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Menighedsrådet orienterer:
Af Mogens Brinck

Skiftedag
Vi nyder stadig et behageligt sensommervejr, selvom kalenderen siger efterår. Om lidt vil de kortere
dage blive mere mærkbare, og så håber jeg, at de mange forskellige aktiviteter i Aars Kirke og Kirkecenter
vil råde lidt bod herpå. Lidt længere
fremme har vi traditionen tro julebasar i november, som en slags optakt
til vinteren og det nye kirkeår med
advent, jul samt Helligtrekonger.
Det siddende menighedsråd blev
valgt for fire år siden, og et nyt skal
vælges til 1. søndag i advent. Der har
derfor i september været afholdt orienteringsmøde med henblik på opstilling af nyt menighedsråd. Der
blev foreslået de nødvendige 12 kandidater, idet 4 menighedsrådsmedlemmer ikke ønskede genvalg og 4
nye foreslået. Det blev fredsvalg,
MENIGHEDSRÅDET ORIENTERER

dvs ikke andre lister ønskedes opstillet, og de 12 foreslående kandidater er valgt.
Når det nye menighedsråd for Aars
Sogn tiltræder er det i et relativt stort
sogn med en folkekirkelig medlemsprocent på 87, svarende til 7582
medlemmer. Det er langt over landsgennemsnittet og vidner om, at mange mennesker i sognet vil kirken. Ikke alle kommer til gudstjeneste hver
søndag, men der er mange andre aktiviteter og før eller siden får de fleste brug for kirken på den ene eller
anden måde.
Det har været det siddende menighedsråds opgave at prøve at fastholde denne position, ligesom det
vil være det for det kommende menighedsråd. Vi har bestræbt os på at
medvirke til:
• At de kirkelige kerneaktiviteter
kunne udføres, når behovene var der.
• At nå ud med løbende aktivitetstilbud til forskellige målgrupper.
• At der kunne arrangeres koncerter,
temaaftener, ad hoc møder mv.
• At have en god medarbejderstab og
tiltrække mange trofaste frivillige.
• At holde hus med penge og investeringer.

Ovennævnte kan ikke være en udtømmende liste, og bagved ligger
mange små, store og forskelligartede udfordringer, som kun kan løses
i samarbejde med medarbejdere og
frivillige. Ethvert menighedsrådsmedlem vil kunne supplere med sit
eget indtryk af menighedsrådets arbejde, og hvad man finder nødvendigt for at lykkes.
Jeg genopstiller ikke til menighedsrådet og vil gerne benytte lejligheden til at takke mine rådsfæller for
samarbejdet i de sidste 4 år. Jeg siger
også tak til alle medarbejdere og frivillige for jeres indsats for Aars Kirke og for hjælp og inspiration. Tak til
alle for de venlige bemærkninger og
smil, som jeg så tit har mødt.
Det nye menighedsråd bydes hjerteligt velkommen og rigtig god arbejdslyst.
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Om Saligprisningerne
– tanker ved

Af Arndt Jessen
Hansen

Det er ord med en egen skønhed,
disse saligprisninger. Som fra en anden verden. Det er de også. Jesus går
op på bjerget sammen med sine disciple, fjerner sig fra verden og lærer
dem om det som har med Himmeriget at gøre.
Han taler sine ord efter at han nylig
har været sammen med store skarer
af mennesker. Og det er dem, han
taler om og til. Disse mange mennesker, der var stimlet sammen fra
Galilæas egne; hverdagsmennesker,
som har kæmpet livets kamp. De var
fattige, det var svært at få brødet til
at strække til de mange sultne; der
var megen sygdom, megen sorg over
tab. Sådan som virkeligheden har
været i menneskers historie. Og sådan som den stadig er.
Da begynder denne mand fra Nazareth at tegne deres situation og hele liv anderledes. Der er en verden,
som er ved at bryde frem og som vil
forvandle deres liv. Alle dem, som
har savn og mangel, alle dem, som
lider fortræd og har det ondt, dem
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Alle Helgen

åbner han en ny horisont for. Han
kalder dem salige.
Det er et fint ord. Det er mere end
at være lykkelig. Det er mere end at
se glad ud. Der er Een, som kommer
til os og slår følge med os. Vi bliver,
hvor vi er. Vi løftes ikke op på bjerget. Vi forbliver i verden, her hvor
lys og skygge veksler, hvor håb og
livsmod altid har mismod og smerte
som følgesvend.
Nu kommer Han til os og taler sine ord. Så der kommer nyt lys over
land. Hans nærvær, Hans ord gør det
anderledes. Fordi Han følges med os,
er vi salige.
Biskop Geil skriver i et lille andagtsstykke, at måske har Jesus den dag
på saligprisningernes Bjerg kunnet
se til en af de sneklædte bjergtoppe,
”Hermon-bjerget måske. Så vidste han, at noget af det sne-rene var
kommet hérnede fra, fra det lave, fra
pytter inde i Tiberias’ gader, plumrede til af barnefødder. Siden tog solen
muddervandet og bar det højt, højt
op, indtil det klædte fjeldene som sne
af en stor hvid flok.

