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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 forestå 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 forestå 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 tirsdag den 21. april.  
Obs: Når du sender materiale til Kirkebladet, da navngiv 
gerne filen ift. det, den indeholder og evt. hvor den er fra. Fx 
foredrag+forening.doc. Billeder skal sendes som individuelle filer.
Udgives af: Aulum og Hodsager Menighedsråd. 
Layout & tryk: Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08.

Følg kirkerne på Facebook og hjemmeside
Både Aulum Kirke og Hodsager Kirke er at finde på Facebook. 
Skriv »Aulum Kirke« eller »Hodsager Kirke« i søgefeltet – 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«!
Desuden kan du finde vores hjemmeside på www.aulumkirke.dk 
og www.hodsagerkirke.dk, hvor du kan finde mange nyttige in-
formationer.
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BØNNEN OVER  
ALLE BØNNER
Fadervor er måske den mest kendte sam-
ling af ord, vi har. Den er en vidunderlig 
indgang til bønnens mange velsignelser 
og et levet liv med Gud. Alligevel er den i 
høj grad en uudnyttet ressource. Underligt 
nok fordi vi er så fortrolige med den.

Indtil for nyligt havde vi en fuldautomatisk 
kaffemaskine, der kunne lave en enkelt 
kop lækker kaffe ad gangen. Fem minutter 
efter man havde lavet sin sidste kop, be-
gyndte den alt automatisk at rense sig 
selv. Rigtig smart, men ikke særlig lydløst. 
Indimellem kunne vores gæster se helt 
forskrækkede ud! »Hvad var det for no-
get!?« »Hvad var hvad for noget?« »Den 
voldsomme lyd! Hvad skete der?« »Nå, 
det er bare vores kaffemaskine. Den har vi 
vidst vænnet os til…« Et par gange er vi 
blevet spurgt, hvordan i al verden man kan 
vænne sig til det!

På lidt samme måde er det med Fadervor. 
Disciplene fornemmede klart, at Jesus 
havde et helt særligt forhold til Gud. At 
han havde en helt særlig forbindelse, som 
de gerne selv ville erfare og have del i. Så 
de spurgte ham, om han ikke vil lære dem 
at bede. Og så lærte han dem Fadervor… 
Fadervor!? Hvordan kan den remse afspej-
le det forhold, Jesus havde til Gud? Det 
kan den sådan set heller ikke. Ikke som en 
remse i hvert fald.

Fadervor som 
livgivende mønster

Fadervor binder os 
ikke til nogle bestemte ord, men snarere 
til et indhold og et grundlæggende møn-
ster. Det er egentligt ikke ny viden. Flere af 
de tunge drenge i kirkehistorien – selv vo-
res egen Luther – lærte det. Ja, ikke en-
gang evangelisten Lukas skriver de samme 
ord ned i Fadervor, når han gengiver Jesu 
undervisning om bøn i sit evangelium.

Essensen af Fadervor består ikke i en ræk-
ke bestemte ord, men derimod en række 
forskellige bønner. Den ene bøn leder na-
turligt til den næste. Og bønnerne dæk-
ker hele vores liv i fællesskabet med Gud 
og hinanden.

Det er en personlig øvelse, en åndelig di-
sciplin, at gøre Fadervor til vores bøn. 
Men når vi lærer at meditere over den og 
personligt uddybe hver eneste sætning 
over for Gud, så kan Fadervor dække net-
op vores liv. 

Når Luther bad Fadervor, tog det ret lang 
tid. Han gjorde det to gange om dagen. 
Og han brugte altid nye ord. Fadervor var 
for ham en dybt personlig parafrase. Han 
omformulerede den dagligt med sine eg-
ne ord, fyldte bønnerne med alt det der 
fyldte i hans hjerte, og gjorde den på den 
måde til sin egen. Gjorde den til bøn.

