Det gode liv ved babysalmesangen

VADUM SOGNS
KIRKEBLAD
marts – september 2018

Minikonfirmanderne laver engle

Stjernetæppet fra juleaften
og stjerner fra Hellig tre Konger

TIL EFTERTANKE
Når det spirer og gror!
Hvor livet forandrer sig, når de lyse
timer fylder mere og mere.
Hvor livet dog forandrer sig, når
vi i vore haver kan se de spirende
vintergækker komme op af den
sorte og frosne jord.
Kaj Munk skriver
”Hvad var det dog der skete”?
Mit hjerte frosset hårdt som kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Han ser den lille anemone i sin
have.
Forår og påske hører så godt
sammen.

Også livet kan opleves som frosset.
Alt går i stå. Vi står afmægtige og
erkender, at sorgen over et kært
menneske fylder meget.
I det mørke er der også et forår. Der
er en opstandelse, som de mange
forårsblomster minder os om.
Som der i livet er en død, er der
også i døden et liv.
Livet og døden er ikke hinandens
modsætninger. De er dele af
hinanden. Det er dog svært at
forstå, for vi oplever døden tager
livet fra os. Vi oplever livet som
tiden mellem fødsel og død. Livet
er dog meget mere end bare en
tidsperiode.
Livet er også alle de skønne
oplevelser, vi kan tage til os hver
dag.

Livet er livets fylde også med både
de smukke og triste oplevelser.
Påske betyder forbigang. Da
israelitterne var slaver i Ægypten
sendte Gud dødens engel til hvert
ægyptisk hjem. Døden gik forbi
israelitternes hjem, for de havde
smurt blod på dørstolperne.
Med Jesu død, som er baggrunden
for vores påskefejring går døden
også forbi.
Nej ikke så døden ikke kommer.
Med Jesu død kom også Jesu
opstandelse.
Påskemorgen satte Gud døden på
plads. Livet sejrer også selv om vi
i vores sorg oplever smerten ved at
miste.
Påske er Jesu død og opstandelse.
Kaj Munk slutter sin sang om den
lille anemone med at sige ”Du lille
anemone, hvor er vor skaber stor”!
Sådan må vi også tænke, når vi ser
det spirende liv i vore haver – Gud,
hvor er du stor.
Som planten kan spire op af den
frosne, mørke og kolde jord, sådan
er der også i døden en opstandelse.
Jens Chr.
Henrik på 7 år siger:
” Guds mor hedder Gudmor.
Hun er mor til alle hans børnebørn:
Moses, Jesus og julemanden.
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HVORFOR NU DET?
Ved gudstjenesterne læses der de
samme tekster i landets kirker.
Det er altså ikke præsten, der selv
vælger de tekster, han eller hun er
mest begejstret for.
For mig er der tekster, jeg synes er
nemmere at prædike over end andre
tekster.
Heldigvis skal jeg ikke selv finde
teksterne.
Vi har to tekstrækker – 1. tekstrække
læses fra 1. søndag i advent i et lige
år og varer resten af det nye år –
altså 1. tekstrække strækker sig over
de fleste søndage i et ulige år.
I 2018 er det dermed 2. tekstrække,
vi læser efter.
Først i gudstjenesten læser jeg en
gammeltestamentlig tekst. Lige
inden salmen før prædikenen har
vi sunget trosbekendelsen. Før
denne læser jeg en tekst fra det nye
testamente – oftest uddrag fra et af
Paulus` breve.
Disse tekster kaldes epistler, der
i antikken var skrivelser, der blev
sendt til en eller flere personer. I Det
nye Testamente findes 22 epistler.
De fleste er skrevet af Paulus. Det
er altså uddrag af disse tekster, jeg
læser. De indeholder tanker og
holdninger til de menigheder, som
Paulus skriver til.

