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TEMA: Julen før og nu
25 års jubilæum
En aften med bjergbestiger
Børge Lindegaard

Tema: Barn Jesus i en krybbe lå
præstens side
Vores tidsregning begyndte i
en krybbe i Betlehem.
I Lukasevangeliet kapitel 2 læser vi, at Jesus blev født i byen
Betlehem, og at Maria svøbte
ham og lagde ham i en krybbe,
fordi der ikke var plads til dem
i herberget.
Julekrybber fremstilles overalt i verden, og traditionen går
mere end 1500 år tilbage. Fra
300-tallet findes relieffer på
romerske sarkofager med Maria, der sidder ved Jesusbarnet
i krybben, og de tre vise mænd,
der kommer for at tilbede den
nyfødte frelser. Omkring år
340 vokser persongalleriet omkring krybben. For første gang
er Josef med, der kommer flere
hyrder og englene fra marken
er fulgt med hen til krybben.
Desuden er der også kommet
dyr i stalden - som oftest en
okse og et æsel.
En af de mest berømte krybber
var ikke et kunstværk som sådan, men snarere et juleoptrin.
Det blev sat i scene af munken
Frans af Assisi, som i 1223
holdt en utraditionel julegudstjeneste for folk i byen Greccio, nordøst for Rom. Frans
havde været i Betlehem og var
blevet inspireret til at holde julemesse i en klippehule uden
for byen. Han lånte dyr og
staldinventar hos en lokal
bonde, og ved midnatstid strømmede egnens
folk ud i skoven i den
mørke nat med fakler i
hænderne. Der var dog

hverken Jesusbarn eller Jomfru
Maria til stede, men det fortælles, at deltagerne syntes, at
de så et rigtigt levende barn i
krybben, og at der strålede et
forunderligt lys omkring Frans’
skikkelse. Ingen bonde glemte
nogensinde denne julenat, og
rygtet bredte sig.
Efterhånden blev julekrybbetraditionen udbredt i Italien og
siden overalt i verden især i de
katolske lande.
I 1700-tallet var hele landsbyer omkring Napoli i Italien
beskæftiget med fremstillingen
af julekrybber – og man har
kendskab til et 8 meter bredt
panorama med over 1000 figurer, 400 dyr og 20 bygninger.
De mange figurer på vej til
stalden i Betlehem har jo
tjent det formål, at enhver
af os kunne finde én figur,
som lignede os selv, så
også vi var med på vejen.
Der var bønder, håndværkere, præster,
zigøjnere, lomme-
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tyve, handlende,
kvinder med
børn i favnen, drankeren med
sin flaske, en møller, en bager,
en skorstensfejer … ja, listen
er uendelig lang. Alle er de på
vej. Alle er de på vej det samme
sted hen og har blikket rettet
mod sceneriets centrum, som er
vandringens endemål: Stalden i
Betlehem. Hver især tager de
del i søgen efter Jesusbarnet.
Traditionen med julekrybber
har været længe om at nå til
Norden. Først omkring 1900
dukkede de første op i Danmark, dog uden for alvor at
slå igennem. Meget tyder dog
på, at vi er ved at tage skikken
til os. I hvert fald har jeg lagt
mærke til, at man de seneste
år har kunnet købe diverse julekrybber i butikkerne sammen med
alt julepynten.
Lad os tage imod
barnet i krybben og
ønske hinanden
glædelig
jul.

Tema: Sankta Lucia

I gammel tid var mange opkaldt efter
helgener - fromme mænd og kvinder.
Den 13. december var Sankta Lucias dag.
Lucia var en smuk og rig ung
frue, der levede på Sicilien
omkring år 300. Hendes mor
havde en alvorlig sygdom, som
ingen kunne helbrede, men så
hørte Lucia en dag, at der skete
mirakler ved den hellige Agaters Grav. Hun sagde da til sin
mor: “Hvis du går derhen, vil
du blive rask”. Moren fulgte
med.
Da de kom til graven, knælede
de ned og bad. Men nu skete der
det, at Lucia faldt i søvn derude, og i drømme så hun den
hellige Agaters og hørte hende
sige: “Søster Lucia hvorfor beder du mig om noget, som du
selv kan gøre? Din mor er jo
allerede blevet rask for din tros
skyld”.
Da Lucia vågnede, sagde hun:
“Mor du er rask. Og nu beder
jeg dig om, at du vil give al den
rigdom, som jeg skal arve, til
de fattige.” Moren mente, at
det vel kunne vente, til hun var
død, men da Lucia gentog sin
bøn, lovede hun det. Og fra nu
af gav de hver dag brød til de
fattige.