Hvordan beder du den? 
»Det viser sig i sandhed, at den rette 
mester har samlet og lært det, og det 
er mere end skade, at en sådan bøn 
af en sådan mester uden spor af an-
dagt skal plapres og klapres i stykker 
over hele verden. Mange beder må-
ske nogle tusinde Fadervor om året, 
men selv om de blev ved at bede så-
dan i tusinde år, havde de dog ikke 
smagt eller bedt et bogstav eller en 
tøddel deraf.« (Martin Luther i »En 
enkel måde at bede på«)
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BLIV FRIVILLIG
Har du lyst til at være en del af Aulum Kir-
kes frivillignetværk, så se udbuddet af op-
gaver her:  • Hjælpe med børnekirke • 
Være med i planlægning og afholdelse af 
spaghettigudstjenester • Madlavning til 
fællesarrangementer • Hjælpe med nad-
veruddeling til gudstjenester • Være hjæl-
per til praktiske ting med konfirmander • 
At gå ud med kirkebladet •  Synge i kvar-
talskoret • Indkøbe og stille mad og drik-
ke frem til babysalmesang • Være med i 
band eller styre skærme til lovsangsguds-
tjenester • Bede ind- og udgangsbøn til 
gudstjenester. 

Kontakt frivillig- 
koordinator Birte,  
tlf. 23 11 48 87  
eller birte@ 
aulumkirke.dk

Se omtale  
af frivillig- 
fest på  
side 19

HIMMELSKE  
AFTNER I AULUM

Fredag 20. marts kl. 18.00 i  KFUM-Huset
Fredag 1. maj kl. 18.00 i Kirkehuset               

Fælleskab med andre voksne, midt i livet, 
som har lyst til at fordybe sig  i essentielle 
emner og livets store spørgsmål.
Aftenen starter med  hygge og god mad 
– samvær på kryds og tværs. Der afsluttes 
med andagt, kaffe og kage.

Alle, både med og uden tilknytning til for-
eningen, er hjertelig velkommen.

Pris for aftenen: 175 kr. (betaling og til-
melding til Lars Bredtoft, tlf. 30 31 07 35).

Arr: KFUM &  KFUK i Aulum

NYT

VELKOMMEN TIL ÅRETS  
JØDE-KRISTNE PÅSKEMÅLTID!

Igen i år indbyder vi til at gennemgå påskens betydning under det særlige påskemåltid 
i Hodsager Kirke efter Skærtorsdagsgudstjenesten 9. april.

Påskemåltidet er en ældgammel tradition, der går mere ned 3000 år tilbage. Det første blev 
holdt den sidste aften, israelitterne var i Egypten, inden Gud førte dem ud landet. Og den 
tradition har de holdt ved lige siden. Faktisk var det netop under påskemåltidet, Jesus ind-
stiftede nadveren.

Det påskemåltid, vi skal fejre sammen i Hodsager Kirke, foregår i store træk på samme måde 
som det rituelle måltid, Jesus og disciplene fejrede skærtorsdag aften i Jerusalem. Men som 
kristne vil vi tage Det Nye Testamente med ind i fortællingen, sådan at vi forsøger at leve os 
ind i hele Guds store redningsfortælling.

Tilmelding skal ske til Else Marie Rask på tlf. 23 69 07 23 senest mandag 30. marts. 
Det koster 50,- for voksne, og børn kan være med gratis.

STILLEGUDSTJENESTE 
UDSAT

Stillegudstjenesterne, som blev  
annonceret i forrige udgave af Kirke- 

bladet, er desværre udskudt.  
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Hverdags- 
gudstjenester 
På Kastaniegården kl. 10.15
Kaffe kl. 9.45: 

 7. april  Christian Lavdal Jerup 
Altergang

14. april Henning Hollesen

21. april Christian Lavdal Jerup 
 Altergang

28. april  Johannes Kloster

 5. maj Rune Hoff Lauridsen 
 Altergang

12. maj Henning Hollesen

19. maj  Ronald Risvig 
 Altergang

26. maj Christian Lavdal Jerup 
 Altergang

 2. juni Johannes Kloster

 9. juni Henning Hollesen

16. juni  Rune Hoff Lauridsen,  
Aulum Kirke

23. juni Ronald Risvig 
 Altergang

30. juni Maj Brit Hvid Christensen 
 Altergang

På Birketoft kl. 15.00 
Efterfølgende kaffe:

 7. april  Christian Lavdal Jerup 
 Altergang

21. april Christian Lavdal Jerup 
 Altergang

 5. maj Rune Hoff Lauridsen 
 Altergang

19. maj Ronald Risvig 
 Altergang

 2. juni Christian Lavdal Jerup 
 Altergang

16. juni Rune Hoff Lauridsen 
  Gudstjeneste  

Aulum Kirke 10.15

30. juni Maj Brit Hvid Christensen 
 Altergang

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 anden 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 fællesskabet. 

