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FARVEL til Manu Sareen
– GODDAG
til Marianne Jelved
Af Mogens Brinck

Manu Sareen sagde
3. februar farvel til
Kirkeministeriet,
og vi siger goddag til ny kirkeminister Marianne
Jelved. Vi ved i sagens natur ikke så
meget om, hvilken kirkepolitisk linie Marianne Jelved fremover vil gå
efter. Derimod har man kunnet følge
Manu Sareens ideer og tiltag, fra han
tiltrådte i oktober 2011. Her følger
nogle af de mere markante (nedenstående er bl.a. fra artikel s. 4 i Kristelig Dagblad 11/2-2014):
• Straks efter den nye regerings
tiltrædelse startes en stor kirkelig debat om vielse af homoseksuelle i Folkekirken – loven
blev vedtaget i juni 2012, og der
indførtes nyt ritual for vielse af
homoseksuelle.
• Et nyt udvalg med fhv. ombudsmand Gammeltoft-Hansen som
formand nedsættes. Udvalget
skal komme med forslag til
fremtidig styring af Folkekirken – arbejdet er endnu ikke
afsluttet.
• Ministeren igangsætter også diskussion om kortere åremålsansættelse af biskopper.
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• Manu Sareen erklærer sig inha-

bil i sagen om kirkelukninger i
København. Det afholder dog
ikke ministeren for senere at
påpege, at lukning af omkring
200 andre kirker med ”svag opbakning” bør overvejes – der er
dog ingen regler på området, og
endnu er ingen beslutning herom
taget.
• Manu Sareen inviterer sammen
med præsteforeningen kort før
sin fratræden Folkekirkens yngste præster til en fornyelseskonference – dette tiltag kritiseres
af landets biskopper. Hvorfor
kun de yngste?
For mig har Manu Sareen fremstået
som lidt af en iværksættertype, som
kaster bolde i luften og med markeringer vil sætte fornyelser i gang.
Hvor godt det passer til Folkekirkens
organisation kan diskuteres. Overskrifter i forbindelsen med sidste
ministerrokade taler om ”ministeren,
der ikke følte sig hjemme i kirken”.

Manu Sareen havde sagt ja til en
invitation til at komme på besøg i
Aars Kirkecenter, men dette måtte
aflyses ved hans fratræden. Sognepræst Ole Larsen havde på bedste vis
udnyttet sine kontakter til at aftale
dette møde med ministeren, hvor vi
bl.a. kunne diskutere ovennævnte
bemærkninger. Ole har imidlertid
fra den nye kirkeminister Marianne
Jelveds ministersekretær fået tilsagn
om, at vi kan forvente et erstatningsbesøg. Når en dato foreligger, vil vi
derfor invitere til nyt offentligt møde
om aktuel kirkepolitik i Kirkecentret. I Aars Sogn vil vi gerne følge
med i kirkedebatten også på de større
linier og vi vil med stor interesse
sige goddag og velkommen til kirkeminister Marianne Jelved.
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Af Jan Mygind

Fejringen af Reformationen ved Aars
Kirke kommer til
at forløbe over de
næste år, hvor vi
hvert år genskaber en historisk messe, og det hele kulminerer med en
stor koncert i 2017. Ideen bag denne
omfattende fejring er på levende vis,
at skabe oplysning og forståelse hos
den almindelige koncert- og kirkegænger om, hvad Reformationen er,
og har haft af betydning for kirkemusikkens udvikling i forbindelse med gudstjenesten, og hvordan
musikken har været og stadig er et
betydningsfuldt redskab i vore dages
højmesse.
I år 2017 kan vi i den protestantiske
kirke fejre 500-året for Reformationens begyndelse. Over store dele af
verden vil denne begivenhed blive
fejret med store arrangementer, og
ved Aars Kirke vil vi heller ikke lade
begivenheden gå ubemærket hen. Vi
begynder allerede fejringen i år med
en koncert under titlen ”Missa anno
1515” Palmesøndag den 13. april
kl. 19.30. Ved denne koncert vil vi
forsøge at genskabe de musikalske
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Fejring af
Reformationen
i Aars Kirke
Sogneaften onsdag den 9. april kl. 19.30 i Kirkecenteret
Koncert søndag den 13. april kl. 19.30 ”Missa anno 1515”
led fra Påskemessen, som den kunne
have lydt omkring 1515. Musikmessen kommer til at bestå af en blanding af smukke polyfone korsatser
og enkelte motetter af den nederlandske komponist Josquin Des Pres,
der var værdsat af Martin Luther
for sin udtryksfulde musik. Side om
side med Josquin Des Pres’ polyfone
satser synger koret den smukke og
inderlige gregorianske påskemesse
(Domenica Resurrectionis). Orglet
medvirker også med livlige improvisationer og intonationer til korsatserne opført i ægte 1500-tals stil.
Gennem hele koncerten, vil der være
vekselsang mellem recitatoren og
koret – og publikum kommer også til
at medvirke gennem salmen: Krist
stod op af døde.
Musik har til alle tider haft en stor
og yderst betydningsfuld position i
kristendommen. Derfor har kirken
indtaget en vigtig rolle i forhold til
musikkens udvikling, og det var

