen

9. september Marie og Jonas
Bjerg-Holland

Daniel på 8 år siger om Jesus: ”
Jesus havde en lillesøster, der hed
Eva. Hun spiste meget frugt.”

Sune på 8 år siger om Jesus:
” Jesus kunne gå på vandet, fordi
han ikke vejede så meget.”

23. september Magnus Lundgard
Mortensen
28. oktober Matthew Purkær

26. august Tina Bech og
Kim Skøtt Rathleff
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KIRKELIGE HANDLINGER
Døde – begravede - bisatte

2. september Elly Bundgaard Johannesen
17. september Lene Marie Dahl Madsen
2. oktober Britta Vestergaard Pedersen
13. oktober Esther Emilie Larsen
13. oktober Egon Dahl Hansen
17. oktober Flemming Jensen
30. oktober Peder Johansen Bertelsen
1. november Anna Marie Larsen
2. november Jens Frantsen

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. 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. 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

FDF Vadum
FDF Vadum
Kernen
i FDF
er fællesskabet,
for
Kernen
i FDF
er fællesskabet,
både for både
børn og

børn og

FDF
fællesskabet,
både
for børn og
voksne.
Det Det
at lege,
hygge,ihygge,
grine er
oggrine
tale sammen,
voksne.
atKernen
lege,
og tale
sammen,
voksne.
Det uanset
at lege,baggrund,
hygge, grine og tale sammen,
og at blive mødt med
respekt

og at blive mødt med respekt uanset baggrund,

ogtror
at blive
mødt med irespekt
uanset baggrund,
alder eller evner. Vi
på potentialet
hvert enkelt

alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt

eller
på potentialet
menneske, og det alder
præger
denevner.
måde,Vi
vi tror
er sammen
på. i hvert enkelt

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

Så nåede vi december. FDF har lige afholdt vores julestue
Så nåede
vi december.
lige afholdt
vores
som
vi, i skrivende
stund,
håber
vilFDF
blivehar
velbesøgt.
Ogvores
nu julestue
Så nåede
vi december.
FDF
har
lige
afholdt
julestue
som
vi,
i
skrivende
stund,
håber
vil
blive
velbesøgt.
Og nu
er vi i FDF ved at nå sæsonafslutning inden juleferien og
som vi, i skrivende
håber vil bliveinden
velbesøgt.
i FDFjulehygge
vedstund,
at nåinden
sæsonafslutning
juleferienOg
og nu
glæder os tileratvilave
da.
er vi i FDF
ved os
at til
nåatsæsonafslutning
glæder
lave julehygge indeninden
da. juleferien og
Vi starter op igen mandag d.8 Januar og glæder os til at vi i
glæder os
til
at lave
julehygge
inden
da.og glæder
Vi starter
op igen
mandag d.8
Januar
os til at vi i
Januar holder
overnatning
i kredshuset
med
udflugt
til
holder overnatning
i kredshuset
med
til
kirkend.8
så viJanuar
glæder og
os til
der udflugt
Vi starterJanuar
op igen
mandag
glæder
os til
at vi i
kirken
så vipå
glæder
igen kommer
”fdf’ere
loftetos til der
Januar holder overnatning i kredshuset
med udflugt til
i kirken” igen kommer ”fdf’ere på loftet
kirken
så vi glæder os til der
i kirken”
Mødetid for alle
klasser er
mandage
kl. 18.00
- 19.30
igen
kommer

”fdf’ere på loftet

Mødetider for alle klasser er stadig
Kontakt ivia
vores facebookside "fdf Vadum"
kirken”
for alle
klasser er stadig
mandage
kl.Mødetider
18.00
– 19.30
eller Rasmus
Christensen
tlf 28 40 12 13
mandage
kl. 18.00 – 19.30
efter kl. 16
på hverdage
Kontakt Rasmus ved spørgsmål på 28401213 efter 16.00
Kontakt Rasmus ved spørgsmål på 28401213 efter 16.00

Mødetider for alle klasser er stadig
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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.

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

Lørdagsdåb
Lørdagsdåb er mulig flg. datoer
27. januar – 24. marts – 2. juni 11. august - 29. september
Hver gang kl. 11
Andre lørdage kan også komme
på tale.

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.
Nærmere oplysninger:
Nina Kristensen tlf. 51 92 60 20

Legestue for 2 – 3 årige
Torsdag den 14.12 kl. 9.30
Julegudstjeneste i Sognegården
Torsdag den 11.1 kl. 9.30
Legestue
Torsdag den 15.2 kl. 9.30
Legestue
Datoerne for kirkemusikalsk
legestue kommer senere.

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.

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
Graver og kirketjener:
Ole Sørensen . . . . . . . . . . . 2146 7244
Træffes tirsdag-fredag kl. 9.00-10.00
Kasserer
Karen Lunde . . . . . . . . . . . . 9827 1837
Kirkeværge
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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
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