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Konfirmander arbejder med biblen

Konfirmander gør klar
til besøg af ældre i sognet
Konfirmander på besøg i Domkirken

TIL EFTERTANKE
Hvad er det,
der gør jul til noget særligt?
Sådan lyder titlen på den sang,
der vandt DR`s konkurrence om
at skrive Danmarks nye julesang i
2015.
Den bliver stadig sunget i mange
sammenhænge.
Sangen har som omkvæd
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
Andet vers nævner mange juleord
– læssevis af gaver, neonlys,
overfyldte maver, våbenhvile i
familien, er stjernen pynt?
Vers et og tre har et fint ordspil om
hvad de gør jul til noget særligt?
Er stuen lys og hjertet varmt og
kærligt?
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Har du flettet ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i dig og
mig?
Har du mon ladet stjernen vise vej?
Jeg vil opfordre dig til at lytte til
sangen – på Youtube.dk
Jeg tænker ikke, sangen fortrænger
de mange juleaktiviteter, der er i
spil.
Sangen sætter den travle tid med de
mange gøremål i relation til julens
centrale budskab – ikke kun et lille
barn i krybben – Jesusbarnet. Men
det lille barn er så meget mer!
Julens budskab er ikke kun et lille
barn – det er så meget mer – det er
Guds søn, Jesus Kristus.

Han er det lys, der giver liv, mod og
håb også for det stressede, pressede,
modløse menneske.
Med julen fejrer vi, at Gud blev og
er menneske som os.
Med Jesus som sandt menneske og
sand Gud er Gud hos os i alle livets
faser.
Det var ikke et barn som de andre,
der blev født under himlen den nat.
Det var Gud selv,
der nu ville vandre
for at finde på jorden sin skat.
I den usleste mand og kvinde
så han perlen så koseligt skinne,
dengang Gud selv blev menneskets
lys.
Johannes Johansen 1977
Den danske Salmebog nr. 98 vers 3
Jens Chr. Meldgaard

FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådet har mistet to
medlemmer
To gange her i sommer har vi fået
den triste besked om, at et af vores
medlemmer er døde.
Den 31/7-18 døde Marianne
Engberg efter kort tids sygdom.
Marianne nåede at være med i
rådet knap to år, hvor hun bl.a.
var med i gudstjenesteudvalget og
aktivitetsudvalget.
Den 25/8-18 døde Christian Lichon
Clausen ligeledes efter kort tids
sygdom. Christian var formand i
den forrige periode, hvor han lagde
et stort arbejde i projekteringen af
vores nye P-plads og dige.
Nuværende periode fungerede han
som næstformand.
De vil begge blive savnet i vores
arbejde i menighedsrådet.
Æret være deres minde.

Ny alterkalk i Kirken
Den gamle meget smukt dekorerede
alterkalk knækkede over. Det ville
være meget kostbart at reparere
kalken.
Menighedsrådet har derfor købt en
ny alterkalk. På billedet kan det ses,
at der var flere muligheder at vælge
imellem.

Kirsten Christensen
Formand for menighedsrådet

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
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BØRN OG KIRKE I VADUM
I Vadum er der en hel del tilbud fra
kirken til børn og børnefamilier.
Noget vi som familie har gjort godt
brug af gennem årene.
Vi har deltaget i babysalmesang,
børne- og familiegudstjenester,
sæsonarrangementer og
fredagsfamilien.
Babysalmesang er en hyggestund i
kirkerummet for forældre og barn.
Der synges og lyttes og opleves.
Børne- og familiegudstjenesterne
er gudstjenester på børnenes
præmisser. En af de gentagne
indslag er en lille opdagelsesrejse
eller skattejagt om man vil rundt
i kirkerummet. Denne gerne med
relation til årstiden, højtiden eller
tekstlæsninger.
Sæsonarrangementer kan være
ved juletid eller påsketid, hvor der
med fokus på sæsonen foregår et
arrangement i børnehøjde.
Fredagsfamilien er et
tilbagevendende arrangement, hvor
børnefamilier mødes i Sognegården
til leg, sang og spisning. Ofte
uddelegeres der ansvarsområder
såsom indkøb, madlavning
underholdning m.m. Et arrangement
vi i vores familie gerne kommer til.
Jeg synes personligt, at denne
kobling med kirken i børnenes
yngre år er guld værd, og min
fornemmelse er, at der blandt de
børn, som nu efterhånden har
deltaget gennem en hel del år, er
en vis forståelse for det at deltage
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i en kirkelig sammenhæng. Der er
opstået en form for tilhørsforhold
til denne måde at være sammen på
som familie og som familier med
hinanden. Det bliver spændende
at følge de familier og børn
fremadrettet, og der er altid plads til
flere.
Rikke Bay
Medlem af menighedsrådet

