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Bestyrelse
Carsten Bjerrum, Vind, (formand). 
Telefon 21 49 91 59

Gerda Jacobsen, Sørvad 
(næstformand)

Gitte Fonager, Aulum

Karin Nagskov, Aulum (Kasserer)

Trine Videbæk, Aulum (sekretær)

Martin Bonde, Vind  (suppleant)

Valgmenighedens personkreds

Finn Tarpgaard
Valgmenighedens Hus
Holstebrovej 9, 7490 
Aulum, telefon 97 47 24 13                                                                                                                                               
                                                       
I ferier og fridage omstilles der 
automatisk til afløser.
Mail:

praest@avv-valgmenighed.dk 

Forretningsfører
Harald Nielsen, 
Søndermarken 11, 7490 
Aulum. Telefon 23 82 40 53                                                                                                                                               
                              harald@avv-
valgmenighed.dk. 
Kontaktes for adresseændringer 

og forsendelse af kirkeblad. 

Valgmenighedspræst

Kirkebetjeningen
Organist: Jane Vennersdorf 

Afløser: Åse Leth

Kirkesangere: Ninna Hauge 
Særkjær og Irene Hauge Særkjær. 

Kirketjenere: Tage Hansen, Ninna 
Hauge Særkjær og Irene Hauge 

Særkjær.

Valgmenighedens husorkester
Peder Fonager, harmonika. Bent Grønbæk Olesen, violin. 

Birgitte Leth, trompet. Jane Vennersdorf, klaver og sang
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Hilsen fra præsten

Valgmenighedens 
personkreds

Befrielse

Her i coronatiden skal vi have 
maske for mund og næse hver 
gang, vi skal ind i en butik eller 
på en anden måde færdes blandt 
andre indendørs.

Vi kender alle den befrielse, det 
er, når vi igen kommer udenfor, 
kan tage mundbindet af og trække 
vejret frit igen.

Jeg hørte en tidligere landmand 
sige, da han rejste sig i kirken: „Ja, 
så skal vi have grime på igen“. 
Sådan kan et mundbind godt 
føles. Man føler sig lidt bundet og 
hæmmet, når vi bærer mundbind. 
Vi kender jo også hvor frit og glad 
et dyr løber rundt, når den får 
grimen af.

Det er som om det påvirker os 
psykisk, når vi dækker halvdelen af 
ansigtet med mundbind.

Vi gør det nødtvunget for ikke 
at en epidemi skal tage magten, 
men vi trænger snart til at få fri 
livsudfoldelse.

Vi kan samtidig glæde os over, at 
vi ikke lever i et land, hvor man 
hele tiden føler, man går med 
mundbind. Hvor man ikke kan 
udtrykke sig frit. Hvor magthaverne 
truer befolkningen til at tie om 
alle de urimeligheder, de oplever i 
deres hverdag.

Der kan også være andre forhold, 
der spærrer for livsudfoldelsen. 
Hvis vi bærer på savn, uheld, 
fortrydelser eller tomhed, kan det 
føles som at have „grime“ eller 
„mundbind“ på. Det er svært selv 
at få den grime af. Det skal der 
gerne kærlighed fra andre til. Eller 
kærlighed til andre. Eller tro på en 
overordnet kærlighed og nåde.

„Lad livets kilde flyde, at ingen 
stopper den“ hedder det i en 
salme.

Glædelig sommer!
Finn Tarpgaard
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Prædiken fra den 16. maj i Vind Kirke

Sandhedens ånd
Ja. Det er store begreber, der bliver 
talt om i dagens tekst. Sandhedens 
ånd kommer fra Gud – og skal vidne 
om Jesus.

Det samme skal disciplene. De skal 
vidne om, at det han forkyndte, det 
han sagde og gjorde var sandt – og 
at han var Guds magt på jorden.

