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Kontoret er åbent
mandag til fredag kl. 9-12,
torsdag tillige kl. 14-17.
Lørdag lukket.
Kirkesanger:
Morten Porsborg Rasmussen.
Evt. aftaler træffes gennem
kirkekontoret, tlf. 98 62 42 47.
Mail: ihe@km.dk
Organist:
Jan Mygind
Mobiltlf. 40 52 42 71
Mail: organist@aarskirke.dk
Kirketjenere:
Birgit Jensen
Tlf. 96 98 22 93
Mobiltlf. 21 44 85 15
Inger May Jensen
Mobiltlf. 21 44 85 15
Mail: kirketjener@aarskirke.dk
Kirkegårdsleder:
Michael Smidemann
Tingvej 6, 9600 Aars
Tlf. 96 98 21 80 dagligt kl. 11-12
Mail: kirkegaard@aarskirke.dk
Sognemedhjælper:
Marianne Klausen
Tlf. 96 98 22 91
Mail: sognemedhjaelper@aarskirke.dk
Træffes bedst i forbindelse med undervisningen.
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Mail: mb@fritid.tele.dk
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Mobil 20 44 32 95
Mail: elsekristophersen@gmail.com
Kirke & Sogn udgives af menighedsrådet i Aars og udkommer tre gange
årligt.
Redaktion:
Hardi Kristensen
Torsholmvej 10, Aars
Mail: ihkthorsholm@mail.tele.dk
Forsidebillede:
Aars Kirke ved forårstid
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juni 2013.

info-side

Menighedsrådet orienterer
Af Mogens Brinck

Aars sogn har fået
nyt menighedsråd. Der er 10 nye
ud af 12. Det er
en stor udskiftning. Men vi håber, vi kan løfte
den store opgave og vi håber på
opbakning og overbærenhed.
Den 28. november 2012 var der
konstituering i menighedsrådet:
• Mogens Brinck, formand
• Else Kristophersen, næstformand
• Hans Midtgaard, kirkeværge
• Niels Bach, kontaktperson
• Hardi Kristensen, kasserer.
•	Aktivitetsudvalg: Anders Didriksen, formand, Lars Viborg, Hans
Midtgaard, Anne Marie Skovbøl,
Kirsten Marie Boel, samt præster
og kirkens personale.
•	Præstegårdsudvalg: Erik Madsen, formand, Hardi Kristensen,
Mogens Andreasen, Else Kristophersen.
•	Kirkegårdsudvalg: Anders Jørgen
Jensen, formand, Erik Madsen,
Mogens Andreasen, Kirsten Marie
Boel.
•	Menighedsplejen: Else Kristo-

phersen, formand, Kirsten Boel,
Anne Marie Skovbøl, Kirsten
Bøgh-Jensen
•	Bladudvalg: Hardi Kristensen,
formand, Anders Jørgen Jensen,
Else Kristophersen, Ole Larsen.
Vi har afløst nogle meget aktive
og dygtige medlemmer af det gamle
menighedsråd. En del har siddet i
rådet i mange år og vi skylder dem
en stor tak for det store arbejde,
de har præsteret. Vi kan nævne
restaureringen af vor smukke kirke,
annekskirkegården Blåbærdalen,
som nu er taget i brug. Og mange
andre ting, som måske ikke er så
synlige. Vi siger stor tak for det
arbejde I har ydet og håber, vi kan
videreføre det på bedste måde.
Så er det nye råd trukket i arbejdstøjet. Der er nok at tage fat på.
Menighedsrådets hovedopgaver er
ifølge menighedsrådsloven at styre
sognets kirkelige og administrative anliggender, samt at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Når bladet udkommer, har
der været afholdt to sogneaftener
i kirkecentret. Sogneaftenerne
omhandlede kirkens kerneopgaver:

