VADUM SOGNS
KIRKEBLAD
Februar – september 2019

Babysalmesang

Minikonfirmander laver lys

Fra dagplejens julegudstjeneste

TIL EFTERTANKE
Klokken er lige nu 17.08
Selv om det er overskyet, er det
stadig rimelig lyst.
Hvor er det dejligt at de lyse timer
vinder indpas.
I haven er de første vintergækker
også spiret frem.
Ja det dufter og mærkes af forår.
Hvor dejligt!
Mørket er der jo stadig – men
nu er det nemmere at overvinde
morgenens mørke og forberede sig
på eftermiddagens mørke, når de
lyse timer fylder mest.
Det er snart påske.
Påsken sætter livet på plads. Ikke
på den måde, at der ingen sygdom,
lidelse eller bekymringer er.
Påskemorgen satte Gud døden til
vægs.
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Sådan sagde en kvinde, der vidste,
hun var på vej til at dø.
Hun var afklaret med livet – også
afklaret med, at der var en død. Hun
ville helst livet, men frygtede ikke
døden – for Påskemorgen satte Gud
døden til vægs.
Jeg kan stadig høre hendes stemme
i mit indre. Både ved dødsfald,
bisættelser og begravelser toner
denne sætning frem – og hvor giver
den mening.
Alt for ofte tænker vi liv eller død.
Men det handler om liv og død.
Vi kan ikke leve uden at være
afklaret med, at der også er en død.
Og det giver kun mening at forholde
sig til døden, når vi også ved og tror
på et evigt liv.

Ved nadveren siger jeg ”Den
korsfæstede og opstandne frelser,
vor Herre Jesus Kristus har nu givet
os livets brød og håbets bæger”.
Jesus er både død og levende på
samme tid.
Påsken er den begivenhed og
det forløb, hvor vi bliver mindet
om, at vi også er mennesker med
sårbarhed og magtesløshed. Vi er
dog også allerede for altid elsket af
Gud i Jesus Kristus – og dermed har
vi allerede nu også her i livet del i
det evige liv.
Gode forårsønsker – rigtig glædelig
påske
Jens Chr.
sognepræsten

AT VÆRE TILSTEDE I NUET
indtryk fra en demensgudstjeneste.
I december 2018 havde jeg som
praktikant ved sognepræst Jens Chr.
Meldgaard mulighed for at deltage
i de såkaldte Demensgudstjenester.
En Demensgudstjeneste er som
navnet siger en gudstjeneste for og
med demente, og denne foregår helt
på deltagernes præmisser.
Skal jeg beskrive disse gudstjenester,
foregår de i tråd med alle andre
gudstjenester. Der er en præst
i præstekjole, bøn, fadervor og
nadver m.m., og det er netop disse
elementer, som i mine øjne, som
tilskuer, gør en demensgudstjeneste
både relevant og betydningsfuld.

En ting som er anderledes ved
denne form for gudstjeneste er dens
tilgang til den enkelte deltager.
Præsten kan vælge at henvende
sig til hver deltager i en form for
”samtale”. Denne kan være med
eller uden ord. Vores Sognepræst
synger for og til hver enkelt. Som
tilskuer er dette en stærk oplevelse
både på plus- og minussiden.
På minussiden får man virkeligt
et indtryk af demens som en
afskærende og isolerende sygdom,
særligt når de dårligste sidder stille
og urokkelige hen uden sprog og
udtryk, eller når andre virker vrede,
frustrerede og forvirrede.

