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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
Mette Lønborg, tlf. 51 23 56 59 |
mette@aulumkirke.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

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. På hjemmesiden aulumkirke.dk og hodsagerkirke.dk kan du finde opslag om aktuelle aktiviteter og andre nyttige informationer.
Send sikkert!
Vi anbefaler, at du sender mail til kirken via sikkermail, hvis dit
brev til kirken indeholder personfølsomme oplysninger.
Find knappen »sikker henvendelse« på kirkernes hjemmesider
eller på www.sogn.dk/aulum og www.sogn.dk/hodsager

KIRKELIG VEJVISER
Fødsel
Kirkekontoret i jeres bopælssogn får
direkte besked om barnets fødsel fra
jordemoderen.
Er I gift, har I fælles forældremyndighed. 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 tilsendt en vejledning om dette få dage efter fødslen.
Omsorgs- og ansvarserklæringen skal
indgives digitalt på 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/navneændringerne er navnefællesskab (fx samme mellemnavn og/eller samme efternavn. Stort set alle øvrige navneændringer pålægges gebyr
på 505 kr. Navneændringen
foretages på www.borger.dk

Dåb
Dåben aftales enten med den præst
I ønsker skal forestå den kirkelige
handling, eller I kan rette henvendelse til kirkekontoret.

Vielse
Vielse aftales enten med den
præst I ønsker skal forestå den
kirkelige handling, eller I kan
rette henvendelse 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.

Dødsfald
Senest to dage efter dødsfaldet meldes det til kirkekontoret, oftest via bedemand. Den
præst man ønsker skal foretage handlingen, kontaktes.

Stof til næste nummer af Kirkenyt (juni-september) sendes til kordegn Karen Dalum Lauridsen senest tirsdag den 20. 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.

Når vi spørger Jesus om menneskets storhed, peger han på et barn! Det er ikke det
vi normalt forbinder med storhed og betydning. Barnet er jo hjælpeløst og dybt
afhængig af andre. Det er der ikke meget
storhed over. Tværtimod. Men Jesus vil
have os til at forstå, at vores storhed ligger
i at være små. Kun på den måde kan vi
finde os selv og vores plads og erfare
Guds storhed i vores liv.
Men vi er ikke meget for at ydmyge og
bøje os. Vi bryder os ikke om at vise vores
svaghed og skrøbelighed. Vi vil gerne
fremstå som stærke voksne, der har kontrol over vores liv. Og når
vi mister fodfæste, får
frygt, skam og skyld os ofte til at blive i vores ensomhed, og forhindrer os i
at indse, at vores begrænsning – uanset hvad den
består i, altid kan føre os
ind i et fortroligt og helbredende fællesskab, hvor
vi kan lære hinanden at
kende som mennesker. For vi er fælles om
at være begrænsede som mennesker. Vi
er alle sårbare og møder modstand i livet.
Og først når vi tør vedkende os vores sårbarhed over for hinanden, kan vi danne et
fællesskab af mennesker, hvor håbet imellem os kan bryde frem.
I stedet for at gå under, når vores verden
sortner, kan vi opleve, at krisen kan give os
ny og anderledes styrke, hvis vi tør være i
den sammen. At der findes en styrke i
svagheden. At det er i vedkendelsen af
vores fælles sårbarhed, at den virkelige
kraft i Guds rige bliver synlig. For det er
når vi alle sammen spiller sikre, at verden
for alvor bliver et usikkert sted at være.
Hvis vi i alvorlige situationer ikke tillader os
at være lige så spontane og afhængige af
andre, som et lille barn er spontant og afhængigt, når det kræver sine forældres op-