menighedsrådet orienterer

Forkyndelse, uddannelse, diakoni
og mission.
Vore to kirketjenere har ønsket at
fratræde med virkning fra 1. maj
2013. Så vi skal ansætte afløsere for
dem som det første og siden skal
vi så tage afsked med to dygtige
medarbejdere ved en reception i
kirkecentret efter den sidste gudstjeneste de hvori de medvirker.(Se
andetsteds i bladet). Her håber vi,
mange fra menigheden har lyst til at
deltage.
Vi gør os nogle tanker om, at
vi gerne vil opbygge et netværk
af frivillige til at hjælpe og støtte
både menighedsrådet, præsterne
og medarbejderne. Vi har frivillige hjælpere i Kirkens Dagligstue,
Kirkens besøgstjeneste og Kirkens
børneklub og mandagshjørnet. Dem
er vi meget glade for, for uden dem
- færre aktiviteter. Vi vil på menighedsrådsmødet i marts nedsætte et
udvalg, der skal arbejde videre med
tanken, og komme med forslag til,
hvordan vi får oparbejdet et net af
frivillige omkring kirken. Ideer til
mere frivillighed modtages gerne
fra hele menigheden.


■
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Tro og eksistens – tid uden tid!
Af Ole Larsen

Kan I huske, da
vi gik i skole om
lørdagen til kl.
13.00?
Det var en ren
svir, da vi fik lørdagsfri, kan jeg
huske! Og da jeg i sin tid arbejdede
på kontor i København, havde jeg
først 42 timers arbejdsuge og senere
40 timer pr. uge. Min far arbejdede
48 timer om ugen, så...
Vi har jo stort set aldrig haft så
meget fritid som i disse år. Mange
mennesker har i dag en 5-dages
uge, og alligevel er mennesker i
dag fortravlede og udkørte. Der
skal hentes børn – der skal købes
ind – der skal laves mad, samme
”trummerum” hver dag – 5 dage
om ugen. Og til weekenden er man
træt og udkørt.
Ord som ”stress”, ”udbrændthed” og ”turbo-familie” er blevet
”opfundet” de senere år, og mange
stiller sig selv spørgsmålet:
”Som barn var det mig, der havde
tiden. Nu spekulerer jeg på, om det

er tiden, der har mig”? Før havde
vi overflod af tid. Nu synes vi ofte
ikke, at tiden slår til.
Forældre, ægtefælle, børn,
svigerbørn, børnebørn, arbejde,
fritidsaktiviteter, venner og naboer,
menighedsliv og foreningsliv, det
kræver alt sammen noget af os!
Måske fordi mange af os lider af
”ja-syndromet”. Vi er for dårlige til
at sige nej.
Det er vigtigt at lære at skelne
mellem det, man ikke har tid eller
overskud til. Men det er også vigtigt at påtage sig de udfordringer,

man kan gøre noget ved. Mange af
os får ind i mellem dårlig samvittighed, når vi siger nej til en opgave.
Det kan der jo være en årsag til,
hvis man rent faktisk kunne have
gjort en indsats og gøre en forskel.
Det er helt anderledes, hvis det
ugjorte tynger os, fordi vi ikke skulle have taget det på os fra begyndelsen. Gud beder os ikke om at gøre
noget, vi ikke har mulighed for at
gøre. Det at måtte sige ”nej”, når vi
ikke synes, vi har kapacitet til mere,
er altså ikke på nogen måde forkert.
Det er tværtimod både rimeligt og

Stress af i haven. Foto: Inge.
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tro og etik

rigtigt, at vi siger nej, når vi ikke
har flere menneskelige ressourcer at
trække på.
Derudover skal vi altid tænke os
godt om, inden vi siger ja til noget.
Det er en god og gylden regel at
udbede sig lidt betænkningstid, før
vi siger ja eller nej til en opgave.
Det er også væsentligt at respektere andres tid, men vi skal selvsagt
også respektere vores egen. Vi må
planlægge vores gøremål for dagen,
for ugen eller måneden og året, der
ligger foran os. Dårlig planlægning
giver rigtig meget tidsspilde.
Det er rigtig godt at brænde for
kirkens liv og vækst, så længe vi
ikke brænder vores lys i begge
ender.
Det hører med til at være menneske at kende sine begrænsninger.

