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KIRKELIG VEJVISER
Fødsel
Kirkekontoret i jeres bopælssogn får 
direkte besked om barnets fødsel fra 
jordemoderen. 
Er I gift, har I fælles forældremyndig-
hed. Er I ikke gift, men ønsker fælles 
forældremyndighed, skal I senest 14 
dage efter barnets fødsel indgive en 
Omsorgs- og ansvarserklæring, som 
fastslår faderskabet. Moderen får til-
sendt en vejledning om dette få da-
ge efter fødslen. 
Omsorgs- og ansvarserklæringen skal 
indgives digitalt på www.borger.dk

Dåb
Dåben aftales enten med den præst 
I ønsker skal forstå den kirkelige 
handling, eller I kan rette henvendel-
se til kirkekontoret.

Navngivning 
Barnet skal være navngivet, inden det 
er blevet 6 måneder.I kan vælge at få 
jeres barn navngivet i forbindelse 
med dåb, eller ved at ansøge digitalt 
via www.borger.dk. 

Navneændring 
Navneændring i forbindelse 
med en vielse (såvel borgerlig 
som kirkelig) er gratis indtil 3 
måneder efter vielsen, såfremt 
der efter navnændringen/nav-
neændringerne er navnefæl-
lesskab (fx samme mellem-
navn og/eller samme efter-
navn. Stort set alle øvrige nav-
neændringer pålægges gebyr 
på 500 kr. Navneændringen 
foretages på www.borger.dk

Vielse
Vielse aftales enten med den 
præst I ønsker skal forstå den 
kirkelige handling, eller I kan 
rette henvendelse til kirkekon-
toret.

Dødsfald
Senest to dage efter dødsfal-
det meldes det til kirkekonto-
ret, oftest via bedemand. Den 
præst man ønsker skal foreta-
ge handlingen, kontaktes.

VEJVISER
AULUM-HODSAGER PASTORAT 
SOGNEPRÆST kbf.
Maj-Brit Hvid Christensen
Grønbækparken 85, 7490 Aulum
tlf. 51 51 03 06 | mbhc@km.dk 
Mandag er fridag. 

SOGNEPRÆST
Christian Lavdal Jerup
tlf. 30 36 79 06 | chlj@km.dk
Mandag er fridag. 

KIRKEKONTORET 
Kordegn Karen Dalum Lauridsen, 
tlf. 51 15 30 97 | kdl@km.dk
Træffes på kirkekontoret 
tirsdag-fredag kl. 9.00-12.00 
og ellers efter aftale.

KIRKEGÅRDSKONTORET 
FOR AULUM OG HODSAGER
Aulum kirkehus, Markedspladsen 14, 
7490 Aulum, tlf. 23 10 95 69 |  
psn@km.dk 

Kirkegårdsleder Paul Seerup Nielsen
Træffes på kontoret tirsdag og  
onsdag kl. 10.00-10.30. Telefontid: 
Tirsdag-fredag kl. 10.00-10.30

AULUM: 
KIRKETJENER 
Poul Ravn, tlf. 30 36 18 27
kirketjeneren@aulumkirke.dk
Tirsdag er fridag

ORGANIST 
Maria Krogh Melgaard, 
tlf. 30 36 18 20 
organisten@aulumkirke.dk 
Mandag og fredag er fridage 

KIRKE- & KULTURMEDARBEJDERE 
I AULUM OG HODSAGER

Lars Kristensen, tlf. 23 99 85 05 |
lak@km.dk
Mandag og fredag er fridage

Birte Thinggaard, tlf. 23 11 48 87 |  
birte@aulumkirke.dk, træffes bedst 
om formiddagen tirsdag-fredag.

HODSAGER: 
Henvendelse vedr. kirkegården til 
kirkegårdsleder Paul Seerup Nielsen, 
tlf. 23 10 95 69 eller mail:
psn@km.dk 

ORGANIST  
Mikkel Lundkvist, tlf. 26 84 14 57

Stof til næste nummer af Kirkenyt (april, maj og juni) sendes til 
kordegn Karen Dalum Lauridsen senest fredag den 31. januar.  
Udgives af: Aulum og Hodsager Menighedsråd. 
Layout & tryk: Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08.

Følg kirkerne på Facebook og Aulum.dk
Både Aulum Kirke og Hodsager Kirke er at finde på Facebook. 
Skriv »Aulum Kirke« eller »Hodsager Kirke« i adressefeltet - og gå 
ind og klik på »synes godt om«. Så kan du følge med i, hvad der 
foregår i kirkerne, og du vil kunne se billeder fra fx babysalme-
sang, minikonfirmandforløb og meget mere. Så gi’ os et »like«!

NYT: Aulum Kirke er nu også at finde under byens nye portal: 
Aulum.dk – søg efter Aulum Kirke og find vores nye hjemmeside! 

Følg kirkerne på Facebook
Både Aulum Kirke og Hodsager Kirke er at finde på Facebook. 
Skriv »Aulum Kirke« eller »Hodsager Kirke« i adressefeltet - og gå 
ind og klik på »synes godt om«. Så kan du følge med i, hvad der 
foregår i kirkerne, og du vil kunne se billeder fra fx babysalme-
sang, minikonfirmandforløb og meget mere. Så gi’ os et »like«! 
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Ét er nødvendigt - her
i denne vor vanskelige verden
af husvilde og hjemløse:
At tage bolig i sig selv.
Gå ind i mørket
og pudse soden af lampen.
Sådan at mennesker på vejene
kan skimte lys i dine beboede øjne!
(Hans Børli)

I julen fejrer vi, at Gud kom til jorden for at 
tage bolig i blandt os - bo sammen med 
os husvilde og hjemløse mennesker! For 
det er sådan vi ind imellem kan opleve det 
at være menneske: at vi føler os hjemløse. 
Vi har ikke et sted at høre til. Vi kan føle os 
ensomme, fremmede for os selv og hinan-
den. Vi er ikke hjemme hverken hos os 
selv eller hinanden. For vi tør ikke se os 
selv eller hinanden i øjnene. Vi vender 
blikket væk. 