Det varede ikke længe, før Lucias mand opdagede dette. Ved
at spørge Lucia ud, fik han nu
alt at vide om miraklet og Lucias tro. Han blev meget vred
og fik hende slæbt med til den
romerske ret. De prøvede at få
hende til at ofre til de gamle
romerske guder, men Lucia
svarede nej. Hun havde ofret
alt, hvad hun ejede til Gud.
Nu havde hun kun sig selv at
ofre, og hun ville aldrig gøre
andet, end hvad Gud forlangte
af hende.
De ville nu slæbe hende til
dommeren, men ingen kunne
rokke hende. Så de bandt
hende på hænder og fødder og
sendte bud efter 1000 mand,
men heller ikke de kunne flytte hende. “Hvad kan det være
for en tryllekraft, der forhindrer 1000 mand i at føre en pige
bort”. “Det er ikke en tryllekraft,” sagde Lucia, “det er
Kristi kraft”. Så stødte dommeren sit sværd i Lucia, og hun
døde.
Senere blev hun gjort til helgen.

Lucia betyder lys
Det er måske grunden til, at
man har fundet på at lave Luciaoptog på Sankta Lucias
helgendag den 13. december.
Luciabruden og hendes terner
bærer jo lys.
Sverige har fejret Luciadag
helt tilbage i 16-1700 tallet,
men skikken med Luciaoptog
kom først til i 1928.
I 1944 kom den tradition også
til Danmark.
Sangen
Nu bæres lyset frem
stolt på sin krone.
Rundt om i hus og hjem
sangen skal tone.
Nu på Lucia-dag
hilser vort vennelag
Santa Lucia, Santa Lucia
Her ved vor ønskefest
sangen skal klinge.
Gaver til hver en gæst
glad du vil bringe
Skænk os af lykkensvæld
lige til livets kvæld,
Santa Lucia, Santa Lucia
Birgitte Myrup
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Tema: Jul på Gjøl
Julen er en særlig tid, og vi har
nok alle vores helt specielle
minder og traditioner, som er
vigtige. Vi har sat tre generationer Gjølboere stævne, og
har fået en lille hyggelig snak
om deres jul på Gjøl.
Agnete Jepsen, hendes datter
Solvej Poulsen og oldebarnet
Sara Poulsen fortæller her
om deres jul:
Agnete kan huske, hvordan julen startede, da hun var barn:
”Far begyndte at slagte grise
og ænder, og børnene skulle
hjælpe med at tage fjerene af
ænderne. Så vidste vi, at julen nærmede sig. Herefter tog
far til byen og solgte dyrene,
således der kunne blive råd til
at holde jul. Ja, og mor samlede
uldklude, som vi byttede til nyt
undertøj. Og så lillejuleaften
blev der tændt op i gruekedlen,
så skulle alle vi børn i bad, det
var bare hyggeligt”.
Imens Agnete fortæller, stråler
barnets juleglæde ud af hendes
øjne. Solvej tilføjer: ”Mange
af de ting, mor fortæller om,
har hun selv ført videre til os.
Blandt andet spiser vi i vores
familie ikke grønlangkål, men
i stedet hvidkålsrouletter.

Juleaftensdag var for resten
aldrig lang for os, for vi havde
altid én mere fødselsdag at fejre, nemlig min søsters. Agnete
tilføjer: ”Ja, mor og far kom
til julemiddag, og dér havde
jeg allerede veer, og klokken
halv ni var hun her så, din
lillesøster. Og din far måtte
være den gode vært for alle jer
i stuen og sørge for, at det blev
jul alligevel, om end en noget
anderledes af slagsen”.
De smiler indforstået til hinanden, og det er tydeligt at
mærke båndet i familien og
den nærhed, som er imellem
dem.
Sara på fem synes heller ikke at
juleaftensdag er særlig lang, for
hun er jo altid nede ved moster
Jytte om formiddagen. Sara er
ikke sikker på, hvorfor man fejrer jul, men ved farmors hjælp
kommer hun alligevel frem til,
at det er fordi, at der er flere
end moster, der har fødselsdag
den dag, nemlig også Jesus.
Sara ved ikke helt, hvem Jesus er, men det fører os til en
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snak omkring troens betydning
for familien i julen. Og både
Agnete og Solvej føler, at det er
en vigtig del af julen. De sætter
begge stor pris på at komme i
kirke juleaften, og Agnete kan
huske, at da hun var barn, bad
de altid bordbøn juleaften, som
den eneste dag på året.
Sara synes, at noget at det
vigtigste ved julen er gaverne.
Hun kan stadig huske, hvordan
hun sidste jul vandt et kamera,
da hun fik mandlen. Hun kan
også huske, at farmor laver
pakker til hende, som hun får
i løbet af julemåneden. ”Ja,”
siger Solvej, ”det fik jeg også,
og dengang man skulle have
curler i håret, fik vi én curler
om dagen. Jeg må nok indrømme, at da vi kom lidt hen
i december, syntes jeg, det var
lidt for ensformigt”.
Alle tre er de dog enige om,
at julen er en dejlig tid. Sara
glæder sig til, at de skal bage
pebernødder, og mon ikke det
bliver sammen med farmor og
måske også oldemor, som begge tydeligvis betyder meget for
hende.
Charlotte Fischer