Det er netop et udtryk for, at jeg er
en skabning og ikke Skaberen. Jeg
er en discipel, men ikke Mesteren.
Tilværelsens fundamentale hvile
består i, at vi på grund af Jesu
lidelse og død kan tro på Guds nåde
og vore synders nådige forladelse.
Jesus Kristus tilbyder hvile til os
alle:
”Kom til mig, alle I, som slider jer
trætte og bærer tunge byrder og jeg
vil give jer hvile”, Mattæus 11,28.
Vi har behov for tid til at fordøje
det, vi oplever i dagens og ugens
løb, vi har også behov for at fordybe os.
Et gammelt ord hedder: ”Bed og
arbejd”. Vi er nok skabt til at arbejde, men også til hvile.
De bedste læger i verden er Dr.
Diæt, Dr. Ro og Dr. Morskab. Det

er kun muligt at arbejde længe og
udholdende, hvis man finder den
rette rytme mellem arbejde og
hvile.
Har vi ikke tid til bøn, så har vi
for travlt! At søge råd i stilhed giver
den ro, vi trænger til for at komme
videre.
At søge Guds rige er ikke det samme som at søge alverdens kristelige
aktiviteter. Det betyder at søge
Jesus i stilhed og bøn, igennem ord
og sakramenter.
Det drejer sig om at leve, mens
man lever, at arbejde og søge hvile,
som Gud vil og at hvile i Kristus
med hele sin tyngde.
Så har tiden ikke mig, men jeg har
■
tiden!

Resultatet af Sogneindsamlingen
Folkekirkens Nødhjælp 10. marts 2013
I bidende kulde samlede 54 indsamlere 28.283,00 kr. ind til bekæmpelse af Sult i verden.
Tak til alle bidragsydere – tak til alle indsamlere for en flot indsats.
Det kan tilføjes, at Aars Sogn ligger blandt de 100 største indsamlingsresultater.
Aars sogn blev nummer 80 ud af 1.300 sogne – smuk placering.

tro og etik
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Aars Kirkes børnekor
Af Jan Mygind
For hvem? Er du
frisk pige eller sej
dreng mellem 9
og ...
Så er børnekoret
stedet, hvor du
kan gå på opdagelse med din stemme. Der er ingen optagelsesprøve,
men det er fint, hvis du er interesseret i at synge.
Hvornår øver vi? Børnekoret øver
i Aars kirke torsdag eftermiddag kl.
15.00-16.15.
Lange øvedage En gang i mellem
har vi lange øvedage, hvor vi har
god tid til at øve, hygge os og spise
aftensmad sammen.
Hvad synger vi? I koret synger
vi, danser, klapper, rapper, synger
efter håndtegn og lærer om rytmer
og noder og leger musikken ind i
kroppen. Vi synger mange forskellige slags sange, f.eks. danske sange,
udenlandske sange, salmer, klassiske sange og gospelsange.
Pause og kageordning: I pausen
drikker vi saft, spiser kage eller
frugt. En gang om måneden skiftes
vi til at tage kage eller flødeboller
med til alle i koret.
Gudstjenester: Koret medvirker
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ved gudstjenesten i Aars kirke ca. en
gang hver anden måned og er derudover med i 2 projekter om året.
Krybbespil og påskespil: Op til jul
og påske øves der og opføres krybbespil og påskespil i kirken sammen
med minikonfirmanderne. Der er
oplæsning, monologer, dialoger,
sange og vi har kostumer på.
Julekoncert: Vi deltager i Aars kirkes julekoncert hvor der samles ind
til kirkens juleuddelingsprojektet.
Hvad kan man lære i børnekoret?
I koret arbejder vi grundigt med
stemmetræning gennem legende
øvelser. Børnene lærer at bruge
deres stemmer på en sund måde. De
bliver trænet i at lytte til hinanden,
synge rent, synge flerstemmigt, at

