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Vi trækker i arbejdstøjet
Af Mogens Brinck

Tak til alle som
har været i vores
kirke og kirkecenter i de forløbne måneder. Det
glæder os, at vores
kirkelige kerneydelser og den brede
række af andre arrangementer og tilbud udført af medarbejdere og frivillige fortsat tiltrækker så mange, som
det gør.
Vore kirketjenere har ført statistik
over julen fra julebasaren midt i november og til og med hellig trekongers søndag og opgjort, at mere end
5000 personer har været ”på julebesøg” hos os.
Nu fortsætter vi vores aktiviteter i
resten af året. Du kan orientere dig
mere detaljeret om tilbuddene i dette
blad og på vores hjemmeside. Jeg vil
gerne have lov at fremhæve:
1. En 5 dages bustur til Wittenberg
i Tyskland til efteråret i anledning
af det kommende 500 års reformationsjubilæum. Turen fokuserer på
Martin Luther, og de steder hvor han
havde sit virke, og hvorfra reformationen bredte sig. Turen kan beskriORIENTERING

ves som et kig på fortiden gennem
nutidens briller. Alle i menigheden
indbydes til at tage med.

2. To møder i foråret har temaet Thit
Jensen. Der holdes først foredrag
om den markante forfatter og vises
film. Deltagerne vil på det andet af
møderne besøge Thit Jensens mindestue, og også Johannes V. Jensens
museum i Farsø. Vores kirke- og
kulturmedarbejder Marianne Klausen står for arrangementet i samarbejde med forfatteren Thorkild Nielsen.
Du kan som nævnt læse mere inde
i bladet om Martin Luther-turen og
temamøderne om Thit Jensen, du
kan også gå ind på vores hjemmeside www.aarskirke.dk.
Pr. 1. december sagde vi farvel til
vores sognepræst Niels Lai, som er
flyttet til Lejrskov – Jordrup Pastorat
ved Kolding. Tak til de mange som
deltog i afskedsgudstjenesten og efterfølgende reception, og var med til
at sige tak for Niels’ virke for vort
sogn og at ønske og ham lykke med
den nye udfordring.

kjær om, at vores sognepræst Sara Scouby er blevet fritaget for sin
bopælspligt i præsteboligen på Sdr.
Boulevard 70, Aars. Det indebærer,
at Sara fraflytter boligen til maj. Du
kan læse Saras orientering herom på
hjemmesiden og om baggrunden for
hendes ønske om at få dispensation
fra bopælspligten.
Såvel Niels’ jobskifte som Saras fraflytning betyder, at menighedsrådet
igen trækker i arbejdstøjet: Vi skal
træffe beslutning om, hvad vi vil gøre med ejendommen på Sdr. Boulevard 70, Aars, og vi skal ansætte en
ny præst til erstatning for Niels. Det
sidste er vi allerede gået i gang med.
Der er indrykket oplag i Stiftet, og
vi er i gang med samtaler. Opslaget
udløber 15. februar og vi håber, at
få gode ansøgere på banen. Så snart
der er nyt, vil der blive orienteret på
hjemmesiden.

I starten af det nye kalenderår fik vi
meddelelse fra Biskop Henrik Stub3

Tro og eksistens – bekymringer
Af Ole Larsen

Jeg vil denne gang
skrive om ”bekymringer”. Det
er jo noget, alle
mennesker kender
til.
Vi kan f.eks. bekymre os om fremtiden. Hvilken uddannelse skal jeg
vælge, hvilket arbejde kan jeg få og
kan jeg overhovedet få et arbejde?
Hvordan skal det gå med økonomien? Sidder jeg i ”hus til halsen” eller
kommer det til at gå godt nok?
Hvordan kommer mit liv til at forme
sig? Og vi kunne blive ved.
Bekymringer er så mange slags, som
dage i et år. De kan være små og til
tider ligefrem unødige, men de kan
også vokse sig store og besværlige,
ingen af os kan sige os fri for bekymringer.
Alle har noget at slås med, sygdom,
arbejdsløshed, ensomhed eller økonomiske vanskeligheder. I de lande,
vi i øvrigt sammenligner os med, har
man en helt anden holdning til arbejde end vi har i Danmark og det er
måske grunden til, at der findes så
meget træthed, stress og udbrændthed. Der er rigelig arbejde til psykologer, præster og stresscoaches!!
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Det opstår bl.a. fordi vi som mennesker har så let ved at bekymre os.
Derfor bliver bekymringerne tunge
at slæbe rundt på, det kommer til at
fylde alt for meget i hjerte og sind.
Og intet menneske kan holde til det
i længden.
Hvordan løser vi så problemet?
Jo, nu ved Jesus heldigvis godt, at vi
kan være bekymrede. Ellers havde
han nok ikke anvist os en vej ud af
dem og opfordret os til at lægge dem
fra os.
I Mattæus 6,25 siger han: ”Vær ikke
bekymrede for jeres liv, hvordan I
får noget at spise og drikke, eller for,
hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden og legemet
mere end klæderne”?
I 1. Petersbrev kap. 5,7 står der, at
vi skal kaste alle vore bekymringer
over på Jesus, for han har omsorg for
os.
Læg mærke til, at der står ”alle” bekymringer, så det er altså ikke bare
nogle af dem, nej, det er dem alle
sammen.
Det gælder i forhold til både de timelige og åndelige behov.
Og alting kommer ind under denne
opfordring, bekymringer for familien, vort helbred, vores fremtid, hvad
end det måtte være, så kaster vi det