mærksomhed, hvis ikke
vi en gang i mellem skriger, som et lille barn skriger, så opdager vi ikke
Guds storhed. Så får vi
gjort Gud for lille og os
selv for store! Og det
kan vi ikke holde til!
Derfor er det noget af en proces at blive
et stort menneske. Det kræver, at vi tør
bøje os og opgive vores magt. Vi har en
tendens til at gøre os selv til Gud. Hvis ikke vi selv har magten, bliver vi usikre og
bange. Vi vil gerne vise, at vi kan magte
og mestre livet selv. Der,
hvor vi har magt, har vi
selvfølgelig et ansvar, og
det skal vi forsøge at leve
op til, så godt vi overhovedet kan.
Men når vi står i en alvorlig
krise, hvor vi ikke selv kan
klare skærene, har vi muligheden for at overlade
os til Gud. Ikke ved at acceptere tingene som de er, men ved at få
placeret den del af ansvaret, som ikke er
vores eget, et sted hvor det hører hjemme.
Og det er dette afhængighedsforhold til
Gud, Jesus vil fremhæve, når han peger
på barnet. Det er ok at skrige til Gud, når
vores liv vælter og vores drømme går i
stykker. Det er barnets ret over for sin far!
I vores allermest sårbare øjeblikke, kan vores største styrke være at vedkende os vores sårbarhed og lade Gud tage over.
De områder i vores liv, hvor vi ikke har
magt, skal vi lære at give slip og erkende,
at vi er mennesker. Og overlade magten
og ansvaret til Gud. Det bliver vi ikke mindre mennesker af. Tværtimod. Da vokser
storheden. Og vi knyttes sammen – både
med Gud og med hinanden. Og håbet får
plads.
Maj Brit Hvid Christensen

PRÆSTENS SPALTE

DET STØRSTE I DET MINDSTE!

DET SKER I SOGNENE
STILLEGUDSTJENESTE
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)

Den første stillegudstjeneste sat i gang med
fint fremmøde.
Kirken inviterer igen i det nye år indenfor til
en lille time med sang, stilhed, bøn og eftertanke. Vi mødes hver 3. onsdag kl. 20.0021.00 i Aulum Kirke.
De næste datoer er:
13. januar, 3. februar,
24. februar, 17. marts
og 14. april

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!

RYTMISK
GUDSTJENESTE
Søndag den 31. januar
Søndag den 28. februar
Søndag den 21. marts
Søndag den 20. juni
Vi mødes kl. 19.30

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.
Vi ønsker, at der er særlig fokus på fællesskabet.

FORÅRSKONCERT MED VOX11
Søndag d. 18. april kl. 16.00 i Aulum Kirke
Vox 11 er et unikt og internationalt anerkendt 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. Gruppen er prisbelønnet og har koncert- og turnévirksom-hed 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,
musikalitet, samklang og
særlige charme, som gang
på gang fænger, berører og
bevæger.
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SORGGRUPPER FOR VOKSNE,
DER HAR MISTET
På vandring i sorgen, kan det være nødvendigt at gå langsomt og holde nogle gode
pauser undervejs, for sorg tærer på kræfterne og energien. Og det kan være godt at have nogen at følges med undervejs.
Sorggruppe er et tilbud om samtale med andre i samme situation.
Gennem samtale og fællesskab med andre ønsker vi at tage
sorgen alvorligt og også være med til at pege på håbet.
Sorg er ikke noget der går over eller kan behandles, trænes, løbes
eller medicineres væk. Sorg er det, der ikke er noget at gøre ved.
Vi bærer sorgen med os og må finde vej i livet sammen med sorgen.
Aulum og Hodsager Kirker tilbyder sorggruppe og vi starter løbende
nye grupper op.
Ny sorggruppe starter 14. januar kl.16.00-18.00.
Er du interesseret i at deltage, så kontakt sognepræst Maj Brit Hvid
Christensen, tlf. 51 51 03 06.

DET SKER I SOGNENE

BEDEUGE
Evangelisk Alliance
Bedeuge 10.-17. januar
Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i en fælles bede uge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance.
Som oplæg til bedeugen bliver der udarbejdet en folder med inspiration til møder og personlig bøn på hver
af de otte dage. Folderen kan hentes i Kirkehuset i
Aulum eller i Kirkerne i Aulum og Hodsager.
Folderen kan også downloades gratis på
www.evangeliskalliance.dk
Året tema er »Bibelbrug« og er en opfordring til at gå
på opdagelse i det bibelske univers. I Bibelen udfoldes
Guds historie med verden. Det er en historie, som vi hver især allerede indgår i og samtidig
inviteres til at blive en del af. For Bibelen er også Guds ord.
Igennem Bibelen taler Gud til verden, til sit folk og til dig. Gud ønsker ikke, at vi alene læser
bogstaverne og ordene, men at vi engagerer os med alt, hvad vi er, så budskabet må forvandle vores hjerter, sind og handlinger.
Som opstart af Bedeugen inviteres der til gudstjeneste i Aulum Kirke
søndag d.10. januar kl.19.00. Det vil være en gudstjeneste med
fokus på bøn og stilhed sammen med Gud og hinanden.

