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Menighedsrådet orienterer
Af Dorthe Rolighed
Sidst i januar
måned var jeg til
et salmeforedrag
med Hans Anker
Jørgensen. En
sætning jeg fik med derfra, var at ”noget
af det vigtigste for vores tro er fællesskabet”. I fællesskabet, får vi udvekslet
vores meninger om tro, kristendom, det
at være menneske og meget andet. Gennem dialogen får jeg nye refleksioner til
mine synspunkter. Jeg gør mig overvejelser om de synspunkter andre har, og
afprøver derved mine egne synspunkter.
Det er gennem dialogen og fællesskabet, at min tro og det at være menneske
styrkes og modnes.
Den aften tænkte jeg videre, - hvor
ville det være dejligt, at endnu flere
mennesker kunne have lyst til at deltage
i vores kirkekaffe. Her har vi mulighed
for at udveksle erfaringer og meninger
om tro og eksistens. På den måde er vi
hver i sær med til at styrke fællesskabet.
En anden vigtig ting ved fællesskabet
er, at vi har noget til fælles. Vi har alle
brug for relationer – brug for at kende
andre og selv være kendt af nogen – og
vi må begynde et sted. Jeg vil hermed

gerne slå et slag for, at man deltager
ved kirkekaffen, da fællesskabet har så
vigtig en betydning for, at vores tro og
meninger ikke skal stagnere. Velkommen i fællesskabet omkring kirkegangen og kirkekaffen!

Tirsdag den 13. november 2012
er der menighedsrådsvalg i
Danmark
I Aars sogn er der 12 pladser som skal
besættes med folkevalgte. Almindeligvis vælges man for en 4 årig periode.
Det er muligt der denne gang åbnes for
andre valgformer, f.eks. måske med en
valgperiode på 2 år. Hvis det bliver en
mulighed, påtænker menighedsrådet,
at søge om lov til at benytte denne
mulighed.
Menighedsrådsarbejdet spænder vidt.
Dels er menighedsrådet arbejdsgivere
for medarbejderne ved kirken – dog
ikke præsterne. Samtidig varetager
menighedsrådet alt vedrørende bygninger, præsteboliger, kirkegården og
alt materiel til brug både i kirken og på
kirkegården.
Menighedsrådet i Aars sogn har nedsat
forskellige udvalg. Blandt andet et aktivitetsudvalg, som har ansvaret for, at
der sker forskellige kirkelige aktiviteter
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i løbet af året. Det kan være alternative
gudstjenester, foredrag, koncerter mm.
Menighedsrådet deltager også aktivt
med at samle penge ind ved basar,
julekoncert og lign, for at skaffe penge
til julehjælp til værdigt trængende.
Der udsendes et kirkeblad 3 gange om
året, som menighedsrådet har nedsat et
udvalg til at varetage redigeringen af.
Menighedsrådsarbejdet er alsidigt og
der er mange ”bolde i luften”. Det gode
ved det er, at uanset hvilken aktivitet
eller hvilket udvalg man er med i, så
har vi alle afgivet et løfte om, at vi vil
arbejde for Kirkens liv og vækst! Vi
ønsker at værne om det liv der er i og
omkring kirken og vi ønsker at være
med til at bryde nyland, så vi fremtidssikrer kirkens liv! Følg med på kirkens
hjemmeside www.aarskirke.dk, hvor
vi vil forsøge løbende at informere om
valgforberedelserne.
Hvis du kunne have lyst til at stille op
til det kommende menighedsrådsvalg
eller bare høre nærmere om menighedsrådets arbejde, er du velkommen til at
rette henvendelse til valgudvalget som
består af Lene Andersen, Betty Busk,
Jens Simonsen og Dorthe Rolighed eller
et af de øvrige menighedsrådsmedlemmer.
■
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Påskeblomst! hvad vil du her?
Af Niels Lai
1 Påskeblomst!
hvad vil du her?
Bondeblomst fra
landsbyhave
uden duft og

pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?
2 Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.