fra os og beder Gud om at tage ansvaret, så vil han bære det for os i sin
kærlige omsorg.
Det er jo ganske fantastisk at tænke
på! Vi får en invitation til at komme til Jesus og lægge alle bekymringer fra os hos ham. Han fjerner dem
og derfor giver det jo ingen mening,
hvis vi tager dem med os igen og slider og slæber med dem, så de ødelægger os fuldstændig.
Jamen, kristenlivet kan da ikke være uden bekymringer? Vi er jo aldrig
blevet lovet at det skulle være let?
Fuldstændig korrekt!
Kristenlivet er ikke uden besvær og
ingen – heller ikke Jesus – har lovet,
at vi skal gå glat igennem livet.
Men han har lovet at gå med os og
bære os og de bekymringer, vi måtte
have for dette og hint.
Bønnen er det bedste våben. Når jeg
har et problem, plejer jeg at sige, at
jeg ”sladrer” til Jesus.
Når vi beder til Jesus og takker ham
for livet og for alt, hvad vi har, så bliver han ophøjet og bekymringer bliver tilsvarende mindre, han fjerner
dem og giver os i stedet, fred, styrke
og glæde.
Lad os derfor kaste alle vore bekymringer på ham, der har omsorg for os
og opleve glæden ved livet.
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Thit Jensen: Det brændende spørgsmål
7. marts 2016 kl. 19.00 i Aars Kirkecenter
I den danske film Det brændende
Spørgsmål fra 1943 med Bodil Kjer,
Poul Richardt og Poul Reumert berører Thit Jensen emnet racehygiejne.
Skal arv og miljø være afgørende
for, om et barn får lov til at blive
født?
Spørgsmålet var aktuelt bl.a. i
1930’ernes Danmark og fik de mest
forfærdelige konsekvenser gennem
”Die Endlösung der Jugenfrage” –
jødeudryddelsen – i det nazistiske
Tyskland.
Er racehygiejne et for længst over-

Syng påskesalmer
i Aars Kirke
9. marts 2016 kl. 19.30

Vi synger påskesalmer som fællessang.
Salmeteksterne vises på storlærred og er illustreret af billeder.
Organist: Jan Mygind.
Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Klausen.
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stået fænomen, eller eksisterer det
stadig, for eksempel i moderne fosterdiagnostik?
Filmen vises i kirkecentret d. 7.
marts 2016 kl. 19.00. Optakt ved
Thorkild Nielsen.
Efter filmen er der kaffebord med
diskussion af det brændende spørgsmål om retten til livet.
Arrangementet er gratis.
Arrangeres af: Thorkild Nielsen. Historiker cand. mag. og Aars Kirke.
Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Klausen.

Påskespil i Aars Kirke
16. marts 2016 kl. 18.00

Påskens dage opleves gennem oplæsning, drama, musik og sang.
Opføres af: Forårets Minikonfirmander og Aars Kirkes Børne- og
ungdomskor.
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Besøg i
Thit Jensens Mindestue og
Johannes V. Jensen Museet
21. marts 2016 kl. 19.00
Guidet besøg i Thit Jensens Mindestue og Johannes V. Jensen Museet
i Farsø.
I Thit Jensens Mindestue får vi lejlighed til at se mange af hendes
ting og sager, bl.a. kjoler, møbler
og smykker. Vi besøger mindestuen
mellem kl. 19.00 og 20.00.
I Johannes V. jensen Museet får vi
en gennemgang af forfatterens liv og

virke, herunder hans arbejdsværelse
og den væsentligste del af hans forfatterskab. Vi besøger museet mellem kl. 20.15 og 22.00.
Vi kan ikke undgå at komme ind på
det svære forhold mellem de to søskende Thit og Johannes V. Jensen.
Der er kaffebord og samtale efter turen rundt i Johannes V. Jensen Museet.