KIRKEBLADET – TRE UDGIVELSER I 2021
»Vi afskaffer ikke kirkebladet!«

K IR K E N Y

AULUM

& HODS
A

Vi har valgt at beholde kirkebladet, KIRKENYT, i den form det har lige nu, men med
den ændring, at kirkebladet udkommer tre
gange i løbet af 2021.

Deadlines for 2021 er flg.:

Det betyder, at det blad, du sidder i hænderne med nu, gælder for de næste fem
måneder.

Vi modtager gerne ønsker
til hvad bladet kunne
indeholde samt historier og
billeder fra de frivillige foreninger.
Sendes til kordegnen på kdl@km.dk

Næste blad udkommer ca. i uge 23, i juni
måned.

JANU AR -

Tirsdag d. 20. april
Tirsdag d. 24. august
Tirsdag d. 23. december
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DET’ FOR BØRN
BØRNEGUDSTJENESTER
I HODSAGER
Torsdag 21. januar
Torsdag den 25. marts
Torsdag den 6. maj
Alle starter kl. 17.00

BABYSALMESANG
AULUM KIRKE

KIRKENS KOR
• For alle i 3.-4. klasse.
• Det er gratis.
• Tjek kirkens facebook- og hjemmeside for yderligere info eller kontakt
korleder/organist Maria Melgaard,
tlf. 30 36 18 20 /
organisten@aulumkirke.dk

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 rytmeinstrumenter, blæser sæbebobler og meget andet.
• For babyer ca. 2-12 mdr.
• Tilmelding til organist Maria Melgaard,
tlf. 30 36 18 20 /
organisten@aulumkirke.dk

KONFIRMATIONER
2021
Konfirmationer i Aulum Kirke
St. Bededag d. 30. april
8.30 – 7Y v. Christian Lavdal Jerup

Tema:
Konger og
dronninger
i bibelen

10.00 – 7X v. Maj Brit Hvid Christensen
11.00 – 7Z v. Maj Brit Hvid Christensen
Konfirmationer i Hodsager Kirke
St. Bededag d. 30. april
10.30 v. Christian Lavdal Jerup.

DATOER
:
27. janua
r
3. marts
21. april

Konfirmationer i Aulum Kirke
søndag d. 2. maj
10.00 – 7. kl. Aulum Kristne Friskole
v. Christian Lavdal Jerup

Evt. ændringer kan ses på www.aulumkirke.dk og www.hodsagerkirke.dk

GUDSTJENESTEOVERSIGT
DATO

KIRKEÅRET

TEKST

AULUM

HODSAGER

1. jan.

Nytårsdag

Luk. 2,21

16.00 MHC Kollekt:
Det danske Bibelselskab

Ingen gudstjeneste

3. jan.

Helligtrekonger

Matt. 2,1-12

10. jan.

1. s. e. h3k

Luk. 2,41-52

13. jan.

Onsdag

17. jan.

2. s. e. h3k

21. jan.

Torsdag

24. jan.

Sidste s. eh3k

27. jan.

Onsdag

31. jan.

Septuagesima

8.45 MHC

10.15 MHC

10.15 CLJ
19.00 MHC Opstart
af Alliance Bedeuge

8.45 CLJ

20.00 MHC Stillegudstj.
8.45 MHC

Joh. 2,1-11

10.15 MHC
17.00 MHC Børnegudstj.

Matt. 17,1-9

10.15 CLJ

8.45 CLJ

17.00 MHC
Spaghettigudstjeneste
Matt. 20,1-16

10.15 MHC
8.45 MHC
19.30 MHC Rytmisk gudstj.

3. feb.

Onsdag

7. feb.

Seksagesima

Mark. 4,1-20

10.15 CLJ

8.45 CLJ

14. feb.