Men livet findes kun der, hvor vi tør møde 
hinandens blikke - dér hvor vi tør være 
hjemme i vores liv sådan som det nu er - 
og vedkende os selv på godt ondt!

Midt i al vores travlhed, uro og vores rast-
løse aktivitet for at holde livet gående - el-
ler holde livet på afstand - må vi lade os 

møde og standse af 
julens budskab: midt 
i alt vores rod og 
kaos lod Gud sig 
føde som et lillebitte 
og skrøbeligt barn. Gud tog bolig 
i et lille menneskebarns krop. Gud gik ind i 
mørket og pudsede soden af lampen. 

Med barnet i krybben kom dét lys ind i 
verden, der kan bryde mørket både i os 
og omkring os. Fordi Gud tog bolig hos 
os, kan vi tage bolig i den krop og det 
sind, der er vores. Vi kan have til huse i os 
selv, fordi vi får at vide, at vi altid allerede 
er elsket af Gud. For hos Gud rummes jeg 
som den jeg er. Hos Gud har jeg et hjem, 
som jeg igen og igen kan vende tilbage 
til. Et hjem, hvor jeg igen og igen kan sø-
ge ly og læ for verdens mange domme og 
hårde blikke. Et hjem, hvor jeg kan finde 
hvile og »komme til mig selv«. 

For alt, hvad der findes i os, er rummet og 
favnet af Guds blik, Guds beboede øjne. 
Og det blik må vi bærer med os, så andre 
på vejene kan skimte lys og finde hjem! 

Glædelig jul!

Sognepræst Maj-Brit Hvid Christensen

HVOR LIVET 
FINDES
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Efter 10.15 gudstjenester i Aulum, vil 
der være mulighed for forbøn og skrif-
temål hos den præst, der har haft guds-
tjenesten. Det vil foregå på præstens 
kontor i Kirkehuset, der vil være åbent 
umiddelbart efter gudstjenesten og en 
time frem, dvs. kl. 12.00-13.00. 

Vi vil gerne gøre det så naturligt, til-
gængeligt og nemt som muligt at blive 
bedt for og modtage skriftemål. Det at 
bede for hinanden må vi gøre med stor 

frimodighed og i tillid til, at Gud er 
sammen med os. Det kan i perioder 
være svært selv at bede og da kan det 
være en hjælp, at et andet menneske 
kan bede for en. Skriftemål er en mulig-
hed for med håndspålæggelse at få til-
sagt syndernes forladelse ind over sit 
liv. Og for nogle kan denne konkrete 
handling være afgørende for at tage 
imod tilgivelsen i sit liv.

Sognepræsterne Maj-Brit og Christian

FORBØN & SKRIFTEMÅL EFTER HØJMESSE
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BLIV FRIVILLIG
Har du lyst til at være en del af Aulum Kirkes 
frivillignetværk, så se udbuddet af opgaver 
her:  • Hjælpe med børnekirke • Være med i 
planlægning og afholdelse af spaghettiguds-
tjenester • Madlavning til fællesarrangemen-
ter • Hjælpe med nadveruddeling til guds-
tjenester • Være hjælper til praktiske ting 
med konfirmander • At gå ud med kirkebla-
det •  Synge i kvartalskoret • Indkøbe og 
stille mad og drikke frem til babysalmesang • 
Være med i band eller styre skærme til 
lovsangsgudstjenester • Bede ind- og ud-
gangsbøn til gudstjenester. Kontakt frivillig- 
koordinator Birte,  tlf. 23 11 48 87  eller mail:  
birte@aulumkirke.dk.

NÆR - VÆR  
- EN NY TYPE GUDSTJENESTE I AULUM KIRKE 

Nu er timen til stilhed, til bøn og til tanker, til ord, som har vægt og som kræver et svar. Kom og 
rør ved os Kristus så vi bliver åbne for glæden og livet og freden du har. (DDS 786, v. 3)
Måske du kender til at have brug for en pause fra hverdagens gode, men hektiske tempo. En 
pause, hvor du kan puste ud og falde til ro. Ofte er det først, når vi bliver stille og lader opgaver 
ligge, at vi kan genvinde kræfter og få nyt mod. Det kan være svært at finde og prioritere tid til 
disse pusterum, og derfor vil vi gerne invitere til stillegudstjeneste i Aulum Kirke ca. hver tredje 
uge, onsdag aften kl. 20.00-21.00.

Det er en mulighed for at træde ind bag kirkens tykke mure til en lille time med sang, stilhed, bøn 
og eftertanke.

Stillegudstjenesterne vil være inspireret fra Taizé. Taizé er et økumenisk kloster i Frankrig, der siden 
1960erne har budt pilgrimme velkomne til fællesskab med bl.a. tre daglige gudstjenester, der alle 
er båret af stilhed, læsninger, bøn og ikke mindst de korte Taizésange, der gentages mange 
gange og kan synges flerstemmigt. Fx stammer sangen »syng lovsang hele jorden«, som er kendt 
fra søndagsgudstjenesten fra Taizé.

Det vigtigste i gudstjenesten er at give plads til ro, refleksion, og mulighed for bare at være dig. 
Kirken vil være oplyst af levende lys. Man både kommer til og går fra gudstjenesten i stilhed. Der 

er ingen prædiken eller traditionelle salmer, men en enkelt tekst fra Bibelen læses 
og efterfølges af stilhed med mulighed for egen refleksion. 

Tidspunkter for gudstjenesterne ses i gudstjenesteoversigten.

Velkommen til en gudstjeneste båret af sang, bøn og stilhed!