3 Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?
4

4 Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.
5 Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

kan snart begynde at nyde, at dagslyset hjælper os på vej om morgenen. Lyset vender stærkt tilbage og
har allerede kaldt de første erantis
frem i haven. Der skal ikke megen
varme til, før blomsterpragten
smykker naturen på ny. Påskeliljerne kigger også snart frem, og de
er et sikkert tegn på, at foråret er
over os.
Salmen Påskeblomst! Hvad vil du
her? skrev Grundtvig i 1817. Han
er lige godt tredive år og midt i en
af sine mange nedture. Han syntes
ikke, at hans digtning slog an. Folk
forstod ikke, hvad han ville. Han
er overbevidst om, at han har et

6 Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.
Naturen er begyndt at forberede
sig på forårets komme. Lidt efter
lidt tiltager dagen i længde, og vi
Tro og etik

budskab til sine landsmænd, men
han fandt ikke megen opbakning.
Salmen om påskeliljen kan også
ses som en parallel til H.C. Andersens selvbiografiske eventyr: Den
grimme ælling.
Grundtvig havde et par år været
kapellan, en slags hjælpepræst.
Han havde også søgt embede som
præst, men ikke fået det. Efter
afslaget drog han til København for
at forsøge at ernære sig som digter
i stedet for som præst. Når man er i
nød, kan det måske hjælpe at synge
en salme, og Grundtvig kunne
endda skrive den selv.
Nu er der så én, der har sat en
påskelilje på hans skrivepult, og
det undrer ham. Han snakker med
blomsten. Hvad i alverden vil du
her? Bondeblomst. Der er jo ikke
noget ved dig, ingen duft eller
pragt. Ikke engang et smukt skær.
Han tænker måske noget i retning
af: Kunne der ikke blive til en rose?
Hvem bliver glad for at få en påskelilje i gave, spørger han. Hvem vil
trykke en påskelilje ømt til sit bryst,
sådan som den elskede gør det, når
den eneste ene har sendt en rose.
På Grundtvigs tid blev påskeliljen
tro og etik

betragtet som en simpel blomst. I
datidens København agtede man
byen og bykulturen og så ned på
bondekulturen og det, der havde
med landet at gøre. Det var et yndet
øgenavn at råbe Mads Påskelilje
efter en, der lige var kommet fra
landet og ind til storbyen - med firetoget, som vi siger i dag. I dag er
påskeliljen blevet en elsket blomst,
og det er nok Grundtvigs fortjeneste.
Salmen om påskeblomsten er først
og fremmest skrevet i tvivl. Og
tvivlen er et udgangspunkt, som de
fleste mennesker kan sætte sig ind i.
Er opstandelsen virkelig sand? Stod
Jesus op af graven? Er det sket,
at et menneske først dør og siden
bliver levende igen for altid at leve?
Tredje vers er der, hvor Grundtvig
især udtrykker sin tvivl. Her er
ingen færdig og definitiv tro. Her er
ingen skråsikker fanatisme. Han er
simpelthen på den. Hvad er livets
mening? Hvor finder jeg indhold og
substans? Han vedkender sig ærligt
og redeligt sin tvivl. Han er så
langt ude, at han sidder og snakker
med en påskelilje. Skildringen af
tvivlen er med til at gøre ham til en

stor digter og troværdig forkynder.
Noget af det bedste, vi kan give
hinanden, er ærlighed, også hvad
angår vores tvivl og vanskeligheder.
Der findes skråsikre folk, der siger
til én, når man har det skidt: ”Tag
nu og vær lidt glad, tag dig sammen og vær til stede”. Men den,
der ikke er glad, er jo netop ikke
nærværende, og kan ikke tage del i
glæden. Søren Kirkegaard siger, at
glæde er det at være i sandhed sig
selv nærværende. At vedkende sig
den man er, både de gode og dårlige
sider.
Påskeliljen siger til den tvivlende
Grundtvig: Hvis de døde ikke
kan opstå, så har vi ikke noget at
betyde. Påskeliljer har det sådan, at
de dør, når de har blomstret. Men
næste år kommer de igen og lyser
på den mørke jord. Grundtvig sammenligner den ydmyge påskelilje
med Kristus. Salmen tydeliggør den
modsætning, at en mand, som ingen
regnede for noget, viste sig at være
den største af alle, verdens frelser. Påskeliljen er et symbol på, at
Kristi opstandelse giver næring til
håbet om de dødes opstandelse.