Legestue for 2 – 3 årige
Flg arrangementer er i Sognegården
torsdage kl. 9.30
Den 13.12- legestue
Den 10.1 – legestue
Den 17.1 – kirkemusikalsk legestue
Den 24.1 – kirkemusikalsk legestue
Den 14.2 – legestue
Den 21.2 – kirkemusikalsk legestue
Den 28.2 – kirkemusikalsk legestue
Den 7.3 - legestue

KONFIRMANDERNE FORTÆLLER
Der er tradition for, at der er to hold
konfirmander her i sognet. Også i år
er 27 konfirmander på to hold.
Hvert hold møder hver anden
onsdag. Ud over disse timer fra kl.
8 – 10 er vi sammen hele og halve
dage.
I slutningen af november var vi på
konfirmandweekend på Vesterbølle
Efterskole.

• Det er sjovt, for man får en 		
hel masse ud af det, og det er 		
hyggeligt

Jeg kunne fortælle i lang tid om de
dejlige konfirmander og de gode
oplevelser, jeg har sammen med
dem. Det vil jeg ikke.
I stedet kommer her nogle
bemærkninger fra dem om det at
være konfirmand
• Jeg synes, det er virkeligt sjovt.
Vi må selv bestemme, hvem vi
skal arbejde sammen med

• Det er hyggeligt at være i kirke
med ens venner

• Jeg synes godt, vi kunne få en lille
pause
• Det er godt med nadver

• Det er spændende, når man 		
tænker på, at vi snart skal 		
konfirmeres
• Det er lidt træls, når man hele 		
tiden skal synge

• Det er godt, at man skal synge
• Vi lærer mere om kristendommen
• Jeg synes undervisningen er god,
men kan godt blive træt

Af større arrangementer har
konfirmanderne være med på et
konfi-event i Vodskov sammen med
omkring 250 andre konfirmander fra
provstiet.
Et rollespil om Martin Luther
samlede også omkring 250
konfirmander fra nabosognene.
De har været med på en
”pilgrimsvandring” langs banestien
til Nørresundby Vandskicenter.
Sammen med konfirmander fra
Vadum Kirkecenter har de oplevet
Klaus Laursen fortælle hele
Markusevangeliet. I deres grupper fra
undervisningen har konfirmanderne
besøgt ældre her i sognet. Et besøg
der bliver gengældt. De ældre
er blevet inviteret til at deltage i
konfirmandundervisningen.
Tak, kære konfirmander.
I udstråler, der er håb – også for
kirkens fremtid!
Jens Chr.
sognepræsten

• Det er meget hyggeligt at være på
udflugter
• Det er kedeligt i Kirken
• Når vi er med på forskellige 		
arrangementer, lærer vi mange
nye mennesker at kende
• Det er dårligt, at vi skal i kirke så
mange gange (10 gange)

Anna på 8 år siger:
” Ældreomsorg er noget, de
gamle må vænne sig til, hvad
enten de kan li det eller ej”
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ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER
december