Maj Brit Hvid Christensen, sognepræst  
i samarbejde med Maria Melgaard, organist

FRIVILLIGFEST 
Fredag d. 21. februar kl. 18.00 

i Kirkehuset i Aulum
Kirke er noget vi er sammen, og uden 
de utrolig mange frivillige ved Aulum 
Kirke, ville der slet ikke være Kirke i 
Aulum! Derfor vil vi gerne invitere til 
en festaften, hvor glæden får lov at 
boble over i taknemmelighed! Alle 
der har gjort et stykke frivilligt arbej-
de, stort som småt, er inviteret. Kirken 
og menighedsrådet er vært for afte-
nen. Tilmelding er nødvendig og se-
nest fredag d.  14. februar til kirkekon-
toret. 
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Hverdags- 
gudstjenester 
På Kastaniegården kl. 10.15
Kaffe kl. 9.45: 
  7. jan. Henning Hollesen 
14. jan. Ronald Risvig. Altergang
21. jan. Mai Brit Hvid Christensen 
 Altergang
28. jan. Christian Lavdal Jerup
 Altergang 
  4. feb. Christian Lavdal Jerup  
 Altergang
11. feb. Ronald Risvig. Altergang
18. feb. Henning Hollesen
25. feb. Rune Hoff Lauridsen. 
 Altergang
  3. mar. Rune Hoff Lauridsen 
 Altergang
10. mar. Ronald Risvig. Altergang
17. mar. Henning Hollesen 
24. mar. Mai Brit Hvid Christensen           
 Aulum Kirke

På Birketoft kl. 15.00 
Efterfølgende kaffe:
14. jan. Ronald Risvig. Altergang
28. jan. Rune Hoff Lauridsen.
 Altergang 
11. feb. Ronald Risvig. Altergang
25. feb. Christian Lavdal Jerup.
 Altergang
10. mar. Ronald Risvig. Altergang
24. mar. Gudstjeneste v. Maj-Brit  
 Hvid Christensen i Aulum  

 Kirke kl. 10.15

FASTELAVNS-
GUDSTJENESTE 

Søndag d. 23. februar kl. 10.30 afholdes fa-
stelavnsgudstjeneste i Multicentret i Hodsa-
ger. 

Søndag den 23. februar kl. 14.00-16.00 af-
holdes fastelavnsgudstjeneste i Fritidscentret i 
Aulum.

Begge steder vil der efterfølgende være tøn-
deslagning og mulighed for køb af kaffe og 
fastelavnsboller m.m.

INDSAMLING TIL
FOLKEKIRKENS 

NØDHJÆLP
Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærlighe-
den på klimaet til den årlige indsamling ved 
Aulum Kirke søndag d. 8. marts 2020. 

Som indsamler er du med til at samle penge 
ind til projekter i Nepal. Her bygges broer, di-
ger og flugtveje, og der samles penge ind til 
rent drikkevand og mad. 

Sæt allerede nu kryds i ved søndag d. 8. marts. 
Vi håber, at vi sammen kan få en hyggelig ind-
samlingsdag. 

Dagen starter med gudstjeneste kl. 8.45, hvor-
efter der fordeles ruter. Efter indsamlingen er 
der suppe til alle i Kirkehuset. 

Tilmelding: Folkekirkens Nødhjælp: blivind-
samler.dk eller Anna-Grethe Østergaard: mo-
bil 23294088.

HØSTOFFER 2019
Ved høstoffer blev der indsamlet: 
42.278 kr. i Aulum
9.202 kr. i Hodsager 

Mange tak for dit bidrag.



6

DET SKER I SOGNENE

6

EVANGELISK ALLIANCE BEDEUGE 
5. - 12. JANUAR 2020

Hvert år samles kristne over hele verden til 
fælles bøn i den første hele uge i januar.  
Denne fælles bede uge er arrangeret af 
Evangelisk Alliance, der er et netværk af 
kristne kirker og kirkelige organisationer, der 
med deres indbyrdes forskelle har en fælles 
identitet og en fælles sag: at opmuntre og 
inspirere til fælles bøn og enhed mellem 
kristne lokalt, nationalt og globalt. 

Temaet for årets bede uge er, at vi som krist-
ne er på vej hjem. Vi længes mod den dag, 
hvor Gud vil genoprette alt og skabe en ny 
jord, hvor vi skal forenes med Gud og hinan-
den. Lige nu er vi stadig på vej, men vi er 
ikke uden hjemsteder i denne verden. Vi har 
vores familier, og vi hører også til et geogra-
fisk sted i verden.

Kirken skal helst også være et sted, hvor vi 
føler os hjemme sammen med kristne brød-
re og søstre. Her kan vi tjene og glæde hin-
anden og skabe et hjem for mennesker, som 
oplever sig hjemløse i en verden, der er 
præget af ensomhed, sorg og lidelse. Her 
kan vi erfare, at de kristne er håbets folk, ikke 
fortvivlelsens.

Det er ikke alle mennesker, som føler sig 
hjemme i denne verden.

Kirkens mission er at vidne over hele jorden 
om Kristus og alt, hvad han lærte.

Vi vil forkynde, at der både er håb her i livet, 
og at døden ikke er en endegyldig slutning, 
men en hjemkomst.

Lad os finde sammen og bede for vores ver-
den, land og by, og for at andre må slå følge 
med os på vejen hjem til den nye jord.

Alle hverdage er der mulighed for morgen-
bøn og fyraftensbøn i Aulum kirke kl. 7.30-
8.00 og kl.17.00-17.30. 

Der vil ikke være noget program, men kirken 
vil være åben. Der vil være mulighed for 
tænde lys i lysgloben, sidde i stilhed, bede 
ved knæfaldet ved alteret, skrive en bøn og 
lægge i krukke ved alteret. 

Søndag d. 5. januar kl.19.00-20.00:  
Aulum Kirke ved  CLJ.

Mandag d. 6. januar kl. 19.00-20.00:  
Kirkehuset, program ved Indre Mission.

Torsdag d. 9. januar kl. 19.00-20.00: 
Missionshuset, program ved Mødestedet.

Der er lavet en bedefolder med emner til 
hver dag og forslag til bønner, som vil ligge 
i kirken og i kirkehuset. Man er også velkom-
men til at hente folderen til eget brug eller 
brug i bibelkreds, studiegruppe e. lign. 

Velkommen til en uge med fokus på bøn! 