■
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Ny organist
Af Jan Mygind
Fra den 1. marts
2012 er jeg ansat
som organist og
korleder. Jeg er
utrolig glad for
og spændt på at begynde arbejdet
som organist ved Aars Kirke. Mine
første indtryk af både personale
og menighedsråd har været meget
positive, og jeg fornemmer en rigtig
god stemning, og jeg føler at der er
blevet taget rigtig godt imod mig –
tusind tak for det! Jeg glæder mig
til samarbejdet. Nu ser jeg frem til
at lære byen og menigheden bedre
at kende og til arbejdet med korlivet
ved kirken. Jeg har mange ideer
til, hvordan kirken vil kunne drage
nytte af koret ved festlige gudstjenester, og derudover glæder jeg mig
naturligvis rigtig meget til at spille i
kirkens smukke rum ved de mange
gudstjenester og handlinger der er
ved Aars Kirke. Jeg vil gerne etablere et godt børnekor, og jeg håber
og tror på, at der går mange sangglade børn rundt, som ville kunne have
glæde af at synge i kor. Så kender
I nogen, der kunne have lyst til at
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synge, så spred endelig budskabet
om børnekoret ved Aars Kirke.
Jeg er født og opvokset i Nørresundby og har gået på musikkonservatoriet i Aalborg, hvorfra jeg i 2004
er uddannet med fagene musikhistorie og musikteori som mine hovedfag og korledelse som sidefag. Efter
min studietid drog jeg med min kone
til Holstebro, hvor jeg var med til
at etablere Orkesterefterskolen – en
fantastisk skole for unge som spiller
et klassisk instrument. Det var en
spændende tid med mange gode
oplevelser og gode udfordringer.
I 2008 vendte vi tilbage til det
nordjyske, købte hus og her begyndte vores arbejde ved folkekirken.
Jeg begyndte at efteruddanne mig til
organist og blev ansat som orga-

nist ved Gjøl kirke. På Gjøl har jeg
arbejdet med børne- og voksenkor,
arrangeret musikgudstjenester og
afholdt sangaftener. Sideløbende
med mit virke som organist er
jeg aktiv som musikformidler og
foredragsholder ved blandt andet
folkeuniversitetet og Aalborg symfoniorkester.
Jeg er 35 år og gift med Christine,
som er kirkesanger og korleder ved
Nørre Uttrup kirke. Sammen har vi
to dejlige drenge, Christian på 7 og
Casper på snart 5. Vi bor i Nørresundby i et gammelt hus, som vi er
ved at sætte i stand – når tiden vel at
mærke tillader det. Jeg er et rigtigt
naturmenneske, som elsker havearbejde, og så er jeg en passioneret
lystfisker.
■

Hjertelig velkommen
til vores nye organist Jan Mygind
Jan er begyndt den 1. marts 2012.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet ved Aars Kirke

orientering

Annekskirkegården
Af Jens Simonsen
Natur og Miljø i
Vesthimmerlands
Kommune har
godkendt permanent sløjfning
af den påståede markvej langs
bøgetræerne på Annekskirkegården.
Dog skal der fortsat være adgang
for gående og cyklister på den servicevej som anlægges til brug for

kirkegårdens personale det pågældende sted.
Med denne afgørelse er der ikke
taget stilling til Lokalplanens
bestemmelser og kommunens
beslutning d. 5. december 2011 om
at markvejen skal bevares.
Arbejdet med anlæggelse af
kirkegården er så langt fremme, at
så snart vejret tillader det, vil det
hurtigt tage form med beplantning
samt kultivering og såning af græs.