Pris: 55 kr pr. mand.
(Prisen dækker entre og guide, der
kan ikke betales med dankort).
Kaffebord: Gratis
Tilmelding senest onsdag d. 16
marts 2016 til:
Kirke- og kulturmedarbejder Aars
Kirke, Marianne Klausen.
Tlf.: 96 98 22 91
eller: kirkeogkulturmedarbejder@
aarskirke.dk

Påskegudstjeneste for pensionister
29. marts 2016 kl. 14.30 i Aars Kirke
Særligt indbudte er beboere på plejecentrene Østermarken og Solvang,
samt brugere af dagcentrene, herudover er alle ævrige og pårørende velkomne
Efter gudstjenesten er der festligt
kaffebord i Aars Kirkecenter, hvor
vi vil synge nogle af vore dejlige påskesalmer og sange.
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Kirkebilen kan bestilles
på tlf. 98 62 24 94.
Tilmelding med angivelse af antal til Aars Kirkecenter, senest 23. marts
på tlf. 98 62 24 27.

ORIENTERING

Himmelske dage
Kunne du tænke dig at ligge i en
himmelseng i det indre København,
at komme til en gudstjeneste med
nyskrevne tekster og nykomponeret
musik, at tage dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller
høre en nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, så kom til
København i Kristi Himmelfarts ferien fra den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, når den
store kirkelige festival ”Himmelske
Dage”, løber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk kirkebegivenhed,
som af nogen sikkert vil være kendt
som Danske Kirkedage. Det holdes
hvert tredje år og hver gang i en ny
by. Her i 2016 er festivallen henlagt til hovedstaden, og her har man
valgt, at give arrangementet navnet

”Himmelske Dage”. Det er festivalens ambition at udforske og debattere, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og spiller i
fremtidens samfunds- og kulturliv,
såvel som for den enkelte borger.
Festivalen er et overflødighedshorn
af aktiviteter, der alle foregår i indre
by i København, som udgøres af den
gamle middelalderby. Nytorv er centrum for de store fællesarrangementer og koncerter med både kendte og
nye navne. Men der vil samtidig være masser af arrangementer, at gå på
opdagelse i, rundt i byens kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker og mange andre vil byde
på debat, samtalesaloner, events,
workshops og musik i telte rundt

omkring på byens pladser. Man kan
kalde festivalen en slags kirkernes
folkemøde. Der vil være oplevelser
for alle sanser, for alle aldersgrupper
og for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften.
Du kan læse mere om Himmelske
Dage på www.facebook.dk/himmelskedage og på www.himmelskedage.dk, hvor det endelige program vil
blive offentliggjort primo marts.

Syng pinsesalmer
i Aars Kirke
11. maj 2016 kl. 19.30
Vi synger pinsesalmer som fællessang.
Salmeteksterne vises på storlærred
og er illustreret af billeder.
Organist: Jan Mygind.
Kirke- og kulturmedarbejder: Marianne Klausen.

ORIENTERING
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Friluftsgudstjeneste i kirkeruinen på Vitskøl

2. pinsedag 16. maj 2016 kl. 11.00
Vi får besøg af vores biskop Henrik
Stubkjær, som vil prædike ved denne
gudstjeneste.
Kom og vær med til en festlig pinsegudstjeneste.
Husk at medbringe noget at sidde på.

Der er mulighed for efter gudstjenesten at nyde sin medbragte mad og
kaffe.
Der afholdes samme dag friluftsgudstjeneste på lejrgården i Dollerup.

Rundvisning i Aars Kirke
1. juni 2016 kl. 19.00

Rundviser er Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum.
Arrangementet er gratis og er et tilbud i forbindelse med Kulturarvsmåned i Vesthimmerlands kommune 2016.

Arrangeres af:
Kulturarvstjenesten Vesthimmerland.
Museumsdirektør Broder Berg.
ogAars Kirke.
Kirke- og kulturmedarbejder
Marianne Klausen

Der bydes på kaffe, te og kage.