Der er ofte indskudte sætninger.
Som tilhører er det vigtigt, at man
kan forstå indholdet. Det kan være
svært, det erkender jeg.
Derfor er det måske en god ide, at
følge med i teksterne, der alle står
bagerst i salmebogen.
Prædiketeksten er altid en tekst fra
en af de fire evangelier. Altså er
enten Mattæus, Markus, Lukas eller
Johannes afsenderen.
Jeg elsker især teksterne fra
Johannes Evangeliet. Selv om de
også er de sværeste, synes jeg de
altid har så mange gode lag i sig. De
fortæller ikke bare en begivenhed,
men i sit sproglige udtryk udtrykker
de også en livstolkning. Jesus har så

mange rammende udtryk som ”Jeg
er vintræet, I er grenene”, ”Jeg er
livets brød” og den lille bibel, der
står i Johannes Evangeliet kapitel 3
vers 16 ”For således elskede Gud
verden, at han gav sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på ham, ikke
skal fortabes, men have evigt liv”
I Den Nye Aftale, der er Det nye
Testamente oversat til nudansk lyder
dette sted i Johannes Evangeliet
”Gud elskede nemlig verden så højt,
at han ofrede sin eneste søn, for at
den, der tror på ham, ikke skal dø,
men få evigt liv”.
Jens Chr.

Jeg må erkende, at sproget i
disse epistler kan være grusom
besværlige. Derfor anstrenger jeg
mig også for at læse tydeligt op.
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KIRKENS MEDARBEJDERE -sådan forbereder de sig til gudstjenesten
behjælpelig ved altergangen, hvis
der er brug for hjælp.
Ellers er min primære opgave som
kirkesanger at lede fællessangen.
Opgaven er, at kirkegængerne kan
lære nye melodier, og at sang og
orgel følges ad.
Jeg blev ansat 1-2-2005 og har
været ansat ved Vadum kirke i 13 år.

Helle Øbro, kirkesanger
Når gudstjenesteforløb og salmer
modtages:
1.Forløbet tjekkes, salmer aflyttes og
tjekkes for evt. nye melodier.
2. Valg af melodier, tonearter, motet
mm og evt fælles øvetid aftales med
vores organist, Bo.
3. Tættere på søndagen øves og
synges alle salmer og alle vers og
forløbet gøres klar med notater.
Er der nye melodier og evt. motet
øves dette særskilt sammen med Bo.
4. På selve søndagen varmes
stemmen op fra morgenstunden og
der sættes an på alle melodier.
5. Jeg møder 15 min før alle
tjenester.
Ved selve gudstjenesten læser
jeg ind- og udgangsbønnen og er
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Bo Møller, organist
Mine opgaver ligger i at sørge for
musikken på kirkeorgelet/klaver,
som akkompagnement til den
fælles salmesang ved gudstjenester,
begravelser, vielser mm. Herudover
at skrive eller finde musikstykker,
der skal indgå som en homogen
del af de forskellige tjenester. Disse

musikstykker kaldes præludium
(før tjenesten) og postludium
(efter tjenesten). Ved Vadum kirke
bruges der ofte et interludium - et
musikstykke midt i gudstjenesten.
En opgave er også at øve med
koret, før dette skal medvirke og
øve med Helle, som er kirkesanger.
Helle og jeg skal bl.a. sammen
finde det toneleje til salmerne, som
fungerer bedst for alle, og da de
originale salmenoder ofte er skrevet
i en så høj toneart, at mange ikke
kan synge med, må de derfor ofte
transponeres ned.
Desuden skal der arrangeres
koncerter, stilleandagter, musik før
gudstjenesten mm. henover året, og
orgelet skal efterses og stemmes, i
snit én gang om ugen.
Jeg har spillet i Vadum Kirke siden
1990, først som afløser, senere 1/3
1993 fastansat, så jeg har d. 1/3
2018 været fast i Vadum i 25 år.
Privat legestue
Hver onsdag kl. 10 - 12 er
der legestue i Sognegården,
Ellehammersvej 61.
Nærmere oplysninger:
Nina Kristensen tlf. 51 92 60 20

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

Ole Sørensen, graver
Vi modtager som regel salme nr.
m.m. fra præsten midt i ugen. Der
skal vi også huske at bestille nye
alterbuketter, hvis vi har nogle
særlige ønsker til pyntningen.
Fredag formiddag gør vi klar i kirken
med opsætning af salmenumre og
rengøring. Vi høvler også kanten af
de store alterlys, så vi kan undgå, at
der løber stearin ned ad siderne.
Om søndagen, når der er
højmesse, møder vi godt en time
før gudstjenesten, vi ringer nemlig
FÆLLESSPISNING I
SOGNEGÅRDEN kl. 18
Bindende tilmelding til Birgith
Donskov tlf 23 43 92 85 eller
Jytte Frederiksen tlf 98 27 22 04