Vi får altså hele treenigheden: Gud, 
Søn og Helligånd remset op i dagens 
korte tekst. Ikke som tre forskellige 
guder, men som en omtale af en og 
samme Gud, der virker på forskellig 
måde.

Men hvad er Gud for noget? Hvad er 
det for et begreb? 

Somme tider slynger vi os om med 
det, som i „Åh gud, hvor var det 
en svær opgave“ eller når vi ved et 
overraskende møde siger „Åh gud er 
det dig“.

Andre gange tør vi næsten ikke 
nævne ordet Gud. Hvis man f. eks. 
bliver spurgt om man tror på Gud, 
så kan folk blive helt forfjamsket. 
For det første fordi man måske ikke 
har et helt afklaret tro på en gud, og 
for det andet fordi man er nervøs 
for, hvad ens venner og bekendte vil 
tænke, hvis man siger højt, at man 
tror på Gud.

Nu er spørgsmålet, om man tror på 
Gud faktisk et meningsløst spørgs-
mål. Grunden til at det er noget vrøvl 

at spørge, om man tror på Gud er, at 
alle tror på en gud.
Gud er nemlig et begreb eller ord 
vi bruger, når vi taler om, hvilken 
grundforestilling, man bygger sit liv 
på. Alle har en grundforestilling, man 
bygger sit liv på. Mere eller mindre 
bevist og mere eller mindre udtalt. 
Men man kan ikke leve uden at have 
en grundforestilling bag ved alle sine 
tanker og handlinger.

Derfor har ateister også en gud, de 
tror på. Det er bare ikke de kristne 
værdier, de bygger deres liv på.

Gud er det, vi dybest set hælder vo-
res hoved til, som den styrende magt 
i verden, sagde Luther. For en ateist 
kan det være en tro på at biologiens 
tilfældigheder og „surviving of the 
fittest“ styrer verden. Andre tror på 
at penge og rigdom er de sande 
værdier, man skal bygge sit liv på. 
Andre kan være så centreret omkring 
sig selv, at de har sig selv som gud.

Hvilke grundlæggende værdier, man 
tror på og bygger sit liv på, kan være 
mere eller mindre bevidst. 

Grundtvig skriver, at det er meget 
vigtigt, at kende sine grundlæg-
gende værdier. Han skriver:
Langt mere værd end det røde guld,
det er sin gud og sig selv at kende.

Sin gud at kende!

Så den dannelse, der ligger i Grundt-
vigs tanker om livsoplysning er altså 
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Prædiken

et kendskab til sig selv som menne-
ske og en afklaring af, hvilken gud, 
man tror på.

Ekstrabladets chefredaktør Poul 
Madsen, som - måske til en over-
raskelse - er præstesøn, udtalte 
forleden i et interview: „Du må selv 
finde ud af, hvad du tror på, men 
du skal tro på noget, ellers er man 
ligegyldig.“

Den sætning vil jeg gerne vende lidt 
om. For det er vigtigt at finde ud af 
med os selv, hvad vi tror på, men det 
er ikke ligegyldigt, hvilken gud og 
hvilke værdier, vi tror på.

Der er især èn gud i vores kultur, 
som har en stor tilbederskare, men 
som efter kristne forestillinger er en 
falsk gud.
Den gud hedder rigdom.

Det er en religion, der er meget let 
at falde for. Især måske som ung. 
Ungdomsfilm og andre medier er jo 
fyldt med rige smukke mennesker, 
der lykkeligt lever et attraktivt liv.

Sammen med udtrykket „du er din 
egen lykkes smed“, gør, at nogle af 
de, der tilbeder rigdommens gud, 
bruger al deres tid og energi på at 

skaffe sig rigdom. Griskheden kan 
blive så stor, at sandhed og menne-
skelighed bliver ligegyldigt.

Medierne fortæller desværre ikke 
nok om de tilfælde, hvor folk på 40-
50 år har tjent de millioner, der var 
målet, men sidder alene tilbage efter 
et par skilsmisser  -  og livet er blevet 
tomt og meningsløst.

