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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.

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
Forsidebillede:
Aars Kirke ved forårstid
Næste nummer dækker december
2012, januar, februar og marts 2013
og udsendes i slutningen af november 2012. Stof til næste nummer skal
være redaktionen i hænde senest den
1. november 2012.

info-side

Menighedsrådet orienterer
Af Dorthe Rolighed

Sommeren er
over os – og
når dette blad
udkommer, er de
fleste af os vendt
tilbage fra en forhåbentlig god
sommerferie, som har givet fornyet energi og nye kræfter til den
velkendte hverdag.
I menighedsrådet bærer den kommende tid præg af opbrydningstid.
Der skal være menighedsrådsvalg
den 13. november 2012, og vi vil
gerne have så mange ting afsluttet
som muligt, inden et nyt råd skal
træde til.

Annekskirkegården

Den 1. juni 2012 var entreprenøren og gartneren færdige med at
anlægge Annekskirkegården. Denne
dag blev Annekskirgården gennemgået og overdraget til kirkegårdens
personale, som nu har ansvaret
for vedligeholdelsen af den. Det
er en milepæl, at vi nu er kommet
så langt, at anlægget står færdig.
Servicebygningen arbejdes der
fortsat på, og vi forventer at den

står færdig omkring den 1. august.
Derfor inviterer vi jer alle til en
officiel indvielse den 24. august kl.
15.30 på Annekskirkegården. Se
omtale andetsteds i bladet.

Menighedsrådsvalg

Vi er også i gang med at forberede
menighedsrådsvalget. Onsdag den
12/9 12 kl. 19.00 vil der være informationsmøde i kirkecenteret. På
dette møde, vil vi som menighedsråd gerne fortælle om, hvad vi har
lavet de sidste 4 år. Samtidig vil vi
informere om, hvad de forskellige
udvalg laver og har ansvar for, samt
hvad der er i støbeskeen i fremtiden. Vi håber, at der er mange, som
vil have interesse i at deltage. Her
har du også mulighed for at stille
spørgsmål og komme med gode
ideer og forslag til hvordan du
synes din kirke skal være i fremtiden. Hvis du har lyst til at stille op
til menighedsrådet, vil reglerne for
opstilling af kandidater blive gennemgået.
I sidste nummer af ”Kirke og
Sogn” skrev vi, at menighedsrådet
evt. påtænker, at benytte sig af en
af de andre valgformer, fx at blive

menighedsrådet orienterer

valgt for 2 år. Dette er vi gået fra.
Menighedsrådsvalget bliver for en
4 års periode.
At leve i en opbrydningstid kan
være forvirrende. Efter, i en 4 års
periode, at have samarbejdet om
Kirkens liv og vækst, forsøgt at
skabe gode vilkår for vore medarbejdere, taget vare om kirkens
bygninger og regnskab mm, står
vi nu og forsøger at gøre så mange
ting og projekter færdig som
muligt. Samtidig forsøger vi at
”holde gang i hjulene”, så der er
noget til det nye råd at starte på.
Det er en tid med vemod, da ikke
alle fortsætter i rådet. Men det er
også en tid med håb om noget nyt
og anderledes. Nye mennesker i
menighedsrådet og nye holdninger
og meninger, som så igen ”holder
hjulene i gang”. Vi håber på, at vi
efter den 13. november står med
et nyt menighedsråd, som er klar
til at tage ”arbejdstøjet” på for en
4 års periode, hvor de er med til at
sætte aftryk på vores fælles kirke.
Vel mødt til informationsmødet og i
menighedsrådet!
■
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Jesus Kristus, verdens Frelser
– og de nye konfirmander
Af Niels Lai
Hvad er da et
menneske? Det
spørgsmål stiller
forfatteren af
Bibelens Salme 8.
Det er et spørgsmål, ethvert menneske altid har stillet sig selv, og som
vi stadig stiller os selv.
Her i august begynder mere end
100, 7. klasses elever på forberedelsen til konfirmationen i Aars i
foråret 2013. De er i en alder, hvor
man især prøver at forholde sig
til sin plads i livet og fremtiden.
Spørgsmålet for dem og alle os
andre kunne lige såvel lyde: Hvad
er vores opgave i livet? Et svar på
det spørgsmål kan være: At være
menneske er forbundet med den
opgave at blive sig selv. Det drejer
sig ikke bare om at være enten det
ene eller det andet - men at være
sig selv. Vi er jo hver især som
mennesker enestående og uerstattelige individer. Vi kender udtrykket ”kend dig selv”. Det lyder jo
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som en god ting at kende sig selv,
men det gør ikke opgaven lettere,
at mange af tidligere tiders faste
rammer – heldigvis - er opløst. Vi
må hele tiden træffe mange enkeltstående og individuelle valg, og
det medfører let en usikkerhed og
angst. Vi kan komme i tvivl om,
hvordan vi skal vælge, og hvad vi
skal holde os til.
Men hvis vi nu drejer det hele en
tak og i stedet siger: Vælg dig selv.
Det vil sige: Du skal aktivt være
den, du er, der hvor du er, for at
blive dig selv. Det gode ved den
vinkel er, at du ikke behøver tænke
så meget over, hvem du er. Men du
skal først og fremmest være dér,
hvor du er. Vi er jo alle sammen en
del af samfundet, af familien osv.
Jeg tror faktisk heller ikke, at du
i virkeligheden, allerinderst inde,
kan finde en fast kerne, der er dig
selv. Men hvis der nu fandtes sådan
en stabil kerne af identitet indeni
ethvert menneske, ville den jo
alligevel ændre sig over tid. Som
mennesker er vi altid i bevægelse.