Lørdag den 1. kl. 11
Lørdagsdåb
Søndag den 2. kl. 10
Gudstjeneste – 1. søndag i advent
Vadumkoret medvirker
Onsdag den 5. kl. 19
Julekoncert med Kurt Ravn
Alle billetter er desværre solgt
Torsdag den 6. kl. 19
Kristen tro og hverdagslivet
Drøftelse i Sognegården i
samarbejde med
Vadum Kirkecenter
Fredag den 7. kl. 14
Julegudstjeneste i Kirken.
Beboerne fra Solvang deltager.
Bussen kører fra Solvang kl. 13.30.
Alle kan også være med her.
Efterfølgende kaffe på Solvang
Søndag den 9. kl. 10
Gudstjeneste
Tirsdag den 11. kl. 18
Fællesspisning
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bedsteforældre
og børnebørn
søndag den 16. kl. 10
Gudstjeneste
søndag den 23. kl. 10
Gudstjeneste
Mandag den 24. juleaften
Kl. 10 gudstjeneste Solvang
Kl. 11.15 familiegudstjeneste i
Kirken.
Kl. 14 og 15.30 julegudstjeneste
Kirketaxa kan bestilles til
gudstjenesten kl. 14

Kl. 17 Fredagsfamilien
Vi begynder med gudstjeneste i
Kirken.
Efterfølgende spisning i
Sognegården.
Det koster 30 kr for voksne at være
med
Søndag den 13. kl. 10
Gudstjeneste
Onsdag den 16. kl. 18
Fællesspisning
Lørdag den 19. kl. 11
lørdagsdåb

Tirsdag den 25. kl. 10
Gudstjeneste

Søndag den 20. kl. 10
Gudstjeneste

Onsdag den 26. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang

Torsdag den 24. kl. 19.30
Salmesang i Vadum Kirke
Vi synger salmer i jazz-rytmer
Bo Møller med musikere medvirker

Fredag den 28. kl. 10 – 11
Sognekaffe
JANUAR

Tirsdag den 1. kl. 16
Nytårsgudstjeneste

Onsdag den 12. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Søndag den 6. kl. 9
Gudstjeneste v/sognepræst Lise
Therkildsen

Torsdag den 13. kl. 9.30
Legestue

Onsdag den 9. kl. 18.30
menighedsrådsmøde

Fredag den 14. kl. 10 – 11
Sognekaffe
Kl. 14.30 julegudstjeneste for

Fredag den 11. kl. 10 – 11
Sognekaffe

Fredag den 25. kl. 10 – 11
Sognekaffe
Kl. 14 gudstjeneste på Solvang
Lørdag den 26. kl. 11.30
Lørdagsdåb
Søndag den 27. kl. 9
Gudstjeneste v/sognepræst Karin
Kristensen
Hans Anton på 7 år siger;
” Ældreomsorg er at dele sine
sorger med de ældre,”

ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER
FEBRUAR

Søndag den 3. kl. 10
Gudstjeneste
Fredag den 8. kl. 10 – 11
Sognekaffe
Kl. 17 Fredagsfamilien
Søndag den 10. kl. 10
Gudstjeneste
Tirsdag den 12. kl. 18
Fællesspisning
Onsdag den 13. kl. 19.30
Salmesang i Biersted Kirke.
Vi synger klassisk
Organist Morten Ahti Lyng og
kirkesanger
Morten Andersen Krogh.
Kl. 18.30 Menighedsrådsmøde
Fredag den 15. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang

MARTS

Søndag den 3. kl. 10
Gudstjeneste – fastelavn
Vadumkoret medvirker
Torsdag den 7. marts kl. 19
Sogneaften
Børn/unge og angst v.
Psykolog Amalie Dalgaard Nielsen
Det koster 30 kr at være med.
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.

Søndag den 17. k. 10
Gudstjeneste
Søndag den 24. kl. 10
Gudstjeneste
Pernille på 7 år siger:
” På hospitalet er der fyldt op
med gamle mennesker. De er
stuvet sammen. De har ofte
brækket leddene og vredet
halsen om på lårene.”

Privat legestue
Hver onsdag kl. 10 - 12 er
der legestue i Sognegården,
Ellehammersvej 61.
Michelle Mortensen tlf 20 94 88 55
kan fortælle om legestuen.

FÆLLESSPISNING I
SOGNEGÅRDEN kl. 18
Bindende tilmelding til Birgith
Donskov tlf 23 43 92 85 eller
Jytte Frederiksen tlf 98 27 22 04
Lørdagsdåb
19. januar – 16. marts – 25. maj
Andre lørdage kan også komme
på tale.