Fastelavn

Matt. 3,13-17

8.45 CLJ

10.15 CLJ

21. feb.

1. s. i fasten

Matt. 4,1-11

10.15 MHC

24. feb.

Onsdag

28. feb.

2. s. i fasten

20.00 MHC Stillegudstj.

20.00 MHC Stillegudstj.
Matt. 15,21-28

3. mar.
7. mar.

8.45 MHC

8.45 MHC Kirkekaffe
10.15 MHC
19.30 MHC Rytmisk gudstj.
17.00 MHC
Spaghettigudstjeneste

3. s. i fasten

Luk. 11,14-28

10.15 CLJ

8.45 CLJ

14. mar.

Midfaste

Joh. 6,1-15

8.45 MHC

17. mar.

Onsdag

20.00 MHC Stillegudstj.

21. mar.

Mariæ
Luk. 1,26-38
bebudelsesdag

8.45 CLJ
19.30 CLJ Rytmisk gudstj.

25. mar.

Torsdag

28. mar.

Palmesøndag

10.30 MHC
8.30 Vandretur før gudstj.

10.15 CLJ
17.00 MHC Børnegudstj.

Matt. 21,1-9

10.15 CLJ

= Kirkekaffe
= Lovsang

8.45 CLJ
MHC: Maj Brit Hvid Christensen
CLJ: Christian Lavdal Jerup

DATO

KIRKEÅRET

TEKST

AULUM

HODSAGER

1. apr.

Skærtorsdag

Matt. 26,17-30

19.30 MHC

10.15 MHC

2. apr.

Langfredag

Matt. 27,31-56

10.15 CLJ
Skriftemål, ingen nadver

8.45 CLJ
Skriftemål, ingen nadver

4. apr.

Påskedag

Mark.16,1-8

10.15 MHC

10.15 CLJ

5. apr.

2. påskedag

8.45 MHC
Påskevandring

Påskevandring MHC
Nadver ca. kl. 12.00

11. apr.

1. s. e. påske

14. apr.

Onsdag

18. apr.

2. s. e. påske

21. apr.

Onsdag

25. apr.

3. s. e. påske

30. apr.

Bededag

8.30 CLJ
10.00 MHC
11.30 MHC
Konfirmationer
Aulum-Hodsager Skole

2. maj

4. s. e. påske

10.00 CLJ Konfirmation
Aulum Kristne Friskole

6. maj

Torsdag

9. maj

5. s. e. påske

Joh. 16,23b-28

13. maj

Kr. Himmelfartsdag

Mark. 16,14-20

8.45 MHC

10.15 MHC

16. maj

6. s. e. påske

Joh. 15,26-16,4

10.15 MHC

8.45 MHC

23. maj

Pinsedag

Joh. 14,22-31

8.45 CLJ

10.15 CLJ

24. maj

2. pinsedag

Joh. 3,16-21

10.15 CLJ

8.45 CLJ

30. maj

Trinitatis
søndag

Joh. 3,1-15

10.30 MHC
Gudstj. i byfestteltet

8.45 MHC

6. juni

1. s. e. trin.

Luk. 16,19-31

8.45 CLJ

13. juni

2. s. e. trin.

Luk. 14,16-24

10.15 MHC

20. juni

3. s. e. trin.

Luk. 15,1-10

8.45 MHC
10.15 MHC
19.30 MHC Rytmisk gudstj.

27. juni

4. s. e. trin.