Sådan er det Gud gør, igen og igen.
Han tager alt vort og så løfter hans
grundløse mildhed det op, højere end
vi kan nå”.
Det er tænkt og talt, som kun biskop
Geil kunne. Med en dyb sandhed.
Der hvor Jesus træder ind i vort liv,
kommer der dette anderledes skær hvor det snuskede bliver rent, hvor
det tunge bliver let, hvor hungeren
bliver stillet.
Ikke at Jesus har nogen magt i baghånden til at føre dit forehavende
igennem. Han står der, som han er;
han truer ikke, han tvinger ikke,
men hans ord har netop derfor en
styrke og en renhed, fordi de er båret
af sandhed og kærlighed, og fordi de
er fra Gud. Det er Gud, som står bag
Hans ord.
Han har ligeså megen magt, som et
barn i en krybbe og en mand på et
kors.
Men vær forvisset, at når alt andet
er visket bort en dag, når alle andre
ord er forstummet, så står Hans ord
tilbage. Så råder Han alene når alle
andre magter er sat fra bestillingen.
ORIENTERING

Nye medarbejdere på kirkegården

I september har vi ansat 2 nye medarbejdere på Aars Kirkegård

Pr. 16. september er Jette Jensen
ansat som ny medarbejder

Pr. 26. sept. er Mads Nedergaard
Hougesen som ny medarbejder

Afsked med
souschef Claus Landry

Jette Jensen er 50 år, bor i Simested, og har tidligere været ansat ved
Vesthimmerlands Kommune hvor
hun de sidste 15 år har arbejdet med
alle slags opgaver indenfor det grønne område. Jette har en uddannelse
som anlægsassistent.

Mads er 23 år, bor i Foulum, og har
tidligere været ansat ved et boligselskab i Viborg, hvor han også har taget en uddannelse som anlægsassistent. Mads har arbejdet med mange
opgaver indenfor det grønne ved boligforeningens mange områder.
De har således begge, en god solid
baggrund for, at varetage arbejdet
som kirkegårdsmedarbejdere.

Claus Landry har valgt at indgå i familiens bedemandsforretning.
– Han har virket ved Aars Kirkegård
gennem mange år. Claus er afholdt
og vellidt blandt kollegaer og gæster
på kirkegården.

Aars Kirke byder velkommen
til Jette og Mads og ser frem til
et godt samarbejde.

Aars Kirke har de bedste ønsker for Claus i sin nye funktion.

Nyt depot-rum ved Aars Kirke
Der er igangsat byggeri af nyt depotrum ved graverbygningen på Tingvej.
Den samlede byggeudgift anslåes til
kr. 350.000 kr og udføres af lokale
håndværkere.
Depotrummet er ved at være klar til
indflytning, der mangler kun nogle
ORIENTERING

få ting. Herefter skal rummet indrettes med reoler, hylder og vogne, så
rummet bliver udnyttet optimalt.
Rummet skal primært anvendes til
ekstra stole, jule- og påskeudsmykning med mere. Dette har hidtil været opbevaret på i kælderen, på loftet
over kirken og i kirkecenteret.
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Kirkens Besøgstjeneste
på udflugt
Traditionen tro var Aars Kirkes Besøgstjeneste på den årlige udflugt ud
i sommerlandet.
Besøgstjenesten har eksisteret siden
1993, og næsten lige så længe har
traditionen med udflugten eksisteret. Besøgsvennerne inviterer deres
besøgsmodtager med på turen, som
er tilrettelagt af besøgskoordinator
Marianne Jensen.
Udflugten udgik fra Kirkeplads 6,
hvor alle kunne tage plads i en bus,
der kunne medtage kørestole. En del
af besøgsmodtagerne er kørestolsbrugere. Der var 42 tilmeldt turen og
alle mødte op.
Først gik turen rundt i og omkring
Aars, for at man fra bussen kunne
bese, de nye tiltag i Aars, bl.a. omkørselsvejen som er under anlæg.
Herefter gik turen over Vester Hornum, Overlade og videre langs Limfjorden til Løgstør. Undervejs kunne
man se at landmændene var i gang
med høsten. Et arbejde, der var blevet sat i stå af regn og blæst. Men
netop denne dag var der udsigt til
nogle dages godt høstvejr.
I Løgstør var der dækket kaffebord
på Christiansminde, menuen stod på
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Tak!