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
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.
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PRÆSTENTATION AF MEDARBEJDERE
De seneste to kirkeblade er
medarbejderne ved Kirken blevet
præsenteret.
Her præsenterer vi de to
medarbejdere, der har deres arbejde
i Sognegården.
Ester Johansen
Ester er kaffedamen i Sognegården.
Ved alle arrangementer – som
sogneaftenerne, mindesamvær,
spisning efter gudstjenester sørger
hun for serveringen.
Ved sogneaftenerne serverer hun de
dejlige rullepølsemadder. Det kan
være svært at beregne, hvor mange
der kommer.
Men indtil nu har Ester altid formået,
at der var madder nok.
Ved mindesamvær dækker Ester
bordene og sørger for den servering,
der ønskes.
Også oprydningen med opvask
klarer Ester.
Når børnehaverne har været til
julegudstjeneste i Kirken, er der
servering i Sognegården. Også her
klarer Ester at
Der er godt brød med sundt frugt.
Ved alle arrangementerne er der
frivillige fra sognet, der hjælper til
med det praktiske.
Ester har klaret ovennævnte opgaver
siden 1. september 2008.
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Hans Borggren
Hans er Sognegårdens ”Alt mulig
mand”.
Ved arrangementer klarer Hans
bordopstillingerne og sørger for at
stille borde og stole på plads efter
arrangementet.
Ved mindesammenkomsterne
hjæper Hans med at dække bord og
også ofte med serveringen.
Hans sørger også for indkøb af
toiletpapir, servietter og lignende til
Sognegården.
Når Sognegården skal lånes eller
lejes ud, herunder aftale om

mindesammenkomst, skal der ringes
til Hans.
Her aftales de praktiske forhold.
I det hele taget sørger Hans for, at
Sognegåden fungerer.
Der er rigtig mange aktiviteter i løbet
af en uge.
Hans har klaret opgaven siden 2012.
Der er et fint samarbejde mellem
Ester og Hans omkring de forskellige
opgaver i Sognegården.
Og som Ester siger ”Det er en stor
hjælp, så vi kan blive færdige”.
Jens Chr.

FRA PRÆSTEN
JULETID ER HØJTID
Det er så godt at være præst også i
december – julemåneden.
At der er flere gudstjenester er ikke
belastende – det er opløftende.
Her vil jeg især nævne flg. to
gudstjenester
Julegudstjenesten for Solvang den 7.
december kl. 14
Normalt holdes gudstjenesterne
for beboerne på Solvang i
aktivitetslokalerne på Solvang.
I december er denne gudstjeneste i
Kirken.
Som ved de almindelige månedlige
gudstjenester på Solvang er alle
meget velkommen til at være med
også denne gang.
Derfor stor opfordring til at være
med.
Kan man ikke selv komme til kirken,
kan man være på Solvang kl. 13.30
og tage med bussen til kirken.
Efterfølgende er der kaffe på
Solvang.

Camilla på 6 år siger:
” På plejehjemmet sidder
tænderne løse. Alle tager tænderne ud om aftenen og lægger dem
på plads om morgenen.
Og så er der morgenbøn
bagefter.”

Bedsteforældre-julegudstjeneste
fredag den 14. december kl. 14.30
Denne gudstjeneste opfordrer jeg
bedsteforældre til at tage deres
børnebørn med til gudstjenesten i
Kirken.
Alle er selvfølgelig velkommen.
Aldersmæssigt forestiller jeg mig
gudstjenesten tilrettelagt for børn
under skolealderen.
Sidste år havde vi denne
gudstjeneste for første gang. Det var
så rørende en oplevelse at se børn
og bedsteforældre tage hinanden i
hånden og gå på opdagelse i kirken.
Minikonfirmander – 3. klasse
Et forløb, der officielt hedder
børnekonfirmander, begynder lige
efter juleferien – torsdag den 10.
januar.
Børnene i 3. klasse får gennem
skolen en invitation.
Forløbet varer frem til påsken.

Ikke alt kan lade sig gøre – men vi
kan drøfte alt – småt som stort!
Du må vide, jeg bliver så glad, når
nogen fortæller også det, der ikke er
i orden.
Gode juleønsker og godt nytår
I år får vi alle vore børn, svigerbørn
og 7 børnebørn hjem. Det glæder vi
os så meget til. Det kan hvert andet
går lade sig gøre, at hele familien
samles hos os.
Lisbeth og jeg ønsker jer alle en
glædelig og velsignet jul. Gode
ønsker for samvær i familien.
Med stor tak for dejligt samvær og
støtte i 2018 ønsker jeg jer alle i
sognet et rigtigt godt nytår.
Tak til alle i sognet!
Jens Chr.

