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Konfirmander gav en fantastisk
gospelkoncert

Dagplejebørnene pynter
våenhuset til høstgudstjeneste

Piger fra 4. klasse sang til
familiegudstjeneste

FRYGT IKKE!
Mon ikke vi alle har prøvet at få
en barnehånd i vore hænder som
udtryk for, at barnet er lidt beklemt
ved situationen. Og måske har du
også sagt, at du skal da ikke være
bange.
Men er man bange hjælper ordene
måske ikke.
Da er det din store varme hånd, der
giver tryghed hos barnet.
Vi er nu begyndt adventstiden.
En tid med mørke og måske også
kulde – ja måske sne. Vores tradition
hjælper os med at tænde lys, tænke
i gaveønsker og forberede den store
familiære juletid.
Måske får vi slet ikke tid til at
bekymre os. Slet ikke tid til at frygte
noget som helst.
Vi magter kun at etablere en
stresszone omkring os. For der er så
meget vi skal nå, synes vi selv.
Hyrderne, der er fortalt om i
juleevangeliet, lå derude på marken
i mørket og helt uden for byens liv.
Fårene sov. De fleste af hyrderne var
også faldet i søvn – kun bålets stille
flammer skabte lidt lys og varme.
Midt i deres hendøsende liv
kommer der en engel og med klar
røst, siger den Frygt ikke! I dag er
der født jer en frelser – Han er
Kristus, Herren.
Hyrderne var i bund og grund ikke
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bange mennesker. De var ikke
stressede Alligevel bliver de mødt
med en Guds stemme – Frygt ikke!
Hyrderne rejste sig ikke og sagde til
englen ”Hvad bilder du dig ind? Vi
er da slet ikke bange. Hvorfor siger
du så til os, at vi ikke skal frygte?
Med englens stemme kom der et
klarhedens lys over deres liv på den
mørke mark uden for det pulserende
liv i byen.
Ordene satte dem ind i en ny
sammenhæng, en ny relation.
De oplevede, at de ikke kun var der
på marken. De blev tiltalt af Gud.
Ja de kunne ikke bare sige NÅH til
englens stemme.
De forlod marken og gik til
Betlehem for at se det lille
Gudsbarn, Jesus.
Vi kan tænke – ja sådan var det
dengang for mange år siden.
MEN fortællingen er også fortællingen om os. Vi er som hyrderne.
Også vi skal her i adventstiden høre
ordene FRYGT IKKE.
Også vi skal rejse os fra vores
daglige liv og billedligt gå til stalden
i Betlehem.
Her møder vi den Guds kærlighed
og nærhed, der gør, vi ikke behøver
være bundet til noget i livet, der
kan gøre os stressede, pressede eller
gøre os bange.

Lad os fejre adventstiden og også
juletiden – også med gaver og
familiemåltider – men med den
klare livstydning, at vi ikke har
noget at frygte. Gud er blevet
menneske, og Jesus Kristus er som
Guds søn altid hos os.
Så hør dem da endnu en gang,
de løfterige ord,
som himlens høje engle sang
om julefred på jord.
Vær stille bange sind,
og læg dig kolde vind,
mens Gud med barnehånd bevæger
verden.
Lars Busk Sørensen 2004
Nr. 819 i 100Salmer
Jeg ønsker alle i sognet en rigtig
glædelig advents- og juletid.
Jens Chr.
sognepræsten

Min tro med en uhelbredelig sygdom
Kirken betyder meget for mig. Jeg er
nemlig sikker på at kirken og min
tro er med til at give mig et positivt
livssyn. Jeg har sklerose og har haft
diagnosen i 37 år. Jeg er sikker på,
at min tro er medvirkende til, at jeg
kan se ud over min egen sygdom.
Jeg lever i nuet og elsker livet trods
min svære sygdom - har ofte været
i teater, koncerter og elsker det.
Men nu er det sjældent, jeg kan
det. Nu er det de små glæder i
livet, musikken samt min familie og
specielt mit barnebarn Isabell på
1 år. der glæder. Der bliver sendt
mange snap.
Min tro giver mig tryghed, og jeg er