Søndag 14. juni  
v. Lars Kristensen.  
Vi begynder kl. 15.00 med  
kaffe, saft og småkager.

SORGGRUPPE  
FOR VOKSNE

Kirken tilbyder sorggruppe 
for voksne. Vil du høre mere, 
så kontakt Maj-Brit Hvid 
Christensen, tlf. 51 51 03 06.

SYGEMELDING  
OG KONSTITUERING

Sognepræst Maj Brit Hvid Christensen er sy-
gemeldt til og med april måned. I den forbin-
delse konstitueres pastor emeritus Leif Kjøller-
Rasmussen, som vil varetage gudstjenester og 
kirkelige handlinger gældende fra 2. marts.
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På KFUM i Aulum har Aulum KFUM og KFUK 
afholdt højskolesang siden efteråret 2017. Ar-
rangementerne går i alt sin enkelthed ud på og 
synge SAMMEN fra Højskolesangbogen. Der 
er 6 aftener i løbet af et år. En aften kan se så-
ledes ud:

Drop-in fra kl. 19.00.

Fra kl. 19.30 starter første 
halvdel med »10 jeg ka’ li’«. 
Det er 10 sange som er ud-
valgt af en »kendt person« fra 
Aulum eller omegn eller af 
det lille udvalg som står for 
arrangementerne. Sangene 
er måske udvalgt ud fra et 
tema eller blot fordi det er 
sange som betyder meget 
for den person, som har valgt 
dem. Og de krydres måske af 
en historie fra »den kendte«.  

Efter »10 jeg ka’ li’« er der 
kaffepause med kagebord. 
Derefter er der ønskerunde, 
som består af ca. 10 sange, 
der er ønsket af aftenens del-
tagere.

Alt i alt er det nogle skønne 
aftener med masser af dejlig 
fællessang fra Højskolesang-
bogen. 

Den næste Højskole-
sang-aften er 21. april 
fra kl. 19.00 på KFUM 
i Aulum. 

Der bliver »10 jeg ka’ 
li’« præsenteret af 
byrådspolitiker John 
Thomsen.

Vi glæder os også til 
og se rigtig mange 
denne aften.

HØJSKOLESANG I AULUM

NY GARTNERIMEDARBEJDER
Jeg hedder Anna Langbo. Jeg bor sammen med min mand og datter på 
et landbrug 3 km fra Aulum. Jeg er så heldig at være blevet fastansat 
som gartnerimedarbejder ved Aulum Kirke. 

Jeg ved, at jeg går ind til et arbejde, jeg holder meget af, da jeg var 
vikar i 5 måneder i 2019. Jeg fik æren af at lave alterbuketter, buketter 
til gravsteder, generelt opretholde den flotte standard, der er på kirkegården og sluttede 
af med at pynte gravstederne med gran. 

Jeg glæder mig til at komme tilbage og hilse på jer! 

SYNG SAMMEN

MÆRK FÆLLESSKABET 
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MØD EN BIKER
Søndag 17. maj kommer IM Bikerne til gudstjeneste i Hodsager Kirke

IM Bikerne er en gruppe mennesker, som elsker motorcykler og friheden på 2 hjul, og som 
har sit udspring i IM. I år er det 11. gang gruppen mødes. 

De første år kørtes der ud fra Stella Maris på Fyn og senere fra Sanden Bjerregård i Nordjyl-
land. I de senere år har vi været forskellige steder i Jylland, hvor det er lokale medlemmer 
af gruppen der arrangerer overnatning og laver køreruter til lørdagen.