således ved kirken at nodeskriften
omring år 800 blev opfundet, hvilket
var forudsætningen for opdagelse af
flerstemmighed og dermed harmoni
(samklang). Reformationen fik også
stor betydning for udviklingen af
kirkemusikken. Blandt andet indførte Luther, som det vigtigste nye
musikalske tiltag, menighedssangen
som et væsentligt element i gudstjenesten.
I ugen inden koncerten vil organist
Jan Mygind holde en sogneaften onsdag den 9. april kl. 19.30 i Kirkecenteret. Her vil der være mulighed for
at høre om ideen bag koncerten og få
en levende indføring i musikken, der
knytter sig til den historiske messe
og den samtid, der omgav den.
Projektet har opnået støtte fra Kirkeministeriets udviklingsfond: Den
Folkekirkelige Udviklingsfond.
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Gospeldag den 16. januar 2014
Af Ole Larsen

Torsdag den 16.
januar 2014 havde
vi igen besøg fra
Århus af Rune
Herholdt og hans
pianist og kl. 12.30 strømmede ca. 120
konfirmander ind ad dørene i Aars
Kirkecenter.
Igen i år fik vi en fantastisk oplevelse sammen med Rune, der er fantastisk
til at synge, til at fortælle noget fra
hans liv, faktisk en både sjov og spæn-

ORIENTERING

dende og lidt dramatisk historie, der
kan få de unge mennesker til at sidde
helt stille.
Og så blev der ellers sunget igennem
hele eftermiddagen kun afbrudt af et
par pauser med frugt, boller og kage.
Kl. 17.00 var alle klar i kirken og her
var der gospelkoncert for fuld skrue og
det var en fantastisk rig oplevelse.
Rune og hans band genererer en stor
energi og den har en afsmittende effekt
på alle tilstedeværende.
Jeg har efterfølgende fået meget positiv respons både fra konfirmander og
forældre.

Nogle af konfirmanderne syntes
godt nok, at det var en lang dag, men
det var det jo også, for de havde jo
først været i skole indtil kl. 12.00 og
var først færdige kl. 18.00, men de
syntes så også, at det var ”kanon”. Og
det er nok den største ros, man kan få
fra konfirmander. Også mange forældre har givet udtryk for den energi og
glæde, der var i denne gospelkoncert.
Så alt i alt må vi sige tak for en skøn
dag med Rune og konfirmanderne og
alle øvrige deltagere.
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Skiftedag ved Aars Kirke
Af Hardi Kristensen

Der er sket ændringer i sammensætningen i Aars
Menighedsråd.
Det giver Aars
menighedråd mange udfordringer.
Et forholdvis nyt menighedsråd
skal tage stilling til ansættelse af ny
kordegn, præst, kirkegårdsleder og
kirkesanger. Menighedsrådet går dog
og overvejer at indføre et ”opsigelsesstop” for en periode.
Vi ønsker Michael Smidemann og
y
Morten Porsborgg tillykke
med jjeres
nye jobs.
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Udtrådt af Menighedsrådet

Niels Bak

Nye medlemmer
i Menighedsrådet
Hans Andersen,
Oustrupvej 2a, 1.tv, Aars

Anders Jørgen Jensen

Knud Erik Christensen,
Roldvej 24, Aars

Vi takker for det store
arbejde og indsats begge har
ydet i Aars Menighedsråd.

Vi ønsker begge nye
medlemmer velkomne
i Aars Menighedsråd.
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I den kommende tid må vi sige farvel
til 4 medarbejdere ved Aars Kirke
Michael Smidemann

Morten Porsborg

Kirsten Bøg-Jensen

Inge Hebsgaard

har søgt nye udfordringer og har fået ny stilling
som kirkegårdsleder ved
Holstebro Kirke.

fratræder ved udgangen af
juli 2014. Morten har fået
job ved Vesthimmerlands
Kulturskole.

Se min hilsen
side 8.

Se min hilsen
herunder.