Af Sara Schouby

kaffe/te, boller og lagkage. Det er
også en af traditionerne. Efter kaffen
fortalte Christian Mejdahl om Løgstør og hans tilknytning til området.
Inden vi igen steg i bussen, nød vi
den flotte udsigt over den blå fjord og
de røde hustage i Løgstør.
Så gik turen hjemad gennem det flotte landskab. Vi kunne konstatere, at
der var kommet endnu mere gang i
høsten. Endnu en vellykket tur var
gennemført med besøgstjenestens
brugere.
Som nævnt har besøgstjenesten bestået i mange år, og netop nu oplever
vi et voksende behov for den. Mange
henvender sig til Marianne Jensen,
fordi de ønsker at få en besøgsven.
Besøgstjenesten har derfor brug for
mange, både unge og ældre, til dette
vigtige frivillige job.

Tak er kun et fattigt ord, siger man.
Men vi kender nok alle sammen
den lidt flade fornemmelse, når vi
har gjort et eller andet, for et andet
menneske – købt en gave, plukket
en buket, givet et lift eller noget helt
fjerde – og så takken mangler. ”Han
kunne da godt have sagt tak!” tænker vi så.
Andre gange kan takken blive så
overstrømmende, at det næsten er
for meget af det gode. Så kan man
komme til at føle sig lille, og lidt underlegen. Og kan man mærke, at takken er givet af tvang, ja så kan det
helt være det samme.
At sige tak, er at anerkende den anden – og samtidig anerkende, at vi
kan have brug for den anden. Og
derfor er tak ikke et fattigt ord, men
et rigt og betydningsladet ord, som
vi skal huske at gøre til en del af vores daglige ordforråd.
At sige tak gør vi også i kirken. Og
ORIENTERING

særligt til høst, som vi i skrivende
stund lige har fejret, for her er hele
gudstjenesten én stor taksigelse til
Gud.
”Alle gode gaver, de kommer oven
ned” synger vi, og bliver derved
mindet om, at det ikke er alting her
i livet, som vi kan takke os selv for.
De ting, der virkelig betyder noget,
alt det vigtige og dejlige, det ligger
næsten altid ud over os selv og vores
egen formåen. Dem skylder vi Gud
at sige tak for. Og kan så måske selv
blive fyldt med taknemmelighed,
over alt det, der bliver os givet ganske gratis, uden vi skal gøre andet
for det, end at sige tak.
For nogle kommer det helt naturligt,
mens andre måske har sværere ved
at give taknemmeligheden plads.
Men at lade takken og taknemmeligheden få plads og fylde i vores liv, er
noget vi kan øve os i. Vi kan sænke
barren, og begynde i det små:
Fx kan vi sige tak for at vi vågner
hver morgen, eller om ikke andet, så
tak for at dagen er til ende.
Og får vi først øjnene op for det, så
er der faktisk en del at være taknemmelig over: At vi er til for eksempel.
At Gud har skabt os hver især, med
ORIENTERING

de forskelligheder og særheder vi nu
engang har, ja det er da faktisk noget at være taknemmelig over. At vi
får lov til at være en del af livet, på
godt og ondt, gennem medgang og
modgang, grin og gråd – det er da
bestemt også værd at sige tak for.
Men ligger vi under for den udbredte
misforståelse, at vi skal være perfekte for at få lov til at være med – at vi
skal være fejlfri og aldrig gøre noget
forkert, for at have lov til at give vores besyv med her i livet, ja så kan
ordet tak sætte sig fast i halsen som
sur galde. Dét er at sætte barren for
højt. Og uden grund endda. For det
perfekte er faktisk ikke så vældig interessant når det kommer til stykket.
Og her leverer naturen et rigtig godt
eksempel: For går man ned til blomsterhandleren og køber en flot bundet buket, så kan man næsten være
sikker på, at stikker man næsen ned i
den og snuser forventningsfuldt ind,
så bliver man slemt skuffet. For sådan en buket er sammensat af blomster, der dyrket og forædlet med
netop det formål at være fejlfri. De
er uden torne, bladlus bider ikke på
den, og de er ranke og lige, fordi de
har groet i et drivhus hvor de har fået
lige præcis den rette mængde sollys
og gødning og ventilation. Og et el-

ler andet sted i den proces, ja der er
duften altså forsvundet.
Går man derimod en tur ud i haven,
og plukker en buket af, hvad man nu
engang kan finde af blomster, urter
og græsser, så vil nogle af dem være
krogede og vindblæste, enkelte blade lidt falmede i kanten, og farverne
matcher måske ikke helt. Den er ikke sammensat af fejlfri eksemplarer,
men stikker man næsen ned i den, så
kan man blive næsten helt beruset af
duften.
Det er langt fra den perfekte buket,
men det gør slet ikke noget. Og sådan er det også med os mennesker;
Nogle af os er lidt forblæste og krogede, andre lidt krøllede og falmede i kanten. Vi er langt fra perfekte,
men tilsammen udgør vi en broget
buket, sammensat af den gode Gud
selv. Og det er i allerhøjeste grad noget at sige tak for.