Programmet for sådan en weekend ser typisk sådan ud: 

Mødes fredag til eftermiddags kaffe og senere aftenhygge med middag og andagt.

Lørdag køres der en tur på 150-250 km, gerne på små og snoede veje og forbi seværdige 
og historiske steder. Der medbringes termokander og madpakker. Lørdag aften middag, 
hygge og andagt.

Søndag kører vi til kirke i en af de lokale kirker og det er afslutningen på årets tur. I år glæder 
vi os til at besøge Hodsager. Efter gudstjenesten vil der være en kop kaffe og mulighed for 
en snak med gruppen.

Arrangør: Hodsager Menighedsråd

SOGNELEJREN 2020 
Tidspunkt: 9.-11. oktober –  Sted: Nøvlingskov Efterskole  –  Tema: Bibelens mysterier

Om lørdagen får vi besøg af Johnny Oslo Tidemann, som vil tage os med på oplevelse i de 
arkæologiske fund fra Bibelens tid. Lejrens program vil både komme til at indeholde alders-
opdelte aktiviteter (børn, juniorer, teenagere, unge/voksne) og fælles aktiviteter, hvor vi er 
sammen på tværs af alder. 

For hvem: Alle, både store og små. Programmet vil igen i år henvende sig til alle aldre, og 
man vil også igen i år have mulighed for at deltage i hele eller dele af lejren. 

Arrangør: Et udvalg under Aulum kirke bestående af Anni Lousdal, Regitze Mouritzen, Tho-
mas Væggemose, Susanne Madsen. 

Der kommer et mere detaljeret program senere. Man er også meget velkommen til at kon-
takte Anni Lousdal for nærmere info: 28 58 69 82.
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Efter 10.15 gudstjenester i Aulum, vil der 
være mulighed for forbøn og skriftemål hos 
præsten, såfremt det er en af sognets præ-
ster, der har haft gudstjenesten. 

Det vil foregå på præstens kontor i Kirkehu-
set, der vil være åbent umiddelbart efter 
gudstjenesten og ca. en time frem.

Vi vil gerne gøre det så naturligt, tilgænge-
ligt 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 sam-
men 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 mulighed for med håndspå-
læggelse at få tilsagt syndernes forladelse 
ind over sit liv. Og for nogle kan denne kon-
krete handling være afgørende for at tage 
imod tilgivelsen i sit liv.

Sognepræsterne  
Maj-Brit og  

Christian

FORBØN OG SKRIFTEMÅL  
EFTER HØJMESSE
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Sæt kryds i kalenderen

SOLOKONCERT MED  
JONAS H. PETERSEN FRA  
»HYMNS FROM NINEVEH«

Aulum Kirke 25. oktober kl. 16.00

Sæt kryds i kalenderen

SOGNE- 
UDFLUGT MED 

HODSAGER 
KIRKE

Søndag 14. juni

Musik og hygge  

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så kontakt  

Maria Melgaard 30 36 18 20/organisten@aulumkirke.dk  

eller lovsangsleder Susanne Thomsen  60 95 16 34 

Henvend dig til 
organisten for 

næste dato 

Så kom og vær med til vores  
uforpligtende  

musik-/hyggeaftner i Kirkehuset.   

Musik og hygge  

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så kontakt  

Maria Melgaard 30 36 18 20/organisten@aulumkirke.dk  

eller lovsangsleder Susanne Thomsen  60 95 16 34 

Henvend dig til 
organisten for 

næste dato 

Så kom og vær med til vores  
uforpligtende  

musik-/hyggeaftner i Kirkehuset.   

FORÅRSKONCERT 
MED VOX11 

Søndag 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 11 rutinerede sangere, som siden 2002 
har sunget groove-baseret a cappellamusik 
inspireret af moderne R&B, pop/rock og 
det nordiske klangunivers. 

Med Vox 11 er man sikret en unik kon-
certoplevelse takket være gruppens ind-
levelse, musikalitet, samklang og særlige 
charme, som gang på gang fænger, berø-
rer og bevæger.