Der foreligger nu godkendelse til
at opføre servicebygningen og der
arbejdes allerede på opførelsen af
denne bygning, som vi håber, står
færdig omkring 1. august.
Indvielsen af Annekskirkegården
ventes at kunne finde sted umiddelbart efter at bygningen står færdig.
Følg med i informationerne på
kirkens hjemmeside www.aarskirke.dk

■

Sønderjyllandstur fra Vesthimmerland
29. juni til 2. juli. 2012

Bustur med udgangspunkt fra Aars Kirke i samarbejde med Løgumkloster Refugium.
Fælles bustransport fra Aars, Farsø og Aalestrup.
På turen til Løgumkloster besøger vi Jelling Kirke,
gravhøjene og runestenene.
I det sønderjyske er der udflugter blandt andet til Sct.
Jørgens Kirke i Aabenrå. Her ser vi Havsten-stuen i
kirkens tilbygning med nordiske motiver af kunstneren Sven Havsteen Mikkelsen.
Vi kører over Løjt Land, Kalvø og Damgaard Mølle.
Dette og meget mere kan opleves.
Program, pris og yderligere oplysninger ved turlederne Inger og Jens Simonsen, Aars, tlf. 98625335.

orientering
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85-års fødselar
i skole hele weekenden
Af
Kristian Grønhøj
Aars Skole har
i weekenden
10.-12. februar
dannet rammen
om en stor fødselsdagsfest, idet FDF
Aars netop i disse dage fejrer 85 års
jubilæum.
I 1927 blev der oprettet en lokal
afdeling af det, der dengang hed
Frivilligt Drenge Forbund, i Aars.
Siden har mange drenge – og efterhånden også piger – fået masser af
gode oplevelser, frisk luft og langtidsholdbare venskaber i FDF Aars.
I anledning af FDF Aars’ 85
års jubilæum blev der afholdt et
arrangement på Aars Skole og i
midtbyen, som strakte sig over hele
weekenden. De nuværende medlemmer af FDF-kredsen overnattede
på skolen fra fredag til søndag, og
fest-weekenden indledtes med en
særlig børne- og ungdomsgudstjeneste fredag aften i Aars Kirke. Her
beviste de mange blåklædte unge, at
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der ikke kræves en fuld kirke for at
kunne synge, så taget er ved at lette.
Lørdag formiddag var FDF synlige
i gadebilledet, da de i mindre grupper bevægede sig rundt i området
omkring Aars’ hovedgade for på
torve og pladser at løse opgaver og
udfordringer med forbindelse til
FDF-kredsens historie. FDF Aars
har f.eks. tidligere haft en stolt tambourkorps-tradition, og derfor fik de
nuværende FDF’ere lov til at prøve
kræfter med de for dem ukendte
musikinstrumenter. At dømme efter
resultatet skal der en del finpudsning
til, før FDF’s kredshus igen kan genlyde af klangen fra et tambourkorps.
Lørdag aften fejrede alle FDF
Aars’ nuværende medlemmer
jubilæet med en festmiddag. Aars
Kirkecenter var rammen om FDF
hele weekenden, og selvom vejret
var koldt passede afstanden hertil fra
Aars Skole fint, med en lille gåtur
før og efter maden.
Søndag var alle nuværende, tidligere medlemmer og venner af FDF
Aars inviteret til jubilæumsfest. Her

var der også premiere på en jubilæumsrevy, hvor garvede scenefolk
blandt kredsens ledere underholdt
for et bredt publikum på ca. 300 personer i alle aldre. Jesper Gregersen,
som er børneleder i FDF Aars og
også medvirkende i Markedsrevyen
i Hornum, udtaler: ”Vi havde et
fantastisk medlevende publikum, og
især de indslag, der på en sjov måde
viste noget om livet i FDF, høstede
stort bifald”.
Efter en begivenhedsrig weekend
er FDF allerede på vej mod det
næste jubilæum, og FDF-kredsens
forskellige klasser holder møde i
kredshuset på Gl. Gislumvej i den
kommende uge som sædvanligt.
FDF Aars har altid haft et nært
samarbejde med Aars Kirke. De
ældste FDFere hjælper f.eks. med
praktiske opgaver ved kirkens ungdomsgudstjenester og de yngre har
ofte møder, hvor de besøger kirken
og får et kirkemærke ligesom den
årlige nytårsparade altid starter med
at alle deltager i gudstjenesten i Aars
Kirke.
■
orientering