De valgte den forkerte gud og de for-
kerte værdier at bygge deres liv på.

Den gud, som Jesus beder disciplene 
være vidne for, er en hel anden gud. 
Her er det ikke rigdom eller magt 
eller det at være kendt, der tæller.
For at komme ind i det Guds rige, 
han forkynder, skal vi blive som børn 
på ny. Ellers kommer vi slet ikke ind 
i det. Og det er lige så svært at få en 
rig mand ind i Guds rige, som det er 
at få en kamel igennem et nåleøje.

I Guds rige er nemlig helt andre vær-
dier, der gælder. Her er Gud lig med 
kærlighed.

At leve med kærligheden som Gud er 
ikke en bestemt måde at leve på. Der 
er ikke leveregler, man skal følge, og 
som man kan slå op i en bog.

Derfor har kristne også en helt anden 
tilgang til livet end f.eks. fundamen-
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Ja, Jesus Kristus er det ord, der skaber liv af døde.
Så ny bliver himmel, ny bliver jord, en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart, og gør det klart,
Den morgenstund, du kommer, da gryr en evig sommer.
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talistiske jøder eller muslimer eller 
de fundamentalistiske kristne, som 
styrer deres liv efter regler i en bog. 
Her følger man ikke kærlighedens 
lov - men de nedskrevne love. Og 
forholdet til Gud er afhængigt af et 
regnskab i forhold til nogle lovregler.

Den kristne tro repræsenterer os ikke 
for et regnskab med plusser og mi-
nusser, for på kærlighedens område, 
er vi alle utilstrækkelige. 

Kærlighedens Gud er netop ikke 
regnskabsfører  - men en nådens 
Gud.

Som den netop afdøde Johannes 
Møllehave skrev i et digt:

Nåden er din dagligdag
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.

Nåden er den kærlighed,
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag, som

binder dig til livet.

Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er, når alt er tabt,
at få alt tilbage.

Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står op af døde.

Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed 
får vi kun af nåde.

Amen

Prædikenen er fra den 16. maj i Vind 
Kirke.
Finn Tarpgaard

Prædiken

Det dufter lysegrønt af græs, i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næse, og reder urtesenge.
Guds sol går ind, i krop og sind,
Forkynder, at nu kommer, en varm og lys skærsommer.
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Generalforsamling i 2021

Covid19 har nu for 2. år i træk gjort 
det besværligt at afvikle generalfor-
samlinger inden for de tidsfrister der 
fremgår af vores vedtægter. Bestyrel-
sen har derfor besluttet at der ikke 
afholdes ordinær generalforsamling 
i 2021, men at valgperioden forlæn-
ges indtil marts 2022, hvor næste 
ordinære generalforsamling vil finde 
sted. Det er jo ikke i overensstem-
melse med vedtægterne, men vi 
håber på medlemmernes forståelse. 
Af juridiske årsager har vi dog brug 

Formandens side

for at få regnskabet godkendt, af en 
„generalforsamling“ der afholdes d. 
8. august 2021. 
I kirkebladet der udkom i april, kan 
I læse bestyrelsens skriftlige beret-
ning.

Indkaldelse til 

ekstraordinær 

generalforsamling

 I Vind Kirke søndag d. 8. 
august 2021 i forlængelse af 
gudstjenesten kl. 10.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af regn-
skab. 
3. evt.