LOVSANG HVAD? HVORDAN? HVORFOR? 
Kan du synge eller spille, men... mangler mod til at gøre det foran andre? ... søger trygge 
rammer at udfordre dig selv i?  ... har lyst til at bruge dit talent, men har brug for vejledning i, 
hvordan det kunne foregå? ... er usikker på, hvordan man lovsynger? ... er vant til at lovsynge, 
men mangler nogen at gøre det med?  

Så er det dig, vi har brug for til at være med i et trygt forum, hvor vi snakker om hvad lov-
sang er, hvordan vi ærer Gud og hvor vi kan udfordre hinanden og os selv i trygge rammer.  

Kontakt Maria Melgaard tlf. 30361820/organisten@aulumkirke.dk eller Susanne Thomsen 
tlf. 6095 1634, hvis du er interesseret eller vil høre mere. 



RYTMISK 
GUDSTJENESTE

Gudstjenesten er både for dig, som er glad 
for højmessen, og for dig, som ikke plejer 
at komme i kirke søndag formiddag.

Til gudstjenesten vil der være band, og 
der vil både blive sunget salmer og an-
den lovsang. Der vil være mulighed for, at 
du kan blive bedt personligt for. Og der 
vil være plads til børnene, blandt andet 
med børnelovsang og film i dåbslokalet.

Vi ønsker, at der er særlig fokus på fælles-
skabet. Så kom i god tid og snup en kop 
kaffe inden gudstjenesten.

Søndag d. 26. januar 
Søndag d. 22. marts  

 kl. 15.30 i Aulum Kirke

Ruth har i mere end 18 år været sygehus-
præst og har haft utallige samtaler med 
døende og deres pårørende. I dette fore-
drag vil hun dele med os af sine erfaringer. 
Foredraget vil også komme omkring hvad 
troen har at betyde i den sidste  tid,- men 
også hvad troen ikke kan bruges til. Ruth 
vil også komme omkring hvorfor det kan 
være svært for os at tale om døden,- og 
komme med forsigtige bud på, hvordan 
kan vi måske bliver bedre til det.
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INSPIRATIONSAFTEN

“Hvilke tanker og følelser
er der typisk på spil,

når vi når til den sidste tid”
v/ Ruth Østergaard Poulsen

tidl. Sygehuspræst,

Ålborg Universitetshospital

Tirsdag den 10. marts kl. 19:30

Kirkehuset, Markedspladsen 14, 

Aulum

Tilmelding senest

tirsdag den 4. marts til

Ragna Kjær Nielsen

tlf. 97472483, ragnaogbjarne@mail.dk

Alle er velkomne!

Pris : 30,- kr.

   Folkekirkens Besøgs-

   og Aflastningstjeneste
   i Herning Kommune.

SORGGRUPPE  
FOR VOKSNE

Kirken tilbyder sorggruppe for voksne. Vil 
du høre mere, så kontakt Maj-Brit Hvid 
Christensen, tlf. 5151 0306.

FORÅRSKONCERT 
MED VOX11 

Søndag d. 26. april kl. 16.00 
i Aulum Kirke

Vox 11 er et unikt og internationalt aner-
kendt rytmisk vokalensemble med dybe 
rødder i den jyske muld. Gruppen består 
af 10 rutinerede sangere, som siden 2002 
har sunget groove -baseret a cappella 
musik inspireret af moderne R&B, pop/
rock og det nordiske klangunivers. Grup-
pen er prisbelønnet og har koncert- og 
turnévirksomhed i såvel ind- som udland. 
Bag sig har Vox 11 tre CD-udgivelser: 
Take Off fra 2008, Roots fra 2013 og 
Home for Christmas fra 2015 Med Vox 11 
er man sikret en unik koncertoplevelse 
takket være gruppens indlevelse, musika-
litet, samklang og særlige charme, som 
gang på gang fænger, berører og bevæ-
ger. Info om billetsalg kommer senere.
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PÅSKE 2020
Sæt allerede nu kryds i kalenderen i april, hvor vi fejrer Kirkens største og vigtigste højtid 
gennem forskellige gudstjenester og arrangementer med hver deres udtryk og form. 

Palmesøndag mindes vi Jesu indtog i Jerusalem på æslet. Folk jublede og sang i glæde 
over, at Jesus var den ventede Messias, kongen over alle konger! Lad også os juble og 
glæde os over at Jesus er kommet til os og ønsker at være en del af vores liv! Gudstjeneste 
i Aulum Kirke kl.  8.45 og i Hodsager Kirke kl. 10.15 v/ Christian Lavdal Jerup.

Skærtorsdag er der nadvergudstjeneste. Beretningen om fodvaskningen vil være udgangs-
punkt for prædiken og gudstjeneste. Gudstjeneste i Hodsager Kirke kl. 10.15 og i Aulum 
Kirke kl. 19.30 v/ Christian Lavdal Jerup.

I Hodsager Kirke vil vi efter gudstjenesten fejre et kristent jødisk påskemåltid kl.  12.00. 
Påskemåltidet er en ældgammel tradition, der går mere end 3000 år tilbage i tiden. Jesus 
og disciplene fejrede også påskemåltidet. Sidste gang Jesus fejrede det her på jorden, var 
skærtorsdag aften. Da var Jesus sammen med disciplene, og under påskemåltidet indstif-
tede han nadveren og gav dermed påskemåltidet en helt ny drejning og betydning. 
Tilmelding til påskemåltidet kan ske til Else Marie Rask, tlf. 23690723 senest mandag d. 30. 
marts. Pris: 50 kr. for voksne, børn gratis. 

Langfredagens gudstjenester vil bære præg af stilhed og fokus på Jesu lidelse og død. Ved 
gudstjenesterne vil der være mulighed for fælles skriftemål med håndspålæggelse ved knæ-
faldet ved alteret. Det er en stærk symbolsk handling, hvor vi tilsiges syndernes forladelse 
for Jesu Kristi lidelses og døds skyld! Gudstjeneste i Hodsager Kirke kl. 8.45 og i Aulum 
Kirke kl. 10.15 v/ Maj Brit Hvid Christensen.