Nu falder klokken i slag
Af Inge Hebsgaard

Den 30. april har
jeg sidste arbejdsdag på en meget
spændende arbejdsplads. Når jeg ser
lidt bagud, må jeg erkende at der er
sket mange ændringer både blandt

kollegaer og arbejdsmæssigt.
I starten blev både hovedbog og
kontrabog ført i hånden med specialpen, attesterne blev skrevet på
skrivemaskine og regnskabet ført i
den håndskrevne kolonnebog.
Det varede nu ikke ret længe, før
EDB fik sit indtog, også på kirkekontoret. En lettelse måske, anderledes i
hvert fald.

Der har været menighedsråd der er
kommet og gået. Altid spændende
når nye ansigter kom til.
Blandt kollegaer har nogle været
med hele vejen, andre har fundet
andre steder at udfylde en plads.
Tak til alle jer der har givet mig 20
gode år på en meningsfyldt arbejdsplads.

Vi siger tak til alle 4 medarbejdere for jeres loyalitet, trofasthed, lyst og engagement,
samt vilje til at Aars Kirke følger med tiden og er et godt sted at være. Tak for samarbejdet.
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Farvel – og tak for 21 gode arbejdsår
Af Kirsten Bøg-Jensen

Besøgstjenesten

Møder

GUDSTJENESTER

Jeg har holdt af det hele

Dåb

Bryllup Begravelser Besøg
Samtaler

Menighedsplejen

Basar

Men skal jeg fremhæve én arbejdsopgave blandt mange, så må det blive:
Gudstjenesten. Det er det arbejde, der har været forbundet med stor glæde.
Jeg siger tak for jeres lydhørhed, men også for jeres overbærenhed, når
Undervisning
gudstjenesten ikke lige blev det, I havde forventet den dag!

Jeg har måtte acceptere
– at I ikke falder for det første og bedste nye kirkelige tiltag – i hvert fald ikke lige med det samme! Alt nyt skal først lige ses an – og helst anmeldes godt af naboen, men så er tilslutningen over al
forventning.
Enkelte undtagelser har dog sneget sig ind.
Traditionen med Alle Helgens gudstjenesten er én
af dem. Det samme gælder gudstjenesten omkring
julekrybben juleaftensdag. Her har der været interesse og opbakning lige fra begyndelsen.

Jeg har forelsket mig meget
– i kirkemusen sammen med alle sognets mindste. Det arbejde har været
sjovt og særdeles inspirerende.

Aars Sogn er et dejligt sted, hvor
det har været let at føle sig hjemme.
Dog kan der være enkelte sproglige
barrierer. Men når de er overvundet
(som bl.a. at forstå at ”knejter” både
er piger og drenge), så er mulighederne mangfoldige.
Jeg vil ønske fred og alt godt i
kirke og sogn – og så til lykke med
jeres nye præst!
Kirsten Bøg-Jensen
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Af Betty Busk

Aars, februar 2014

Kære Indsamler
Antallet af sultne i verden er faldet med nogle få millioner siden sidste indsamling, men der er fortsat langt over
800 mio. mennesker, der fortsat sulter. Sogneindsamlingen retter derfor også i år fokusset på bekæmpelse af sult blandt verdens
fattigste med fokus i år på Etiopien. Der er hårdt brug for alles hjælp.
Du/I har tidligere år været så venlige at hjælpe med indsamlingen for
Folkekirkens Nødhjælp.
Aars sogn vil igen her i 2014 være aktiv med i sogneindsamlingen, som
finder sted søndag den 9. marts 2014. Reserver venligst dagen, hvis du/I
har mulighed for det, vi har hårdt brug for din hjælp. Din/jeres indsats gør
en forskel.
Indsamlingens tema er også denne gang:

”Slut sult, nu – det giver en god fornemmelse i maven”
Indsamlingen vil forløbe som de tidligere år. Der er gudstjeneste i Aars
Kirke kl. 9.00
Umiddelbart efter gudstjenesten ca. kl. 10.00 er der kaffe/the og rundstykker i kirkecentret, hvor indsamlingsbøsserne vil blive delt ud.
Efter indsamlingsruten er afsluttet går turen tilbage til Jutlander Bank
(Sparekassen Himmerland), hvor pengene vil blive talt op. Banken vil ud
over optællingen være vært ved kaffe/sodavand.
På indsamlingsdagen bliver åbningstiden og indgang til Jutlander Bank
(Sparekassen Himmerland) bekendtgjort.
Ca. 14 dage før indsamlingen vil du/I blive kontaktet pr. telefon. Kender du/I nogen der også gerne vil samle ind, så er de hjertelige velkomne.

Påskegudstjeneste for
pensionister
Aars Kirke, tirsdag
den 22. april 2014 kl. 14.30
Særligt indbudte er beboere fra
Plejehjemmene Østermarken og
Solvang samt brugere af dagcentrene, men alle pårørende og alle
øvrige er hjerteligt velkomne.
Efter gudstjenesten fortsætter vi
med festligt kaffebord i Aars Kirkecenter,
hvor vi vil synge nogle af vore
dejlige påskesalmer og sange.
Kirkebilen kører.