Bestyrelsen

Hør fugletungers tusindfryd, fra morgen og til aften.
De kappes om at give lyd, der priser skaberkraften.
Hvert kim og kry, i jordens dyb,
En livsfryd i sig mærker, så høj som himlens lærker
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Siden sidst

Onsdag den 26. maj havde vi for 
første gang et åbent arrangement i 
Valgmenighedens Hus. Alle 13 del-
tagere nød at få lov at synge igen. 
Vi sang naturligvis fra den nye høj-
skolesangbog.
Gitte Fonager styrede klaveret og 
Finn Tarpgaard introducerede san-
gene. 
Ved kort introduktion til sangene og 
plads til at hvile stemmebåndene, når 
vi ved disse sangeftermiddage kun at 
synge ca. 10 sange. På den måde kan 
Gitte også hvile de spillende fingre 
lidt indimellem.
Vi synger både gamle og nye sange. 
Mest nogle, vi kender godt og der-
for blot kan nyde at synge og lade 
poesien og melodien tale for sig selv.
Efterfølgende var der kaffe og hyg-
gesnak. Rigtig meget både hygge 
og snak!

Søndag den 6. juni fik vi så endelig 
gennemført den højskoledag, som 
i første omgang skulle have været 
i januar. Vi havde en sangglad 
e f te rm iddag  med en  masse 
fortælling om sangene i den nye 
Højskolesangbog som Birgitte 
Hansen og Jesper Moesbøl stod for. 
Birgitte Hansen første os gennem en 
historisk rejse fra Grundtvigs sange 
fra midten af 1800-tallet og videre 
op forbi århundredskiftet til vores 
egen tid, hvor vi møder f.eks. sange 
af Kim Larsen.
Jesper Moesbøl lærte os nogle af 
de nye sange, der er kommet med 
i Højskolesangen. Meget lærerigt.
Det var dejligt, at vi allerede nu 
kunne samles over 40 personer til et 
sådant arrangement

Se, blomsterflorets farvepragt, gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt, misundeligt må 
blegne.
Alt smukt, vi ved, al kærlighed,
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Nye sange
På højskoledagen den 6.  jun i 
fortalte Jesper Moesbøl om nogle 
af de nye sange, der er kommet 
med i Højskolesangbogen. Han 
har efterfølgende nedskrevet en 
kommentar til en af de nye sange: 
„Vi trækker streger“ af Johannes 
Møllehave.

Højskoledagen den 6. juni

Efter Johannes Møllehaves død, den 
10. maj i år, var dagbladene fyldt 
med beskrivelser af hans liv og virke. 
Men de færreste skrev, at han også 
var salmedigter. En af Møllehaves 
salmer er kommet i den nye udgave af 
Højskolesangbogen: Vi trækker streger.    
Her indleder han med at beskrive 
den velkendte tendens til at skelne 
mellem os og dem. En skelnen vi 
møder i det politiske liv, på de sociale 
medier og mennesker imellem. Det er 
grobund for fordomme, hvor dem, der 
er anderledes, dømmes ude – hvad 
enten de er Københavnere, bonderøve 
eller indvandrere. Vi trækker lodrette 
streger mellem os og dem.
Heroverfor sætter Møllehave Jesus, 
som stillede sig på de spedalskes og 
toldernes side. Han slog billedligt talt 
en vandret streg over vores streger, 
og herved fremkommer et kors. 
Korset som siden blev den pris, han 
måtte betale for sin kærlighed til 
menneskene. 
Møllehaves tekst giver et visuelt billede 
af en af de væsentligste pointer i 
kristendommen: Du skal elske din 
næste som dig selv.   

Jesper Moesbøl

Vi trækker streger

1. Vi trækker streger og sætter skel
imellem andre folk og os selv.
Imellem alle dem vi kalder ægte,
og dem hvis ægthed vi så vil benægte.

2. Han fjerned grænser og sletted skel
og derfor slog de manden ihjel. 
I evangeliet får vi at vide,
han stilled sig på de uægtes side.

3. Han slog en streg over hver en streg
som sættes mellem dig og mig.
Så ikke én af dem Vorherre skabte
skal kaldes udenfor og helt fortabte.