Heidi Bisgaard Jondahl er medsyngende 
leder af Vox 11.

Entré: Billetter sælges i døren. Se senere 
opslag.



KONFIRMATIONER 2020

Tiden nærmer sig for årets konfirmationer! Også i år er der mange 
konfirmander, der skal konfirmeres! Vi håber, at festen får lov at 
begynde i kirken - vi vil i hvert fald gøre vores til, at konfirmations-
gudstjenesten bliver en fest!

Telegrammer mm. kan afleveres på dagen i Kirkehuset, Markeds-
pladsen 14, hvor FDF traditionen tro tager imod. 

Christian Lavdal Jerup og Maj-Brit Hvid Christensen

Aulum Kirke 
7A Aulum-Hodsager Skole 
St. bededag,  
fredag 8. maj kl. 9.00
v. Maj Brit Hvid Christensen

• Casper Vendelbo Ørgård

• Emilie Arestin Lauridsen

• Erik Ørom Postborg

• Ida Kloster Jensen

• Jonas Moberg Pedersen

• Josefine Martine Atzen Geneser

• Julie Borup Christensen

• Lea Hørning Rømer

• Louise Stubkjær Foldager

• Lærke Skals Jakobsen

• Mads Ahle Nielsen

• Maja Buur Henriksen

• Maja Lundsgaard Lund Jensen

• Mathilde Thusgård Wiese

• Nanna Altmann Balle

• Noa Kærgaard Hornstrup

• Oskar Kjær Nørgaard

• Sandra van Putten Johannesen

• Victor Hartzak Lemberg Wrobel

• William Ahle Høgh

• William Kjær Thing
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Aulum Kirke 
7B Aulum-Hodsager Skole 
St. bededag,  
fredag 8. maj kl. 11.00
v. Maj Brit Hvid Christensen

• Alberte Kildsgaard Larsen

• Anton Skovgaard Videbæk

• Aske Kloster Kristiansen

• Bjørn Elmo Valdus Jensen

• Camilla Bærentzen Larsen

• Cecilie Christensen

• Cecilie Jensen

• Frederik Hesel Nørgaard

• Jacob Horslund Kristiansen

• Josefine Bang Lauridsen

• Magne Ruby-Svendsen

• Mathilde Nielsen

• Mia Siehr Dyrehauge

• Nicklas Bek Kolling

• Noah Ruby-Svendsen

• Oliver Halskou Bank

• Peder Hestbech Lund Lauridsen

• Sidsel Riis Thøgersen

• Silje Hestbech Pedersen

• William Koch Kiel

Hodsager Kirke 
St. bededag,  
fredag 8. maj kl. 10.00
v. Christian Lavdal Jerup

• Freja Tang

• Jens Thalund Kristensen

• Silas Stenholt

Aulum Kirke 
Aulum Kristne Friskole 
Søndag 10. maj kl. 10.00
v. Christian Lavdal Jerup

• Alfred Weinreich Andersen

• Andreas Maagaard Kastrup

• Celina Kalhøj Gade

• Emma Lundgaard Nord Hansen

• Henrik Kjeldgaard Dahl

• Jakob Dahl Nielsen

• Jonas Friis Kristensen

• Laura Gylling Jensen

• Mikkeline Dissing Hansen

• Natali Andersen Overgaard Jønsson

• Patrick Wind Køhler

• Silke Birch Dalgaard

• Simon Østerby

•  Jonas Struve Bøndergaard
(konfirmeres i Vildbjerg 
Kirke 9. maj)

11
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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. Leif Kjøller-Rasmussen.

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. 23 69 07 23 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 
knæfaldet ved alteret. Det er en stærk symbolsk handling, hvor vi tilsiges syndernes forla-
delse for Jesu Kristi lidelses og døds skyld! Gudstjeneste i Hodsager Kirke kl. 8.45 og i 
Aulum Kirke kl. 10.15 v. Leif Kjøller-Rasmussen.