Har du gode forslag og/eller ønsker
Selv om vi har en del tilbud i Kirken
og i Sognegården, kunne det fint
tænkes, at en eller anden sidder
med et bestemt ønske. Jeg er så
interesseret i at høre, hvad der
kunne være af ønsker?
Ring endelig!
Inviter mig også gerne på en kop
kaffe, så kan vi drøfte ønsker og
behov. Er der også noget, du ikke
synes er i orden, hører jeg det også
gerne.
Jeg vil meget hellere du fortæller det
til mig, end du siger det til din nabo.
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KIRKELIGE HANDLINGER
DØBTE

VIEDE

BEGRAVEDE – BISATTE

25. aug.
Mille Aaby Bast
25. aug.
David Kristian Lanng Reinholt
1. sep.
Freja Hald Andersen
8. sep.
Naja Vig Larsen
30. sep.
Mikael Steen Thomsen
27. okt.
Clara Exner Breuner
4. nov.
Tobias Lindholm Sølvkjær

25. aug.
Tina Aaby Bast
og Laust Bast Andersen
25. aug.
Louise Udholm Mølgaard og
Dann Rene Pedersen
13. okt.
Anne Arboe-Vestergaard
og Kristian Brix Arboe-Vestergaard
20. okt.
Mia Solholdt Godthaab Brath og
Rasmus Brath Christensen

14. aug. Yelva Olsen
23. aug. Heine Jespersen Zacho
25. aug. Christian Lichon Clausen
28. aug. Inger Katrine Larsen
12. sep. Jørn Sørensen
15. sep. Jørgen Corvenius
18. sep. Kirsten Solveig Juel Jensen
25. sep. Anna Kirstine Jensen
1. nov. Willy Kristensen
9. nov. Ole Sand Sørensen
10. nov. Martha Skov Nielsen
11. nov. Ellen Margrete Kirkegaard
15. nov. Karen Margrethe Frederiksen

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

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

FDF Vadum

FDF VADUM
Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og
voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen,
og at blive mødt med respekt uanset baggrund,

FDF Vadum

alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt
FDF Vadum

menneske, og det præger den måde, vi er sammen på.
Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn
ogDet at lege, hygge, grine og tale sammen,
voksne.
og at blive mødt med respekt uanset baggrund,

voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen,
alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt

Vadum
FDF er nu ved at nå til enden af vores
og at blive mødt med respekt uanset baggrund,
efterårs
sæson og har i bedste stil
fejret
det med
alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert
enkelt
Vadum
FDF er nu ved at nå til enden af vores
efterårs sæson og har i bedste stil fejret det med
Halloween
hygge.
menneske, og det
præger den måde, vi er sammen
på.
Halloween hygge.
menneske, og det præger den måde, vi er sammen på.

1

1

Vadum FDF er nu ved at nå til enden af vores
efterårs sæson og har i bedste stil fejret det med
Halloween hygge.
1
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Billeder fra sognet

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

Vadumkoret fejrer sit 10 års jubilæum

Graver og kirketjener:
Ole Sørensen . . . . . . . . . . . 2146 7244
Træffes tirsdag-fredag kl. 9.00-10.00
Kasserer
Karen Lunde . . . . . . . . . . . . 9827 1837
Kirkeværge
Jørgen Andersen . . . . . . . . . 9827 1748
Kirkesanger
Helle Øbro . . . . . . . . . . . . . 5120 6420
Organist
Bo Møller . . . . . . . . . . . . . . 9827 2144
Kirkebladsudvalg

Gitte Bech, gsbech@privat.dk og

Louise Udholm Mølgaard
og Dann Rene Pedersen

Tobias Lindholm Sølvkjær

Jens Chr. Meldgaard, jcme@km.dk
ansvarshavende red.
Stof til næste kirkeblad skal afleveres
senest 1. februar 2019