meget glad for, at vores præst ofte
kommer hjem til mig i privaten,
hvor der bliver læst op af Biblen,
og vi synger salmer og snakker om
løst og fast. Det betyder alverden
for mig, da jeg ikke så ofte kommer
i kirken mere pga helbredet. Men
så er det godt at gudstjenesten kan
komme til mig.
Jeg tror, der er en mening med alt.
Jeg tror meningen med, jeg sidder i
kørestol er, at jeg skal hjælpe andre
med Ikke at pylre over noget, der
går over. Eks: ikke pylre over det
regner, men glæd dig over græsset
får vand.
Jeg bruger ordet Pyt meget, når

noget er uvæsentligt. Jeg tror, det
kan hjælpe os alle til en positiv
hverdag.
Min tro har hjulpet mig til at skrive
mange digte. Jeg tror og håber, de
kan hjælpe andre også.
Anerkendelse
Er lykkelig for efter foredrag i Vadum
Sognegård har de omkringboende
naboer fundet ud af, at jeg kan
meget mere, end de troede.
Jeg har mærket deres anerkendelse
og har nu fået et nyt liv.
Er ikke mere en stakkels handicappet i deres øjne.
Mit mål med foredraget er nået.
Ju huu.
PYT
Jeg er en perfektionist
og samtidig en æstetiker
der holder af at se på noget smukt
I min nuværende situation
må jeg ofte be` andre
flytte noget for mig
dog
når intet er som det skal være
så spørger jeg mig selv
om det er noget som kan ændres
hvis ikke
så siger jeg PYT
og undgår at tænke mere på det
for ovenover skyerne
skinner solen
Randi Bundgaard
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FRIVILLIG HjæLPER I MARTIN LUTHERSPILLET
Jeg har være frivillig i rollespillet for
konfirmander om Martin Luther i
flere år.
Spillet drejer sig om tiden før og
efter reformationen.
De første par år foregik det i
Vadum, og jeg var en af munkene
i Klosteret. De unge skulle prøve
at redde Luthers nøgle og kunne
forklare, hvad den betød – Gud er
stor, og Gud overvinder alt med sin
kærlighed.
Konfirmanderne skulle samarbejde
om at få nøglen hentet ned fra et træ
uden at røre jorden omkring dem.
Hvis de rørte jorden, fik de bind for
øjnene og skulle i kirken for at få
syndsforladelse.
Efter nogle år blev rollespillet
ændret, men tanken er stadig den
samme. Det handler om samarbejde
mellem konfirmander fra de
forskellige sogne og samarbejde
om de forskellige opgaver, der alle
har noget med Martin Luthers liv og
tanker at gøre.
De sidste år har vi været i Hammer
Bakker i området ved Sulsted Kirke
– et fantastisk sted at lave rollespil.
Konfirmanderne kommer fra
Hvorup/Nørre Uttrup, Sulsted,
Nørresundby, Lindholm, Ajstrup og
Vadum
Alle konfirmanderne er klædt ud
i mange forskellige dragter. Vi
frivillige får også farverige dragter,
der passer til den opgave, vi får
tildelt. Opgaverne er feks at være
herremænd, munke og djævel.
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Vi frivillige kommer ved 9 tiden og
får dragter og en kort information
om hvilken opgave, vi får tildelt, og
hvor vi skal placere os.
Det er rigtig sjovt at være med og
møde alle de unge mennesker.
Vi skal holde styr på dem, så de
kommer rundt til de rigtige poster i
den rigtige rækkefølge samt prøve
at holde styr på grupperne, så der
ikke bliver for lang en kø ved de
forskellige poster.
Højdepunktet for mig er,
når kirkeklokkerne kimer til
reformationen. Så skal
vi alle være i Sulsted
Kirke og høre Guds ord.
En skøn dag, som jeg
gerne deltager i næste
år igen.
Jeg er så glad, når jeg
kører hjem.
Karen Lunde
Medlem af Vadum
Menighedsråd
Dragter og kostumer
Det har været en god
oplevelse at være med
i spillet om Martin
Luther som frivillig.
At sy er min hobby.
Det har været dejligt
at være med til at
sy konfirmandernes
pilgrimsdragter. Et år
syede jeg 16 dragter
sammen med en anden.