Luk. 6,36-42

10.15 CLJ

Joh. 20,19-31

8.45 CLJ

10.15 CLJ

20.00 MHC Stillegudstj.
Joh. 10,11-16

10.15 MHC

8.45 MHC

17.00 MHC
Spaghettigudstjeneste
Joh. 16,16-22

8.45 CLJ

10.15 CLJ
10.00 CLJ Konfirmation
Aulum-Hodsager Skole

8.45 MHC
17.00 MHC Børnegudstj.

10.15 CLJ

8.45 CLJ

10.30 CLJ
8.30 Vandretur før
gudstjeneste
8.45 MHC

8.45 CLJ

DIVERSE

FRIVILLIG – EN FANTASTISK HJÆLP!
Som frivilligkoordinator ved Aulum kirke møder jeg en masse FANTASTISKE FRIVILLIGE,
der gerne giver en hånd med i både stort og
småt. Der er frivillige til at dele kirkeblad ud,
lave mad til spaghettigudstjeneste, strikke
dåbsklude, bede ind- og udgangsbøn, afholde
børnekirke og rigtig mange andre ting.
En del af min tid går med at finde frivillige, der
har tid til at bede ind- og udgangsbøn om søndagen eller stå for børnekirke. I perioden med
corona har vi lukket ned for mange aktiviteter,
men der er stadig brug for frivillige til bl.a. de
forskellige gudstjenester, højmesser, stillegudstjenester, spaghettigudstjenester, plejehjemsgudstjenester.
Uden frivillighjælp kunne mange initiativer ikke
lade sig gøre. Hvis der f.eks. ikke er nogen, der
har tid og lyst til at forkynde og lave aktiviteter
med børnene, ville vi ikke have et tilbud om

børnekirke. Børnene er også en del af Aulum
sogn med lyst til at være sammen om forkyndelse og leg.
Jeg nyder mine dage i Kirkehuset, der rummer
liv og glæde for det, vi er sammen om i Aulum
Sogn. Der er højt til loftet, rum til at tænke
stort og plads til at kaste nye ideer på bordet.
De frivillige er også en del af det. Så har du lyst
til at give en hjælpende hånd ved og i Aulum
kirke, er du velkommen til at kontakte mig (se
nr. nedenfor). Lige pt. mangler vi flere frivillige
til at bede ind- og udgangsbøn.
KIRKE ER NOGET
VI ER SAMMEN.
Birte Thinggaard,
frivilligkoordinator
i Aulum Kirke

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
spaghettigudstjenester • Madlavning til fællesarrangementer • Hjælpe
med nadveruddeling til gudstjenester • Være hjælper til praktiske ting
med konfirmander • At gå ud med kirkebladet • Synge i kvartalskoret •
Indkøbe og stille mad og drikke frem til babysalmesang • Være med i
band eller styre skærme til lovsangsgudstjenester • Bede ind- og udgangsbøn til gudstjenester.
Kontakt frivilligkoordinator Birte, tlf. 23 11 48 87 eller birte@aulumkirke.dk

NY MEDARBEJDER
Hej! Jeg hedder Helene Gylling Laugesen og er 38 år. Jeg er gift og har
tre skønne børn. Vi bor på en gård uden for Hodsager. Jeg blev uddannet
som social- og sundhedshjælper i 2005, men har de sidste seks år arbejdet med speciale- og almindelig børn. Jeg nyder at være sammen med
min familie, venner og være i Guds dejlige natur. Jeg glæder mig til at
skulle være en del af de ansatte på Aulum kirkegård.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE
AULUM MENIGHEDSRÅD

HODSAGER MENIGHEDSRÅD

Anna Grethe Dahl: 8792agod@km.dk

Lars Bredtoft: aulum.sogn@km.dk

Jørgen Breinholt:
breinholt61@gmail.com, 20 13 67 69
Poul Rud Mikkelsen:
poulrudmikkelsen@gmail.com, 20 81 61 29
Janne Lundsbye Madsen:
hodsager.sogn@km.dk
Elin Marie Trankjær: hodsager.sogn@km.dk

aulum.sogn@km.dk er sognepostkassen for
Aulum Kirke. Den tjekkes af menighedsrådsmedlemmer, kordegn og sognepræster.

hodsager.sogn@km.dk er sognepostkassen for
Hodsager Kirke. Den tjekkes af menighedsrådsmedlemmer, kordegn og sognepræster.