Pilgrimsvandring fra Aars Kirke til Blåbærdalen
6. juni 2016 kl. 19.00
Vi mødes i Aars Kirke kl. 19.00.
Vi synger pilgrimssang inden vi
vandrer 1,4 km til Blåbærdalen.
I Blåbærdalen vander vi ”Pilgrimstræet”.
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Der bydes på kaffe/te og kage.
Husk vand til eget forbrug og egen
hjemtransport.
Adresse Blåbærdalen: Oustrupvej
40 B. 9600 Aars.

Arrangementet er gratis og er et
tilbud i forbindelse med
Kulturarvsmåned i Vesthimmerlands kommune 2016.

ORIENTERING

Forårskoncert

9. juni 2016 kl. 16.30
Aars Kirkes Børne- og ungdomskor holder
forårskoncert for hele famlien.

Friluftsgudstjeneste i Blåbærdalen

12. juni 2016 kl. 14.00

Denne søndag flyttes gudstjenesten
fra Aars Kirke ud i naturen. Vi
holder gudstjeneste i Blåbærdalen
på Skivumvej og efterfølgende er
der kaffe samt mulighed for at købe

vafler, som FDF sælger til fordel for
deres kredsarbejde.
Vi håber på godt vejr og stort fremmøde!

Pilgrimsvandring fra Aars Kirke til Ulstrup Kirke
20. juni 2016 kl. 19.00

Vi mødes i Aars Kirke kl. 19.00.
Vi synger pilgrimssang inden vi
vandrer 7,7 km til Ulstrup Kirke.
På P-pladsen ved Ulstrup Kirke bydes der på kaffe/te og kage.
Husk vand til eget forbrug og egen
hjemtransport.
ORIENTERING

Adresse Ulstrup Kirke: Kirkevej 41,
9600 Aars.
Arrangementet er gratis og er et tilbud i forbindelse med
Kulturarvsmåned i Vesthimmerlands kommune 2016.
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Luther og reformationen

En rejse i Luthers fodspor 31. oktober - 4. november 2016
Sognerejse
Rejseleder: Sara Schouby
En af de mest skelsættende begivenheder i Europas historie, reformationen, fandt sted i 1500 tallet. Augustinermunken Martin Luther satte sig
op mod den mægtige pavekirke, og
sammen med trosfæller grundlagde
han den evangelisk lutherske kirke,
som også den danske folkekirke er en
del af.
Luther forkastede en stor del af den
teologi og kristendomsforståelse, som
den dominerende romerkirke lagde
vægt på. Et af de første angreb mod
katolicismen gjaldt den omfattende
handel med afladsbreve, som paven
havde iværksat for at skaffe økonomiske midler til bl.a. opførelsen af
Peterskirken i Rom. Luthers påstand
var, at Skriften alene er den kristne
kirkes norm, og forkastede dermed
den eksisterende kirkes hierarkiske
opbygning, og fordømte, at indbetalinger til kirken skulle kunne rokke ved det enkelte menneskes frelse.
Luther gjorde kendskabet til Skriften
mulig ved at ændre gudstjenesten fra
at foregå på latin til modersmålet. Luther oversatte i den forbindelse Det
Nye Testamente fra græsk til tysk, da
10

han sad i forvaring på middelalderborgen Wartburg i år 1521.
Martin Luthers indsats kom især til
at præge Nordeuropas kirkeliv, og
på denne rejse besøges mange af de
steder, hvor Luther havde sit virke,
og hvorfra reformationen bredte sig.
Denne rejse er et kig på fortiden med
nutidens briller.
Dag 1:
Udrejse
Vi kører fra Aars fra morgenstunden. Sidst på eftermiddagen kommer vi til Erfurt, hvor vi skal bo på
et centralt beliggende hotel to nætter.
Erfurt er den ældste by i den tyske
delstat Thüringen. Byen fik allerede

i 1392 sit universitet og blev et af hovedsæderne for humanismen i Tyskland. Erfurt er stadig en stor og smuk
by med kønne huse langs floden, og
det var her Martin Luther gik på universitetet fra år 1501-1505 og levede
derefter i Augustinerklosteret indtil
1508.
Vi spiser aftensmad sammen på hotellet, og derefter er det muligt at gå
en lille tur rundt i byen. En af seværdighederne er Krämerbrucke, den
længste, komplet bebyggede og beboede bro i Europa. I dag er der mange små forretninger og et hyggeligt
miljø på broen. Ved Domkirkepladsen ligger Domkirkebjerget med de
to katolske kirker, Domkirken MariORIENTERING