Til næste spil skal jeg sy forskellige
hatte med mange små finesser på.
Det glæder jeg mig meget til. Det
bliver en spændende udfordring.
Har set de andre frivillige med flotte
hatte. Jeg vil gerne være med til
at dragterne og kostumerne bliver
flotte.
Grethe Bengtsen
Frivillig fra Vadum

BØRN FRA DAGPLEjEN PYNTEDE KIRKEN
Fredag formiddag før høstgudstjenesten havde dagplejen fået til opgave
at pynte våbenhuset med frugt, grønt
og blomster.
Dagplejebørn med deres dagplejere
ankom forventningsfulde til kirken.
Nogle af børnene har flere gange
været i kirke og hørt kirkeklokkerne
ringe. Det var som om, det var det
vigtigste for et par stykker. Børnene
spurgte pænt Ole (graveren), om han
kunne få klokkerne til at sige:” Ding
dong”, hvortil Ole svarede: ”Skal vi
se, om vi kan hjælpes ad”? Jublen
ville ingen ende tage, da Ole fandt
fjernbetjeningen frem, og børnene
fik lov til at trykke på knappen, så
klokkerne bimlede og bamlede.
Herefter blev våbenhuset fint

dekoreret med frugter, grøntsager og
blomster. Noget var medbragt, andet
var noget, Ole havde skaffet til os.
Alt havde dejlige farver, dufte, smag
og former, som blev udforsket og
smagt på. Så har man undret sig over
de mange bidmærker i udstillingen,
kan vi blot sige, at det var en hilsen
fra dagplejen.
Inde i kirken kunne vi høre musik,
og nogle af børnene skulle da
også lige ind for at se, hvor det
kom fra. Det var Hanne, som sad
og øvede sig til babysalmesang.
Og da børnene kender Hanne fra
Kirkemusikalsk Legestue, skulle de
da også lige have en lille snak med
hende.

Alt i alt var det en hyggelig
formiddag, som børnene stadig
snakker om.
Gitte Bech
Dagplejer og medlem af
menighedsrådet

5

ARRANGEMENTER OG GUDSTjENESTER
DECEMER

Torsdag den 5. kl. 19
Julekoncert med Lene Siel med to
døtre iVadum Kirke.
Måske er der billetter?
Fredag den 6. Kl. 10
Julegudstjeneste for flyvevåbnet.
Alle er meget velkommen
Fredag den 6. kl. 14
Gudstjeneste
Beboerne fra Solvang deltager.
Alle er meget velkommen
Søndag den 8. kl. 10
Gudstjeneste
Tirsdag den 10. kl. 18
Fællesspisning
Onsdag den 11. kl. 19
Menighedsrådsmøde
Fredag den 13. Kl. 10
Sognekaffe
Genbrugskonsulent Anette
Neidhardt fortæller
om, hvordan man sorterer sit affald
på den rigtige måde.
Fredag den 13. Kl. 15
bedsteforældre og
børnebørnsgudstjeneste
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Tirsdag den 24. – juleaften
kl. 10 – Solvang
kl. 11.15 – familiegudstjeneste i
Kirken
kl. 14 og kl. 15.30 – gudstjenester

Onsdag den 15. kl. 18
Fællesspisning

Onsdag den 25. kl. 10 – juledag
gudstjeneste

Onsdag den 22. kl. 19,30
Salmesang i Gjøl Kirke.
Tidl. Biskop Søren Lodberg Hvas
vælger og fortæller om salmerne.

Torsdag den 26. kl. 14
Sognets gudstjeneste på Solvang
Fredag den 27. kl. 10
sognekaffe
Søndag den 29. kl. 10
gudstjeneste
jANUAR

Onsdag den 1. kl. 16 – nytårsdag
Gudstjeneste
Søndag den 5. kl. 10
Gudstjeneste
Onsdag den 8. kl. 19
Menighedsrådsmøde

Søndag den 15. kl. 9
Gudstjeneste v. Karin Kristensen

Fredag den 10. kl. 10.
sognekaffe
Fredag den 10. kl. 17.
Gudstjeneste – fredagsfamilien
Efterfølgende spisning i Sognegården
Det koster 30 kr for voksne at være
med –
børn er gratis.