På hjerteligt gensyn!

Tilsagn – framelding kan også ske på ovenstående mailadresse:
buskkrogh@hotmail.com
Med venlig hilsen og på gensyn
Lene Andersen – Anette Thorsen – Gudrun Pedersen
Lars Viborg – Erik Madsen – Betty Busk
ORIENTERING
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Rosenkrans om kors at vinde,
Af Esther Mikkelsen

I mange år har jeg
kendt og praktiseret Rosenkransen,
den glæde vil jeg
gerne dele med
andre, kom hen i Aars Kirke og lær
hvordan man beder Rosenkrans, det
foregår 4 tirsdage, i tiden omkring
Mariæ Bebudelse, den eneste ”Mariadag” i Folkekirken, den fejres søndagen før Palmesøndag.
Medbring Rrosenkrans hvis du har,
ellers får du én af mig.
18. marts, ”Smertens mysterie”
25. marts: ”Glædens mysterie”
1. april: ”Lysets mysterie”
8. april: ”Herlighedens mysterie”
Alle dage kl. 10 og varer ca. en time.
Rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held…
Sådan lyder to linier af salmen: ”Hil
dig frelser og forsoner”. Salmen er
en gendigtning af Grundtvig efter
Arnulf af Louvain, (belgisk Abbed
ca. år 1200-1250.)
Salmen er en Rosenkrans-meditation over Jesu lidelse og død.
Når Rosenkransen forsvandt ved
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giv dertil mig mod og held

Reformationen skyldtes det sikkert,
at den var tæt forbundet med Maria
dyrkelsen, Bønnen ”Hil dig Maria”
er en vigtig del af Rosenkransen.
Den er en af de ældste og mest elskede bønneformer og bedes også i dag
af kristne over hele verden.
Rosenkransen, som vi kender den,
stammer fra den tidlige middelalder. Den består af korset, som man
siger Trosbekendelsen ved, dernæst
en perle som man beder Fadervor
ved. Dernæst tre perler hvor man
beder tre gange ”Hil dig Maria” for
TRO, HÅB og KÆRLIGHED. Der
afsluttes med ”Ære være Faderen og
Sønnen og Helligånden” (det lille
Gloria)
Derefter følger i en rundkreds 5 led, hver bestående
af 10 perler sammen, samt
en enkeltstående perle, en
”Fadervorperle”. Ved de 10
perler beder man ”Hil dig
Maria”… ved hver perle.
Hvert led sluttes med
”Ære være Faderen”

holde styr på de mange gentagelser,
når man har en Rosenkrans i hånden. De smukke ord i Rosenkransen, englen Gabriels ord til Maria,
og Elisabeths hilsen ved besøget hos
sin slægtning, begge hilsener findes i
Lukas evangeliet kap. 1.
De læres nemt udenad, hvorfor
Rosenkransen er velegnet til blinde
og svagtsynede.
Man kan bede ét eller flere led ad
gangen, eller en hel Rosenkrans.
Den kan bedes hvor som helst og når
det skal være, den er god at have i
hånden – man er aldrig alene,

Det er lettest at
TRO OG ETIK

Påske i Aars Kirke
for Vestermarkskolen
Rosenkransen består af 4 mysterier,
”Glædens mysterie”, som handler om
Jesu barndom, ”Lysets mysterie” om
Jesu voksenliv, ”Smertens mysterie”,
om Jesu lidelse og død og ”Herlighedens mysterie” om Opstandelsen,
Himmelfart, Pinsens under og Marias himmelkroning.
Ved at bede alle fire mysterier,
kommer man gennem hele Jesus og
Marias liv. Det er Jesus Kristus der
er midtpunkt i Rosenkransen.
Man tilbeder IKKE Maria, det gør
katolikkerne heller ikke, vi må bede
til Maria, bemærk forskellen, vi ærer
hende, der i lydighed ved ubetinget ja, modtog Helligånden hvorved
hun bragte frelsen ind i verden, – i
modsætning til Eva, der ved sin ulydighed mod Gud, bragte døden ind i
verden.
I ”Marias lovsang” (magnificat) Luk.
kap. Siger Maria ord, som gør, at vi
også i dag må ære og prise Gudsmoder: ”For herefter skal alle slægter
prise mig salig”

Torsdag d. 3. april 2014 kl. 9.00
I kirken skal vi høre om påske og
kigge i kirkens ”påskepakke”
Vi skal synge:
Det var en søndag lys og grøn.
(Mel. Op al den ting DDS 15)
Herre, din jord giver mad nok til alle.
Nu ringer alle klokker mod sky.
(DDS 408)
Salmemelodierne kan høres på
www.dendanskesalmebogonline.dk
Vi håber, at kirkemusen kommer på
besøg.

