Menighedsrådet oplyser følgende om embedet.
Folketallet i sognet er ca. 8600. Kirken er oprindelig en middelalderkirke. Udvidet i 1922 og
gennemrenoveret i 2004. Den fremstår nu som en smuk, lys og enkel kirke med 300 siddepladser.
Kirkegangen er god og stabil.
Ved kirken ligger et kirkecenter der indeholder mødesal,2 konfirmandstuer, mødelokale og
kontorer m.m.
Der er kirkegård omkring kirken, samt en nyere annekskirkegård ca. 2 km fra kirken.
Menighedsrådet består af 12 valgte medlemmer, samt 3 præster, en medarbejderrepræsentant og
kordegnen som sekretær. Menighedsrådet er valgt på en fællesliste bestående af Alle hjem, Indre
Mission, folkekirkeliste og Socialdemokratiet.
Aars sogn ligger centralt i Vesthimmerland. Byen har alle ungdomsuddannelser placeret i byen,
idet der bl.a. findes to folkeskoler, gymnasium, HF og erhvervsskole. Endvidere er det er god
handelsby, og der et godt kulturliv med musikhus, museer o.l.
I sognet er der et rigt kirkeliv med FDF, Indre Mission, Alle Hjem og 2 Y`s Mens klubber. Til kirken
er tilknyttet en menighedspleje( diakoni) i stærk vækst. Hertil er knyttet en stor gruppe af frivillige,
som også søges udvidet. Der er indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Menighedsplejen uddeler
hvert år julehjælp. Der afholdes en årlig julebazar målrettet julehjælpen. Endvidere er der Kirkens
Børneklub, Kirkens Dagligstue ( ældre), Besøgstjenesten og Fredagshjørnet ( dagplejebørn).
Tirsdagscafe` hver 14dag som er for ældre( ledes af en præst). Der er god kontakt til de 5
børnehaver og dagplejen. Der er babysalmesang ved kirke – og kulturmedarbejderen. Der afholdes
lejlighedsvis koncerter ved et koncertkor som ledes af organisten. Ligeledes samarbejder
organisten med forskellige kor i byen om koncerter i kirken.
Der er samarbejde omkring pilgrimsvandringer, idet den tinglyste pilgrimsvej fra Hamborg til
Tronhjem går gennem Aars.
Udover søndagsgudstjenesten er der lejlighedsgudtjenester spredt over året. Der er en ugentlig
gudstjeneste på et af byens to ældrecentre. Ved højtiderne afholdes der småbørnsgudstjenester
målrettet børnehaver og dagplejer. Ligeledes er der gudtjeneste for psykisk udviklingshæmmede.
Der er 5 konfirmandhold. 4 minikonfirmandhold fordelt med 2 hold forår og efterår. Kirke – og
kulturmedarbejderen varetager undervisningen af minikonfirmander i samarbejde med
præsterne.
Der er en meget god kontakt til skolerne for præster, organist og kirke- og kulturmedarbejder.
Ansatte ved kirken udover 2,5 præst.

Kirke-og kulturmedarbejder, organist, kirkesanger, kordegn og to kirketjenere.
Kirkegårdsleder og ansatte på kirkegården.