Påskedag vil Kirkerne være pyntet i højtidsfarver og vi vil gennem lovsang og musik fejre 
Jesu opstandelse fra de døde! Gudstjeneste i Hodsager Kirke kl. 10.15 v/ Maj Brit Hvid 
Christensen og i Aulum Kirke kl. 10.15 v/ Christian Lavdal Jerup.

2. påskedag vil vi igen begive os ud på vandring sammen med hinanden. Det er en mulig-
hed for at lade påskens begivenheder bundfælde sig i sind og tanker, mens vi vandrer fra 
Aulum Kirke til Hodsager Kirke – og retur. 

Vi begynder i Aulum Kirke kl. 8.45 med en kort andagt og intro til turen v/ Maj Brit Hvid 
Christensen. I Hodsager Kirke vil vi fejre nadver og bagefter spise vores medbragte mad-
pakker. Der på går turen retur til Aulum. Turen vil i alt være på ca. 20 km og vil primært 
være ad grusveje, gennem skov og markveje.

Man er velkommen til kun at være med på en del af turen. 



NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

AULUM MENIGHEDSRÅD

Formand: Lene Tønning, tlf. 41 31 90 06 

Næstform.: Henrik Friis Thomsen, tlf. 2016 8999 
Kasserer: Anna Grethe Østergaard Dahl,  
tlf. 23 29 40 88

Kirkeværge: Kai Erik Madsen, tlf. 25 12 36 86

Kontaktperson til personalet: Lene Ravnholt, 
tlf. 21 63 09 66

HODSAGER MENIGHEDSRÅD

Formand: Jørgen Breinholt, tlf. 20 13 67 69

Næstformand og kontaktperson:  
Poul Rud Mikkelsen, tlf. 20 81 61 29

Kasserer: Lars Bonde, tlf. 61 76 30 30

Kirkeværge: Folmer Dalgaard Hansen,   
tlf. 25 12 64 00

I 2020 skal der være valg til menighedsrådene 
rundt omkring i landet, og dermed skydes et 
nyt valgår i gang. Til menighedsrådsvalget 
vælges nye menighedsråd i alle landets sogne 
til en periode på fire år. I 2020 skal menigheds-
rådene, som noget nyt, vælges på en valgfor-
samling hvor kandidater opstilles og vælges. 
Det var sådan valget forløb i Aulum også for 4 
år siden. Forud for valgforsamlingen afholder 
menighedsrådet et orienteringsmøde. Begge 
møder er offentlige og alle er velkomne. Sæt 
allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være 
med til at sætte dit præg på Danmarks mest 
lokale demokrati – menighedsrådet.  

Offentligt orienteringsmøde 12. maj 2020. 
Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet 
laver i lige præcis dit sogn, hvilke aktiviteter de 
arrangerer og hvordan du kan stille op til me-
nighedsrådsvalget, skal du møde op til orien-
teringsmøde. På dette møde vil dit lokale me-

nighedsråd for-
tælle om, hvad de 
har lavet i de for- 
løbne fire år. Derudover vil du høre om menig-
hedsrådets kommende opgaver, hvor mange 
kandidater, der skal vælges til menighedsrådet 
og datoer og regler for valgforsamlingen, hvor 
det nye menighedsråd skal vælges. 

Ved at møde op til valgforsamling 15. sep-
tember 2020, er du med til at vælge retnin-
gen for kirkens arbejde i dit sogn. Det er du, 
ved at være med til at vælge, hvem der skal 
sidde i menighedsrådet blandt de opstillede 
kandidater eller ved selv at stille op som kandi-
dat. På valgforsamlingen præsenteres kandi-
daterne og efterfølgende er der mulighed for 
debat. Valget af menighedsrådene foregår 
ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne 
og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til 
menighedsrådet.

Menighedsrådsvalg 2020  
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Først i det nye år vil vi påbe-
gynde renovering af dåbsvæ-
relset i Aulum Kirke. Renove-
ringen forventes færdig om- 
kring Påske. Vi beder derfor 
om forståelse for, at rummet 
og toilettet ikke kan benyttes i 
perioden under ombygningen.

Renovering af 
dåbsværelse 

I 2019 har kirken nedsat et udvalg, som har fået til 
opgave at kigge på, om kirkebladet har den version 
og den funktion, der er brug for her i sognet.  I dette 
arbejde har vi lyst til at inddrage dig og dine holdnin-
ger til, hvad der skal ske med kirkebladet.  Du kan 
give din mening til kende via den vedlagte flyer her i 
bladet eller via kirkens hjemmeside. 

Kirkebladet - den lille avis, 
eller blot en kirkekalender?



DET´ FOR BØRN

BØRNEGUDSTJENESTE 
Torsdag d. 23. januar: Tema: madpakke

Torsdag d. 26. marts: Tema: Påske

Torsdag d. 30. april: Tema: Bøn

Vi begynder kl. 17.00 i Hodsager Kirke 
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DATOER:29. januar: Daniel i løvekulen11. marts: Bileams æsel29. april: Fårehyrden DavidEfter gudstjenesten er der  spaghetti og kødsovs.

BABYSALMESANG 
AULUM KIRKE
Babysalmesang er både sang og musik, 
bevægelse og rytmik for babyer, med 
udgangspunkt i salmer. Mange sanser er 
i brug; vi synger, danser, leger med rytme-
instrumenter, blæser sæbebobler og 
meget andet.

• Opstart onsdag d. 22. januar

• For babyer ca. 2-12 mdr. med forælder

• Tilmelding senest 13. januar til  
 organist Maria på tlf. 30 36 18 20 / 
 organisten@aulumkirke.dk 

MINIKONFIRMAND
Vi har været så heldige at være sammen med nogle utrolige søde minikonfirmander fra 3.A 
og 3.B fra Aulum-Hodsager skole her i efteråret. Sikke en glæde at få lov at vandre med så 
skønne unger.