turde synge alene og de lærer en
del om noder, rytmer og musik i det
hele taget. Vi bruger meget tid på
krop og bevægelse. Børnene lærer
gudstjenesten at kende og lærer
de korsvar og salmer, vi bruger i
kirken. Desuden har vi det rigtig
sjovt sammen og lægger vægt på det
sociale fællesskab.
Hvordan kommer jeg med?
Lyder det som noget for dig, dit
barn eller barnebarn? Så kom forbi
en torsdag i Aars kirke og prøv at
være med. Du kan sagtens nå at
hænge på, selvom forårs- sæsonen
er godt i gang.
Det er gratis at synge i koret.
Korleder og mere information:
Organist Jan Mygind, 40 52 41 71■

orientering

Påskegudstjeneste
for pensionister

tirsdag den 2. april 2013 kl. 14.30
i Aars Kirke
Særligt indbudte er beboerne fra
plejehjemmene ”Østermarken” og ”Solvang”
og brugere af begge plejehjems dagcentre.
Pårørende og andre interesserede
er naturligvis hjerteligt velkomne!
Efter gudstjenesten inviteres der til kaffe
og hyggeligt samvær i Aars Kirkecenter,
og her vil vi synge lidt sammen fra Højskolesangbogen.
Arrangementet forventes afsluttet senest kl. 16.30.
Kirkebilen kører – ring til Cimbrerbilerne
på tlf. 98 62 24 94.

orientering
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Danske Kirkedage 2013
Sæt kryds i kalenderen 9.-12. maj!
5000 mennesker samles i Kristi
Himmelfartsferien 2013 i Aalborg
til et brag af en kirkefest. Danmarks
største tværkirkelige arrangement
Danske Kirkedage byder velkommen under temaet ”Menneske, hvor
er du?”
Vi byder på mere end 200 programpunkter for alle aldersgrupper:
Engagerende foredrag, alternative
gudstjenester, glødende diskussioner, kompetente paneldebatter,
lattervækkende Knirkerevy, øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter og
varm gospel.
Blandt hovednavnene er den

norske ”Utøya-præst”, stortingspræst, sjælesørger og forfatter Per
Arne Dahl, der har skrevet bogen
”At rejse sig efter en rystelse” med
udgangspunkt i terroraktionerne i
Norge. Den palæstinensiske biskop
og præsident for Det lutherske
Verdensforbund Munib Younan kan
også høres på kirkedagene.
Der er et helt særligt program for
børn og unge, så tag hele familien
med.
De unge har deres egen lejr, hvor
de kan høre bandet Bondless,
deltage i late night aktiviteter og få
inspiration til fede fællessamlinger.

De mindre børn bydes velkommen
i bl.a. Aalborg Zoo og kan opleve
tante Andante samt klovnen Ib.
Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongresog Kulturcenter, på havnefronten
og rundt i byens kirker. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre.
Derfor: ”Menneske, hvor er du?” i Aalborg 9.-12. maj 2013!
Læs mere på www.kirkedage.dk ■

Aars Menighedsråd inviterer til den festlige

Åbningsgudstjeneste Danske Kirkedage
som foregår i ”Gigantium”
Kristi Himmelfartsdag den 9. maj kl. 15.30

Der bliver arrangeret buskørsel fra Aars Kirkecenter kl. 14.00 med forventet hjemkomst kl. ca. 18.15.
Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at deltage, men af hensyn til bestilling af bus
vil vi meget gerne have en tilmelding med navn og antal – snarest og senest onsdag den 1. maj.
Tilmelding til Aars Kirkekontor på tlf. 98 62 42 47 i kontorets åbningstid.
Se mere på www.kirkedage.dk
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Pilgrimsvandring
til Kirkedagene
I forbindelse med Danske Kirkedage i Aalborg bliver der arrangeret
pilgrimsvandringer fra forskellige
steder i Nordjylland med endestation på Kirkedagene den 9. maj.
En af dem udgår fra Testrup mandag den 6. maj.
Aftenmad i kirkecentret. Næste
dag, den 7. maj, kl. 9.00 er der en
gudstjeneste i kirken, hvor også
andre er velkommen til at deltage.
Programmet for hele turen er:
• Mandag den 6.maj: Testrup- Aars.
Overnatning, Aars Camping(ca.
14.5 km.)
	Aftenmad i kirkecentret.
•	Næste dag, den 7. maj kl. 9.00
er der gudstjeneste i kirken, hvor
alle er velkommen.
•	Tirsdag den 7. maj: Aars-Veggerby. Overnatning, Veggerby Bed
and Breakfast (ca.17 km.
•	Onsdag den 8. maj: Veggerby-Svenstrup. Overnatning Svenstrup sognegård (ca. 22 km.)
•	Torsdag den 9. maj: SvenstrupAalborg (ca. 12 km)
orientering