4. Et kors det danner, naturligvis
og det blev så hans kærlighedspris.
Og alle de der faldt uden for stregen
dem slog han følge med på hele vejen.
Vi trækker streger

Ja, du gør alting nyt på jord, en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit ord, af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø, hver blomst bliver hø.
Når vissentørt står floret, da blomstrer evigt ordet.
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Arrangementer 
Aulum-Vinding-Vind 

Valgmenighed

Sangeftermiddage
Sang-eftermiddage i Valgmenighedens Hus ved Finn Tarpgaard. 
Vi synger fra Højskolesangbogen. Gitte Fonager sidder ved klaveret. 

Onsdag den 30. juni
Onsdag den 8. september
Onsdag den 6. oktober
Onsdag den 3. november
Onsdag en 8. december

Alle gange fra kl. 14.00 til 16.00
Der er ingen tilmelding. Mød blot op. 
Kaffe/te og brød kr. 25,00 pr gang. 

Tur til Vind Hede
Torsdag den 26. august kl. 18.30 til ca. 20.30
Vi mødes ved Vind kirke og kører sammen i biler til et par steder, hvor der 
bliver fortalt korte historier fra området. 

For de friske er der også indlagt en overkommelig gåtur.

Der er bordbænkesæt til medbragt kaffe, hvis det ønskes. 
Ingen tilmelding.

Anne Bjerrum, Tonni Bjerrum og Finn Tarpgaard er turledere

Høstgudstjeneste
Aulum kirke søndag den 3. oktober kl. 10.30
Husorkestret medvirker.

Efterfølgende er der frokost i Valgmenighedens Hus.

Tilmelding til Finn Tarpgaard på 97 47 24 13 eller praest@avv-valgmenighed.dk 
senest den 30. sept
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Udlejning/lån af valgmenighedens hus
Bestyrelsen har lavet følgende retningslinjer i forhold til udlejning af 
lokalerne i underetagen.

•	 Lokalerne	kan	kun	lejes	af	medlemmer	af	valgmenigheden
•	 Lokalerne	kan	lejes	til	arrangementer,	der	tager	udgangspunkt	

i en kirkelig handling eksempelvis dåb, konfirmation og 
begravelse/ bisættelse

•	 Der	opkræves	ikke	en	leje	af	lokalerne,	men	i	stedet	et	
obligatorisk beløb til rengøring.

•	 Køkkenet	er	kun	godkendt	som	anretter	køkken.
· Haven må gerne benyttes i forbindelse med arrangementet
•	 Lokalerne	rummer	max	40	personer

Parkeringsplads
Gårdspladsen foran Valgmenig-
hedens Hus er blevet udvidet, 
så der nu kan holde mange flere 
biler ved huset.

I løbet af sommeren får vi lavet 
kantsten og pyntet op i hjørnet 
ved garagen

Kontorlokale
På overetagen er der et rum 
tilbage, som er blevet indrettet 
med skrivebord og som er ledig til 
udlejning. Månedlig leje 1000 kr.

11



12

Historien om et klaver
Ret tidligt i tankerne om at ændre 
Holstebrovej 9 fra præstebolig til et 
samlingssted og et sted til afholdelse 
af arrangementer som sangefter-
middage og  - aftener og foredrag, 
opstod ønsket om et klaver til sam-
lingssalen.

Nogle grundige søgninger på Face-
books „Markedplads“, Den blaa avis, 
m.m. og med klaverstemmer Øjvind 
Særkjær som „klaverkonsulent“, pej-
lede vi os frem til et par muligheder.

Vi fik aftalt en dag, hvor vi skulle ud 
og se de mulige køb.
Til det første sted kom Øjvind før 
mig, og da han hørte min bil komme, 
kom han nærmest løbende ud til mig 
og sagde „den er god“.

Det var et gammelt tysk klaver af 
mærket „Adolf Ernst Voigt“, som vi 
kunne købe til 500 kr.

Øjvinds vurdering var så overbevi-
sende, at jeg aflyste de andre steder.

