K

ENCE
R
R
U
ONK
5
E1

SE SID

Læs om
Påskedage i Aars Kirke
Vær med til at fylde Aars Kirke
Syng sammen med Aars Kirkes kor
Julebasar
Julekoncert med Lene Siel

KIRKE & SOGN

MENIGHEDSBLAD FOR AARS SOGN
AUGUST/SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER 2011

Sognepræster:
Ole Larsen
Løvsangervej 19
9600 Aars
Tlf. 98 62 10 86
Mail: oel@km.dk
Kirkebogsførende
Træffes bedst efter aftale.
Mandag er fridag.
Kirsten Bøg-Jensen
Sdr. Boulevard 70
9600 Aars
Tlf. 98 62 17 21
Mail: ksbj@km.dk
Træffes bedst efter aftale.
Fredag er fridag.
Niels Lai
Teglgårdvej 30, Hersom
9500 Hobro
Tlf. 29 13 37 17
Mail: nrl@km.dk
Træffes bedst efter aftale.
Mandag er fridag.

Aars Kirkes kontor
Kirkeplads 6, 9600 Aars
Tlf. 98 62 42 47
Fax 98 62 57 73
Kordegn:
Inge Hebsgaard
Mail: ihe@km.dk
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:
Gulli Odsbøl
Tlf. 96 98 22 92/60 74 89 29
Mail: organist@aarskirke.dk
Kirketjenere:
Mail: kirketjener@aarskirke.dk
Birgit Jensen
Tlf. 96 98 22 93
Mobiltlf. 21 44 85 15
Inger May Jensen
Mobiltlf. 21 44 85 15
Kirkegårdsleder:
Michael Smidemann
Tingvej 6, 9600 Aars
Tlf. 96 98 21 80 dagligt kl. 11-12
Mail: kirkegaard@aarskirke.dk
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Sognemedhjælper:
Marianne Klausen
Tlf. 96 98 22 91
Mail: sognemedhjaelper@aarskirke.dk
Træffes bedst i forbindelse med undervisningen.
AARS KIRKES MENIGHEDSRÅD
Formand:
Dorthe Rolighed
Kaj Munksvej 4, 9600 Aars
Tlf. 22 84 74 37
Mail: dortherolighed@yahoo.dk
Næstformand:
Betty Busk
Aggersundvej 67, 9600 Aars
Tlf. 98 62 13 05
Mail: buskkrogh@hotmail.com

Kirke & Sogn udgives af menighedsrådet i Aars og udkommer tre gange
årligt.
Redaktion:
Hardi Kristensen
Torsholmvej 10, Aars
Mail: ihkthorsholm@mail.tele.dk
Næste nummer dækker december
2011, januar, februar og marts 2012
og udsendes i slutningen af november 2011. Stof til næste nummer skal
være redaktionen i hænde senest den
20. oktober 2011.

INFO-SIDE

Menighedsrådet orienterer
Af Dorthe Rolighed

Kirkekaffe –
et nyt tiltag!
Kirkefestivalen er
godt overstået og
er blevet til en god
erindring! Hvad så nu?
Som et nyt tiltag vil vi genoptage
et tidligere tiltag med kirkekaffe.
Fra den 28. august vil der hver
søndag være mulighed for at få en
kop kaffe og en snak med de øvrige
kirkegængere og ansatte.
Vi ønsker dette tiltag for at vi får
større mulighed for at lære hinanden at kende. Det at være en del
af en menighed er andet og mere
end selve højmessen. Vi ønsker, at
det menneske, der kommer i Aars
kirke, får mulighed for at tale med
og blive set af andre, der også kommer i kirken – og på den måde blive
en del af et fællesskab.
Højmessen er det
centrale
omdrejningspunkt.
Det sociale
fællesskab

betyder også meget, og det ønsker
vi at styrke ved, at der vil være en
kop kaffe og en småkage umiddelbart efter højmessen.
Kunne du tænke dig at være med
i en turnus, hvor vi hjælpes ad
med at lave det praktiske arbejde
omkring kirkekaffen, så kan du
melde dig til kirkekontoret og blive
skrevet på en liste.
Traditioner er gode og noget, vi
skal værne om – vi håber at Kirkekaffen vil blive en god tradition i
Aars Kirke. Vel mødt!