Søndag den 22. kl. 10
Gudstjeneste med tvillingedåb

Søndag den 12. kl. 10
Gudstjeneste med dåb

Søndag den 19. kl. 10
Gudstjeneste med dåb

Fredag den 24. kl. 10
sognekaffe
Søndag den 26. kl. 10
Gudstjeneste
FEBRUAR

Søndag den 2. kl. 10
Gudstjeneste
Tirsdag den 4. kl. 19.30
Salmesang i Biersted Kirke.
Biskop Henning Toft Bro vælger og
fortæller om salmerne
Fredag den 6. kl. 10
Sognekaffe
Søndag den 9. kl. 9
Gudstjeneste v. Kathrine Fischer
Onsdag den 12. kl. 19
Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 13. kl. 19.
Koncert med Voqualis i Vadum Kirke
Søndag den 16. kl. 10
Gudstjeneste

ARRANGEMENTER OG GUDSTjENESTER
Torsdag den 20. kl. 18
fællesspisning
Fredag den 21. kl. 10
Sognekaffe
Søndag den 23. kl. 10
Gudstjeneste
NY MEDARBEjDER I
SOGNEGÅRDEN
Menighedsrådet har fra den 1.12
ansat Mette Hedegaard Jensen som
ny medarbejder i Sognegården.
Mette har ansvaret for
arrangementerne og for rengøringen.
Det er altså igen muligt at bruge
Sognegården til mindesamvær efter
en begravelse/bisættelse.
Mette har tlf 23 84 80 20

MARTS

Søndag den 1. kl. 10
gudstjeneste

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 15. april kl. 19
Mamma Doch fortæller om sit liv
som jødisk læge i forskellige krige.

Søndag den 8. kl. 10
gudstjeneste

Tirsdag den 28. april
kl. 9.30 – 15.30
Højskoledag

FRA PRæSTEN
December er en dejlig måned – også
for præsten. Der er juleafslutninger
med dag-plejen, børnehaverne og
med skolens elever.
Den glæde disse gudstjenester
skaber i kirkerummet, er ren nydelse
for mig.
Jeg vil her gøre opmærksom
på bedsteforældre/børnebørns
gudstjenesten fredag den 13.
december kl. 15. Tanken er at
børnebørn under skolealderen
sammen med deres bedsteforældre
er med til en gudstjeneste i Kirken. Ud over at synge og høre
julefortællingen er der også en tur
rundt i kirkerummet, hvor man skal
finde forskellige ting.
Med sine bedsteforældre i hånden
er det en fantastisk oplevelse
for børnene – og jeg ved, det
også er den gode oplevelse for
bedsteforældrene.

minikonfirmandundervisningen.
Tilbuddet begynder den 16. januar
efter skoletid.

Minikonfirmander
Om ikke så længe får forældre
til elever i 3. klasse en hilsen
fra mig gennem skolen/Aula om
muligheden for at være med til

Trosbekendelsen ved gudstjenesten
I en periode har vi sagt trosbekendelsen. Menighedsrådet har på
sit sidste møde besluttet, at vi for
eftertiden synger trosbekendelsen.
Der er ikke en entydig holdning
til enten at synge eller sige den. Vi
tolker dog, at der er overvejende
stemning for at synge den. Selv
synes jeg også bedste om at
synge den. Jeg oplever den fælles
trosbekendelse får mere fylde og
dermed også dybde, når den synges.
NYE SALMER
Menighedsrådet har besluttet at
indkøbe 30 eks af salmebogstillægget ”100 Salmer” fra 2016.
Hermed ønsker vi at gøre brug af
Disse salmer ved gudstjenesterne.
Dog vil der højest være en af disse
ved en gudstjeneste. Der er fortsat
et stort og forståeligt ønske om
også at synge de gode og kendte
kernesalmer.
Jens Chr.
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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
Hver onsdag i de lige uger 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 Grethe
Bengtsen tlf 20 91 46 95 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
Der kan være lørdagsdåb flg.
lørdage, den 25. januar –
den 28. marts – den 30. maj.
Andre lørdage kan også 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.

Anne Sophie på 6 år siger,
at der findes 2 slags engle:
Almindelige engle og skytsengle.
Skytsengle er skudt ud af kanoner.
Dem er der lidt mere fart på.
Og så er de ofte lidt mere
stive i håret.

LEGESTUE FOR 2 – 3 ÅRIGE
I Sognegården
Tidspunkter fremgår af kirkens
hjemmeside vadumkirke.dk

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

Kristine på 9 år fortæller om
præsten. Præsten klæder sig ofte
i Adams pragt. Han læser fra
Bibelen og synger:
” Ære være Gud i øjet”.”