Tilmelding til:
sognemedhjaelper@aarskirke.dk
senest fredag d. 14. marts 2014.
Skriv gerne hvor mange I kommer.

Påskespil i Aars Kirke
Onsdag d. 26. marts 2014 kl. 18.00 - ca. 18.40

Påskens dage opleves
gennem oplæsning,
drama, musik og sang
Opføres af: Forårets
minikonfirmander og
Aars kirkes børnekor
Organist Jan Mygind
og Sognemedhjælper
Marianne Klausen

ORIENTERING
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Påsketanker omkring kyndelmisse
Af Ole Larsen

I dag, hvor jeg sidder ved computeren og skal skrive
mit indlæg til kirkebladet og hjemmesiden, sner det
udenfor og vi nærmer os februar og
kyndelmisse.
Men når bladet er på gaden, så er
vi nærmere ved påsken, om end den
falder sent i år.
Derfor vil jeg gerne dele nogle påsketanker med jer.
Påskemorgen kan vi mødes i kirken, som er pyntet med påskeliljer,
der trompeterer budskabet ud som en
fanfare: ”KRISTUS ER OPSTANDEN”.
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Langfredags mørke er brudt – det
er opstandelsens morgen – alting spirer, vokser og står op!
Kvinderne kom ud til en tom grav
og der var ingen vidner til opstandelsen!
Da de amerikanske astronauter
vendte tilbage til jorden efter den
første månelanding erklærede daværende præsident Nixon: ”Dette er den
største begivenhed i verdenshistorien, siden verden blev skabt”.
Denne udtalelse faldt den store
amerikanske evangelist Billy Graham for brystet. Han udtalte efterfølgende, at præsidenten nok ikke rigtig
havde tænkt over, at Jesu Kristi fødsel, død og opstandelse er den største
begivenhed i verdenshistorien!
Vi er nået langt teknologisk, vi kan
så utrolig meget, måske også sommetider mere end vi magter!
Vi flyver ud i rummet, vi bygger rumstationer og det er jo nu en
kendsgerning, at de første turister er
klar til Mars. Hurtigere end jordens
rotation kan man via telefon og internet sende besked fra den ene siden af
jorden til den anden i løbet af sekunder eller Skype med mennesker på
hele kloden.
Der gøres virkelig mange landvindinger og det er rigtig godt, men
ingen har endnu fundet midlet mod

døden. Statistikken taler sit klare
sprog. 10 ud af 10 dør!
”Ja, påskens budskab er et ord om,
hvad der aldrig sker på jord og det
et ord helt stillet blot og værgeløst
mod verdens spot, men det, som intet
øje så, vil kirken holde søndag på og
vidne frit, som Ånden bød, om ham,
der døden gennembrød”. (DDS 238
vers 3 og 4).
Uden opstandelse – ingen kristendom – As simple as that!
Det afgørende i den kristne tro er
påskens store triumf, at Jesus har sejret og vore liv er i den levende Guds
hænder, opstandelse og påske er levende håb og glæde!
Det er de få rige beskåret at komme til månen eller Mars, men vi
kan alle ved troen på Jesus Kristus
komme til himlen, for enhver, som
tror og bliver døbt, bliver også frelst.
Derfor er påskens begivenheder
langt mere skelsættende end månelandingen med Apollo 11 i 1969.
Påskemorgen, opstandelsens morgen er håbets morgen over alle, hvor
skærtorsdags og langfredags mørke
gennembrydes af opstandelsens gennemtrængende lys.
GLÆDELIG PÅSKE
– GLÆDELIG OPSTANDELSE
TIL OS ALLE I JESU NAVN.
ORIENTERING

Farserede æg med spinat
Til 5 personer
DU SKAL BRUGE:
5 æg
500 g hakket kalv og flæsk 16%
3 spsk. hvedemel
2 spsk. rasp
1 æg
1.5 dl. vand
Salt
Peber
Panering:
Hvedemel
Æg
Rasp

Stegning:
Olie
Smør

Dampet spinat:
200 g løg
3 spsk. olivenolie
200 g champignoner
Salt
Peber
450 g helbladet spinat, dybfrost

ORIENTERING

Kog æggene 5-6 minutter, afkøl dem i koldt vand og pil dem.
Lav farsen af kød, mel og rasp. Rør æg og vand i og krydr farsen med salt
og peber. Lad farsen hvile i 20 minutter.
Rul æggene i mel. Læg en portion fars på en stykke bagepapir, læg et æg
midt på farsen og brug papiret til at rulle farsen rundt om ægget.
Paner de farserede æg i pisket æg og rasp, før de steges på en opvarmet
pande med smør og olie. Brun hurtigt æggene og lad den stege videre i ca
15 minutter.
Spinaten tøs op og vanden sies fra.
På en pande svitses de hakkede løg i olivenolie. Spinaten tilsættes sammen
med ristede champignoner, salt og peber. Serveres til de farserede æg.