Tema: Min barndoms jul
Gæstebrev af Gurli Giese
Gurli Giese fortæller om julen
på Bejlegård i 40’erne.
En uges tid før jul var huset
gjort hovedrent, og så begyndte det hyggelige: Bagning af
en masse forskellige småkager, som kom i dåser, der blev
lukket med klisterpapir, for at
de ikke skulle blive spist inden julen. Der blev også bagt
store kager som f.eks. brune
og hvide lagkagebunde, sandkager, medaljer osv.
Det bedste af det hele var imidlertid søndag før jul, hvor hele
familien klippede julepynt. Vi
sad alle rundt om spisebordet, hvor jeg som den yngste
i flokken lavede musetrapper,
medens de større søstre flettede hjertekurve. Mor lavede
de flotteste roser af silkepapir, drengene klippede kræmmerhuse, medens Far limede
hanke på. Det var julehygge,
der battede! Derfor var det
også uforståeligt for mig, da de
store søskende var flyttet hjemmefra, at de ikke kom hjem til
netop den søndag.

Selve Juleaften foregik sådan,
at vi børn gik i kirke, medens
klokkerne kimede julen ind.
Far gjorde færdig i stalden, og
Mor blev ved gryderne. Når vi
børn så kom tilbage fra kirken,
gik vi alle først ud i stalden og
ønskede Far glædelig jul, hvorefter vi gik ind til Mor. Det var
nu julen begyndte. Vi fik altid
flæskesteg og hjemmelavet
medister med alt, hvad dertil
hørte, samt ris à l´amande.
Når vi var færdige med at
spise, men endnu sad ved bordet, læste Mor alle julekortene
højt. Der var som regel mange,
så det kunne godt føles lidt
langt. Opvasken blev hurtigt
overstået, for vi var jo mange
om den. Så gik alle vi børn ud i
kostalden for at tisse. Her kunne
vi jo sidde i en lang række, og
det var meget hyggeligere end
at sidde alene på det mørke og
kolde das ude bagved.
Det var Mor og Far, der havde
pyntet juletræet, og medens vi
var i stalden, tændte de lysene.
Træet stod i den pæne stue, ingen så det, før døren blev åb-
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net, og hver gang gav det et sus
af glæde. Så prøvede vi at finde
de ting på træet, vi selv havde
lavet søndagen før. Herefter
læste Mor juleevangeliet højt,
og så var det tid til at danse om
juletræet, inden vi fik vores
gaver. Vi fik ikke mange og
ikke store gaver, men det var
der nok ikke mange, der gjorde
den gang. Æselspil, ludo og
lignende var jo dejligt at få, og
de blev så flittigt brugt i juledagene.
Juledag var det så Far og Mor,
der gik i kirke. Juledagene var
ellers bare ren hygge, der skulle
kun laves det mest nødvendige,
så Far sad meget inde og fik tid
til at ryge en cigar. Mor havde
tid til at læse en bog, og vi børn
legede og spillede med hinanden. Så var der også al den
dejlige mad. Det var nærmest
overflod og tænk: Vi fik appelsiner! Dem kunne man kun
købe til jul. Der vankede også
slik. Det fik vi ikke den gang,
bare fordi det var lørdag aften.
Jeg tror, at alle disse måske
små ting var dem, der gjorde
julen eventyrlig for os børn.