endom og Severikirche ruver. Disse
to kirker er byens vartegn.
Dag 2:
Wartburg og Erfurt
Efter morgenmad kører vi til Eisenach, hvor middelalderborgen Wartburg ligger. Den er en af de bedst
bevarede borge fra middelalderens
Tyskland. Det var her Luther holdtes skjult i knap et år, efter at han
var blevet lyst i band på rigsdagen i
Worms i år 1521. Under sit ophold på
Wartburg oversatte Luther Det Nye
Testamente fra græsk til tysk. Vi ser
bl.a. en del af salene og stuerne på
slottet og også Martin Luthers arbejdsværelse.
Efter besøget på Wartburg er det
muligt enten at køre med bussen tilbage til byen eller selv at vandre ned
gennem den smukke bøgeskov.
Derefter er der tid til på egen hånd
at udforske Eisenach. Her er flere interessante steder at besøge. Martin
Luther boede i byen nogle år hos familien Cotta, hvis hus i dag er et museum om hans tid i Eisenach.
J.S. Bach blev født i Eisenach, og byen har et nyrenoveret Bach-museum.
Her er der dagligt små koncerter på
gamle instrumenter, hvor man også
får forklaret lidt om musikken og instrumenterne. Desuden er det muligt
at lytte til mange af J.S. Bachs værker.
Lidt efter frokosttid kører vi tilbaORIENTERING

ge til Erfurt, hvor der venter os en
rundvisning i Augustinerklosteret,
hvor Martin Luther boede nogle år
af sit liv.
Vi spiser aftensmad sammen på vores hotel.
Dag 3:
Bad Frankenhausen og Eisleben
En dag fuld af oplevelser ligger foran os. Vi kører fra Erfurt mod Wittenberg. Undervejs besøger vi flere
forskellige steder. Ved Bad Frankenhausen ligger ”Elefantenkloo”. Her
finder vi et panoramamaleri af Werner Tübke, som viser scener fra Bondeoprøret.
Derefter kører vi til Eisleben, hvor
Martin Luther både blev født og døde.
Her er det muligt, på egen hånd, at besøge nogle af Luther-mindestederne.
Hans fødehjem er nu et museum. Huset, hvor han døde, er også genåbnet
efter en gennemgribende renovering,
og måske er der nogle som har lyst til
at besøge dette hus. Det er også muligt at besøge den kirke, hvor Martin
Luther holdt sine sidste prædikener.
Sidst på eftermiddagen fortsætter vi
de sidste kilometer til Wittenberg,
hvor vi skal overnatte i to nætter. Vi
spiser aftensmad på hotellet.
Dag 4:
Wittenberg
Lutherstadt Wittenberg blev tidlig
berømt for det universitet, som kur-

fyrste Frederik den Vise grundlagde
i år 1502. Formiddagen anvender vi
til en samlet vandretur gennem den
gamle bydel. Vi begynder ved den
gamle eg uden for byporten, hvor
Luther brændte pavens bandbulle i
år 1520. Videre går vi ad Collegienstrasse til Stadtkirche, hvor Bugenhagen var sognepræst, og hvor
Luther også prædikede. I den anden
ende af byen er Slotskirken (universitetskirken) med Luthers og Melanchthons grave og bronzedøren
med Luthers 95 teser.
Om eftermiddagen går vi til Lutherhaus, det gamle Augustinerkloster,
hvor Luther levede fra år 1511 til
sin død. I dag er her et righoldigt
museum i flere etager med spændende vinkler på Martin Luthers og
Käthes (Luthers hustru) farverige
liv.
I løbet af dagen er der også lidt tid
på egen hånd, og vi kan anbefale et
besøge i Melanchton-museet eller
Cranach-huset.
Om aftenen spiser vi aftensmad på
hotellet, og hygger os sammen.
Dag 5:
Hjemrejse
Det er tid for hjemrejse, og vi kører
mod nord.
Se de praktiske oplysninger
på næste side
11

Praktiske oplysninger
Pris:
Pr. person kr 5.245,Tilmeldingsfrist:
Senest den 15. juni 2016.