Kirkebilen
Med virkning fra 1. august stiger
prisen fra 10 kr. til 20 kr. for at
køre med kirkebilen. Man skal
fortsat bestille på samme måde som
tidligere, når man ønsker at benytte
kirkebilen.

Høstoffer
Fra den 1. september vil der ligge
høstkuverter i våbenhuset.
Har du et særligt ønske om, hvad
dit bidrag til høstofferet skal gå til,
er du velkommen til at skrive det på
kuverten.
Ellers vil beløbet blive fordelt

MENIGHEDSRÅDET ORIENTERER

med en tredjedel til Folkekirkens
mission, en tredjedel til Diakoni og
en tredjedel til Børne- og Ungdomsarbejde.
Høstgudstjenesten bliver i år søndag den 25. september kl. 10.00,
som samtidig er søndagen for et
projekt, som hedder ”Fyld Danmarks Kirker”. Se mere på www.
fyldkirken.dk

Redaktion fratræder
Siden sidst har vores redaktionsgruppe af kirkebladet valgt at
stoppe. Efter 5 år synes gruppen,
der skal nye kræfter til. Vi vil gerne
sige stor tak for samarbejdet til
Grethe Frederiksen, Bjarne Jensen
og Knud Erik Christensen.

Webmaster fratræder
Edith Buchwald, som gennem de
seneste år har været webmaster
for Aars Kirke, har valgt at stoppe
ved udgangen af juni 2011. Aars
Kirke takker for den store omhu og
indsats, Edith har udført med Aars
Kirkes hjemmeside.
Aars Kirke har indgået et samarbejde med Michael Rolighed som
webmaster fra 1. juli 2011.
■
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Påskedage i Aars Kirke 2011
Af
Esther Mikkelsen
Kirkebænkevarmer
Påskens helligdage er forskellige,
samlet om de vigtigste begivenheder i kristendommens historie. Jeg
havde besluttet at deltage i alle fire
gudstjenester i Aars Kirke.

Skærtorsdag
Klokken 17, et sent tidspunkt,
men dejligt at komme til kirken
med sollyset ind ad vestvinduerne,
anderledes med sollyset fra den
vinkel.
Sang, musik og prædiken
ledsaget af et stort nadverbillede,
som stille var rullet ned i korbuen,
med god fortolkning der især kom
svagtsynede til gode. Billedet
forestillede det sidste måltid, hvor
Jesus udpeger, hvem det er, som
vil forråde ham. Jeg tænkte på,
hvordan mon stemningen har været
ved bordet, efter at Judas forlod
selskabet. Måske har de åndet lettet
op, for det kunne jo, ja, det kunne
have været dem alle – os alle.
4

Det var ved samme måltid, Jesus
indstiftede nadveren, ofrede sig
selv – for os.
Alvorlig prædiken, indramningen af solosang og musik, stemning
af hellighed, men også af angst, vi
vidste jo, hvad der ventede Jesus
derude i nattemørket efter dette
påskemåltid.
Under den sidste salme blev der
lidt uro omkring alteret, jeg ser
ikke så godt, men kunne alligevel
opleve, at alt lys forsvandt i hele
kirken.
Da salmen ”Hil dig frelser og forsoner” var slut, føltes kirkerummet
anderledes. Vi forlod kirken, men
det var, som om gudstjenesten ikke
var færdig.
Så megen vidunderlig sang og
musik afsluttende med en af de
bedste salmer i vor salmebog.

Langfredag
Liturgisk gudstjeneste, Morten
Porsborg sang ”Kyrie elison”
(Herre forbarm dig).
Det var indgangsbøn. Og utrolig
smukt.
Første salme var den samme som
sluttede Skærtorsdag.