Nu står den i vores fællessal, og 
alle, der har spillet på den, er meget 
tilfredse. - Og det er vi, der blot kan 
lytte til den, bestemt også!

Nye højskolesangbøger

I valgmenigheden er vi så heldige, 
at vi har modtaget 50 eksemplarer 
af den nye højskolesangbog.

Vi har fået dem som gave af Anne 
og Tonni Bjerrum.

De står nu i kasser i skabet i 
Valgmenighedens Hus og vi 
glæder os over at kunne bruge 
disse sangbøger til møder og 
arrangementer i huset.

Tusind tak til Anne og Tonni 
Bjerrum for den fine gave
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Facebook-gruppe

I valgmenigheden har vi en Facebook-side, men vi har fundet ud af, at 
det er nemmere at kommunikere, hvis vi laver en Facebook-gruppe.
 
Jeg har derfor lavet en gruppe, der hedder Aulum-Vinding-Vind 
Valgmenigheds venner. Den er åben for alle både medlemmer og ikke-
medlemmer, som har interesse i at følge os. 

Fordelen ved en Facebook-gruppe er, at når vi lægger opslag og 
informationer op på en gruppe, bliver alle gruppens medlemmer 
informeret om opslaget.

Hvis I kender nogen, som kan være interesseret i vores aktiviteter og i 
mine prædikener, så blot inviter dem til at blive medlem af gruppen.

Gruppen er for alle medlemmer og ikke-medlemmer, som har interesse 
i at følge, hvad der sker i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed. 

Meddelelser

Døde

Døde i kirkeåret 
2020-21

Da listen over døde i sidste 
kirkeblad desværre var 
mangelfuld, nævner vi her alle 
de, der er døde i kirkeåret 
2020-21

Jacob Peder Nielsen
Eli Bjerre Damgård
Jonas Bjerre Skibsted
Svend Blæsbjerg
Niels Fenger Hald 
Peder Nørkjær
Birgitte Bang Søndertoft
Mads Holk Nielsen

Æret være deres minde
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Meddelelser

Dåb

Vielse

Begravelse

Ved dåb og vielse kan det 
foretages ved ind- og udgang 
samt efter gudstjenesten. Ved 
begravelse i god tid før be-
gravelsesgæsterne ankommer.

Foto og video

Døde

Herma Kortegaard Lauritsen
Kirsten Vølund Jensen
Vagn Nygaard

Aulum-Vinding-Vind Valgmenig-
hed er en selvstændig menighed 
indenfor Den Danske Folkekirke. 
Valgmenigheden er en forening for 
folkelige og kirkelige aktiviteter og 
bygger på et Grundvisk livssyn. Som 
medlem beholder du dit medlems-
skab af folkekirken, men flytter din 
kirkeskat til Valgmenigheden.
Gudstjenester, koncerter, foredrag 
mv. er åben for alle interesserede, 
også ikke-medlemmer. 
Spørgsmål angående de praktiske 
forhold i forbindelse med medlems-
skab kan stilles til foretningsfører 
Harald Nielsen på 
tlf. 2382 4053.

Følg os på:
Aulum-Vinding-Vind Valg-
menigheds venner

Læs mere om 
valgmenigheden på: 
www.avv-valgmenighed.dk

Aftales med valgmenigheds-
præsten i god tid. Forældrene  
inviteres til en dåbssamtale hos 
præsten eller kan afholdes i 
hjemmet.

Aftales med valgmenigheds-
præsten i god tid. Parrets dåbs-
attester og en prøvelsesattest, 
som udstedes af borgmester-
kontoret i den kommune, hvor 
én af parterne bor, sendes eller 
afleveres til valgmenigheds-
præsten. 

Tidspunkt aftales først med valg-
menighedspræsten. Dødsfaldet 
anmeldes desuden til begravel-
sesmyndigheden (sognepræsten). 
Dette kan ske via bedemand eller 
valgmenighedspræsten.
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Autorisation
I princippet betaler du som medlem af valgmenigheden det samme i bidrag til 
valgmenigheden som du ellers betaler i kirkeskat. 