Påskeæg og kyllinger
Æg symboliserer opstandelsen.
I gamle dage var det et sikkert forårstegn, når hønsene begyndte at lægge æg
igen. Æg er forårsmad, som også symboliserer opstandelsen. Derfor pynter vi
med æg og kyllinger til påske.
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Konfirmander maler ikoner
Af Kirsten Bøg-Jensen

Ikon kommer fra
det fra græske ord:
eikon – og betyder
billede.
Ikoner er især
kendt fra den ortodokse kirkes billedverden – hvor vi indenfor vores
kirke er bedre kendt med kalkmalerierne.
Om de mange ikoner, der pryder
de russiske – og græsk ortodokse
kirker kan der kort siges følgende:
• Ikonen er forkyndelse i form,
farve og skønhed.
• Ikonen belyser og illustrer Guds
verden og vores verden. Det skal forstås på den måde, at ikonen betragtes som et vindue. Et vindue gennem
hvilket jeg ser ind i Guds Rige, hvorved jeg selv bliver delagtig i Guds
Rige. Ikonen får altså først betydning i det øjeblik, den betragtes af
dig og mig.
Derfor skal ikonen heller ikke
tilbedes. Hverken religiøst – som
kunsthistorisk genstand eller som investeringsobjekt.
Når jeg i den ortodokse kirkes
gudstjeneste oplever, at ikonen kysses og præsten tegner korsets tegn
foran den, så sker det alene for at ære
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den tidsløse og evige verden, som
ikonen fortæller om og som jeg selv
er en del af.
Ikonen er på den måde en vigtig
del af den ortodokse kirkes gudstjeneste og har samme betydning som
bøn, evangelielæsning, prædiken og
salmesang.
I to år har konfirmanderne fået mulighed for selv at male et helligt billede. De har gjort det under kyndig
vejledning af Aage Kristiansen.
Det har stået konfirmanderne frit
for, hvilke kristne motiver de vil forevige. Til inspiration har vi præster
dog forud fortalt dem om julen, påskens og pinsens begivenheder.
Det er en fornøjelse at have konfirmanderne en hel dag i kirkecentrets
hjemmefabrikerede malerværksted.
Dejligt at se dem fordybe sig, gøre
sig umage og stille 1000 spørgsmål
til Aage Kristiansen.

ORIENTERING

Aars laver ikoner
Af Aage Kristiansen

Det har været en
fornøjelse, at lave
ikoner sammen
med konfirmanderne. Konfirmanderne er interesserede og spørgelystne.
Præsterne står for det teologiske indhold og jeg står for det tekniske. Men
jeg har selvfølgelig også en mening
om indholdet, som jeg deler ud af.
I 1996 stoppede jeg forretningen og
gik på efterløn, Da bestemte jeg, at
det jeg skulle lave fremefter skulle
være noget, der gav mig en god ople-

velse, og måtte gerne være til glæde
for andre. Og det lever undervisning
af konfirmanderne i en uge til fulde
op til.
Jeg er den der ved noget om maling og tegning, og har en anden indgangsvinkel til uge 6, end præsterne
og konfirmanderne. Jeg kan hjælpe
med farvesammensætning, struktur
i billedet, disponering af malefladen
og mange andre ting
Jeg har tegnet og malet billeder lige så længe jeg kan huske – har altid
papir og blyant ved hånden.
Gennem årene har jeg brugt forskellige malematerialer: Olie, akryl og
akvarel og tegnet med alt, hvad der
kan tegne.

Jeg tegner og maler naturalistisk,
gerne i naturen, eller hvor jeg kan
finde et godt motiv, også mennesker
og tit som portræt.
Det har været rigtig god uge. Jeg
tror og håber også, konfirmanderne
var glade for, den dag de malede ikoner.