Tak!
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Vesthimmerland i litteraturen

Literaturkreds

Vesthimmerland har inspireret
en række forfattere i deres romamentet
Arrange atis
ner og digte.
er gr
Johannes V. Jensen, Thit Jensen,
Hans Povlsen, Knud Erik Pedersen og til dels Jens Smærup Søsentligste værker og placerer dem i
rensen bruger den vesthimmerderes historiske sammenhænge.
landske kultur og historie som
Der serveres en kop kaffe i løbet af
grundlag for deres litterære araftenen.
bejder.
Foredragsholder: Thorkild Nielsen.
Foredraget gennemgår de væ-

Efter foredraget er det muligt at
tilmelde sig efterårets litteraturkreds.
Litteraturkredsen mødes første
mandag i måneden kl. 19.00 i
Aars Kirkecenter.
Litteraturkredsen vælger læsestof i fællesskab.
Kontaktpersoner for litteratur
kredsen:
Thorkild Nielsen: 29684669
Arndt Jessen Hansen: 29133717

Mandag d. 7. november kl. 19.00

Talent og skæbne

Mandag d. 21. november kl. 19.00
Violinisten Sigvald Dahl Michelsen, Aars.
Foredraget beretter om den talentfulde violinist fra Aars, som stod overfor en stor karriere på de store verdensscener, da hans liv
og værk faldt sammen.
Der serveres en kop kaffe i løbet af aftenen.
Foredragsholder: Thorkild Nielsen.

mentet
Arrange atis
er gr

Arrangeres af:
Thorkild Nielsen,
historiker, cand. mag.
og Aars Kirke:
www.aarskirke.dk
Sognepræst
Arndt Jessen Hansen
Kirke- og kulturmedarbejder
Marianne Klausen
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Foråret 2017
Opstart af forårets
minikonfirmander

Mandag d. 16. og tirsdag d. 17. januar 2017
i Aars Kirke

Babysalmesang i Aars Kirke
Opstart af efterårshold: Mandag d. 9. januar 2017
Babysalmesangen er et gratis tilbud for mor/far & barn tilhørende Aars Sogn og strækker sig over 8 mandage.
Babyen skal være mellem 3 - 9 måneder gammel.
Tidspunkt: Kl. 10.30 - 11.30 i Aars Kirke.
Tilmelding og information: Marianne Klausen

Aars Skoles 4. klasser får tilbuddet om minikonfirmandundervisning i foråret 2017. Undervisningen finder sted
mandage og tirsdage fra uge 03 til uge 13 umiddelbart
efter skoletid.
Nærmere information og
tilmeldingsblanketter
sendes ud i november
måned 2016.
Marianne Klausen

Fastelavnsgudstjeneste
i Aars Kirke
Lørdag d. 18. februar 2017 kl. 10.00
Fastelavnsarrangementet er for de mindste
3-6 år, men alle er velkomne.
Vi mødes i kirken kl 10.00. Alle børn må
meget gerne komme udklædte.
Kirkemusen kommer også på besøg.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i kirkecentret.
Aars Kirkes Børneklub
Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Klausen · kirke-ogkulturmedarbejder@aarskirke.dk · Tlf : 96982291

ORIENTERING
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Af Ole Larsen
Nu, hvor jeg sidder og skriver disse tanker ned, er
det stadig slutningen af september
og himlen har været så blå og flot i
mange dage.
Nu er den begyndt at blive mere grå
og det blæser også noget mere nu.
Og inden vi får set os om bliver det
slutningen af november og den 27.
november har vi 1. søndag i advent.
Så tænder vi det første lys i adventskransen. Advent betyder komme,
underforstået, Herrens komme, for
advent er tiden, hvor vi venter på Jesus Kristus og forberedelserne til festen for, at Jesus kom til jorden går
snart i gang. Jeg har hørt, at det ikke
varer længe før de første julekataloger kommer ind ad døren og det er
længe siden, at man kunne bestille
julemiddag.
Og når tiden nærmer sig, så bliver
der pyntet op, bagt brunkager og
købt gaver og børnene ser julekalender og tæller dagene til juleaften.
Men advent betyder ikke kun, at
Herren Jesus Kristus kom til verden.
Det betyder også, at han vil komme
igen. Som vi siger i trosbekendelsen,
han skal komme for at dømme levende og døde. Og netop i adventstiden hører om, at Jesus engang skal
10