Men det er så her, man bliver
overrasket, når den isolerede og
hensunkne ældre får et lille glimt
i øjet, løfter hovedet lidt og for
nogles vedkommende synger med
eller mumler med. Det samme sker
også ved fadervor. En vred ældre
kvinde får måske lidt ro på og hilser
høfligt på præsten og konstaterer
at… ”der har vi jo præsten”. I de
Gudstjenester, jeg har deltaget ved,
har dette netop været tilfældet, og
det er noget, der gør indtryk.
Nogle vil måske argumentere for,
at det er spild af tid og ressourcer,
når mange af de demente ikke kan
huske gudstjenesten kort efter den
er forekommet, men her er det jo
netop vigtigt at prøve at forstå, at
det for demente, deres pårørende
og for de mennesker som arbejder
med demente, er nuet som er det
mest vigtige. Og bare fordi man ikke
kan huske, hvad der er sket, betyder
ikke, at man ikke har oplevet det
i øjeblikket, i hvert fald for nogles
vedkommende. Og det er netop
det, en demensgudstjeneste giver
mulighed for - muligheden for at
være i nuet.
Rikke Bay
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FOLKEKIRKENS FAMILIESTØTTE
Få sparring til familiens
udfordringer
Stressede morgener, hvor alle
kommer skævt ud af døren.
Skænderier med teenageren. Børn,
der næsten ikke er til at hive væk fra
skærmen. Det er ikke nemt at være
forælder.
Det er ofte små ting, der skal til
for at skabe en stor forandring
i hverdagen. Men det kan være
svært at lave selv små ting om. Alle
børnefamilier kan have brug for
støtte, viden og værktøjer for at give
familien en bedre hverdag.
Og det er præcis det Folkekirkens
Familiestøtte tilbyder forældre. Hos
os kan du få personlig sparring til
lige netop den udfordring, der fylder
i din familie, eller du kan tilmelde
dig et af vores forløb, hvor du/I som
forældre arbejder med et konkret
emne. Dette forår kan du f.eks.
sætte fokus på det gode parforhold,
vejen videre efter skilsmissen eller
familiens skærmvaner.
Bliv frivillig forældreven
” Folkekirkens Familiestøtte har
betydet, at jeg er blevet mere
tryg i min rolle som mor.” Citatet
kommer fra en forælder, som har
fået sparring og støtte af en frivillig
forældreven hos Folkekirkens
Familiestøtte.
Vores forældrevenner er helt
almindelige mennesker, som har
lyst til at gøre en forskel for en
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børnefamilie ved at besøge familien
cirka en gang om ugen eller hver
14. dag og snakke med forældrene
om de udfordringer, de oplever.
Som forældreven støtter du forældre
i at skabe de forandringer i familien,
som den lokale koordinator har
aftalt med familien. Det kan f.eks.
være det gode måltid, hvordan
de kommer godt ud ad døren om
morgenen, eller hvordan de får
børnene til at hjælpe i familien.
Som forældreven står du ikke alene.
Du kan altid trække på den lokale
koordinator, og du bliver godt klædt
på med viden, sparring og bliver en
del af et fællesskab.

Mette på 9 år siger:
”Det gode ved at have en
kæreste er, at man kan få et barn,
så man ikke føler sig alene.”

Se mere på hjemmesiden eller
kontakt koordinatoren
Som forælder er du velkommen til
at ringe til den lokale koordinator
Helene Selmer Kristensen og
få en snak om de udfordringer,
du oplever. Det kan være alt fra
problemer med at putte børnene
om aftenen til udfordringer i
parforholdet og til børn, der ikke
trives. Vil du være frivillig er det
også Helene, du skal have fat i.
Find alle tilbud og mere om at være
frivillig på vores hjemmeside www.
folkekirkensfamiliestotte.dk eller
kontakt lokal koordinator Helene
Selmer Kristensen
på tlf. 29 11 18 10.