Vi har lavet alle mulige sjove ting. Lige fra at holde juleaften i oktober måned til at sætte 
uofficiel verdensrekord i vores egen hjemmelavet »Fadervor-løb«. Vi har tegnet, klippet og 
klistret. Lavet quizzer om alt muligt og hver gang med store præmier til vinderne. Hørt på 
en røverhistorie i ny og næ og hørt på endnu flere bibelhistorier med lyttende øre og store 
øjne. Vi fik også lov til at være med til BUSK-gudstjenesten, hvor vi både medvirkede med 
drama og fik lov til at pynte kirken op. Det så stjerne godt ud…..

I kirkehuset kan vi slet ikke vente, til de kommer i 7. klasse….. Tusind tak for skønne timer 
med jeres minikonfirmander 2019. Og på gensyn.

Det nye hold minikonfirmander fra Aulum Kristne Friskole starter op:   
torsdag d. 23. januar kl. 14.30. 



F O R E N I N G S L I V

A U L U M

INDRE
MISSION
Kontaktperson: 
Bente H. Jensen,  
tlf. 22 17 36 28. 

Møderne holdes kl. 19.30 
i Missionshuset, hvis andet 
ikke er anført.

Har du spørgsmål til pro-
grammet, er du velkommen 
til at kontakte Bente.

JANUAR
  6. Evangelisk Alliance   
 Bedeuge i Kirkehuset 
 v. Jens Kr. Nielsen.
  9.  Evangelisk Alliance   
 Bedeuge i Missionshuset     
 v. Thomas Væggemose. 
 Indsamling.
13. Filmaften.
23.  Missionær Simon Nielsen, 
 Hvide Sande.
31. Messy Church 
 v. Karen Markussen
  Tidspunkt følger.

FEBRUAR
  3.  Filmaften.
  6.  Missionær Egil Kildeholm 
 »Hvordan holde liv i   
 andagtslivet i en travl  
 hverdag«. 

Møderække

19.  Per Weber, tidl. landsleder
 Ordet og Israel. »På vej  
 - med fremtid og håb«.
 Indsamling.
20.  Asger Højlund, 
 professor emeritus
 »Hvad siger biblen om de 
 sidste tider?« 

MARTS
  2. Filmaften

  5.  Generalforsamling
 Dagsorden ifølge vedtæg- 
 terne. Evt. forslag skal  
 være bestyrelsen i hænde  
 senest 8 dg. før.
13. - 15. Samfundslejr   
 (program følger).
19.  Hans Ole Bækgård, 
 formand for Indre Mission’s 
 hovedbestyrelse.
 »Med hvilke »briller« læser  
 du bibelen?«.
 Indsamling til IM.

 

AULUM IMU
Kontaktperson: 
Laila Hornshøj, tlf. 30 20 15 87.

Hvor intet andet er anført, 
er møderne i Missions-
huset mandage kl. 19.30.

BIBEL/SAMTALE-
KREDSENE

Kontaktpers.: Kirsten Lind- 
gren Hvergel, tlf. 97 47 35 36

Bykredsen: Edel Jørgen- 
sen, tlf. 97 47 25 49. Møder-
ne i Bykredsen er kl. 15.00.

Ljørring: Bjarne Kjær, 
tlf. 97 47 24 83.

Lundby: Svend Kristiansen, 
tlf. 97 47 33 65.

Varhede: Arthur Jensen, 
tlf. 97 47 14 74. 

Møde i kredsene i ulige uger

EFTERMIDDAGS-
MØDER 

Mandage kl. 14.00 
i Missionshuset

Kontaktperson: 
Henning Hollesen, 
tlf. 40 13 33 90. 

BØRNEKLUBBEN
Drenge og piger

0. - 3. klasse
Kontaktpers.: Anja Søren-
sen, tlf. 50 55 30 34

Møde i Missionshuset hver
tirsdag kl. 18.30-19.45. 

KRUDTTØNDEN
Drenge og piger 
4., 5. og 6. klasse

Kontaktpers.: Marianne 
Lund, tlf. 29 26 22 69. 

Møde i Missionshuset hver 
tirsdag kl. 18.30-19.45.

CAFÉ HYGGEN
Aulum Missionshus, 
Østergårdsvej 11

Caféen har åbent 9.30-11.30
14. og 28. januar

11. og 25. februar
10. og 24. marts

Kontaktperson:  
Martin Holm tlf. 30 48 29 57

TEENKLUB 
7. - 8. klasse

Kontaktperson: Thomas 
Bisgård, tlf. 23 74 59 62.

Vi mødes hver tirsdag 
i Missionshuset kl. 20-22.

SENIOR- 
EFTERMIDDAGE
Kontaktperson: Henning 
Hollesen, tlf. 40 13 33 90
Møderne holdes mandage 
kl. 14.00 i Missionshuset.
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F O R E N I N G S L I V

A U L U M

BØRNEKLUB
2.-3. klasse

Kontaktperson: 
Mette Bjerg, tlf. 20 94 30 42. 

Leg, aktiviteter og en snak 
om Gud. Onsdag kl. 18.15-
19.30  på KFUM.

KFUM &  
KFUK
Alle er velkomne! 
Kontakt kontaktpersonerne 
eller se hjemmesiden 
(www.aulum.kfum-kfuk.dk) 
hvis du vil vide mere om 
hvad KFUM & KFUK er.

Formand: Niels Kjær 
Nørgaard, tlf. 24 20 40 90.

Kasserer: Kenneth Horns-
høj,  tlf. 27 82 93 76.

FOREDRAG 
FOR ALLE
Afholdes på  
KFUM & K kl. 19.30

Kontaktperson: Helene 
Bredtoft, tlf. 61 11 09 56.

Mandag 3. februar 
kl. 19.30
Tidl. missionær og 
ældste i Jehoves 
Vidner Poul Dal, Vi-
borg. »Mit opgør med Jeho-
vas Vidner«. Foredrag af tidl. 
missionær og ældste i en af 
Jehovas vidners menighe-
der. Efter godt 30 år i tros-
samfundet blev han udstødt 
for frafald, da han var be-
gyndt at tvivle på Jehovas 
Vidners organisation og 
lære. Han er nu formand for 
Støttegruppen for Tidligere 
Jehovas vidner.