Siden sidst

Niels Ole Sørnsens
Kvintet gav en
fantastisk koncert

Høstgave
Ved høstgudstjenesten den 14. september blev
der indsamlet et beløb på kr. 3554,Menighedsrådet har besluttet at dele pengene
mellem:
• Møltrup Optagelseshjem
• Kofoeds Skole
• KFUKs Sociale Arbejde
• Jydsk Børneforsorg/Fredehjem
• Folkekirkens Missionsprojekt
i Jammerbugt Provsti
• Kirkens Korshær i Aalborg
På modtagernes vegne:
Hjertelig TAK for gaven

80 børn og voksne
deltog i Gud & Pasta

Minikonfirmander
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k i rkelige festdage

Christina Christensen og
Mads Stender, Nørhalne
Viet den 26. juli
Samme dag blev sønnen Sune
Stender-Christensen døbt

Louise Lehmann og
Søren Helge Andersen, Gjøl
Viet den 2. august

Stine Sondrup Poulsen og
Anders Bech Jeppesen, Aabybro
Viet den 2. august

Karla Strandberg
Døbt den 3. august
Datter af Merete og Henrik Bo
Strandberg, Gjøl

Jette Tranum og Thomas
Flensted Nielsen, Gjøl
Kirkelig velsignet den 9. august

Nina Linde og Claus Graver
Christensen, Nørresundby
Viet den 9. august

Celina Risgaard Larsen
Døbt den 17. august
Datter af Carina Risgaard Larsen
og René Vinther Larsen, Gjøl

Anne Pedersen
Døbt den 24. august
Datter af Louise Dalgaard Pedersen
og Claus Knudsen Christensen,
Nørresundby

Astrid Ravn Christensen
Døbt den 24. august
Datter af Mette Merethe Larsen og
Peter Ravn Christensen, Gjøl
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Spej derne
Så er atter en spejdersæson
gået i gang, og spejderne har
allerede deltaget i det første
arrangement i år. For første og
forhåbentlig ikke sidste gang
fik vi lov at til at deltage i Fritidsklubbens markedsdag. Her
fik vi lov til at reklamere for
KFUM-spejderne samt give et
lille indblik i, hvad et spejdermøde kunne bestå af.
På markedsdagen stod spejderne for grilning af skumfiduser ved bålpladsen. Derudover var der også mulighed
for at lave en amulet eller prøve
geocaching, hvor en gemt skat
skulle findes med en GPS.
Som afslutning på markedsdagen benyttede vi lejlighed til at
brænde vores forblæste Sankt
Hans bål af.

I fremtiden planlægger spejderne at deltage i BUSK-gudstjenesten den 26. november
samt gudstjenesten den 1. søndag i advent, der ligger i forlængelse af spejdernes juleweekend (28/11 - 30/11). Hvert år
afslutter vi nemlig efterårssæsonen med en weekendtur,
hvor alle spejderne deltager i
en hygge, klippe, klistre, spise,
smovse, lege hyttetur på Dronninglund Storskovlejren.
Skulle spejderarbejdet have
vagt din interesse (som spejder
eller leder), er du altid velkommen til at kigge forbi et af vores
møder. Du er også velkommen
til at kontakte vores nye gruppeleder Henrik Plaetner.
Marianne og Michael

Fra ulvenes
sommerlejr

Modelfoto. Fotograf Jakob Carlsen og
KFUM-Spejderne i Danmark
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KFUM-spejderne
på Gjøl
Meste Götti Gruppe
Sted: Spejderhytten
på Vinklen
Gruppeleder:
Henrik Plaetner
Tlf. 98 27 91 99
Mødetider:
Ulve (1.-3. kl)
Tirsdag kl.18.3020.00
Spejdere (4.-7. kl)
Fredag kl. 15.0017.00
Seniore
Onsdag kl.19.0021.00

Stor t tillykke
Gjøl menighedsråd ønsker Niels
Jørgen Larsen hjertelig tillykke
med de 25 år som kirkesanger
den 1. september 2008 og siger
en stor tak for de mange gode år.
Vi er meget stolte over at have en
medarbejder ansat i så mange år,
og vi håber, du vil forsætte mange
år endnu.
Du er altid velforberedt, når du
søndag efter søndag synger med
din klare tenorstemme i Gjøl

Kirke. Du er også en meget
vigtig brik i vores kirkekor, hvor
du kun har én mandlig makker til
at hjælpe med at holde styr på os
piger. Selvom du kommer sent
hjem fra arbejde, møder du altid
op til vores øveaftener med frisk
mod og godt humør.
Du har også igennem de mange
år dygtiggjort dig, idet du har deltaget i kurser sammen med din
hustru Ingeborg, som er afløser

for vores organist.
Hermed vil vi ønske
dig og din familie
held og lykke fremover.