Det var som at bede ”Den smertefulde rosenkrans” Jesu lidelse og
død på korset. En grusom beretning,
så stærk og alligevel med glimt af
håb, fordi vi kender fortsættelsen.
En indre korsvejs vandring.
I kirken – intet lys, ingen blomster, men tekster, salmer, meditationer, ord så gribende, at jeg følte mig
udenfor tid og sted, og det kolde
vindpust, lige da ordene om at ”forhænget i templet flængedes”. Mon
det var bevidst, at der skulle åbnes
et vindue lige på det tidspunkt? –
Der var meget varmt i kirken.
Og så den sidste sætning i de
meditationer, Marianne læste: ”Der
er ikke mere at sige”. Tavshed.
– Tænk, hvis det havde været det
sidste.

Påskedag
Solen skinnede, kirkeklokkerne
fyldte luften med højtidsstemning,
der blev også kimet i anledning af
påsken. l det stille vejr kunne det
høres over hele byen.
Skuffet over, der endnu ikke var
lys i kirken, satte jeg mig på den
bagerste række, når jeg alligevel
ikke kunne se noget...
TRO OG EKSISTENS

Men så, efter anden klokkeringning, kom folk myldrende i alle
størrelser med glad forventning
overalt. Da orglet satte i, rejste alle
sig, to små børn blev båret til dåb,
hvor skønt, tænkte jeg, at blive døbt
på en påskesøndag, Opstandelsens
morgen, netop det, vi døbes til.
Gad vidst om forældrene tænkte på
det.
Nu skete der noget helt andet,
endelig blev lyset tændt, fra min
plads kunne jeg se den store lysekrone midt i kirken, hvor er den
flot.
Børn kom med blomster, påskeliljer naturligvis, anbragt ved hver

SÆT

bænkegavl, og der kom stadig flere
mennesker, kirken var nu helt fyldt.
Alt foregik som sådan en gudstjeneste bør.
Efter to tunge, alvorlige helligdage er påskehøjmesse en virkelig
glædelig begivenhed. Lys, blomster, salmer, musik, prædiken,
barnedåb og altergang og allermest:
”Jesus Kristus er opstanden”, Halleluja.

Anden påskedag
Ikke mange havde fundet vej til
kirken den formiddag, men de, der
ikke kom, gik glip af en stærk og
varm oplevelse. I stedet for den

sædvanlige indgangsbøn, sang
Morten Porsborg og ligeledes som
udgangsbøn, det var meget smukt.
Prædiketeksten til anden påskedag
handlede om to disciple, der forlod
Jerusalem for at gå til Emaus, skuffede og måske lidt forvirrede.
Dejligt var det at lytte til en
anden af opstandelsesteksterne fra
alteret, ordlyden er forskellig, men
hovedbudskabet det samme: ”Han
er virkelig opstanden”.
Jeg husker ikke enkelthederne i
de fire gudstjenester, godt med de
mange gentagelser. Stor glæde og
taknemmelighed ved at fejre påske i
Aars Kirke.
■

X I KALENDEREN allerede nu!

Kirkedag for udviklingshæmmede

i Viborg domkirke lørdag den 10. september 2011 kl. 10.45 til 14.00
Gudstjeneste – Årets tema er: ”Gud kalder – hvor finder vi nådens Gud?”
Kirkefrokost • Koncert
Arrangør: Studiekredsen Udviklingshæmmede og kirken i Viborg Stift
I august måned modtager boformer og institutioner indbydelse og tilmelding fra Viborg stiftskontor.
Nærmere oplysning: Sognepræst Anja Damkjær True, tlf. 98 67 64 19.

TRO OG EKSISTENS
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Glimt fra Kirkefestival 2011
Af
Hardi Kristensen
Kirkefestivalen i
Aars Kirke den,
8.-10. april 2011
blev afviklet som
den første nogensinde. Set på publikumstilstrømningen blev et af højdepunkterne Sigurd Barrett. Sigurd
Barrett viste sig fra sin bedste side
som pianist, entertainer og dygtig
formidler af bibelske budskaber i
sang og fortælling. Sigurds evige
følgesvend Snapper var en glæde
for mange børn.

Et andet højdepunkt fandt sted
lørdag formiddag. Kirkemusen
fyldte 10 år. Til enhver fødselsdag
er der kagemand og gaver. Således
også her.
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▲ Kirkemusen var på fødselsdagen
i drillehumør. Kirsten Bøg-Jensen
får på billedet en påmindelse om, at
der er Kirkemusen der er hovedpersonen i dag.