TILBUD TIL BØRN OG BØRNEFAMILIER I VADUM
Tilbud til børn og børnefamilier i
Vadum Kirke og Sognegård
Facebookgruppen ”Børn i Vadum
Kirke”
I Vadum har vi en Facebook-gruppe,
der hedder ”Børn i Vadum Kirke”.
Her kan børnefamilie få oplysninger
om kommende arrangementer for
børn eller forældre, som afholdes
i Sognegården eller i Kirken.
Dette kan f.eks. være familie-/
børnegudstjeneste, Fredagsfamilie
eller andre arrangementer for
børn i forbindelse med Kirken og
Sognegården. Alle som har lyst til at
holde sig orienteret er velkomne i
Facebookgruppen.

Fredagsfamilien
Fredagsfamilien er et tilbud til
børnefamilier, som mødes 3-4
gange halvårligt i Vadum Sognegård
(Ellehammersvej 61) sammen med
sognepræst Jens Chr. Meldgaard. Vi
leger og spiser sammen, og ofte er
der et indslag med musik, sanglege,
kreative aktiviteter, lystænding mm.
Alle hjælper til med madlavning,
bordopstilling og oprydning. Vi
starter altid kl. 17.
Der er tilmelding fra gang til
gang, så der er mulighed for at
deltage de gange/fredage, som
kalenderen tillader. Tidspunkt for
næste fredagsfamilie bliver slået
op i Facebookgruppen ”Børn i
Vadum Kirke” og tilmelding
sker senest dagen før enten

under Facebookopslaget eller til
sognepræsten på mail: jcme@
km.dk. Det koster 30 kr. pr. voksen
– Børn er gratis.
Emil 8 år: Det er sjovt at være til
fredagsfamilie, fordi vi får scooterne
frem – og vi får is
Andre tilbud til børnene
Hvert halve år er der mulighed
for at sognets yngste kan deltage
i babysalmesang – yderligere
information om dette vil blive
lagt ud i ”Børn i Vadum Kirke”.
Derudover er der kirkemusikalsk
legestue for dagplejerne.
Lise Ravn Bøgel Østergaard
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KIRKELIGE HANDLINGER
DØBTE

31. 8.
31. 8.
1. 9.
14. 9.
15. 9.

6. 10.

Milas Højstrup Hilfling
Wilhelm Mathias Schjøtt
Ekstrøm Jervild
Hanne-Marie Thøgersen
Milan Skøtt Rathleff
Arthur Leegaard Knudsen

Samuel Peter Urhøj
Nørgaard

19. 10. Mace Verwohlt Randa
Ovesen
2. 11. Frida Bundgaard Jørgensen
2.11. Lilly Gregersen

VIEDE

BEGRAVEDE – BISATTE

5. 10.

16. 7.
13. 8.
14. 8.
17. 8.
13. 10.
28. 10.
30. 10.
31. 10.

9. 11.

Ruth Christiansen
Martha Bach Andreasen
Eva Dahl Olesen
Grete Rosenstrøm
Oda Michaelsen
Børge Egon Hansen
Erik Jensen
Jonna Svendsen

31. 8.

Angelina Rumenova
Haralampieva Madsen og
Tobias Tue Holmgaard
Haralampiev Madsen
Lise Ehlert Aamold og
Vegard Ehlert Aamold
Karoline Holm Dalsgaard
Thomsen og
Jakob Holm Dalsgaard
Thomsen

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

åde, vi er sammen på.

voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen,

Vadum FDF.

og at blive mødt med respekt uanset baggrund,

FDF VADUM
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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

Den skaldede Pædagog sang
med børnehavebørnene

konfirmanderne sang gospel,
så kirken rystede!

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
Kirkesanger
Helle Øbro . . . . . . . . . . . . .5120 6420
Organist
Bo Møller . . . . . . . . . . . . . .9827 2144

lækker menu ved
Den internationale Aften

konfirmanderne kravler på trapper
i ”Spillet om Martin Luther”

Brug af sognegården
Mette Hedegaard Jensen . . .2384 8020
Kirkebladsudvalg

Gitte Bech, gsbech@privat.dk og

Jens Chr. Meldgaard, jcme@km.dk
ansvarshavende red.
Stof til næste kirkeblad skal afleveres
senest 1. feruar 2020