På vegne af
Gjøl Menighedsråd
Bente Skole

Nyt menighedsråd
Bente Skole, Jonna Uttrup, Eva Werner Hald, Kay Werner, Rikke Christensen, Anne Grethe Balsby.
Suppleanter: Inger T. Christensen, Helge V. Jensen.
I skrivende stund har det nye menighedsråd ikke konstitueret sig, så hvordan fordelingen af poster
skal være er endnu ikke afgjort. Det nye råd tiltræder 1. søndag i advent.

i nd r e m i ssion
November

Fredag den 28. kl. 19.30
Adventsfest for hele familien. Kirsten
Gammelgaard Poulsen, Gug, medvirker. Lotteri til fordel for Fremtidsbørn.

December

Torsdag den 4. kl. 19.30
Adventshygge med spil om medbragte pakker.
Mandag den 29. kl. 19.30
Juletræsfest for hele familien sammen med Aabybro KFUM og K.
Margit Nørgaard, Birkelse, holder
juletalen.

Januar

Torsdag den 8. kl. 19.30
Bibelstudieaften v. Bjarne Taulborg.
Uge 3
Evangelisk Alliances Bedeuge.
Se nærmere i Aabybro Posten.
Lørdag den 24. kl. 9.30
Bibeldag i Aabybro Missionshus
med Steen Nielsen Christiansfeld.
Torsdag den 29. kl.19.30
Temaaften v/ Lena Rude Jensen, Løgstør. Emne: Engle i kunst og
hverdag.
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Februar

Torsdag den 5. kl.18.30.
KLF, Kirke og Medier. Møde i Gjøl
sognegård med fællesspisning og
generalforsamling.
Torsdag den 12. kl. 19.30
Bibelstudieaften v/ Bjarne Taulborg.

Fælleskirkelig bedekreds
Torsdag den 26. februar kl.
19.30 hos Hanne og Leon
Madsen, Birkumvænge 6.

det sker
Julekoncert med Lene Siel
Tirsdag den 2. december kl. 19.30 i Gjøl Kirke
Nordjyske Lene Siel er en af Danmarks mest populære sangere. Med sin
smukke stemme vil hun denne aften synge de kendte danske julesange,
juleevergreens samt gospelsange, der kan bringer alle i godt humør og i
en dejlig julestemning.

Musikdrama 2. søndag i advent
Søndag den 7. december kl. 10.15 i Gjøl Kirke
Under gudstjenesten vil Kirkens Børnekor sammen med minikonfirmanderne opføre stykket:
“Skabelsen”, der veksler mellem sang og oplæsning.

Sogneeftermiddag

De 9 læsninger 3. søndag i advent

Torsdag den 11. dec.
kl. 14.00 i Gjøl Sognegård
Adventshygge med kaffebord, fællessang, musik og julehistorie.
Kirkens Børnekor medvirker med Luciaoptog og sang.
En stemningsfuld eftermiddag for alle.

Søndag den 14. december kl. 19.00 i Gjøl
Kirke
“De 9 læsninger” er en gudstjenesteform, der
stammer fra England. Gudstjenesten er bygget
op omkring ni tekster fra Bibelen, der fortæller
frelseshistorien fra skabelsens morgen og frem
til selve julebegivenhederne med Jesu fødsel,
hyrderne og de vise mænd. Teksterne læses
af nogle fra menigheden, og ind imellem teksterne er der salmer eller musik.
Efter gudstjenesten er der Gløgg og æbleskiver i sognegården.
Gjøl Sognekor medvirker under ledelse af organist Lisbeth Nymark Sørensen.
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de t sker
Krybbespil
Torsdag den
18. december
kl. 19.00 i Gjøl
Kirke
Det traditionsrige krybbespil
opført af elever
fra Gjøl skole.

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 1. februar kl. 19.00 i Gjøl Kirke
Kyndelmisse betyder “kertemesse” eller med
nutidige ord, lysgudstjeneste. Det er et symbol på at lyset vender tilbage og dagene bliver
længere. I den allermørkeste tid vil vi denne
aften hente lys i evangeliet og tænde det for
hinanden.
Konfirmanderne vil stå med fakler udenfor
kirken inden gudstjenesten, og indenfor vil
kirken være optændt af en masse levende lys.
Gjøl Sognekor medvirker og efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset.