Kirkemusens fødselsdag afsluttedes med en ballonfestival udenfor
kirken.
BEGIVENHEDER

Det var et tilfreds menighedsråd,
der søndag formiddag kunne deltage i festgudstjenesten, med biskop
Karsten Nissen. En fyldt kirke
kunne se tilbage på en Kirkefestival
i Aars Kirke, som bør gentages i
løbet af et par år
■

Vær med til at fylde Aars Kirke
Af Ole Larsen

Der er altid en god grund til at gå i
kirke, og søndag den 25. september
2011 er ingen undtagelse.
På den dag er Aars sogn med i
det landsdækkende projekt ”Fyld
Danmarks Kirker”, hvor vi håber at
rigtig mange vil møde op og tage
del i det kristne fællesskab og på

ORIENTERING

den måde være med til at skabe
større fokus på den almindelige
gudstjeneste, som vi kender den.
Projektet startede i 2009 på Lolland under navnet ”Fyld Danmarks
Kirker – Vestlolland viser vejen”.
Det blev så stor en succes, at det nu
er et landsdækkende projekt.
Her i Aars sogn bakker vi op om
denne idé. Gudstjenesten er helt
central i kirkens liv og skal vi også
om hundrede år have en kirke her,
ja, så er det afgørende, at fortroligheden med netop gudstjenesten er
stor.

Så kom og hjælp os med at gøre
søndag den 25. september til en
rigtig festdag i vort sogn. Det er
dejligt, når vi er mange, fordi det
styrker fællesskabet.
Sæt et stort X i kalenderen, læs
mere om projektet på hjemmesiden: www.fyldkirken.dk

Lad os mødes
i en fyldt kirke
søndag den 25. september
kl. 10.00
Velkommen og på gensyn!
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Syng sammen med Aars Kirkes
børne-, ungdoms- og voksenkor
Korkoncert i Aars Kirke torsdag den 29. september kl. 19.00
Af Gulli Odsbøl
Der bliver masser
af sang og musik,
liv og glade dage,
når kirkens forskellige børnekor,
ungdomskor og voksenkor inviterer
til koncert.
Vi glæder os til at synge for jer.
Men vi vil også gerne synge sammen med jer. Derfor har vores
korleder, Gulli, lagt et program med
mange fællessange, som vi håber, I
vil synge med på.
Velkommen til korkoncert – tag
familie og venner med.
■
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Kor i Aars kirke
SPIREKORET - for drenge og piger (0. – 2.klasse):
Korprøve torsdage kl. 17.05–17.50.
BØRNEKORET - drenge og piger (3.-5. klasse):
Korprøve torsdage kl. 14.30–15.30.
UNGDOMSKORET - unge drenge og piger (ca. 12-25 år:
Korprøve torsdage kl. 15.30-17.
VOKSENKORET:
Korprøve torsdage kl. 19-21.
Korene starter ny sæson torsdag den 1. september.
Tilmelding til korlederen. Det er gratis at synge i kirkens kor.
Læs mere om korene på kirkens hjemmeside: www.aarskirke.dk
Du er også velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere om
korene.
Mange musikglade hilsener
Organist og korleder Gulli Odsbøl
Tlf. 60 74 89 29
mail: organist@aarskirke.dk

ORIENTERING

SamsingØbergDUO
Koncert i Aars Kirke onsdag den
14. september kl. 19.00
Morten Øberg, saxofonist, i samtale
med Freddy Samsing, domorganist
i Odense.
Glæd jer til en koncert, hvor Samsing og Øberg forener nogle af de
bedste elementer fra klassisk kompositionsmusik, nordisk folketone
og jazzens improvisationer og harmoniske idéer. SamsingØbergDUO
vil spille nye kompositioner af
Samsing og originale arrangementer
af melodier fra den nye koralbog,
højskolesangbogen og visesangernes repertoire som f.eks. Marken er
mejet, Septembers himmel er så blå
og Den klare sol går ned.
Kombinationen af de klanglige
muligheder i to forskellige instrumenter og traditioner smelter
sammen i et nutidigt, personligt
musikalsk univers, som udfordrer
publikum. Desuden inddrager Samsing i enkelte passager nøgleharpen
– et gammelt svenske folkemusikinstrument – som tilfører musikken
en ny og meget speciel klangfarve.
Ved koncerter vil SamsingØbergDUO præsentere musik fra deres
nyeste cd ”September” fra sidste
efterår.