Tanker om advent

komme for at oprette et evigt rige,
hvor alt skal være godt.
Derfor synger vi bl.a.: ”Blomstre
som en rosengård skal de øde vange”. Salmebogens nr. 78.
Han, som kom til verden i julen som
et lys i mørket, skal engang komme
for at fortrænge alt mørke.
Så advent betyder både at Jesus kom
og vil komme igen.
Første søndag i advent er kirkens
nytårsdag, vi begynder på et nyt kirkeår. Så kirkens år begynder altså
med tiden, hvor vi venter på Jesu
komme. Dernæst fejrer vi festen for,
at han kom til verden og i løbet af et
helt kirkeår når vi rundt om alle kristendommens forskellige temaer og
begivenheder. Sidst på kirkeåret og
i begyndelsen af det nye år ser vi så
frem imod, at han atter vil komme.

På samme måde som årstidernes
skiften i naturen gentages i årets løb,
sådan gentages temaer og begivenheder i kirken.
Adventskransen er billedet på kirkeåret. Kransen med de fire lys minder
os om, at kirkeåret når rundt og belyser kristendommens forskellige temaer. Kirkeåret er tilbagevendende.
Men kirkeåret markerer samtidig,
ligesom kalenderåret, at tiden går.
Selvom meget i vores liv gentages,
så gentages tiden ikke og selvom vi
fejrer de samme begivenheder igen
og igen, så sker begivenhederne jo
ikke igen.
År efter år fejrer vi Jesu komme til
verden, men han kom kun én gang
og nu ser vi frem imod, at han vil
komme igen og det vil også kun ske
én gang.
ORIENTERING

Vi lever altså i tiden imellem og også den tid går sin gang.
Nogle gange kan det være en erfaring, der gør ondt. Ofte kan noget,
som vi ikke nåede den ene dag, indhentes den næste. Det, som vi gjorde forkert, kan vi måske nå at rette
op på. En mulighed, som vi ikke fik
udnyttet, kommer tit igen. Men på et
tidspunkt er det for sent. Det, som vi
ikke fik gjort, kan ikke længere gøres og det, som vi gjorde forkert, står
uigenkaldeligt fast. Tiden er gået!
Alligevel og det er det store, så kan
vi se fremad med håb. Tiden er ikke
kun noget, der går, men også noget,
der kommer. Det er adventstidens og
kirkeårets budskab. Fra den tid, vi
lever i, ser vi tilbage og fejrer Guds
gerninger i fortiden og vi ser fremad
mod Guds gerninger i fremtiden. Og
håbet om det, Gud vil gøre, lever af
troen på det, han gjorde. Når vi tror
på, at Gud har gjort store ting, tør vi
også håbe, at han vil gøre store ting.
Når kirkeårets begivenheder forkyndes, så tro og håb skabes i os, så
handler det ikke kun om noget, der
skete eller skal ske. Så sker der noget
her og nu, midt i tiden. Derfor betyder advent ikke kun ”kom” eller ”vil
komme”, men også ”kommer”.
Han, der kom til os og vil komme til
os, han kommer til os her og nu.
Derfor holder vi gudstjeneste – på
søndag og kirkeåret rundt.
ORIENTERING

Julens og nytårets
arrangementer

Julebasar 2016
Af Betty Busk

Lørdag den 12.
november danner
Aars Kirkecenter
igen rammen omkring årets julebasar. Holdet bag basaren arbejder hele
året med at fremstille unikke ting til
salg i julebasaren. Der vil være noget for enhver smag og pengepung.
Der er gode muligheder for at købe
en unik julegave til dem man holder
af eller forkæle sig selv med for eksempel noget lækkert strik.
Der vil ligeledes være rig mulighed
for at supplere sit eget julepynt med
nye indspark. Der er ting for både
børn og voksne. Også i år vil der være nye ting bl.a. støbte fuglebade til
haven, poser til opbevaring af sengetøj og nostalgisk legetøj til børn.
Ellers dækker vi også i år bredt med
kniplinger, strik, patchwork, glaskunst, hæklerier m.v. i det hele taget næsten alle kategorier indenfor
håndarbejde. Kvalitet i såvel materiale som udførelse er fortsat helt i top.
Sidste år havde vi stor succes med
kirkegårdsdekorationer – dem vil

det naturligvis også være muligt at
købe i år samt andre former for dekorationer. Der vil også, ligesom de
tidligere år, være sødt at købe.
Hvis man vil hygge sig med familien eller gode venner, er der rig mulighed for det i julebasarens hyggelige café. Lokalerne vil naturligvis
være pyntet op lige så hyggeligt,
som de tidligere år.