Prisen inkluderer:
• Dansk rejseleder
• Bustransport
• Overnatning i delt dobbeltværelse
med bad og toilet
• 4 x morgenmad og 4 x aftensmad
• Udflugter iflg. program (inkl. entreer til Schlosskirke, Lutherhaus,
Panoramamuseum, Wartburg og
Augustinerklosteret)
• Bidrag til Rejsegarantifonden

Eventuelle tillæg:
Enkeltværelse kr. 850,Sygdoms- og afbestillingsforsikring
kr. 315,Teknisk arrangør:
Unitas Rejser – yderligere oplysninger på www.unitasrejser.dk

Giftermål og bopælspligt
Af Sara Schouby

Som de fleste nok
efterhånden ved,
skal jeg giftes til
sommer, med min
kollega Jari Tollestrup Jensen. I den
forbindelse har jeg sfået ophævet bopælspligten pr. 1. maj 2016.
Det var ikke det, der var tanken med
at bygge en ny embedsbolig til præsten, det ved jeg, og selvfølgelig
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forstår jeg den ærgrelse, som kan
fremkomme i den forbindelse. Men
engang imellem arter livet sig ikke,
som man går forestiller sig, og Jari
og jeg vil selvfølgelig gerne bo sammen som familie, nu vi skal giftes.

meget pris på mit arbejde ved Aars
Kirke, som jeg hele tiden har gjort,
også selvom jeg nu inden så længe
kommer til at bo 4 km fra centrum.

At det er blevet i Gislum og ikke i
Aars, er en fælles beslutning, men
har intet at gøre med mit engagement i Aars by og sogn. Det er som
det hele tiden har været, børnene
fortsætter i skole og børnehave herinde som hidtil, og jeg sætter lige så
ORIENTERING

Folkekirken

– er det folkets kirke?
Af Anders Didriksen

Den ligger der hver
dag, og det har den
gjort lige så længe som nogen af
os kan huske. Den
er nu fra en bestemt vinkel blevet delvist skjult bag
Aars C, men den ligger der stadig
– Kirken. Jamen, er det ikke kun et
sted for gamle mennesker, eller i alt
fald ikke et sted for mig.
I december måned 2015 valgte ca.
5.000 mennesker på et eller flere
tidspunkter at tage en pause i kirken,
væk fra mobiltelefon og facebook og
bare give sig selv lov til at nyde stilheden eller nyde en god koncert, være med i en gudstjeneste eller fordi
de skulle tage afsked med én af deres kære. Det er mange mennesker,
så der er stadig et behov for kirken.
Menighedsrådet er kirkens ”bestyrelse” og de enkelte medlemmer har
mange forskellige funktioner. Et udvalg under menighedsrådet er Aktivitetsudvalget. Det er det udvalg, der
har ansvaret for blandt andet nogle
ORIENTERING

af de koncerter, der arrangeres hen
over året. Herudover er vi også altid åbne for forslag til arrangementer
og møder, der kan afholdes i kirkecentret.
I december 2015 var det aktivitetsudvalget, der arrangerede de to koncerter med Anne Linnet, hvor der
var fuldt hus til begge koncerter. Der
var også koncert med Arosia-koret
og Dacapo. Koncerterne er en festlig
måde at begynde julen og en rigtig
god tradition.
Det økonomiske overskud, som koncerterne giver, indgår som en del af
kirkens julehjælp, der giver en økonomisk håndsretning til familier, for
hvem der er svært at få pengene til at
slå til, så børn og voksne i disse udsatte familier kan få en lidt bedre jul,
end der ellers ville have været råd til.
Vi er allerede nu i gang med at finde den rigtige kunstner til julekoncerten i 2016. Vi afvikler koncerten
søndag den 11. december så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Koncerten med Arosia og Dacapo
bliver i år den 4. december.

2016 og især 2017 vil i høj grad blive præget af fejring af 500 året for
reformationen, Her lægger vi op til
mange såvel kulturelle som musiske
oplevelser omkring reformationen.
Du kan holde dig ajour med, hvad
der forgår i kirken og kirkecentret,
ved at gå ind på www.aarskirke.dk
Har du en god ide til et emner, vi
skal tage op, eller noget helt andet,
som du mener, kirken skulle tage sig
af, så send en mail, så snakker vi om
det i det rigtige forum.
Vi ses i kirken – Folkekirken – Folkets kirke og Din kirke!!
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PRÆSTERNE

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

KIRKEBIL

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.