Mette Bjerg Mogensen: 8792anm@km.dk
Lene Tønning: 8792let@km.dk, 23 29 40 88
Tanja Æbelø: aulum.sogn@km.dk
Gitte Væggemose: aulum.sogn@km.dk

Nyt menighedsråd i Aulum

Nyt menighedsråd i Hodsager

Aulum menighedsråd har fået tre nye medlemmer mens tre fra det tidligere menighedsråd
fortsætter. Desværre mangler der hermed to
personer samt suppleanter.
I skrivende stund afventer Aulum menighedsråd udmelding fra biskop Henrik Stubkjær om
hvad der fremadrettet skal ske.
De seks valgte medlemmer af Aulum menighedsråd er:

I Hodsager er der blevet valgt fire medlemmer
til det nye menighedsråd. Menighedsrådet i
Hodsager skal som minimum bestå af fem
medlemmer, med det har for nuværende ikke
været muligt at finde det femte medlem. Hodsager Menighedsråd har derfor indstillet til Biskoppen for Viborg stift, at man får lov til at
køre med fire medlemmer i denne to-års periode. Det er der i skrivende stund ikke kommet
svar tilbage på.
Velkommen til vores nye menighedsråd:
• Jørgen Breinholt
• Poul Rud Mikkelsen
• Janne Lundsbye Madsen
• Elin Marie Trankjær
Stedfortrædere:
• Karsten Kiel
• Jørgen Lund Andersen

• Tanja Æbelø
• Gitte Væggemose
• Lars Bredtoft
• Anna Grethe Dahl
• Mette Bjerg Mogensen • Lene Tønning

Endnu ikke et fuldtalligt
menighedsråd i Aulum
Efter ekstraordinær valgforsamling i oktober
lykkedes det desværre ikke at få kandidater
nok til et nyt menighedsråd, der skal bestå af 8
medlemmer og 3 suppleanter.
Det betyder, at menighedsrådsvalget i Aulum
endnu ikke er afsluttet. Der vil blive udskrevet
et suppleringsvalg i begyndelsen af det nye år.
I skrivende stund kendes datoen ikke, men vil
blive meldt ud fra Kirkeministeriet, idet det vil
være en fælles dato for hele landet.
Biskop Henrik Stubkjær har lovet at komme til
Aulum, når der skal være valg, idet han ser alvorligt på situationen. Kan der ikke opnås et
fuldtalligt menighedsråd kan konsekvensen
blive, at Aulum sogn vil blive lagt under et andet sogn. Der vil blive indkaldt til borgermøde
i forbindelse med suppleringsvalget.

SIKKER MAIL
Der er nu kommet et link på
vores hjemmeside. Her kan du
sende mails til Aulum
og Hodsager kirke,
der indeholder
personfølsomme
oplysninger.
Du skal bruge
dit NemID.

A U L U M
F O R E N I N G S L I V
INDRE
MISSION
Kontaktperson:
Lars Kiilerich,
tlf. 40 32 13 37
Møderne holdes kl. 19.30
i Missionshuset, hvis andet
ikke er anført.
Har du spørgsmål til programmet, er du velkommen
til at kontakte Bente.

JANUAR
10.-14. Bedeuge
28. Lasse Iversen, Bibellæserringen. »Hvorfor skal vi
læse i Bibelen?«

FEBRUAR
11. Åbne Døre
v. Brian Rostved
24.-25. Møderække i Vildbjerg.
Program følger senere

MARTS
11. Generalforsamling iflg.
vedtægterne.
25. Erik Kloster,
KG Ringkøbing
»Abraham og Isak«.

APRIL
7. Landsleder for IMU Niels
Hankelbjerg Mortensen.
»Helligånden. Hvad er det
for en ’Gut’«.
Fællesspisning kl. 17.30,
herefter møde.
Fællesaften med IMU.
22. Landsformand for IM Hans
Ole Bækgaard.
»Med hvilke briller læser
du Bibelen?«.

MAJ
6. Thomas Bjerg Mikkelsen,
fakultetsleder ved Menighedsfakultetet i Århus.
»Alle vil jo bare elskes«.
En livstidsfanges historie
og en vens tanker.
20. Peter Nord Hansen, vicegeneralsekretær IM.
»Kristendommen skal ikke
følge med tiden«.

JUNI
3. Indre Missions Familiearbejde v. Gitte Rasmussen.
Fællesspisning kl. 17.30,
herefter møde over
emnet: »Køn og identitet«.
17. Missionær Frank Boel
Fyhn, Grindste. »Verdens
krav – og Guds gaver«.
Om at leve som forvalter
23. Sankt Hans. Info følger
senere.

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 Missionshuset onsdage kl. 19.30.