Pris for hele turen med overnatning og forplejning: 1800 kr.
Læs mere på Viborg pilgrimcentrums hjemmeside. Eller tlf. 97 57
86 86 (tilmelding).

Er man interesseret i at gå med
en del af vejen f.eks. Testrup –
■
Aars er det muligt.

Foto: www.viborgpilgrimscentrum.dk
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Julebasaren
Af Betty Busk
Julebasaren 2012
er vel overstået
med et kanon
resultat.
Ud over salg på
selve basaren i kirkecentret, havde
en fra basargruppen fået en stand
hos Farmas i Farsø i forbindelse
med et Åben Hus arrangement. Her
blev også vist stor interesse for de
fine ting, der var blevet fremstillet.

En weekend i det lille julehus ud
for Den Røde Tråd spædede yderligere til overskuddet.
Nu er arbejdet til næste basar i
fuld gang. Tankerne er på overarbejde for at finde nye ideer. En
ting er sikkert – den høje standard
fortsætter.
Men der er stadig plads til flere
dygtige hænder.
Har du lyst til at være med i et
fællesskab, der gør en forskel, er du
hjertelig velkommen til at kontakte:

Betty Busk, tlf. 42 38 66 21, mail:
buskkrogh@hotmail.com
Basargruppen mødes første halvår
mandag den 11. marts, 15. april, 13.
maj, 17. juni kl. 9.00 i Aars kirkecenter.
Du skal være hjertelig velkommen
enten til at kontakte Betty Busk
eller blot dukke op på ovennævnte
dage.
■

Næste julebasar er
16. november 2013
i Kirkecentret
– sæt kryds
i kalenderen!
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orientering

Friluftsgudstjeneste
i kirkeruinen på Vitskøl Kloster
2. pinsedag – mandag den 20. maj 2013
kl. 11.00
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 den medbragte mad og kaffe.
I tilfælde af dårligt vejr foregår gudstjenesten i Ranum kirke kl. 11.00.
Samme dag kl. 14.00 holdes der ligeledes friluftsgudstjeneste på Lejrgården i Dollerup.
Se i øvrigt dagspressen.

Sognene i Vesthimmerlands Provsti

orientering
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Sommerkoncert

i Aars kirke med sopranen Christine Hjort Bjerre
torsdag den 27. juni 2013 kl. 19.30
Kom til en stemningsfuld koncert med
sopranen Christine Hjort Bjerre,
som denne aften vil synge
en farverig buket af
opera-arier og smukke og inderlige
danske sange.
Hun vil denne aften blive akkompagneret af
Aars kirkes organist Jan Mygind.
Christine Hjort Bjerre, sopran,
er uddannet fra
Nordjysk Musikkonservatorium
med musikpædagogisk diplomeksamen
i 2004.
I 2009 debuterede hun fra
Det Jyske Musikkonservatoriums Solistklasse.
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orientering

Børnesiden

Maria og Martha
Maria og Martha sørgede nogen gange for Jesus og gav ham mad. Kan du hjælpe Martha med at finde vejen til de blomster, hun vil sætte på bordet?
Fortællingen findes i Det Ny Testamente, Lukas-evangeliet kap. 10, vers 38 til 42.

Indsend løsningen til Sognemedhjælperen, Aars Kirkecenter, Kirkeplads 6, 9600 Aars, senest den 24. maj 2013 og
deltag i lodtrækningen om nye og spændende børne- og ungdomsbøger.
Navn:

Alder:

Adresse:
Kilde: Børnegudstjeneste Forlaget.
orientering
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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.