Formålet med alt det her er fortsat,
at skaffe midler til at hjælpe økonomisk trængte børnefamilier, så de
har mulighed for at holde en jul, der
gør en forskel i en trængt hverdag.
Håber vi ses.
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Julens og nytårets arrangementer
Julekrybbespil
for børnefamilier
i Aars Kirke
Onsdag d. 16. nov. 2016 kl. 18.00
Vi følger med og hører om Maria
der får besøg af englen Gabriel, den
mægtige Kejser Augustus, en farefuld rejse til Betlehem, englene på
nattehimlen og den første julenat.
Teksterne bindes sammen af kendte
julesalmer og nyere julesange.
Julekrybbespillet opføres af efterårets minikonfirmander og Aars
Kirkes børnekor.
Jan Mygind og Marianne Klausen

Juletræet tændes
på Kimbrertorvet!
Fredag d. 25. november 2016
omkring kl. 18.00
Det er en helt fasttømret tradition, at
juletræet tændes på Kimbrertorvet
den sidste fredag i november.
Kimbrergarden spiller op og sognepræst Ole Larsen holder traditionen
tro en kort tale om advent og om forventningen til den store højtid, der
banker på!
Dernæst tænder juKom og få
g
o
lemanden træet og
d
vær me elig opg
så er det jul i Aars!
en hyg lse
leve
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Messias Highlights
Søndag d. 20. november kl. 19.30
i Aars Kirke
Kom og hør alt det bedste fra Händels fantastiske værk. Glæd jer
blandt meget andet til det store Halleluja kor.
gr atis
Medvirkende:
entre
Aars Kirkes Koncertkor
Akkompagnatør: Morten Ladehoff
Dirigent: Jan Mygind

Julekrybben stilles op
Søndag d. 27. november 2016 I adventstiden vil der lidt efter lidt blive
opstillet julekrybbefigurer i kirken
og d. 24. december er hele julekrybben på plads.
Marianne Klausen

Koncert med
Vesthimmerlands
Gymnasiekor tidspunkt på:k
jek
e.d
Søndag d. 27. nov. Tw w w.aarskirk
Vesthimmerlands Gymnasiekor giver koncert i kirken. Snyd ikke dig
selv for at opleve dette kors meget
dygtige unge sangere fylde kirkerummet med et varieret program af
sang og musik. Har du ikke tidligere
oplevet koret, så har du chancen nu.

Arosia og Dacapo
korene giver koncert
Søndag d. 6. dec. kl. 19.00
Traditionen tro giver de to lokale kor
koncert. Arosia og Dacapo korene er
igen gået sammen om at lave en julekoncert der kan sætte sindene i den
rette julestemning. Mærk det fællesskab, som sangerne har med hinanden, forplante sig ud i alle kroge af
kirken. Når du går hjem fra denne
koncert kan du virkelig mærke, at nu
er julen på vej.

Julegudstjeneste
for dagplejebørn
Tirsdag d. 6. december 2016
kl. 9.00 og kl. 10.15
I kirken skal vi høre juleevangeliet
og bl.a. synge sangen ”Josef og Maria gik til Betlehem”. Kirkemusen
kommer på besøg og deler ostehapser ud til børnene.
Tilmelding senest d. 30. nov. 2016
til Marianne Klausen.

Julegudstjeneste
for børnehavebørn
Onsdag d. 7. dec. kl. 9.45 og kl. 11.00
I kirken skal vi høre juleevangeliet
og se kirkens julekrybbe. Vi skal
ORIENTERING

Julens og nytårets arrangementer
bl.a. også synge sangen ”Nu tænder
vi det første lys”. Kirkemusen kommer på besøg og deler ostehapser ud
til børnene.
Tilmelding senest fredag d. 25. november 2016 til Marianne Klausen.

Aars Kirkes
Lucia- og
Julekoncert

Efter er
en
koncert boller
ia
der luc alle
til

Torsdag d. 8. dec. kl. 16.00
Børnekorets Lucia- og julekoncert er
specielt målrettet børnefamilier og
andre interesserede. Koret går Lucia, synger julesange og kendte gamle julesalmer.

Syng julesalmer
i Aars Kirke
Onsdag d. 14. kl. 19.30-20.30
Vi synger julesalmer som fællessang. Salmeteksterne vises på storlærred og er illustreret af billeder.