ORIENTERING

Fyraftenskoncert i Aars Kirke
med to organister
for fuld udblæsning
torsdag den 20. oktober 2011
kl. 17.15
Koncert for hele familien i efterårsferien.
En sjælden musikoplevelse for
alle jer, der er med på melodien –
også når piben får en anden lyd.
Kom og hør den tidligere og den

nuværende organist på slap line
spille musik arrangeret for fire hænder og fødder.
Efter koncerten inviterer organisterne Anne Marie Hyldgaard og
Gulli Odsbøl på en lille forfriskning
oppe ved orgelet. Og – hvis der er
stemning for det, vil vi forklare om
piber, krykker, registre og unoder.
Velkommen til koncert.
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Konfirmander 2011 i Aars Kirke
lørdag den 14. maj kl. 8.30

Konfirmander 2011 i Aars Kirke
lørdag den 14. maj kl. 10.00

Konfirmandbilleder: Foto-Lab, Aars
10

KONFIRMANDER

Konfirmander 2011 i Aars Kirke
lørdag den 14. maj kl. 11.30

Konfirmander 2011 i Aars Kirke
fredag den 20. maj kl. 8.30

Konfirmandbilleder: Foto-Lab, Aars
KONFIRMANDER
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Konfirmander 2011 i Aars Kirke
fredag den 20. maj kl. 10.30

Konfirmandbilleder: Foto-Lab, Aars

Vil du slippe for indkøb,
madlavning og opvask?
Så tag familien med i Aars kirke

onsdag den 12. oktober kl. 18.00
Vi skal høre om Jonas, der blev slugt af en hval!
Bagefter skal vi spise sammen i kirkecentret,
og vi er færdige senest kl. 19.30.
Kom med – du er velkommen, og du er ventet!
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KONFIRMANDER

Julebasar 2011
Af Betty Busk

Året 2011 er udpeget som frivillighedens år. Julebasaren er et godt
eksempel på dette. Mange flittige
hænder fortsætter ufortrødent med at
lave håndarbejde. Allerede på nuværende tidspunkt er flere kasser fyldt
med de fineste færdige produkter.
Der bliver noget for enhver smag
og for enhver pengepung. Der er
flotte filthatte, bordløbere, kalendergaveophæng, tæpper, puder, hjerter,
klokker, kort til alle lejligheder,
juletræstæpper, strømper, børnetøj,
glaskunst osv.
Det er fantastisk, det arbejde der
bliver lagt for at gøre basaren til
noget, der er værd at gå efter. Vi er
så heldige, at nogle også har doneret
nogle ting til basaren uden selv at
være med.
Vi får god og kyndig vejledning
fra Lone Chodovarapou fra Kræmmerhuset og Grethe Mathiasen fra
Vandtårnet.
ORIENTERING

Du kan stadig nå at være med –
kontakt Betty Busk 42 38 66 21 eller
på mail buskkrogh@hotmail.com
Selve basaren finder sted den 19.
november i Aars Kirkecenter. Hele
kirkecentret vil til den tid ose af jul.
Overskuddet fra basaren går ubeskåret til kirkens juleuddeling til
betrængte familier
■

Et lille udpluk af nogle af de flotte
ting, der vil være at finde på årets
julebasar.