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
Konfirmationer i 2016:
Elever fra Østermarksskolen
konfirmeres:
Lørdag, 16. april 2016
kl. 9.00 og 11.00.
Elever fra Aars Skole
konfirmeres: Bededag –
fredag, 22. april 2016
kl. 9.00 og kl. 11.00.
Konfirmationer i 2017
Østermarksskolen
Lørdag, 6. maj 2017.
Aars Skole
Bededag –
fredag, 12. maj 2017.

DÅB

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

Aktiviteter:

Kirkelige foreninger:

AARS SOGNS MENIGHEDSPLEJE

ALLE HJEM

Kontakt Else Kristophersen, tlf. 98 62 39 29.

KIRKENS BESØGSTJENESTE

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

FREDAGSHJØRNET

Kontaktperson Inge Hebsgård, Fladhøjvej 6,
9600 Aars
tlf. 98623174.
Møde anden og fjerde tirsdag kl. 19.30 i Aars Kirkecenter.

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.

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

KIRKENS DAGLIGSTUE

FDF-AARS

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

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

KIRKENS BØRNEKLUB

Kontakt Karen Marie Ostersen, tlf. 98 62 17 77
– kontaktperson Gertrud Holse Bak, tlf. 98 65 62 72.
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

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

AARS Y’MEN’S CLUB

Kontaktperson Else Kristophersen,
tlf. 98 62 11 84.

KIMBRERNES
Y’S MEN’S CLUB AARS
Kontaktperson Anders Didriksen,
tlf. 98 62 42 61 / 30 33 92 29.

De kirkelige foreninger, der måtte ønske at gøre
opmærksom på deres program, kan henvises til
”Aars på nettet” www.aars.dk
AKTIVITETER / FORENINGER
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Gudstjenester i Aars Kirke Plejehjemsmarts · april · maj · juni 2016
5. marts
6. marts
8. marts
13. marts
20. marts
24. marts
25. marts
27. marts
28. marts
29. marts
2. april
3. april
10. april
16. april
16. april
17. april
22. april
22. april
24. april
1. maj
5. maj
7. maj
8. maj
15. maj
16. maj
22. maj
29. maj
4. juni
5. juni
12. juni
			
19. juni
26. juni
3. juli

Dåbsgudstjeneste
10.00
Midfaste – kirkefrokost og menighedsmøde
10.00
Missionsuge – Pastor Emeritus, Frede Møller
19.30
Mariæ bebudelse – sogneindsamling
10.00
Palmesøndag
10.00
Skærtorsdag
17.00
Langfredag
10.00
Påskedag
10.00
2. Påskedag
10.00
Påskegudstjeneste for plejehjemmene
14.30
Dåbsgudstjeneste
10.00
1. søndag efter påske
10.00
2. søndag efter påske
10.00
Konfirmation – 2. s.e.p.
9.00
Konfirmation – 2. s.e.p.
11.00
3. søndag efter påske
10.00
Konfirmation – Bededag
9.00
Konfirmation – Bededag
11.00
4. søndag efter påske
10.00
5. søndag efter påske
10.00
Kristi Himmelfartsdag
10.00
Dåbdgudstjeneste
10.00
6. søndag efter påske
10.00
Pinsedag
10.00
Vitskøl Klosterruin – Biskop Henrik Stubkjær prædiker 11.00
Trinitatis-søndag
10.00
1. søndag efter trinitatis
10.00
Dåbsgudstjeneste
10.00
2. søndag efter trinitatis
10.00
3. søndag efter trinitatis
Friluftsgudstjeneste, Blåbærdalen
14.00
4. søndag efter trinitatis
Mangler præst? 10.00
5. søndag efter trinitatis
10.00
6. søndag efter trinitatis
10.00

OL
OL
OL
SS
OL
OL
SS
SS
OL
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OL
OL
OL
OL
SS
OL
OL
SS
OL
SS
OL
OL

Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

marts · april · maj · juni 2016

11.
25.
9.
23.
13.
27.
10.
24.

2.
16.
13.
27.
11.
8.
22.

Solvang
Onsdage kl. 14.30
2016

november
november
december
december
januar
januar
februar
februar

?

(A)
(A)
(A)

ØSTERMARKEN
Onsdage kl. 14.30
2016
marts
marts
april
april
maj
juni
juni

SS
OL
OL

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

– Se præsternes kontaktoplysninger på side 2.

gudstjenester

OL = Ole Larsen.
SS = Sara Schouby.
(A) = Altergang

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