Koncert med Tamra
Rosanes i Aars Kirke
Søndag d. 11. december kl. 16.00
Vi har ændret vores tilmeldingspro-

cedure i år så reservationen først bliver endelig, når betaling er sket.
Vi beder dig derfor indbetale
kr. 175,00 pr billet på konto
nr.: 9217-0000967823.
t få
HUSK a let
b
HUSK at anføre navn
k øbt il
ved indbetalingen.
Billetterne vil herefter blive lagt til
side og kan afhentes på kirkekontoret – i kontorets åbningstid.
Har du spørgsmål til koncerten er du
altid velkommen til at kontakte mig
på abdidriksen@gmail.com
Anders Didriksen

Julekrybbegudstjeneste i Aars Kirke
Lørdag d. 24. december kl. 12.00
Igen i år afholdes der julekrybbegudstjeneste for børnefamilier kl.
12.00.
Gudstjenesten vil tage udgangspunkt i julekrybben og vi vil synge
julesalmer der passer dertil.

Juleaften
i Kirkecenteret

Ligesom sidste år bliver der milig-

hed for at fejre juleaften i kirkecentret.
Vi begynder med julegudstjeneste
i kirken og fortsætter i kirkecentret
med julemiddag, sang om juletræet
og et dejligt samvær.
Planlægningen er ikke helt på plads
endnu, men se i Aars Avis og på kirkens hjemmeside, her vil det blive
opslået med tidspunkter, pris og tilmelding.

Kyndelmissegudstjeneste
Torsdag d. 2. februar kl. 17.00
Den 2. februar er kyndelmissedag, som fra gammel tid markerer
at halvdelen af vinteren nu er gået.
Det vil vi også markere i Aars Kirke,
med en stemningsfuld kyndelmissegudstjeneste, hvor vi vil tænde lys,
høre dejlig musik, og sammen give
vinterens kulde og mørke kamp til
stregen.

Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Klausen · kirke-ogkulturmedarbejder@aarskirke.dk · Tlf : 96982291

ORIENTERING
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Nytårs
arrangement
2017

PRÆSTERNE

Ved Aars Kirke er der to fuldtidspræster og en præst på halv tid. Kirkens præster kan altid kontak-tes telefonisk eller personligt for at aftale
en samtale eller f.eks. en hjemmealtergang. Præsterne er underlagt tavshedspligt. Se præsterne kontaktoplysninger på side 2.

KIRKEBIL

Stjernevandring
og Helligtrekongers
fejring
Søndag d. 8. januar 2017
kl. 15.00-17.00
Kl. 15.00 mødes vi på Vesthimmerlands Museum hvor Broder Berg vil
fortælle om Helligtrekongers traditioner.
Kl. 15.45 Stjernevandring fra Vesthimmerlands Museum til Aars Kirke.
Vi går efter en lysende stjerne, bærer
fakler og synger den uforkortede udgave af ”Dejlig er den Himmelblå”.
Kl. 16.00 Vi tænder Helligtrekongers Lyset i Aars Kirke.
Kl. 16.30 Serveres der en kop varm
suppe udendørs under stjernerne.
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Kører til alle gudstjenester i Aars
Kirke.
Ring til Cimbrerbilerne, tlf. 98 62
24 94. Er du gangbesværet, beder du
blot chaufføren om at komme ind og
hente dig.
Man skal ringe senest 1 time før
gudstjenesten.

FØDSEL/FADERSKAB

Hvis forældrene ikke er gift, udfærdiges en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen.
Erklæringen udfærdiges via:
borger.dk med NEM-id, hvor den
ene forældre er ansøger, mens den
anden skal huske at gå ind og godkende ansøgningen.

DÅB

Aftales med kirkekontoret.
Oplysninger om barnet samt navn og
adresse på mindst to faddere medbringes til dåbssamtalen med præsten.

VIELSE

Aftales med kirkekontoret. Man bedes henvende sig i sin bopælskommune og her få udstedt en prøvelsesattest.
I Aars henvender man sig i Borgerservice på Aars Rådhus, Himmerlandsgade 27, tidligst fire månederfør vielsesdatoen.
Prøvelsesattesten er nødvendig, for
at man kan blive viet.
Hvis man ønsker at skifte navn på
bryllupsdagen, kan man få vejledning på kirkekontoret.

BEGRAVELSE/
BISÆTTELSE

Man retter henvendelse til kirkekontoret eller til den præst, man ønsker skal medvirke. Valg af gravsted
m.v. aftales med kirkegårdslederen.

Konfirmationsdatoer 2017
Østermarksskolen
Lørdag, 6. maj 2017.
Aars Skole
Bededag –
fredag, 12. maj 2017.

INFOSIDE

Aktiviteter:

Kirkelige foreninger:

AARS SOGNS MENIGHEDSPLEJE

ALLE HJEM

Kontakt Else Kristophersen, tlf. 98 62 39 29.

KIRKENS BESØGSTJENESTE

Kontaktperson Karen Marie Andersen
Drosselvej 2 A -1. t.v., 9600 Aars, tlf. 21 47 93 91.
Møde anden og fjerde tirsdag kl. 19.30
i Aars Kirkecenter.