På billedet er det til venstre Anne Marie Mortensen og til højre Anni Christensen.
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Julekoncert med Lene Siel
Af Betty Busk
Fredag 25.
november kommer sangerinden
Lene Siel og
giver koncert i
Aars Kirke kl. 19.30.
Lene Siel er oprindeligt fra Sæby,
men er nu bosat i Hellerup.
Allerede som barn sang Lene
Siel sammen med sine forældre. Et
tilfældigt korjob i Gøteborg startede
hendes sangkarriere.
Teksterne i Lene Siels sange
berører på en eller anden måde
emnet tro. Og da Lene Siel selv er
et troende menneske, har det derfor
været naturligt at henlægge mange
af hendes koncerter til landets
kirker.
Lene Siel har udgivet en del musik
– bl.a. en cd med julens sange/salmer ”Nu tændes tusind julelys”.
Julekoncerten i Aars Kirke vil
også komme til at bære præg af den
kommende højtid.
Gå ikke glip af en flot sangoplevelse – hold øje med annonceringen
for billetsalget i Aars Avis.
■
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ORIENTERING

Rejsen gennem Bibelen
– den røde tråd
Af Anders Jørgen
Jensen

Ved at deltage i dette kursus kan du
på kort tid få ridset hele Bibelens
hovedlinje op. Der går en rød tråd
gennem hele Bibelen – og verdenshistorien: Guds frelse og Jesus. Får
man fat i den ”tråd”, får man overblik og kan se sammenhæng gennem samtlige 66 bøger i Bibelen.
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ORIENTERING

Der ligger folder/indbydelse i
kirkecenter og kan fås ved henvendelse til Arne Franks tlf. 96 32 31
87 og Anders Jørgen Jensen, tlf.
98 62 12 05. Her kan man også få
yderlige oplysninger om kurset.
Kurset begynder til september
med fire aftener efteråret 2011 og to
lørdage og en aften i foråret 2012.
Kurset arrangeres af et udvalg
under Alle Hjem og Indre Mission i
Aars.
■

Vind en middag for to
Alle trykte kirkeblade har forskellige numre – dit nummer er
anført på forsiden. Du kan se, om du er blandt de heldige ved at
klikke ind på www.aarskirke.dk og se, om dit nummer er anført
på hjemmesiden. Hvis du er en af de heldige vindere,
skal du henvende dig til kirkekontoret med dit kirkeblad
inden den 1. september 2011. Her får du udleveret
et gavekort til en middag for to overalt i Danmark
fra Bellevue Tours, Aalborg.
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Dåbstræf i Aars Kirke
søndag den 2. oktober kl. 14.00

Alle børn, der er døbt for 4 år siden, vil få en særlig invitation, men selvfølgelig
er større og mindre søskende – og alle øvrige interesserede – også velkomne.
I kirken vil der blive fortalt om dåben og dens betydning – og i dagens anledning
er kirkemusen inviteret til att deltage.
Kirsten Bøg-Jensen og Kirkemusen
kemusen

Rockgudstjeneste i Aars Kirke
tirsdag den 1. november

Kl. 17.00: Efterskoler og ungdomsskoler.
(Dørene åbnes kl. 16.45)

Kl. 19.00: Konfirmander og andre interesserede.
(Dørene åbnes kl. 18.30)

TEMA:

”HVAD TÆNKER DE ANDRE
OM MIG?”
Musikken leveres af Bruuns Kapel, Aalborg
Desuden medvirker: Dramagruppen Vesterbølle Efterskole, Gistrup Film, Aalborg,
samt Kimbrer Musik Lyd og Lys, Aars
Gudstjenesten forventes at slutte senest kl. 18.30 og kl. 20.30.
Gudstjenesten er tilrettelagt af sognepræsterne Else Juul, Vester Hornum, Thomas Felter, Vesterbølle,
og sognemedhjælper Marianne Klausen, Aars

16

ORIENTERING

Børnesiden
Jesus taler med Zakæus. Hvorfor klatrede Zakæus op i et træ?
Find 10 fejl på billedet og tegn en ring om fejlene. Måske er der ting på billedet, der slet ikke var opfundet på Bibelens tid.
Fortællingen findes i Lukas evangeliet, kap. 15 vers 01 til vers 10.