Julekoncert

den 23. november 2012
kl. 19.30 i Aars Kirke
med Jette Torp
Læs mere i det
kommende kirkeblad.

orientering
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Religionstimer i 2. b, Aars Skole
Af Karen Methea Buskov,
lærer ved Aars Skole
I religionstimerne i 2b arbejdedes
med temaerne:
Hvad er tro? Hvad er dåben?
Via disse temaer blev der snakket
om religiøse symboler og kirken
som rum.
Da aldersgruppen er konkret i
deres tilgang, besluttede jeg at
kontakte sognemedhjælper Marianne Klausen om et besøg i kirken.
Målet var, at eleverne ud over
kulturhistorisk viden skulle sanse
kirken, se og opleve kirken ved at
være i den, spørge ind og mindske
kirken som uforståelig og fremmed.
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Marianne var med på ideen og
tog imod os i kirken. Hun fortalte
om kirkens historie før og nu og
lod eleverne finde symboler/ting i
kirken. Eleverne var meget optaget
af historien og opgaverne. Det var
uforglemmelige oplevelser at stå på
prædikestolen, at få lov at komme
bag alteret. Alt sammen var med til
at lære, kende og huske kirken.
Efter besøget i kirken samledes der op i klassen, hvad kunne
eleverne huske, hvad var lært. Alle
var enige om, at det havde været
spændende, sjovt at være i kirken,
og de havde lært noget. Her refereres til et par af deres umiddelbare
oplevelser...

Ayla: At kirken ligner et kors.
Cathrine: I gamle dage var den
helt lille.
Lasse: Vi så alteret.
Johanne: Der er et dåbsfad .
Emilie: Og en døbefont.
Tobias: Jeg kan huske kirkeskibet,
som hænger ned fra loftet.
Ea: Der er en altertavle.
Cecilie: Vi sad også ved børnebordet.
Marcus: Vi så Jesus på korset,
som hedder et krucifiks.
Isabel: Vinduet med Jordanfloden
var flot.
Emilie: Skibet er et minde om at
sejle. Alle skulle mødes i kirken.
Tobias: Først var kirken lille og af
træ, ikke formet som et kors.
Laurits: Mænd og kvinder kom
ind af forskellige døre.
Johanne: I våbenhuset skulle folk
hænge deres våben.
Simone: Der var gamle bænke og
bænke, der stod noget på.
Marcus: Jeg kan huske præstetavlen .
Tobias: Og så var der en ildslukker bag alteret.
■
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Børnenes julegudstjeneste
Af Else Bindslev
Den 24. december
havde jeg den
glæde igen at
være med mine
tre børnebørn, der
dengang var 1½ år, 3 år og 4½ år til
julegudstjeneste for børn. Mange
børn deltog sammen med deres
forældre/bedsteforældre. Præsten
var Niels Lai, og hvilken præst, der
på den måde kunne formidle Juleevangeliet, så børnene kunne forstå
noget af det. Niels Lai talte virkelig

til børnene på deres sprog. Mange
af børnene havde taget plads på gulvet foran, så de var rigtig tæt på. At
de fleste børn blev grebet af fortællingen, kan vel måles på, at der var
forbavsende lidt larm. En god ting
var også de bibelske figurer, der var
med til at levendegøre fortællingen,
og de var virkelig godt lavet.
Børnene sang med af hjertens
lyst på de salmer, de kendte, og de
kunne studere tegningerne på det
store lærred.
Eneste ”klage” var fra Josephine
på 4½ år over, at frk. Kirkemus

ikke var der! Jeg nænnede naturligvis ikke at sige til hende, at frk.
Kirkemus var hende, der satte figurerne frem, (og hun har garanteret
også lavet dem) og desuden spillede
hun jo på klaveret.
Sådan en jule-børnegudstjeneste
er den perfekte start på julen for
både børn og voksne. Man bliver
simpelthen bare så glad efter sådan
en oplevelse, og det var noget, som
vi kunne tale sammen om bagefter.
Tak til Niels Lai for den gode
oplevelse. Jeg håber, at oplevelsen
vil gentage sig næste jul.
■