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. Leif Kjøller-Ras-
mussen 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. Christian Lavdal 
Jerup. I Hodsager Kirke vil vi fejre nadver og bagefter spise vores medbragte madpakker. 
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 

Næstfmd.: Henrik Friis Thomsen, tlf. 20 16 89 99 
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

Næstfmd. 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

D. 15. september 2020 afholdes der valgfor-
samling, hvor sognenes nye menighedsråd 
skal vælges.

Menighedsrådene i Hodsager og Aulum hol-
der, ligesom alle andre sogne i landet, et ori-
enteringsmøde tirsdag d. 12. maj, hvor de nye 
valgregler præsenteres. 
Valgperioden i Hodsager er på 2 år. 
Valgperioden i Aulum er på 4 år.

Orienteringsmødet vil også indeholde oriente-
ring om menighedsrådenes arbejde i den for-
løbne funktionsperiode, om kommende opga-
ver, om budget og regnskab, samt give plads 
til visioner, ønsker og ideer til det kommende 
menighedsråd.

Menighedsrådene i Hodsager og Aulum har 
brug for nye medlemmer, så det er også nu at 
der rundt omkring i sognene skal findes inte-

resserede og engagerede mennesker der øn-
sker at stille op til valget.

Orienteringsmøder finder sted i 

Hodsager Multicenter  
tirsdag d. 12. maj kl. 19.30

Kirkehuset i Aulum  
tirsdag d. 12. maj kl. 19.00

Alle er naturligvis velkomne på mødet i deres 
sogn.

Menighedsrådsvalg 2020  
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Aulum Kirke har fået  
NYT KLAVER

Den sidste del af 
Sognegaven er 
brugt til køb af nyt 
klaver. Sognegaven 
var givet af menig-

heden i forbindelse med renovering af 
kirken.  

Det nye klaver blev indviet d. 15. marts, 
og det gamle kirkeklaver har fået ny plads 
i Kirkehuset. Tak for gaven. 

Kirkebladet –  
NYT LOOK · NY FORM?
I 2019 har kirken nedsat et udvalg, som 
har fået til opgave at kigge på, om kirke-
bladet har den version og den funktion, 
der er brug for her i sognet. I dette ar-
bejde har vi lyst til at inddrage dig og 
dine holdninger til, hvad der skal ske med 
kirkebladet. Du kan give din mening til 
kende via den vedlagte flyer her i bladet, 
via spørgeskemaet på Aulum.dk, eller 
skrive en mail til kdl@km.dk.



DET’ FOR BØRN

DATO:29. april:  Fårehyrden  David og  
DåbsjubilæumEfter 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 ryt-
meinstrumenter, blæser sæbebobler og 
meget andet.

• Opstart onsdag d. 22. april.

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

•  Tilmelding senest 14. april til organist 
Maria Melgaard, tlf. 30 36 18 20 /  
organisten@aulumkirke.dk

PÅSKEMUSICAL 
I AULUM KIRKE

Onsdag 1. april kl. 17.00 
Aulum Kirkes Juniorkor i samarbejde 

med Vildbjerg Kirkes Gospelkids,  
Pigekor samt Nøvling Kirkes Kor.

Fri entré!

BØRNE-
GUDSTJENESTE 

Torsdag d. 26. marts:  
Tema: Påske

Torsdag d. 30. april:  
Tema: Bøn

Vi begynder kl. 17.00 i Hodsager Kirke 

14



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.

APRIL
  2.   Sangaften v. organist Inger 

Kamstrup, Sørvad.

 16.  Fyraftensmøde.  
Fællesspisning kl. 17.30. 
18.30 Lasse Iversen, 
landsleder i Bibellæser- 
ringen. »Hvorfor skal vi 
læse i bibelen?«

29.   Landsleder i IMU Niels 
Hankelbjerg Mortensen. 
Fællesaften med IMU 
Lovsang.

 
MAJ
  2. Udflugt. Program følger.

14.   Leif Andersen, rejsepræst  
i IM og lektor v. MF. 
»Bibelens troværdighed«.

28.   Pastor emeritus  
Niels Henrik Lyngbye.  
»Hvorfor og hvordan læse 
Bibelen?«

 
JUNI 
11.   Wessam Mahrous Youssef, 

tværkulturel medarbejder i 
IM. »Bibelen i min hverdag 
i Egypten og her i Dan-
mark«.