Legestue for 2 – 3 årige
Flg arrangementer er i Sognegården
torsdage kl. 9.30
D. 7.3 – legestue
D. 28.3 – legestue
D. 4.4 – Kirkens musikalske Legestue
D. 11.4 – Kirkens musikalske Legestue
D. 2.5 – Kirkens musikalske Legestue
D. 23.5 – legestue
D. 6.6 –Kirkens musikalske Legestue
D. 13.6 – Kirkens musikalske Legestue
D. 20.6 – legestue

ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER
marts

Torsdag den 7. kl. 19
Sogneaften med psykolog Amalie
Dalsgard
”Børn og unges angst”.
Det koster 30 kr at være med

Søndag den 10. kl. 10
Gudstjeneste
I hele sognet – indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Tirsdag den 12. kl. 18
Fællesspisning
Onsdag den 13. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 14. kl. 19.30
Salmesang i Gjøl Kirke – ”Vi synger
folkemusik”
Fredag den 15. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang.
Lørdag den 16. kl. 10.30
Lørdagsdåb
Søndag den 17. kl. 10
Gudstjeneste
Torsdag den 21. kl. 19
Kristen tro og hverdagsliv i Vadum
Kirkecenter

Fredag den 8. kl. 10
Sognekaffe
De private dagplejere viser deres
udklædning
og slår katten af tønden
kl. 17 Fredagsfamilien.
Tilmelding til jcme@km.dk senest
den 7.3
Det koster 30 kr for voksne at
deltage

fredag den 22. marts kl. 10
Sognekaffe
Søndag den 24. kl. 9
Gudstjeneste v. Karin Kristensen,
Nørresundby
Søndag den 31. kl. 9
Gudstjeneste v. Lise Therkildsen,
Nørresundby

april

Torsdag den 4. kl. 17.30
Familiegudstjeneste – Den skaldede
Pædagog medvirker
Fredag den 5. kl. 10
Sognekaffe
Kl. 14 Gudstjeneste på Solvang
Søndag den 7. kl. 10
Gudstjeneste
Onsdag den 10. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 11. kl. 19
Kristen tro og hverdagsliv –
i Sognegården
Lørdag den 13. kl. 11
Lørdagsdåb
Søndag den 14. kl. 10
Palmesøndag
Gudstjeneste
Torsdag den 18. kl. 19
Skærtorsdag
Gudstjeneste
Fredag den 19. kl. 10
Langfredag
Gudstjeneste – Vadumkoret
medvirker
Lørdag den 20. kl. 11
Lørdagsdåb
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ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER
Søndag den 21. kl. 10
Påskedag
Gudstjeneste – Vadumkoret
medvirker
Mandag den 22. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang
Tirsdag den 23. kl. 18
Fællesspisning
Torsdag den 25. kl. 17
Sorggudstjeneste – se side 8
Søndag den 28. kl. 10
Gudstjeneste v. Karin Kristensen,
Nørresundby
Tirsdag den 30. april kl. 19
Hverdagsgudstjeneste – ”Guds
grønne Jord”

maj

Torsdag den 2. maj
Sognetur.
Nærmere omtale om afgang, sted og
tilmelding i Vadum Bladet
Fredag den 3. kl. 10
Sognekaffe

Torsdag den 9. kl. 19
Kristen tro og hverdagsliv i Vadum
Kirkecenter
Søndag den 12. kl. 10
Gudstjeneste
Onsdag den 15. kl. 9.30 – 15.30
Højskoledag

Lørdag den 4. kl. 16
Koncert med Fladstrandkoret v.
Frederikshavn
Søndag den 5. kl. 9.30
Kransenedlæggelse
Kl. 10 Gudstjeneste
Efterfølgende rullepølsemadder i
Sognegården
Onsdag den 8. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Fredag den 17. kl. 10
Bededag
Gudstjeneste
Søndag den 19. kl. 10
Gudstjeneste
Tirsdag den 21. kl. 19
Koncert i Vadum Kirke – Nordjysk
Vokalensemble

Fladstrandkoret giver koncert 4. maj kl. 16
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ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER
Onsdag den 22. kl. 18
Fællesspisning
Fredag den 24. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang
Søndag den 26. kl. 10
Gudstjeneste
Efterfølgende let frokost i
Sognegården
Torsdag den 30. kl. 10
Kristi Himmelfartsdag
Konfirmation
Fredag den 31. kl. 10
Sognekaffe
juni