Sogneaften med
Børge Lindegaard
Onsdag den 11. februar kl. 19.30 i Gjøl
Sognegård.
Fra Gjøl til Kilimanjaro
Gå ikke glip af denne spændende aften
med fortælling fra Afrikas varme himmelstrøg.
Børge Lindegaard fortæller om sin tur
til Tanzania - Afrika, hvor han sammen
med sin søn Claus Lindegaard besteg
Afrikas højeste bjerg Kilimanjaro (højde
5895 m.).
Foredraget består af 2 halvdele med foredrag i den første og film i den sidste.
Arr. Gjøl Menighedsråd i samarbejde
med Gjøl Husmoderkreds

Fastelavnsgudstjeneste

Særlige gudstjenester

Søndag den 22. februar
kl. 14.00 i Gjøl Kirke
En familiegudstjeneste
for store og små, og man
må gerne komme udklædt.
Efter gudstjenesten er der
tøndeslagning på Bejlegaarden og kakao med
fastelavnsboller i sognegården.

Dagplejegudstjeneste
Onsdag den 10. december kl. 10.00
Børnehavegudstjeneste
Tirsdag den 16. december kl. 10.00
Skolegudstjeneste
Lørdag den 20. december kl. 8.15
Alle er velkomne til at deltage i
de forskellige gudstjenester
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Sognepræst
Lone Krogsgaard
Kirkebakken 7, Gjøl
Tlf./fax 98 27 70 50
Mobil 51514648
lrk@km.dk
Træffes ikke fredag.
Ved ferie- og fridage
henvises til
sognepræsten i Biersted
tlf. 98 26 80 38
Graver
Pia Bejlegaard,
Kirkegårdskontoret
Tlf. 98 27 72 90 /
privat tlf. 98 27 73 74
pia@gjoelkirke.dk
Træffes bedst
på mobil 20 23 74 50
Mandag fridag
Menighedsrådsformand
Bente Skole
Limfjordsgade 39, Gjøl
Tlf. 98 27 71 78
versko@post9.tele.dk
Organist
Lisbeth Nymark Sørensen
Tlf. 98 24 84 67
Mobil 22 73 51 65
Kirkeværge
Steen Hessellund
Tlf. 98 27 70 07
Kasserer
Gunnar Østergaard
kan træffes hver fredag
kl. 10-12 i sognegården.
Tlf. 98 27 72 91
Gjøl Sognegård
Kirkebakken 26, Gjøl
9440 Aabybro
Tlf. 98 27 72 91

www.gjoelkirke.dk

GUDSTJENESTER
DATO

TID

ANDET

PRÆST

Musikdrama
Ni læsninger

LK
MLP
LK
LK
LK
LK
MLP
LK

DECEMBER
2. søndag i advent 10.15
3. søndag i advent 19.00
4. søndag i advent 9.00
Juleaften
15.00
16.30
Juledag
10.15
2. juledag
9.30
Julesøndag
11.00

Indsamling
Indsamling
Indsamling

JANUAR
Nytårsdag
Søndag den 4.
Søndag den 11.
Søndag den 18.
Søndag den 25.

16.00
10.15
9.00
10.15
10.15

Indsamling

LK
LK
MLP
LK
LK

19.00
9.00
10.15
14.00

Kyndelmisse

LK
LK
MLP
LK

FEBRUAR
Søndag den 1.
Søndag den 8.
Søndag den 15.
Søndag den 22.

Indsamling
Fastelavn

LK = Lone Krogsgaard · MLP = Mogens Lindhardt Pedersen
Kirketaxa: (Aabybro Taxi) tlf. 98 24 11 77 - kan gratis benyttes til alle gudstjenester og arrangementer i kirken og sognegården, som menighedsrådet indbyder til.

Menighedsrådsmøder
Mandag den 1. dec.
Mandag den 5. jan.
Mandag den 2. feb.
Møderne starter kl. 19.
De er offentlige
og alle er velkomne.

informationer
Udgivet af Gjøl menighedsråd.
Kirkebladsudvalg: Charlotte Fischer,
Birgitte Myrup, Steen Hessellund, Pia Juul.
Ansvarshavende redaktør:
Lone Krogsgaard.
FORSIDEFOTO: Børnehavens juleafslutning
2007.
DEADLINE: For næste kirkeblad d. 15. dec.
2008 - stof hertil sendes til Lone Krogsgaard
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