23.  Sankt Hans-fest.  
Fællesaften med IMU.

AULUM IMU
Kontaktperson: 
Jonas Laustsen, Skjerkvej 9, 
7490 Aulum, tlf. 42 18 26 00, 
aulum@imu.dk

Hvor intet andet er anført, 
er møderne i Missions-
huset onsdage 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

6. april  Simon Overgaard, 
Holstebro.

11. maj   Thomas Kristensen, 
Hvide Sande –  
»Kirkerne i mit liv«.

8. juni   Finn Najbjerg, 
Vinderslev.

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

24. marts
7. og  21. april
5. og 19. maj

2. og 16. og 30. juni

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.
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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.

HIMMELSKE 
AFTNER 
I AULUM

Se omtale her i bladet

Fredag 20. marts kl. 18.00 
i KFUM-Huset

Fredag 1. maj kl. 18.00 
i Kirkehuset               

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 d. 30. 
marts kl. 19.30 
Teologisk stifts-
konsulent Hen-
ning Thomsen, 
Viborg: »Kirkens påskeevan-
gelium«. 
Vi vil følge fortællingen om 
den korsfæstede og genop-
vakte fra Langfredag til 1. 
søndag efter påske, sådan 
som den lyder i den gamle 
1. tekstrække.  Hvad er op-
standelse? Ikke i al alminde-
lighed, men når det er den 
korsfæstedes opstandelse, 
vi taler om? Og hvad inde-
bærer den for omgivelser-
ne?  Og for den måde, vi ser 
evangeliefortællingerne på?  
Det er nogle af aftenens 
spørgsmål.

16

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: 
Kasper Madsen 
Tlf. 22 63 73 19

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

MOKSANG 0-5 år
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.

A
U

LU
M

 

DØBTE
• Simone Marie Riber Nielsen
• Bjørk Damgaard Obel Stærk
• Ebbe Vad Friis Støvring
• Rosa Rask Damgaard
• Viggo Byskov
• Lukas Gottenborg Ørts Veng
• Oscar Tage Norman Lasseson
• Caroline Lill Ellegaard Kruse
• Marius Juul Maagaard
• Luna Cramer Lønstrup

DØDE
• Eilif Jørgen Lauridsen
• Hans Christian Sørensen
• Kristen Taulborg
• Gudrun Kristensen
• Heine Høgh Kristensen
• Anna Hansen
• Inger Maria Pasgård
• Pia Unger Jørgensen
• Annalise Benedikte Neigaard
• Karen Marie Margrethe Habekost

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 
30. marts:  Tale v. Benny Nielsen,  

efterskolelærer, Nøvlingskov
27. april: Alm. mødeaften
25. maj: Kirsten og Asger Borg
22. juni: Nikolai Meyer Olesen 
Vores møder foregår altid i kirkehuset  
og begynder kl. 19.30.

»FRI FREDAG«
Kontaktpersoner: 
Tove og Frank Møller, tlf. 25 32 58 54.
Aften for familien med aftensmad. Cirka en 
fredag 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
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H O D S A G E R
F O R E N I N G S L I V

FREDAGS- 
FAMILIEN

Vi er familier der mødes 
i det kristne fællesskab. 
Vi hygger, leger, spiller, 
synger, deler sjov og al-
vor. Der er plads til alle – 
også dig…

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

Fredag 20. marts  
kl. 19.00
Hyggeaften hos fam. 
Madsen, Hodsagervej 48 

Tirsdag 23. juni  
kl. 19.00
Sankthans hos fam. Kaa-
strup-Hansen, Hesselå-
vej 39, Skave, ved Britta 
Vig Carlsen fra Sunds

BIBEL-/SAMTALE 
KREDSENE

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

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

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
•  Frederik Neesgård Høj 

Pedersen
•  Oskar Najbjerg Damtoft

 DØDE
•  Bent Knudsen

H
O

D
SA

G
E
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SET & SKET

KREATIVE KONFIRMANDER 
Ikonfremstilling i Kirkehuset

Konfirmanderne fra 7.a, 7.b og 7. klasse fra 
AKF har i uge 4 arbejdet med ikon-fremstil-
ling i Kirkehuset. Der var masser af kreativi-
tet, idéer og eftertanke på opgaven om at 
fremstille et personligt ikon med udgangs-
punkt i det individuelle konfirmationsord.