FREDAGSHJØRNET

Kontaktperson Arne Buus, tlf. 98 62 32 22.
www.aarsim.dk
Møde torsdag aften i missionshuset kl. 19.30

Få en besøgsven eller bliv besøgsven.
Kontakt Marianne Jensen (koordinator/leder),
tlf. 98 62 11 84.

Kontakt Kirsten Boel, tlf. 50 74 47 78.
Mødes anden fredag i måneden februar, marts, april, oktober, november og december kl. 09.15-10.45.

KIRKENS DAGLIGSTUE

Kontakt Mogens Andreasen, tlf. 35 13 35 30. Møderne
foregår torsdage i kirkecentret kl. 09.30-11.00.

BABYSALMESANG I AARS KIRKE

FDF-AARS

Kontaktperson Helle Viborg,
helle.tindahl@gmail.com, tlf. 22 26 97 66,
www.fdfaars.dk

DE UNGES BIBELKREDS

Christopher Scharfe, Kong Valdermars Vej 42, Aars,
mobil: 26 31 62 19, aars@imu.dk
Møde onsdag kl. 19.30 på 1. sal
i Missionshuset, Søndergade 19, Aars

Kontakt kirke- og kulturmedarbejder
Marianne Klausen, tlf. 96 98 22 91.
Email: kirkeogkulturmedarbejder@aarskirke.dk

AARS Y’MEN’S CLUB

KIRKENS BØRNEKLUB

KIMBRERNES
Y’S MEN’S CLUB AARS

Kontakt Karen Marie Ostersen, tlf. 98 62 17 77
Møde hver anden lørdag i Aars Kirkecenter kl. 10-12.

JULEBAZAR

Kontakt Betty Busk, Aggersundvej 67, 9600 Aars,
tlf. 98 62 13 05. Email: buskkrogh@hotmail.com
AKTIVITETER / FORENINGER

Kontaktperson Tove Kristensen
98 62 66 10 / 20 87 64 12

Kontaktperson Else Marie Højen
tlf. 23 72 47 15

De kirkelige foreninger, der måtte ønske at gøre
opmærksom på deres program, kan henvises til
”Aars på nettet” www.aars.dk
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Gudstjenester i Aars Kirke PlejehjemsNovember - December 2016 - Januar - Februar 2017
9.
6.
8.
11.
20.
27.
4.
11.
18.
24.
24.
24.
24.
25.
26.
28.
31.
1.
7.
8.
8.
9.
15.
22.
29.
2.
4.
5.
12.
18.
19.
26.
4.
5.

november
november
november
november
november
november
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
januar
januar
januar
januar
januar
januar
januar
januar
februar
februar
februar
februar
februar
februar
februar
marts
marts

Dåbsgudstjeneste
Alle Helgen
Missionsuge
24.s.e.t.
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent
2.s.i.a.
3.s.i.a.
4.s.i.a. Julens læsninger
Familietgudstjeneste
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Gudstjeneste – Boformer
Nytårsaftensdag
Nytårsdag
Dåbsgudstjenste
1.s.e.h.t.k.
Lystænding
Bedeuge
2.s.e.h.t.k.
3.s.e.h.t.k.
3.s.e.h.t.k.
Kyndelmissegudstjeneste
Dåbsgudstjenste
s.s.e.h.t.k.
Septuagesima
Fastelavnsgudstjeneste for børn
Seksagesima
Fastelavn
Dåbsgudstjenste
1. søndag i fasten

10.00
16.00
19.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
12.00
15.00
16.30
10.00
10.00
14.00
16.00
16.00
16.00
10.00
15.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
17.00
15.00
19.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

SS
SS
ET
OL
AJH
SS
AJH
OL
SS
AJH
SS
OL
OL
SS
AJH
SS
SS
AJH
OL
OL
SS
OL
SS
OL
AJH
SS
SS
SS
OL
SS
SS
AJH
OL
OL

Vi beder om forståelse for, at gudstjenestelisten er med forbehold for ændringer undervejs.

– Se præsternes kontaktoplysninger på side 2.

Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

gudstjenester
November - December 2016
Januar - Februar - 2017

ØSTERMARKEN
Onsdage kl. 14.30

9.
23.
7.
21.
11.
25.
8.
22.

2.
16.
30.
14.
4.
18.
1.
15.

november
november
december
december
januar
januar
februar
februar

(A)
(A)
(A)
(A)

Solvang
Onsdage kl. 14.30

OL =
SS =
AJH =
(A) =

november
november
november
december
januar
januar
februar
februar

(A)
(A)
(A)
(A)

Ole Larsen
Sara Schouby
Arndt Jessen Hansen
Altergang