3 gange op til en højmesse med
kirkeklokken. Kl. 9.00, 9.30 og
10.00. Ved den sidste ringning
bruger vi som regel begge klokker
og slutter af med 3 gange 3
bedeslag, inden vi giver tegn til
organisten, at han kan starte. Inden
det har vi hejst flaget, tændt al lyset,
dækket alterbord til nadver, tjekket
lydanlægget, evt. gjort klar til dåb,
m.m.
Ellers står vi og tager imod
kirkegængerne, når de ankommer.
Det er vores opgave at styre
lydanlægget under gudtjenesten.
Efter prædikenen hjælper vi præsten
i messehagel. Når gudstjenesten
er overstået, vasker vi op efter
nadveren, lukker og slukker i kirken
og slutter med at tage flaget ned
igen.

I næste nummer omtales øvrige
medarbejdere ved Kirken
og i Sognegården.

Legestue for 2 – 3 årige
Flg torsdage kl. 9.30 – 11
Den 8. marts
Kirkens musikalske Legestue
Den 15. marts
Kirkens musikalske Legestue
Den 22. marts Legestue
Den 12. april
Kirkens musikalske Legestue
Den 19. april
Kirkens musikalske Legestue
Den 26. april Legestue
Den 17. maj Legestue
Den 14. juni Legestue
Den 23. august Legestue

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

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.

Lørdagsdåb
Lørdagsdåb er mulig flg. datoer
29. september, 27. oktober,
1. december, 9. februar
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
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ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER
marts

Fredag d. 2. kl. 17
Fredagsfamilien i Sognegården
Tilmelding 98 27 10 68
senest torsdag.
Lørdag d. 3. kl. 11
Lørdagsdåb
Søndag d. 4. kl. 10 musik fra 9.45
Gudstjeneste
Torsdag d. 8. kl. 9.30
Kirkens musikalske Legestue
Fredag d. 9. kl. 10
Sognekaffe i Sognegården

Søndag d. 18. kl. 9
Gudstjeneste v. Karin Kristensen,
Nørresundby
Mandag d. 19. kl. 19.30
Salmesangsaften i Vedsted Kirke,
hvor tidl. minister Søren Gade
vælger salmerne og fortæller om
dem. Vi synger dem derefter.
Torsdag d. 22.
kl. 9.30 Legestue
kl. 18 Fællesspisning –
tilmelding senest den 17.3

Søndag d. 11. kl. 9
Gudstjeneste v. Lise Therkildsen,
Nørresundby. Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp fra kl. 10
Mødes i Sognegården

fredag d. 23. kl. 10
Sognekaffe

Onsdag d. 14. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 29. kl. 19
Skærtorsdagsgudstjeneste
Efterfølgende er alle velkommen i
Præstegården.

Torsdag d. 15.
Kl. 9.30 Kirkens musikalske Legestue
Kl. 19 Sogneaften med Henning
Bendtner, der
fortæller om
”Udvandringen
fra Vadum og
omegn 1840 –
1920”
Det koster 30 kr
at være med.
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Fredag d. 16. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang

Mandag d. 2.
Kl. 14 Sognets gudstjeneste på
Solvang
Kl. 19 Koncert i kirken v. gospelkoret
SHINE
Fredag d. 6. kl. 10
Sognekaffe
Søndag d. 8. kl. 9
Gudstjeneste v. Karin Kristensen
Onsdag d. 11. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 12. kl. 19
Hverdagsgudstjeneste.
Daniel Jul med band medvirker.

Søndag d. 25. kl. 10
Gudstjeneste – Palmesøndag

Fredag d. 30. kl. 10
Langfredagsgudstjeneste
Vadumkoret medvirker
april

Søndag d 1. kl. 10 musik fra 9.45
Gudstjeneste Påskedag
Vadumkoret medvirker

Søndag d. 15. kl. 10
Gudstjeneste
Torsdag d. 19. kl. 9.30
Kirkens musikalske Legestue
Torsdag d. 19. kl. 19.00
Stilleandagt i kirken. Organist Bo
Møller spiller musik

ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER
Fredag d. 20.
kl. 10 Sognekaffe
kl. 17 Fredagsfamilien