Konfirmanderne blev kyndigt vejledt af kunster Irma Brondbjerg, 
der flyttede ind med uendelige mængder af dimser, perler og maling. 
Frivillige hjalp til med både praktisk hjælp samt en snak om tankerne 
bag det en-
kelte ikon.

FRIVILLIGFEST
Aulum Kirke siger »Tak for hjælpen« til alle de der har været frivillige i 
forbindelse med Kirkens arrangementer i løbet af året. Fredag 21. fe-

bruar var det 
Kirkens perso-
nale og med-
lemmer fra me- 
nighedsrådet, 
der stod for 
forkælelse og 
opvartning af 
de frivillige. 
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GUDSTJENESTEOVERSIGT

MHC: Maj Brit Hvid Christensen
CLJ:  Christian Lavdal Jerup
LKR:  Leif Kjøller-Rasmussen
KB:  Kaj Bohsen
LK:  Lars Kristensen
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= Kirkekaffe

= Børnekirke i Aulum

= Lovsang

DATO KIRKEÅRET TEKST AULUM HODSAGER

 5. april Palme-
søndag 

Mark 14,3-9 / 
Joh 12,1-16

 8.45 LKR 10.15 LKR

 9. april Skærtorsdag Joh 13,1-15 19.30 CLJ 10.15 CLJ Påskemåltid

10. april Langfredag Joh 19,17-37 / 
Luk 23,26-49

10.15 LKR Skriftemål  8.45 LKR Skriftemål

12. april Påskedag Mark 28,1-8 10.15 CLJ  
Indsamling til KFUM/K

10.15 LKR

13. april 2. påskedag Joh 20,1-18  8.45 CLJ 
Påskevandring

Påskevandring CLJ
Nadver ca. kl. 12.00

19. april 1. s. e. påske Joh 21,15-19  8.45 KB 10.15 KB

26. april 2. s. e. påske Joh 10,22-30 10.15 CLJ Indsamling 
til Gideonitterne

 8.45 CLJ Indsamling 
til Gideonitterne

29. april Onsdag Fårehyrden David 17.00 Spaghettigudstj.
Dåbsjubilæum

30. april Torsdag Bøn 17.00 Børnegudstjeneste

 3. maj 3. s. e. påske Joh 14,1-11 10.15 MHC  8.45 MHC

 8. maj Bededag Matt 7,7-14  9.00 + 11.00 MHC 
Konfirmation

10.00 CLJ Konfirmation

10. maj 4. s. e. påske Joh 8,28-36 10.00 CLJ Konfirmation  8.45 MHC

17. maj 5. s. e. påske Joh 17,1-11 10.30 CLJ Byfest- 
gudstjeneste i teltet

10.15 MHC

21. maj Kr. Himmelfart Luk 24,46-53 10.15 CLJ Ingen gudstjeneste

24. maj 6. s. e. påske Joh 17,20-26  8.45 CLJ 10.15 CLJ

31. maj Pinsedag Joh 14,15-21 10.15 MHC  8.45 MHC

 1. juni 2. pinsedag Joh 6,44-51  8.45  MHC 10.15 MHC

 7. juni Trinitatis Matt 28,16-20  8.45 CLJ 10.15 CLJ

14. juni 1. s. e. trin. Luk 12,13-21 10.15 MHC
15.00 Rytmisk gudstj. v. LK

Ingen gudstjeneste
Sogneudflugt

21. juni 2. s. e. trin. Luk 14,25-35 8.45 MHC kirkekaffe 10.15 MHC

28. juni 3. s. e. trin. Luk 15,11-32 10.15 CLJ  8.45 CLJ