Indsend løsningen til Sognemedhjælperen, Aars Kirkecenter, Kirkeplads 6, 9600 Aars, senest den 14. oktober 2011
og deltag i lodtrækningen om nye og spændende børne- og ungdomsbøger. Sidste blads vinder: Caroline Hebsgaard
Navn:

Alder:

Adresse:
Kilde: Børnegudstjeneste Forlaget.
BØRNESIDEN
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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.

terlighedsvidner skriver under på
O&A erklæringen.

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

service 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.

VIELSE

BEGRAVELSE/
BISÆTTELSE

aftales med kirkekontoret.
Man bedes henvende sig i sin
bopælskommune og her få udstedt
en prøvelsesattest.
I Aars henvender man sig i Borger-

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, eller Kirsten
Bøg-Jensen (sognepræst), tlf. 98 62
17 21.

FØDSEL/FADERSKAB
Hvis forældrene ikke er gift, afleveres senest 14 dage efter fødslen
en Omsorgs- og Ansvarserklæring,
O&A. Begge forældre og to vit18

INFOSIDE

Aktiviteter:

Kirkelige foreninger:

AARS SOGNS MENIGHEDSPLEJE

ALLE HJEM

Kontaktperson Lene Andersen,
tlf. 98 62 13 37.

Kontaktperson Else Kristophersen, tlf. 98 62 39 29.
Møde anden og fjerde tirsdag kl. 19.30 i Aars Kirkecenter.

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.

SPIREKOR, BØRNEKOR,
UNGDOMSKOR OG VOKSENKOR
Kontaktperson Gulli Odsbøl,
tlf. 60 74 89 29
Email: organist@aarskirke.dk

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.

AKTIVITETER / FORENINGER

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.fdf.dk/aars

DE UNGES BIBELKREDS
Kontaktperson Lennart Svenstrup, Hvidkildevej 2,
9610 Nørager, tlf. 50 73 69 73.
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
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Gudstjenester i Aars kirke PlejehjemsAUGUST-SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2011
7. august

7. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

14. august

8. søndag efter trinitatis

10.00

NL

21. august

9. søndag efter trinitatis

10.00

OL

25. august

Gospelgudstjeneste - konf.

17.00

OL

28. august

10. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

3. september

Dåbsgudstjeneste

10.00

NL

4. september

11. søndag efter trinitatis

10.00

NL

11. september

12. søndag efter trinitatis

10.00

OL

18. september

13. søndag efter trinitatis

10.00

OL

25. september

14. søndag efter trinitatis - Høstgudstjeneste
FYLD DANMARKS KIRKER!
Høstgudstjeneste for pensionister

10.00

OL

14.30

NL

1. oktober

Dåbsgudstjenste

10.00

KB-J

2. oktober

15. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

2. oktober

Dåbstræf

14.00

NL

9. oktober

27. september

16. søndag efter trinitatis

10.00

OL

12. oktober

Spaghetti-gudstjeneste

18.00

OL

16. oktober

17. søndag efter trinitatis

10.00

NL

23. oktober

18. søndag efter trinitatis

10.00

OL

30. oktober

19. søndag efter trinitatis

10.00

NL

1. november

Rockgudstjeneste

17.00 og 19.00

5. november

Dåbsgudstjeneste

10.00

KB-J

6. november

Allehelgen

16.00

OL

8. november

Missionsuge

19.30

13. november

21. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

20. november

Sidste søndag i kirkeåret

10.00

OL

23. november

Afslutning med mini-konf.

18.00

27. november

1. søndag i advent

10.00

NL

3. december

Dåbsgudstjeneste

10.00

OL

4. december

2. søndag i advent

10.00

OL

11. december

3. søndag i advent

10.00

KB-J
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gudstjenester
AUGUST-SEPTEMBEROKTOBER-NOVEMBER 2011
SOLVANG
Onsdage kl. 14.30
24. august
7. september
21. september
5. oktober
19. oktober
2. november
16. november
30. november

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

ØSTERMARKEN
Onsdage kl. 14.30
3. august
17. august
31. august
14. september
12. oktober
26. oktober
9. november
23. november

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

OL = Ole Larsen
KB-J = Kirsten Bøg-Jensen
NL = Niels Lai
MH = Mette Holmstrøm, Skivum
HAM = Hans-Aage Mink, Gislum
(A) = Altergang