Torsdag d. 10. kl. 10
Kristi Himelfartsdag
Konfirmation – 7.a

søndag d. 22. kl. 9
Gudstjeneste v. Karin Kristensen

Fredag d. 11. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang

Tirsdag d. 24. kl. 18
Fællesspisning

Lørdag d. 12. kl. 10
Konfirmation 7.b

Onsdag d. 25. kl. 17.30
Familiegudstjeneste.
Den skaldede Pædagog medvirker

Søndag d. 13. kl. 10
Gudstjeneste

Torsdag d. 26.
kl. 9.30 Legestue
Fredag d. 27. kl. 10
Gudstjeneste – Store Bededag
Søndag d. 29. kl. 10
Gudstjeneste
maj

Torsdag d. 3. – hele dagen
Sognetur. Se omtale i Vadumbladet
Fredag d. 4.
Kl. 9 – Kransenedlæggelse og
mindegudstjeneste.
Alle er velkommen
Kl. 10 Sognekaffe
Søndag d. 6. kl. 10
Gudstjenesten – Spillemandsmessen
v. Vadumkoret
Onsdag d. 9. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 16. kl. 18
Fællesspisning
Torsdag d. 17. kl. 9.30
Legestue

juni

Fredag d. 1. kl. 10
Sognekaffe
Søndag d. 3. kl. 10 musik fra 9.45
Gudstjeneste
Søndag d. 10. kl. 10 musik fra 9.45
Gudstjeneste
Tirsdag d. 12. kl. 18
Fællesspisning
Onsdag d. 13. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Fredag d. 18. kl. 10
Sognekaffe

Torsdag d. 14. kl. 9.30
Legestue
Fredag d. 15. kl. 10
Sognekaffe

Søndag d. 20. kl. 10 – Pinsedag
Gudstjeneste, musik fra 9.45

Lørdag d. 16. kl. 11
Lørdagsdåb

Mandag d. 21. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang
Hele sognets gudstjeneste

Søndag d. 17. kl. 14
Friluftsgudstjeneste i Byparken i
samarbejde med Vadum Kirkecenter

Torsdag d. 24. kl. 9.30 – 15.30
Højskoledag, hvor bla Mette
Bowalsa fortæller om Jordan
Kl. 19 Koncert med Seniorblæserne

fredag d. 22. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang

Søndag d. 27. kl. 10
Gudstjeneste

Søndag d. 24. kl. 10
Gudstjeneste
Mandag d. 25. – fredag d. 29.
Sønderjyllandstur – Refugiet
Løgumkloster
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ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER
Fredag d. 29. k. 10
Sognekaffe
juli

august

Søndag d. 5. kl. 10
Gudstjeneste v. Karin Kristensen

Søndag d.1. kl. 10
Gudstjeneste

Onsdag d. 8. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Søndag d. 8. kl. 10
Gudstjeneste

Fredag d. 10. kl. 10
Sognekaffe

Søndag d. 15. kl. 9
Gudstjeneste

Søndag d. 12. kl. 9
Gudstjeneste v. Karin Kristensen

Søndag d. 22. kl. 9
Gudstjeneste

Tirsdag d. 14. kl. 18
Fællesspisning

Søndag d. 29. kl. 9
Gudstjeneste v. Lise Therkildsen

Fredag d. 17. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang
Søndag d. 19. kl. 10 musik fra 9.45
Gudstjeneste

Fredag d. 24. kl. 10
Sognekaffe
Søndag d. 26. kl. 10
Gudstjeneste
september

Søndag d. 2. kl. 9
Gudstjeneste v. Lise Therkildsen

se sogneaftenen den 15. marts

ET NYT MENIGHEDSRÅDSMEDLEM
Til de, som ikke kender mig: Jeg
hedder Gitte Bech. Jeg arbejder som
dagplejer i Vadum og er gift med
Søren.
Da jeg læste i Vadum Bladet, at det
var vigtigt, at der blev konstitueret
et menighedsråd for ikke at blive
slået sammen med andre sogne,
tænkte jeg: ” Det skal bare ikke
ske.” Så, jeg tog afsted til mødet i
Sognegården. Først ønskede jeg ikke
at stille op, men da der blev brug
for suppleanter, tænkte jeg: ” pyt ”.
Inden længe blev der sendt bud efter
mig, der var brug for en suppleant.
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Det er spændende at få indblik i,
hvad det er, der sker ”bag facaden”.
Der er mange ting at lære. Det er
spændende, og der er nok at tage fat
på.
Jeg prøver at udfylde pladsen, så
godt jeg kan med hjælp fra de øvrige
medlemmer i menighedsrådet. Alle
har taget godt imod mig, og jeg er
ved at finde mig tilrette.
Gitte
Gitte er suppleant for Rikke Bay, der
har barselsorlov.
Ny i rådet er også Rune Juhl

Ramberg, der er suppleant for
sygemeldte Marianne Engberg.
Rune var medlem af forrige
menighedsråd.