Mandag den 30. marts kl. 
19.30 Teologisk stiftskonsu-
lent Henning Thomsen, Vi-
borg »Kirkens påskeevange-
lium«. Vi vil følge fortællin-
gen om den korsfæstede og 
genopvakte fra Langfredag 
til 1. søndag efter påske, 
sådan som den lyder i den 
gamle 1. tekstrække.  Hvad 
er opstandelse? Ikke i al al-
mindelighed, men når det er 
den korsfæstedes opstan-
delse, vi taler om? Og hvad 
indebærer den for omgivel-
serne?  Og for den måde, vi 
ser evangeliefortællingerne 
på?  Det er nogle af aftenens 
spørgsmål.
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MAXI-KLUBBEN
4.-6. klasse

Kontaktperson: 
Camilla Skov Olesen,
tlf. 50 74 63 70.

Aktiviteter og en snak om 
Gud. Onsdag 18.15-19.30
På KFUM.

TEENKLUB
8.-10. klasse

Kontaktperson: 
Elisabeth Old Nørgaard 
Tlf. 51 76 60 52.

Aktiviteter, hygge og et sted 
hvor vi tør snakke om Gud.

Onsdag kl.19.45-21.45 
på KFUM.

KONTAKT-
PERSON TIL  

BIBELGRUPPER
Peter Hebsgaard, tlf. 25 72 
17 77. Man er meget vel-
kommen til at kontakte Pe-
ter, hvis man er interesseret 
i at komme med i en bibel-
gruppe. 

KONFIRMAND-
KLUBBEN 7. KL.

Kontaktperson: 
Torkild Kildsgaard Larsen 
Tlf. 24 41 49 19.

Aktiviteter, hygge og et sted 
hvor vi tør snakke om Gud. 
Onsdag kl. 19.45-21.45 på 
KFUM.

MOKSANG 0-5 år
Kontaktperson:  
Charlotte Borum Hornshøj, 
tlf. 22 28 74 47

Sang, leg, rytmik og bevæ-
gelse for mor/far - barn. Vi 
mødes onsdag kl. 16.45- 
17.30 på KFUM.

MINI KLUB 
0.-1. klasse

Kontaktperson: 
Niels Peter Østergaard,  
tlf. 22 64 62 84. 

Her hygger vi os og leger 
og hører om Gud. Onsdag 
kl. 16.45-17.30 på KFUM.



SIDEN SIDST

UNGE / VOKSNE
Kontaktperson: Søren Madsen tlf. 53 37 60 90.
For unge over 16 som har lyst til et socialt, kri-
stent fællesskab. Tirsdag kl. 19.30 på KFUM.
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DØBTE

• Oliver Kingo Væggemose
• Magnus Korgaard Hantusch
• Mathilde Dam Grann
• Sofie Randrup Nielsen-Hvam
• Valde Toft Østergaard
• Nicolai Stokbæk Sørensen
• Alfred Jeberg Slot

VIEDE

•  Isabella Obitsø Toft Borg
 og Per Obitsø Toft Borg
• Laila Fuursted Aalbæk
 og Jakob Fuursted Aalbæk
• Pernille Bundgaard Schousboe
 og Jacob Bundgaard Schousboe
• Anne-Mette Høiholm Troelsen
 og Jonas Høiholm Troelsen

DØDE

• Birthe Riberholdt Overgaard
• Lilly Pedersen
• Poul-Henrik Hove Jakobsen
• Lilly Væggemose
• Hans Christian Hjort
• Knud Schriver
• Marie Mosekjær

MØDESTEDET I KIRKEHUSET
Kontaktpersoner: Tove Grøn, tlf. 29 26 90 35.
Merete og Søren Kristensen, tlf. 50 81 51 36.
Heidi og Kim Væggemose, tlf. 97 47 18 09.
www.moedestedet-aulum.dk 
6. januar:  Alliance bedeuge v. IM.
9. januar:  Alliance bedeuge i Missionshuset  
 v. Thomas Væggemose.
3. februar: Tale v. Jack Nørdam Pedersen,  
 efterskolelærer Sædding.
2. marts:  Tale v. Rene Vejen Jensen,  
 sognepræst Vildbjerg.
30. marts:  Tale v. Benny Nielsen,  
 efterskolelærer Nøvlingskov.

»FRI FREDAG«
Kontaktpersoner: 
Tove og Frank Møller, tlf. 25 32 58 54.
Aften for familien med aftensmad. Cirka en fre-
dag i måneden kl. 17.45-21.00 på KFUM.

FDF AULUM
Kredsledelse:  
Lotte Damsgaard (kontaktperson), tlf. 40 79 28 50
Kirsten Thoftgaard, tlf. 21 34 42 90
Bo Sørensen, tlf. 22 51 02 29
Alle klasser mødes mandage i  
Kredshuset på Rugbjergvej 18:
Puslinge (0.-1. kl.) kl. 17.00-18.00
Kirsten Thoftgaard, tlf. 21 34 42 90
Tumlinge (2. kl.) kl. 18.30-20.00
Stine Jørgensen, tlf. 61 65 54 77  
Pilte (3.-4. kl.) kl. 18.30-20.00
Henrik Thoftgaard, tlf. 29 87 20 73
Væbnere (5.-6. kl.) kl. 18.30-20.00
Per Jørgensen, tlf.  20 42 11 33
Seniorvæbnere (7.-8. kl.) kl. 18.30-20.30
Bo Sørensen, tlf. 22 51 02 09
Seniorer (9. kl.+) mødes efter aftale
Bo Sørensen, tlf. 22 51 02 09
Find vores programmer på www.fdf.dk/aulum 13

LOKAL-KREDS
Små bibelgrupper for børnefamilier ud fra 
kirkerne i Aulum-Hodsager. 
Der dannes nye grupper hvert år til august. 
Kontaktperson: Penille Breinholt, 
tlf. 29 84 87 73.