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 måneder
før 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.

kirkens
besøgstjeneste

Få en besøgsven eller bliv besøgsven.
Er du interesseret? Så kontakt
Marianne Jensen (koordinator/
leder), tlf. 98 62 11 84.

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.
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infoside

Aktiviteter:

Kirkelige foreninger:

Kontaktperson Else Kristophersen,
tlf. 98 62 39 29.

Kontaktperson Vagn E. Jensen, tlf. 98 62 19 24.
elseogvagn@gmail.com. Møde anden og fjerde tirsdag kl. 19.30 i Aars Kirkecenter.

Aars Sogns Menighedspleje
Mandagshjørnet

Kontaktperson Gudrun Pedersen,
tlf. 98 62 44 62. 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 96982291.
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.

Julebazar

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

aktiviteter / foreninger

Alle hjem

Aars KFUM & KFUK

Kontaktperson Niels-Peder Bak,
tlf. 98 65 62 72.

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 Jens K. Nielsen,
tlf. 98 62 20 92.

Kimbrernes
Y’s Men’s Club Aars

Kontaktperson Hardi Kristensen,
tlf. 98 66 42 89.
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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1. april

2. påskedag – Friluftsgudstjeneste i Blåbærdalen

10.00

NL

2. april

Påskegudstjeneste for plejehjemmene

14.30

OL

6. april

Dåbsgudstjeneste

10.00

OL

7. april

1. søndag efter påske

10.00

OL

14. april

2. søndag efter påske

10.00

NL

18. april

Kirkens bryllupsdag

19.00

Alt personale

20. april

Konfirmation

21. april

3. søndag efter påske

9.00
10.30
12.00
10.00

KB-J
TF
NL
OL

26. april

St. Bededag – konfirmation

28. april

OL
OL
KB-J

gudstjenester
april, maj, juni og juli 2013
solVang
onsdage kl. 14.30
17. april
1. maj
15. maj
29. maj
12. juni
26. juni
10. juli
24. juli

JTJ (A)
OL
KB-J (A)
JTJ
JTJ (A)
NL
OL (A)
OL

4. søndag efter påske

9.00
11.00
10.00

4. maj

Dåbsgudstjeneste

10.00

OL

5. maj

5. søndag efter påske

10.00

KB-J

9. maj

Kristi Himmelfart

10.00

KB-J

12. maj

6. søndag efter påske

10.00

NL

19. maj

Pinsedag

10.00

OL

20. maj

2. pinsedag - Friluftsgudstjeneste, Vitskøl Klosterruin

11.00

OL m.fl.

23. maj

IM’s forårsmøde ved sognepræst Lindvig Osmundsen, Bording 19.00

LO

26. maj

Trinitatissøndag

10.00

NL

1. juni

Dåbsgudstjeneste

10.00

NL

2. juni

1. søndag efter trinitatis

10.00

OL

9. juni

2. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

16. juni

3. søndag efter trinitatis

10.00

OL

23. juni

4. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

30. juni

5. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

7. juli

6. søndag efter trinitatis

10.00

OL

14. juli

7. søndag efter trinitatis

10.00

OL

21. juli

8. søndag efter trinitatis

10.00

OL

28. juli

9. søndag efter trinitatis

10.00

OL

4. august

10. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

11. august

11. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

17. august

Dåbsgudstjeneste

10.00

KB-J

OL = Ole Larsen
KB-J = Kirsten Bøg-Jensen
NL = Niels Lai
JTJ = Jari Tollestrup Jensen, Gislum
TF = Thomas Felter
LO = Lindvig Osmundsen, Bording

18. august

12. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

(A) = Altergang

Østermarken
onsdage kl. 14.30
10. april
24. april
8. maj
22. maj
5. juni
19. juni
3. juli
17. juli
31. juli

OL
OL (A)
KB-J
OL (A)
OL
NL (A)
KB-J
OL (A)
OL