CAFÉ HYGGEN
Aulum Missionshus,
Østergårdsvej 11
Caféen har åbent 9.30-11.30
Kontaktperson:
Martin Holm tlf. 30 48 29 57

BIBEL/SAMTALEKREDSENE
Kontaktpers.: Kirsten Lindgren Hvergel, tlf. 97 47 35 36
Bykredsen: Edel Jørgensen, tlf. 97 47 25 49. Møderne 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

EFTERMIDDAGSMØDER
Mandage kl. 14.00
i Missionshuset
18. jan. Bjarne Lindgren
+ Seniorkoret
Intet møde i februar
15. marts Simon
Overgaard
12. april

Finn Najbjerg

17. maj

Thomas
Kristensen

21. juni

Leif Mortensen

Kontaktperson: Henning
Hollesen, tlf. 40 13 33 90

A U L U M
F O R E N I N G S L I V
BØRNEKLUBBEN
Drenge og piger
0. - 3. klasse
Kontaktperson:
Bjarne Krarup,
tlf. 40 30 01 04
Møde i Missionshuset hver
tirsdag kl. 18.30-19.45.

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.

KRUDTTØNDEN

Kasserer: Kenneth Hornshøj, tlf. 27 82 93 76.

Drenge og piger
4., 5. og 6. klasse
Kontaktperson:
Heidi Primdahl,
tlf. 25 21 52 45
Møde i Missionshuset hver
tirsdag kl. 18.30-19.45.

TEENKLUB

MOKSANG 0-5 år
Kontaktperson:
Maria Ørts Veng,
tlf. 61 74 76 08
Sang, leg, rytmik og bevægelse for mor/far - barn. Vi
mødes onsdag kl. 16.4517.30 på KFUM.

7. - 8. klasse
Kontaktperson: Thomas
Bisgård, tlf. 23 74 59 62.
Vi mødes hver tirsdag
i Missionshuset kl. 20-22.

KONTAKTPERSON TIL
BIBELGRUPPER
Peter Hebsgaard,
tlf. 25 72 17 77.
Man er meget velkommen til
at kontakte Peter, hvis man
er interesseret i at komme
med i en bibelgruppe.

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.

KONFIRMANDKLUBBEN 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.

MAXI-KLUBBEN
MINI KLUB
0.- 1. klasse

Kontaktperson:
Ane Davidsen,
tlf. 26 85 35 18.
Her hygger vi os og leger
og hører om Gud. Onsdag
kl. 16.45-17.30 på KFUM.

4.- 6. klasse
Kontaktperson:
Martin Sloth,
tlf. 25 52 37 09
Aktiviteter og en snak om
Gud. Onsdag 18.15-19.30
På KFUM.

UNGE / VOKSNE
BØRNEKLUB
2.-3. klasse
Kontaktperson:
Mette Bjerg, tlf. 20 94 30 42.
Leg, aktiviteter og en snak
om Gud. Onsdag kl. 18.1519.30 på KFUM.

Kontaktperson: Søren
Madsen, tlf. 53 37 60 90.
For unge over 16 som har
lyst til et socialt, kristent
fællesskab. Tirsdag kl.
19.30 på KFUM.

SIDEN SIDST

FORENIN G S L I V
DØBTE

»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.

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. 60 61 46 94.
www.moedestedet-aulum.dk

Vores møder foregår altid i kirkehuset
og begynder kl. 19.30.

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 Familie-FDF (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

•
•
•
•

Mia Borum Hornshøj
Mynte Borum Hornshøj
Alberte Nygaard Poulsen
Oscar Teilmann Forascu

AULUM

AULUM

VIEDE
• Anne Lind Sundgaard og
Daniel Lind Sundgaard
• Marianne Oehlenschläger Svendsen
og Daniel Flakveit
• Rebecca Grøn Sørensen og
Jonas Grøn Sørensen

DØDE
•
•
•
•
•
•
•
•

Svend Nielsen Thorsager
Hans Ulsøe
Ruth Sakariasen
Metha Jensen
Charlotte Bech Jørgensen
Mathilde Kirstine Jensen
Hanne Hultberg
Anna Margrethe Kathrine Nielsen