H O D S A G E R
F O R E N I N G S L I V

FREDAGS- 
FAMILIEN

Kontaktfamilie: 
Helle & Karsten Kiel, 
tlf. 97 47 60 17.

Lørdag den 25. januar
Bilræs. 

Fredag den 20. marts 
kl. 19.00 Hyggeaften 
hos fam. Madsen, Hod-
sagervej 48.

BIBEL-/SAMTALE 
KREDSENE

Kreds 94: Bente Fink, 
mobil 30 57 07 11.

Ny bibelkreds:  
Lars Kaastrup-Hansen, 
tlf. 97 45 45 95.

KONGE- 
KLUBBEN

for alle børn i 2.-5. klasse.

Hver fredag kl. 13.00-15.00  
i skolekøkkenet i Hodsager 
Multicenter. 

Kontaktpersoner: 
Inger Marie & Michael,  
tlf. 20 65 16 31.

KFUM- 
SPEJDERNE
GRUPPEN
Formand: Kim Jeppesen
tlf. 97 47 65 50.

Kasserer: Helle Christensen, 
tlf. 97 47 65 50.

Gruppeleder: Villy Grønne
tlf. 40 61 97 10.

Alle møder er i  
»Æ´ Skovhyt«.

BÆVER (Bh.kl.-1. klasse)
Leder: Bente Fink, 
tlf. 97 47 62 02.

Møde hver tirsdag. 
kl. 17.00-18.45. 

ULVE (2.-3. klasse)
Leder: Henning Fink,
tlf. 97 47 62 02.

Møde hver torsdag 
kl. 18.30-20.00.

SPEJDER (4.-8. klasse)
Leder: Michael Jørgensen, 
tlf. 51 29 62 68.

Møde hver tirsdag 
kl. 19.00-21.00. 

ROVER (fra 9. klasse)
Leder: Michael Jørgensen, 
tlf. 51 29 62 68.

Møde efter aftale.

LOKAL-KREDS
Små bibelgrupper for 
børnefamilier ud fra 

kirkerne i Aulum-Hodsager. 

Der dannes nye grupper 
hvert år til august. 

Kontaktperson: Penille 
Breinholt, tlf. 29 84 87 73.

SIDEN SIDST

DØBTE
• Alice Oseiko  
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SET & SKET

Sognelejren 2019 er godt overstået og vi er i gang med planlægningen af den næste. Tak til 
alle jer, som deltog på hele lejren eller dele af den. Det blev en weekend i gode rammer med 
noget godt for både hånd og ånd, en fantastisk stemning og et dejligt fællesskab. 
Målet med Sognelejren er, at vi kan mødes i et kristent fællesskab på tværs af alder og for-
eninger. Derfor var det glædeligt at se både børnefamilier, en god flok teenagere, en gruppe 
50+, m.m. I løbet af weekenden kunne man »tjekke ind« i det omfang, der passede til den 
enkelte. Man kunne deltage hele weekenden, eller komme til foredragene eller til gudstje-
nesten om søndagen.  
Sognelejren 2020 bliver d. 9.-11. oktober på Nøvlingskov Efterskole. Vi er i gang med at fast-
lægge temaet og glæder os til at afsløre det i næste kirkeblad. 

SOGNELEJR 2019
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GUDSTJENESTEOVERSIGT

MHC: Maj-Brit Hvid Christensen
CLJ: Christian Lavdal Jerup 
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= Kirkekaffe

= Børnekirke i Aulum

= Lovsang

DATO KIRKEÅRET TEKST AULUM HODSAGER

 1. jan. Nytårsdag Matt. 6,5-13 16.00 MHC 
Kollekt til Bibelselskabet

14.30 MHC 
Kollekt til Bibelselskabet

  5. jan. Helligtre-
kongers 
søndag

Matt. 2,1-12   8.45 CLJ 
19.00 CLJ Evangelisk 
Alliance

10.15 CLJ

12. jan. 1. s. e. h3k Mark.10,13-16   8.45 CLJ 10.15 CLJ

19. jan. 2. s. e. h3k Joh. 4,5-26 10.15 MHC 8.45 MHC

22. jan. Onsdag 20.00 Stillegudstj. MHC

23. jan. Torsdag Tema: madpakke 17.00 Børnegudstj. MHC

26. jan. 3. s. e. h3k Luk. 17,5-10 15.00 MHC
Rytmisk gudstjeneste  

10.15 MHC 

29. jan. Onsdag Daniel i 
løvekulen

17.00 MHC
Spaghettigudstjeneste

 2. feb. S. s. e. h3k Joh.12,23-33 10.15 CLJ   8.45 CLJ 

  9. feb. Septuagesima Matt. 25,14-30   8.45 CLJ 10.15 CLJ

16. feb. Seksagesima Mark. 4,26-32 10.15 MHC 8.45 MHC

19. feb. Onsdag 20.00 Stillegudst. MHC

23. feb. Fastelavn Luk.18,31-43 14.00 Fastelavnsgudstje.
i Fritidscentret MHC

10.30 Fastelavnsgudstj. 
i Multicentret MHC

 1. mar. 1. s. i fasten Luk. 22,24-32 10.15 CLJ   8.45 CLJ 

 8. mar. 2. s. i fasten Mark. 9,14-29   8.45 MHC Indsamling 
Folkekirkens Nødhjælp

10.15 MHC

11. mar. Onsdag Bileams æsel 17.00 CLJ 
Spaghettigudstjeneste  

11. mar. Onsdag 20.00 Stillegudstj. MHC

15. mar. 3. s. i fasten Joh. 8,42-51 10.15 CLJ   8.45 CLJ

22. mar. Midfaste Joh. 6,24-35 15.00 CLJ 
Rytmisk gudstjeneste

10.15 CLJ

26. mar. Torsdag Tema: Påske 17.00 Børnegudstj. MHC

29. mar. Mariæ Bebudelse Luk.1,46-55 10.15 MHC 8.45 MHC