Påskegudstjeneste for pensionister
tirsdag den 10. april 2012 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 vi vil synge lidt sammen.
Arrangementet forventes afsluttet kl. ca. 16.15.
Kirkebilen kører – ring til Cimbrerbilerne på tlf. 98 62 24 94.

orientering
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Aars Kirkes børneklub
Af Gertrud
Holse Bak
Kirkens børneklub er en klub
for børn fra ca. 4
år og op til? tja
til du ikke gider mere, eller føler
dig for gammel. Vi har børn som
har forældre med, børn som har
bedsteforældre med, og børn som
kommer alene eller sammen med
deres søskende.
Vi hygger os sammen hver anden
lørdag i kirkecenteret fra kl. 10
til 12, hvor vi hører om noget fra
bibelen, og laver mange forskellige
aktiviteter, så som at tegne, drama,
løb, udflugter, collager og synger.
Vi får også en forfriskning, som kan
være f.eks. boller eller kage osv.
I det kommende halvår vil vi øve
bibelvers, på en ny og anderledes
måde.
I børneklubben huserer Karen
Marie og Gertrud som ledere. Vores
børneklub er voksende for tiden,
så går du og drømmer om at blive
leder, for en flok glade unger, er du
meget velkommen til at kontakte os
eller kigge forbi.
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Lige nu kommer der ca. 15-17
børn, fordelt fra 4 år til ca. 13-14 år.
Vi er en broget flok, da vi lige nu,
er danskere og butanere i en skøn
blanding.
Vores fælles udgangspunkt er, VI
TROR PÅ GUD og vil gerne høre
og vide mere om ham. Vores motto
er: alle er velkomne, for Gud
siger, ”lad de små børn komme til
mig”. Kom gerne og se, hvad vi går
og hygger os med. Vi glæder os til
at se dig. 
■

orientering

Sogneindsamling og julebasar
Af Betty Busk
Sogneindsamlingen 4. marts 2012
blev gennemført
under temaet
SLUT SULT.
Her fra vores kirke deltog vi aktivt
i indsamlingen med det største antal
indsamlere i mange år. 44 indsamlere gik på gaden og samlede 28.046
kr. ind. Vi skal tilbage til 2007 for
at finde et lige så flot resultat.
Ud over vores trofaste hold af
indsamlere, havde vi den glæde, at
mange unge havde meldt sig over
nettet. Konfirmanderne havde kort
forinden indsamlingen haft besøg
af Folkekirkens Nødhjælps sultka-

orientering

ravane. Det inspirerede ikke mindre
end 15 konfirmander til at melde sig
som indsamlere. Herudover havde
også nogle FDF’ere meldt sig på
banen. Det betød, at halvdelen af
indsamlerne var under 18 år. Det
kræver mod at ringe på døre i en
god sags tjeneste - men det nytter.
På Aars Sogns og Folkekirkens
Nødhjælps vegne vil jeg gerne sige
tak til alle, der bidrog økonomisk
til indsamlingen og ikke mindst til
alle jer, der brugte nogle timer i den
gode sags tjeneste. Tusind tak.

Julebasar 2012

Jeg møder stadig mennesker på
gaden, som siger ” Havde vi vidst,
det var sådan en basar, i holdt, så
var vi kommet i Kirkecentret”.
Min kommentar er, der er ingen
grund til at fortvivle. Arbejdet med
julebasar her i 2012 er i fuld gang.
Arbejdsgruppen har været samlet et
par gange, og ideer til produktion
er sat i værk. Det er vores mål, at
kvaliteten af de effekter, der bliver
til salg er af samme høje standard,
som sidste år. Vi har fået mange
tilbagemeldinger på, at man gerne
vil betale for ordentligt håndværk.