FRA PRÆSTEN
Forårstiden er tid for konfirmationerne. To hold konfirmander
med hver 15 konfirmander skal
konfirmeres Kristi Himmelfartsdag
og lørdagen efter. Begge dage kl. 10
Konfirmationerne er offentlige
tjenester, så alle er velkommen. Jeg
forstår dog godt, at man synes, der
ved disse gudstjenester skal være
plads til familierne.
Et minikonfirmandhold på 23
dejlige børn fra 3. klasse har Hanne
Møller, Hanne Bendtsen og jeg
været sammen med hver torsdag
eftermiddag. Vi runder forløbet af
med gudstjeneste og samvær før og
efter i Sognegården fredag den 13.
april.
Nye salmer
Der bliver for tiden skrevet mange
gode nye salmer. Ja hele to nye
salme/sangbøger er udkommet.

Jeg prøver at gøre brug af disse nye
salmer dog i begrænset omfang ved
gudstjenesterne.
I en periode har jeg valgt en ny
salme, så det er muligt at lære den
at kende.
Synes du måske, der er salmer, vi så
sjældent synger og som har værdi
for dig, vil jeg blive meget glad, hvis
du vil hviske mig det i øret – ja eller
sige/skrive det til mig.
Også salmesangen skal for mig
gerne være menighedens salmesang.
Jeg skal jo vælge 6 salmer til en
gudstjeneste.
Jeg vælger ofte at vi begynder
med at synge en morgensalme.
De øvrige salmer er afstemt efter
gudstjenestens/prædikenens tema.
Også ved sognekaffen om fredagene
i de lige uger er det dejligt, når der
kommer ønsker til sange/salmer.

Sognetur til Løgumkloster
I dagene 25. – 29. juni er der
en sognetur sammen med andre
her fra Nordjylland til Refugiet i
Løgumkloster.
Vi bliver hentet i bus ved
Sognegården og turen slutter også
der.
Turen indeholder foredrag, ture i
det sønderjyske, sang, morgensang
i Kapitelsalen og så frem for alt god
mad, gode værelser og samvær med
andre gode mennesker.
Du er velkommen til at spørge om
yderligere forhold. Der er et program
for turen.
Gode forårs og sommerønsker
Jens Chr.
jcme@km.dk – tlf 98 27 10 68

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.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 30. oktober
Sogneaften med Jens Kristian Lings
– Mormoderens dagbogsskrivning
i perioden 1873 – 1958.
Det koster 30 kr at være med.
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KIRKELIGE HANDLINGER
Døbte

Den 26. november
Peter Bay Madsen
Jakob Bay Madsen
Den 7. januar
Isabella Maria Lukács Krogager
Den 27. januar
Anna Tjell
Jens Jungersen

Den 3. februar
Marie Dahl Tjell

Oskar Fjordbak Ribens Kristensen
Døde – begravede - bisatte

Den 23. november
Grethe Pedersen

Den 21. december
Jens Vestergaard
Den 29. december
Lillian Dahl
Den 6. januar
Kurt Regner Sørensen
Den 10. januar
Helga Grete Vestergaard
Den 11. januar
Hartman Landgrebe
Den 14. januar
Erik Leo Laustsen
Den 22. januar
Ulla Pedersen

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
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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
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
Jørgen Andersen . . . . . . . . . 9827 1748
Kirkesanger
Helle Øbro . . . . . . . . . . . . . 5120 6420
Organist
Bo Møller . . . . . . . . . . . . . . 9827 2144
Kirkebladsudvalg
Gitte Bech og Jens Chr. Meldgaard
ansvarshavende red.
Stof til næste kirkeblad skal afleveres
senest 1. august 2018