Friluftsgudstjeneste i kirkeruinen på Vitskøl
2. pinsedag – mandag den 9. juni 2014 kl. 11.00
Prædikant i år bliver pastor emeritus
og tidligere provst Hans Aage Mink,
Aars.
Kom og vær med til en festlig pinsegudstjeneste og husk at medbringe
noget at sidde på. Der vil efterfølgende være mulighed for at blive og
nyde sin medbragte mad og kaffe.
Samme dag kl. 14.00 holdes der
ligeledes friluftsgudstjeneste på Lejrgården i Dollerup.
ORIENTERING

Se i øvrigt dagspressen.
Sognene i Vesthimmerlands Provsti

g
Hjerteli !
en
velkomm
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Hærvejene nord for Viborg
Af Erna Dalgaard

Søndag den 25. maj indvies de nye
hærveje nord for Viborg. Indtil nu
har man mest talt om Hærvejen fra
Viborg og sydpå langs den jyske højderyg til den tyske grænse, men selvfølgelig har der også før i tiden været
hærveje nord for Viborg. Der var i
Middelalderen tale om flere hovedfærdselsårer, der ikke bare blev brugt
til at føre hære frem på, men de blev
også anvendt, når studene skulle drives sydpå for at sælges i Tyskland eller Holland. Desuden var der mange
pilgrimme, der fulgte hærvejene på
rejse til de hellige byer sydpå, Rom
og Santiago de Compostela.
I vor tid er det igen blevet moderne at
vandre, og der er blevet anlagt vandreruter fra Trondhjem i Norge, Vad-

stena i Sverige og i Tyskland mod
Sydeuropa. I Danmark manglede der
dog et link fra Viborg til færgehavne
nordpå. Det var der både folk i Vendsyssel og i Himmerland, der havde
blik for, og de begyndte at finde frem
til de gamle veje i området. Nutidens
pilgrimme begyndte også at lave
ruter på egnede stier og veje, og i de
sidste 6 år har både Aars – og Testrup Kirke haft besøg af flere hold
pilgrimme til andagt i kirkerne og til
overnatning.
I 2011 blev der holdt et stort møde i
Hobro for alle, der interesserede sig
for at etablere hærvejsruter i Himmerland. Der blev nedsat en projektgruppe, som skulle undersøge, hvor
stor interesse der var i de nordjyske
kommuner for at få hærvejen etableret i deres kommune. Det viste sig,

at næsten alle var interesseret, og
man begyndte at søge penge hjem til
formålet.
I dag er den endelige planlægning og
ruteforløb ved at være på plads, og der
kan sættes skilte op. Der bliver tale
om en cykelhærvej fra Viborg over
Hobro til Aalborg og Frederikshavn,
samt en hærvej til at vandre på fra Viborg over Testrup til Aars, hvor den
deler sig i to grene, en til Aalborg og
Frederikshavn og en anden over Aggersund til Hirtshals.
Testrup Kirke og - Hospital var et meget besøgt valfartssted i Middelalderen nær hærvejen.
Derfor holdes hovedindvielsen i Testrup Kirke søndag den 25. maj. Den
begynder med en festgudstjeneste i
kirken kl. 11 efterfulgt af frokost i Testrup Gl. Skole og naturligvis en vandring på den nye hærvejstrækning.
Alle er meget velkomne til at deltage
både i indvielsen og i vandringen. Se
annonce i dagspressen til maj.
Et stort tillykke til sognene i Vesthimmerlands Kommune med den nye
todelte rute, der vil betyde, at området
vil blive nævnt i andre lande, ligesom
der også vil komme flere turister (pilgrimme) ad denne vej.
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ORIENTERING

Børnesiden
Hvor mange ens palmeløftende par er der?
Fortællingen findes
i Markus evangeliet
kap. 11, vers 1-11

Indsend løsningen til:
Sognemedhjælperen,
Aars Kirkecenter,
Kirkeplads 6,
9600 Aars
ORIENTERING

Senest d. 25. april 2014
og deltag i lodtrækningen om nye og
spændende børne- og ungdomsbøger.
Kilde: Børnegudstjeneste Forlaget
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PRÆSTERNE

VIELSE

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.

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.

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, afleveres senest 14 dage efter fødslen
en Omsorgs- og Ansvarserklæring,
O&A. Begge forældre og to vitterlighedsvidner skriver under på
O&A erklæringen.

DÅB

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

Konfirmationsdatoer 2015
Elever fra Østermarksskolen konfirmeres i 2015 på
følgende dato:
Lørdag den 25. april
kl. 9.00, 10.30 og 12.00
i Aars Kirke.
Elever fra Aars Skole konfirmeres i 2015 på følgende
dato:
Fredag den 1. maj
kl. 9.00 og kl. 11.00
i Aars Kirke.
Konfi rmationer i 2016
vil blive offentliggjort i det
kirkeblad, der dækker månederne november – februar
2014/2015.

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

Kontaktperson Else Kristophersen,
tlf. 98 62 39 29.

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

MANDAGSHJØRNET
Kontaktperson Kirsten Boel,
tlf. 50 74 47 78. Mødes anden mandag
i måneden februar, marts, april, oktober,
november og december kl. 9.15-10.45.