Lige netop omkring prislejet har
vi været lidt spændte. Men det er
sådan, at skal der laves ordentligt
håndarbejde kræver det første
klasses materialer – og det koster.
Der bliver naturligvis en blanding
af billige og dyre ting - små såvel
som store. Vi forventer, at udbuddet bliver mindst lige så omfattende
som sidste år.
Er der nogen, der har lyst til at
være med til arbejdet, er der altid
plads til flere dygtige hænder. Det
er blot at henvende sig til Betty
Busk 42 38 66 21 eller på mail
buskkrogh@hotmail.com. Princippet er, at kirken betaler materialerne
og du laver arbejdet.
Overskuddet fra Julebasaren går
til julehjælp til økonomisk trængte
familier. Succesen ved julebasaren
i 2011 betød vi kunne hjælpe rigtig
mange familier til at kunne holde
en rimelig normal jul.
Næste julebasar er lørdag den 17.
november 2012 – så sæt allerede
nu kryds i kalenderen.
På www.aarskirke.dk vil der hen
over året blive lagt billeder ind af
nogle af de produkter, der kommer
til salg på julebasaren.
■
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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.
14
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Aktiviteter:

Kirkelige foreninger:

Kontaktperson Lene Andersen,
tlf. 98 62 13 37.

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.

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 Gitte Larsen,
tlf. 98 62 10 24. 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 Ingrid Danielsen,
tlf. 98 66 13 92.
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 plejehjemsapril, maj, juni og juli
1. april

Palmesøndag

10.00

KB-J

5. april

Skærtorsdag

17.00

KB-J

6. april

Langfredag

10.00

NL

7. april

Dåbsgudstjeneste

10.00

NL

8. april

Påskedag

10.00

OL

9. april

2. påskedag

10.00

OL

10. april

Påskegudstjenste for pensionister

14.30

OL

15. april

1. søndag efter påske

10.00

KB-J

19. april

Kirkens bryllupsdag

19.00

Alt personale

22. april

2. søndag efter påske

28. april

Konfirmation

29. april

3. søndag efter påske

OL
TF
NL
KB-J
NL
OL
OL
OL

4. maj

St. Bededag – konfirmation

6. maj

4. søndag efter påske

10.00
9.00
10.30
12.00
10.00
9.00
11.00
10.00

12. maj

Dåbsgudstjeneste

10.00

NL

13. maj

5. søndag efter påske

10.00

NL

17.maj

Kristi Himmelfart

10.00

OL

20. maj

6. søndag efter påske

10.00

OL

24. maj

IM’s forårsmøde

19.00

HP

27. maj

Pinsedag

10.00

KB-J

28. maj

2. pinsedag - Friluftsgudstjeneste, Vitskøl Klosterruin

11.00

OL m.fl.

2. juni

Dåbsgudstjeneste

10.00

OL

3. juni

Trinitatissøndag

10.00

OL

10. juni

1. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

17. juni

2. søndag efter trinitatis

10.00

OL

24. juni

3. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

1. juli

4. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

8. juli

5. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

15. juli

6. søndag efter trinitatis

10.00

NL

22. juli

7. søndag efter trinitatis

10.00

OL

29. juli

8. søndag efter trinitatis

10.00

NL

5. august

9. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

12. august

10. søndag efter trinitatis

10.00

OL

gudstjenester
april, maj, juni og juli
solVang
onsdage kl. 14.30
4. april
18. april
2. maj
16. maj
30. maj
13. juni
27. juni
11. juli

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

Østermarken
onsdage kl. 14.30
25. april
9. maj
23. maj
6. juni
20. juni
4. juli
18. juli
25. juli

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

OL = Ole Larsen
KB-J = Kirsten Bøg-Jensen
NL = Niels Lai
MH = Mette Holmstrøm, Skivum
TF = Thomas Felter, Vesterbølle
HP = Helge Pedersen, Albæk
(A) = Altergang