For at undgå, at du kommer til at betale for meget, er det klogt at forny den autorisation, 
valgmenighedens forretningsfører har brug for, for at opkræve det rigtige beløb. Derfor 
denne vejledning:

Vejledning
Du skal først logge dig ind i din skattemappe på Skats hjemmeside: Tast: www.skat.dk
1. Vælg: Log på, og Log på som borger.
2. Log ind med dit Nem-Id (eller tast-selv-kode). Nu kommer du ind i din personlige 

skattemappe

For at oprette autorisationen skal du gøre følgende: 
3. Vælg: Profil (i højre side af den øverste blå bjælke). 
4. Vælg: Autorisation af rådgivere / andre
5. I feltet, hvor der står „Tast CVR-/SE-/personnummer“, indtaster du Valgmenighedens 

CVR-nummer: 11233716
6. Gentag 11233716
7. Gå derefter ned ad siden, til du under overskriften „Skattemappen“ finder en linje, hvor 

der står „skatteattest med indkomstoplysninger“.
8. Klik i feltet ud for“ skatteattest med indkomstoplysninger“
      Herved fremkommer en dato som ligger ca. 4 år frem i tiden. 
9. Gå helt ned i bunden af siden og klik på „Godkend“
Du vil herefter kunne se Adgang  givet  til: 1123 37 16 Aulum Vinding Vind Valgmenighed

Fornyelse af autorisationen:
{efter ca. 4 år fra oprettelse af autorisationen)
1. Fjern flueben ved skatteattest med indkomstoplysninger
2. Indsæt fluebenet igen ved klikke på linjen. 
Herved fremkommer en ny dato ca. 5 år frem.
Du kan altid fortryde autorisationen ved at ophæve den igen under profiloplysninger.

Hvis du ønsker hjælp til ovenstående, kan du henvende dig til:
Forretningsfører
Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum
Harald@avv-valgmenighed.dk  
Tlf. 23 82 40 53                                                                                                                       
Vejledningen kan også ses på www.avv-valgmenighed.dk

Enkelte af vore ældste medlemmer som ikke har netadgang/Nemid, er velkommen til at 
kontakte forretningsføreren.
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Plejehjemsgudstjenester:
Tirsdag den  10.  august  kl. 10.30 Sørvad Plejecenter
Tirsdag den  7.  september  kl. 10.15 Kastaniegården
Tirsdag den  7.  september  kl. 15.00 Birketoft
Tirsdag den  14.  september  kl. 10.30 Sørvad Plejecenter
Tirsdag den 5.  oktober  kl. 10.30  Sørvad Plejecenter

Plejehjemsgudstjenesterne er åben for alle interesserede, såvel pårørende som andre. 
Finn Tarpgaard er præst, hvor ikke andet er nævnt. 

4.   juli 5. søn. e. trin. Aulum Kl. 10.30 
Finn Tarpgaard
25.  juli 8. søn. e. trin. Vinding Kl. 14.00 Caspar Wenzel  
      Tornøe

8.   august 10. søn. e. trin. Vind Kl. 10.30 
Finn Tarpgaard
15. august 11. søn. e. trin. Vinding Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
22. august 12. søn. e. trin. Aulum Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
5.   september 14. søn. e. trin. Vind Kl. 10.30 
Finn Tarpgaard
12. september 15. søn. e. trin. Aulum Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
26. september 17. søn. e. trin. Vinding Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
3.   oktober Høstgudstjeneste
   18. søn. e. trin. Aulum Kl. 10.30 Finn Tarpgaard

Gudstjenester
Juli – Oktober 2021

Kirkebil kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer ved dagen forinden 

at ringe til: Tommys Taxi, Telefon 97 47 14 00. Der betales 10 kr. til chaufføren.
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