KIRKENS DAGLIGSTUE
Kontaktperson Hans Aage Larsen, tlf. 98 62 58 46.
Møderne foregår torsdage i kirkecentret
kl. 9.30-11.00.

BABYSALMESANG I AARS KIRKE
Kontaktperson sognemedhjælper
Marianne Klausen, tlf. 96 98 22 91.
Email: sognemedhjaelper@aarskirke.dk

KIRKENS BØRNEKLUB
Kontaktperson 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.

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

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

FDF-AARS
Kontaktperson Jesper Peters Andreassen,
Østermarken 39, tlf. 20 83 10 54, www.fdfaars.dk

DE UNGES BIBELKREDS
Kontaktperson Thomas Langdahl, Østermarkvej 3,
Hjeds, 9541 Suldrup, tlf. 60 61 57 80, Aars@imu.dk
Møde onsdag kl. 19.30 på 1. sal i missionshuset,
Søndergade 19.

AARS Y’MEN’S CLUB
Kontaktperson Marianne Jensen,
tlf. 98 62 11 84.

KIMBRERNES
Y’S MEN’S CLUB AARS
Kontaktperson Henning Svendsen,
tlf. 98 62 47 31.

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

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 PlejehjemsMARTS · APRIL · MAJ · JUNI 2014
1.
2.
8.
9.

marts
marts
marts
marts

16.
23.
26.
30.
3.
5.
6.
13.
13.
17.
18.
20.
21.
22.
24.
27.
3.
4.
10.
11.
16.
18.
22.
25.
29.
1.
7.
8.
9.
15.
22.
29.
6.

marts
marts
marts
marts
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli

Fastelavnsgudstjeneste
10.00
Fastelavnssøndag
10.00
Dåbsgudstjeneste
10.00
1. søndag i fasten
9.00
Sogneindsamling
2. søndag i fasten
10.00
3. søndag i fasten
10.00
Afslutning med mini-konfi rmander
18.00
Midfaste
10.00
Påske for børnehaverne
9.00 og 10.00
Dåbsgudstjeneste
10.00
Mariæ Bebudelse
10.00
Palmesøndag
10.00
Koncert
19.30
Skærtorsdag
17.00
Langfredag
10.00
Påskedag
10.00
2. påskedag
10.00
Påskegudstjeneste for plejehjem
14.30
Kirkens bryllupsdag
19.00
1. søndag efter påske
10.00
Dåbsgudstjeneste
10.00
2. søndag efter påske
10.00
Konfi rmation
9.00, 10.30 og 12.00
3. søndag efter påske
10.00
Bededag – Konfi rmation
9.00 og 11.00
4. søndag efter påske
10.00
IM’s forårsmøde
19.00
5. søndag efter påske – Afskedsgudstjeneste
10.00
Kristi Himmelfartsdag
10.00
6. søndag efter påske
10.00
Dåbsgudstjeneste
10.00
Pinsedag
10.00
2. pinsedag – Friluftsgudstjeneste – Vitskøl
11.00
Trinitatis-søndag – Friluftsgudstjeneste – Blåbærdalen 14.00
1. søndag efter trinitatis
10.00
2. søndag efter trinitatis
10.00
3. søndag efter trinitatis
10.00

KB-J
NL
NL
OL
KB-J
OL
NL
KB-J
KB-J
OL
OL
NL
KB-J
KB-J
OL
OL
OL
Alt personale
KB-J
OL
OL
KB-J/TF/NL
NL
OL
OL
KB-J
OL
NN
NN
OL
OL m.fl.
OL
NL
NN
NL

Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

gudstjenester
MARTS • APRIL • MAJ • JUNI 2014

SOLVANG
Onsdage kl. 14.30
2014
19.
2.
16.
30.
14.
28.
11.
25.

marts
april
april
april
maj
maj
juni
juni

JTJ (A)
JTJ
OL (A)
NL
MH (A)
MH
OL (A)
NN

ØSTERMARKEN
Onsdage kl. 14.30
2014
26.
9.
7.
21.
4.
18.

marts
april
maj
maj
juni
juni

JTJ
OL (A)
NL
OL (A)
OL
NN (A)

Der er fællesgudstjeneste tirsdag efter påske
den 22. april i Aars Kirke kl. 14.30.
Se mere inde i bladet.
KB-J =
OL =
JTJ =
NL =
MH =
TF =
NN =
(A) =

Kirsten Bøg-Jensen
Ole Larsen
Jari Tollestrup Jensen, Gislum
Niels Lai
Mette Holmstrøm, Skivum
Thomas Felter, Vesterbølle
Ny præst
Altergang