Lørdag den 1. kl. 10
Konfirmation
Søndag den 2. kl. 9
Gudstjeneste
Torsdag den 6. kl. 19
Vadumkoret giver koncert i Kirken
Søndag den 9. kl. 10
pinsedag
Gudstjeneste
Mandag den 10. kl. 14
Gudstjeneste på Solvang
Fredag den 14. kl. 10
Sognekaffe

Søndag den 16. kl. 14
Gudstjeneste i Byparken i
samarbejde med Vadum Kirkecenter
Tirsdag den 18. kl. 18
Fællesspisning
Søndag den 23. kl. 9
Gudstjeneste
Fredag den 28. kl. 10
Sognekaffe
Kl. 14 gudstjeneste på Solvang
Søndag den 30. kl. 10
Gudstjeneste
juli

Søndag den 7. kl. 10
Gudstjeneste
Søndag den 14. kl. 10
Gudstjeneste
Søndag den 21. kl. 10
Gudstjeneste

onsdag den 14. kl. 18.30
menighedsrådsmøde
søndag den 18. kl. 10
gudstjeneste
onsdag den 21. kl. 18
fællesspisning
torsdag den 22. kl. 19
Sogneaften med Klezmerduo, der
synger og fortæller om det
Jødiske folks historie. Foregår i
Sognegården
Det koster 30 kr at deltage
Fredag den 23. kl. 10
Sognekaffe
Søndag den 25. kl. 9
Gudstjeneste
september

Søndag den 1. kl. 10
Gudstjeneste
Konfirmanderne og deres familier er
inviteret med.

Søndag den 28. kl. 10
Gudstjeneste
August

Søndag den 4. kl. 9
Gudstjeneste
Fredag den 9. kl. 10
sognekaffe
søndag den 11. kl. 10
gudstjeneste

Mikkel på 7 år og
Simon på 8 år sidder og
snakker. Mikkel siger:” Når jeg
tænker mig om, har jeg en
kæreste, der hedder Line!”
”Har du spurgt hende?”
siger Simon. ”Næ” siger Mikkel,
hun har sagt det!”
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Aktiviteter i sognet
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.
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

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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Jannie på 9 år siger:
”Jeg har aldrig skændtes med min
kæreste, da vi gik i børnehave, men
det gør jeg nu”.

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
25. maj – 21, sept. – 30. nov.
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.

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

Josephine på 6 år siger:
”Man skal tænke sig godt om, når
man bliver forlovet. For hvis man
ikke kan få ringen af, kan man jo
ikke blive skilt igen.”

FRA PRÆSTEN
Efter næsten 6 ugers delvis sygeorlov
grundet et nyt knæ – og det i rustfrit
stål – forventer jeg, når du læser
dette, at være godt gående igen.
Tak for de mange gode ønsker,
for omsorg og forbøn. Hvor er det
berigende og har også været med
til at støtte genoptræningen med de
mange gode tanker og ønsker.

Sorggudstjeneste
Denne gang holder jeg denne
gudstjeneste en eftermiddag –
torsdag den 25. april kl. 17.
Det kan være svært at komme i
kirkerummet, når man lige har sagt
farvel til en af sine kære.
En sorggudstjeneste er en
gudstjeneste, hvor vi også udtrykker
tak for det liv, man fik sammen med
sin kære. Gudstjenesten vil bringe
lys og håb ind i det liv, hvor mørket
for en tid fylder meget.