FORENINGEN I FOKUS!
Der er gang i FDF i Aulum. Puslinge er kreative og elsker at gå på opdagelse i naturen. Vi laver bål og lækkerier. Fra 2020 er
puslinge blevet til Familie-FDF.
Tumlinge er seje til at snitte med dolk og
vilde med leg og skøre udfordringer.
Pilte er suveræne til at løse koder og mysterier, bygge med rafter og være på eventyr
under åben himmel. Lev lidt vildt – bliv Pilt!
Væbnere er kloge på naturen, og laver
avanceret mad på bål.
Seniorvæbnere elsker at hygge, laver adventurerace, pionerarbejde og meget mere.
Seniorer har masser af gå-på-mod, tager
udfordringerne op og lever FDF-livet fuldt ud.
Du er altid velkommen til at komme til en prøveaften i FDF for at se, om det er noget for
dig. Se i oversigten, hvornår din aldersgruppe
mødes eller find os på www.fdf.dk/aulum

HODSAGER
F O R E N I N G S L I V
BIBEL-/SAMTALE
KREDSENE
Kreds 94: Bente Fink,
mobil 30 57 07 11.
Ny bibelkreds:
Lars Kaastrup-Hansen,
tlf. 97 45 45 95.

LOKAL-KREDS
Små bibelgrupper for
børnefamilier ud fra
kirkerne i Aulum-Hodsager.
Der dannes nye grupper
hvert år til august.

FREDAGSFAMILIEN
Vi er familier, der mødes i det
kristne fællesskab. Vi hygger,
leger, spiller, synger, deler
sjov og alvor. Der er plads til
alle – også dig…
Kontaktfamilie:
Helle og Karsten Kiel,
tlf. 97 47 60 17
Fredag den 26. februar:
Fastelavnsfest hos familien
Kaastrup-Hansen, Hesselåvej 39, Skave, kl. 19.00.
Find os på hodsagerkirke.dk

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

KFUMSPEJDERNE
GRUPPEN
Formand: Kim Jeppesen
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. 30 57 07 11.
Møde hver tirsdag.
kl. 17.15 - 18.45.
ULVE (2.-3. klasse)
Leder: Henning Fink,
tlf. 23 67 66 63.
Møde hver torsdag
kl. 18.30-20.00.
SPEJDER (4.-8. klasse)
Leder: Michael Jørgensen,
tlf. 51 29 62 68.
Møde hver tirsdag
kl. 18.45 - 20.30.
ROVER (fra 9. klasse)
Leder: Michael Jørgensen,
tlf. 51 29 62 68.
Møde efter aftale.

DØBTE
• Nicoline My Kubel Hummelshøj

VIEDE
• Dorthe Marinussen og
Flemming Paulsen

DØDE
• Mette Marie Lauridsen
• Frede Sandgård Andersen

HODSAGER

SIDEN SIDST

DET SKER I SOGNENE
INDSAMLING TIL
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Folkekirkens Nødhjælp samler i år ind til verdens fattigste, og de som
er hårdest ramt af klimaforandringerne.
Du kan deltage i indsamlingen ved Aulum Kirke
søndag d. 14. marts 2021. Indsamlingen kører kl. 10.00-14.00.
Dagen starter med gudstjeneste kl. 8.45, hvorefter der fordeles ruter.
Efter indsamlingen er der suppe til alle i Kirkehuset. Vi håber, at vi sammen kan få en hyggelig indsamlingsdag.
Tilmelding: Folkekirkens Nødhjælp: blivindsamler.dk eller Anna Grethe
Østergaard: mobil 23 29 40 88.

GÅTUR, KIRKEKAFFE
OG GUDSTJENESTE I HODSAGER
Søndag d. 14. marts og d. 6. juni
I foråret bliver der igen mulighed for at begynde gudstjenesten i Hodsager
med en vandretur i den skønne natur omkring Hodsager.
Det er en god mulighed for at være sammen – med god afstand.
Der er fælles afgang fra Hodsager Kirke kl. 8.30.
Turen forventes at vare ca. 1 ½ time.
Tilbage ved Hodsager Kirke vil der være kirkekaffe og rundstykker
inden gudstjeneste kl. 10.30. Vel mødt til en god start på dagen!