Kristen tro og hverdagsliv
Thomas Baldur, Vadum Kirkecenter
og jeg fortsætter samtalegruppen
om, hvad troen kan betyde i det
daglige liv.
Samtalen foregår skiftevis i Vadum
Kirkecenter og Sognegården. En af
os giver et oplæg, der drøftes.
Det er også muligt at komme med
ønske om emner, der gerne skal
drøftes.
Alle er meget velkommen – også
personer, der måske ikke bruger
kirken så meget. Jeg tror, vi alle gør
os mange tanker om livet, om troen
og om os selv. Er der en mening i og
med livet?
Netop i samtalen kan vi være med
til at gøre hverdagen endnu mere rig
– måske rigere end den i forvejen er.
En samtale
I en artikel i Kristeligt Dagblad
blev der skrevet om, at mange ikke
kontakter præsten, når de har det
svært. Mange tænker, at det skal
præstsen ikke besværes med for
han/hun har så travlt.
At tale med mennesker, der bakser
med et eller andet prioriterer jeg
meget højt.
Jeg er ikke psykolog eller læge.
Men jeg stiller mig til enhver tid til
rådighed for at lytte og være med i
en samtale. Jeg har tavshedspligt, så
intet bliver indberettet.
Vi kan mødes privat eller i
Sognegården.
Du skal ikke bære det svære alene –
jeg vil gerne bære med.

Du kan ringe 98 27 10 68 eller
sende en mail til jcme@km.dk
Sogneturen
Der er god opbakning til sogneturen
en hverdag her i foråret. Stedet er
endnu
Ikke helt valgt. Datoen er dog fastsat
til torsdag den 2. maj
Annonce, omtale og sted for
tilmelding vil fremgå af Vadum
Bladet
Har du en ide?
Menighedsrådet hører meget gerne
fra dig, hvis du har et ønske, en ide
eller et
Forslag til et eller andet i sognet.
Vi lover ikke at kunne opfylde alle
ønsker.
Især kunne vi tænke os reaktioner på
de arrangementer, der tilbydes.
Er de dækkende?
Mangler der tilbud til særlige
aldersgrupper?
Kirkebladet varer et halvt år
Først til september kommer et nyt
kirkeblad.
Mange af arrangementerne i Kirken
og i Sognegården omtales også i
Vadum Bladet.
Her vil jeg gerne ønske alle i sognet
lys og glæde også i det kommende
forår og til sommer.
Jens Chr.
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KIRKELIGE HANDLINGER
DØBTE

BEGRAVEDE – BISATTE

24.11
Emma Meyer Pedersen
24.11
Kristian Bjerg-Holland
1.12
Naja Sigrid Bach Hermansen
19.1
Jacob Fischer Winkler Nielsen
26.1
Louise Højberg Jørgensen
10.2
Axel Emil Mortensen
17.2
Klara Vestergaard Guldbrandsen

22.11
Rigmor Jürgensen
5.12
Else Birgit Berthelsen
10.1
Gerda Larsen
31.1
Selma Vind

26.1
Kamilla Degn Høgh
og Søren Helledig Andersen

VIEDE

8.9 Anna Maria Diaz Korsaa
Kjeldgaard-Knudsen
og Rolf Diaz Kjeldgaard-Knudsen

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

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

alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt

og at blive mødt med respekt uanset baggrund,

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

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
voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive
mødt med respekt uanset baggrund,
alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt
menneske, og det præger den måde, vi er sammen på.
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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,

alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt

menneske, og det præger den måde, vi er sammen på.
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Billeder fra sognet
Dagplejen til julegudstjeneste.
Som alle andre i sognet får også de allermindste mulighed for at høre juleevangeliet inden juleaften.
Jens Christian inviterer alle dagplejerne og deres børn i Sognegården, hvor der bliver ønsket
God Jul. Der bliver hygget med sang, musik og julegudstjeneste, ligesom man gør i kirken. Juleevangeliet bliver
fortalt med små dukker, der forestiller Josef og Maria samt det lille Jesusbarn - stjernen over Betlehem og hyrderne.
Præsten blev assisteret af Hanne Møller på
Klaver, og der var en dejlig stemning. Børnene kunne lige akkurat holde
koncentrationen den halve time gudstjenesten varede.
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
Mail – karenlunde23@gmail.com
Kirkeværge
Jørgen Andersen . . . . . . . . . 9827 1748
Kirkesanger
Helle Øbro . . . . . . . . . . . . . 5120 6420
Organist
Bo Møller . . . . . . . . . . . . . . 9827 2144
Kirkebladsudvalg

Gitte Bech, gsbech@privat.dk og

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