Fra et sted til et andet, fra en tanke
til en anden. Så længe vi lever, er
det sidste ord ikke sagt.
Men du må altså vælge dig selv.
Overtage dig selv som den, der skal
bære ansvaret for, hvad du selv gør.
Men selvom du altså skal vælge
dig selv, så ligger det jo stadig ikke
fast, hvad du skal vælge. Der er
noget paradoksalt i, at du på den
ene side skal være den, du er. Men
på den anden side kommer du nok
aldrig til at vide 100 procent præcist, hvem du er.
Kristendommen har et bud på,
hvad der er vigtigere end at søge
efter dig selv: Det er, at du skal
ville dit liv sammen med andre. Det
er der, livet folder sig ud. Ikke primært indeni dig selv, men imellem
mennesker. Opgaven er ikke først
og fremmest at kende dig selv. Den
er derimod at ville dig selv og dit
liv sammen med andre.
Det betyder også, at livet faktisk
kan være godt, sådan som det der.
Livet behøver ikke at se ud på
nogen bestemt eller ideel måde,
Tro og etik

for at vi kan have det godt med os
selv, med hinanden og med Gud.
Vi behøver ikke være perfekte,
enestående eller berømte for at have
et godt liv.
Til gengæld kan livet stadig
godt se ud som en temmelig tåget
opgave. Vi får jo netop ikke at vide,
hvordan livet konkret skal leves.
Men pointen er altså, at vi skal ville
vores almindelige liv sammen med
andre mennesker. I familien, på
skolen, på arbejdet, i kirken og hvor
vi ellers færdes. Man realiserer sig
selv ved at blive til i fællesskabet.

Folkekirkens opgave eller kirkens mission er at forkynde Jesus
Kristus som verdens Frelser. Det
er udgangspunktet for konfirmationsforberedelsen - også her i Aars
Sogn.
Til de nye konfirmander vil jeg
sige: Kom frimodigt og med en
sund skepsis til konfirmationsforberedelsen og husk, at overfor Gud er
vi alle lige – som mennesker skabt
i Guds billede, som det er skrevet i
Skabelsesberetningen.
Troen og tilliden til Gud forebygger, at indbildskhed, tvivl og

håbløshed kan overvinde os. Lad
os sammen prøve at se, om ikke
den tro, som kan synes usikker,
flygtig og skrøbelig, at den tro i
virkeligheden er den faste grund,
der kan bære os. Vi har lov til at tro
og håbe på, at det hele ikke udelukkende afhænger af os selv, og at vi
kan lægge vores liv i Guds hænder.
For når du vælger dig selv, er det ét
med, at Gud vælger dig. At vælge
dig selv er også at modtage dig selv
af Guds hånd.

■

Orienteringsmøde

om valg til menighedsrådet
Onsdag den 12. september 2012 kl. 19.00

afholdes det lovpligtige orienteringsmøde om valg til menighedsrådet.
Her bliver der redegjort for menighedsrådets arbejde de sidste fire år
og for kommende opgaver i/ved Aars kirke.
Desuden gennemgås reglerne for opstilling af kandidater.

tro og etik

5

Låge- og ikke tågesnak…
Af Peer Poulsen
Som solen, når
den står op, er,
eller kan være, et
billede på livets
port, som åbnes
og derved giver mulighed for dets
begyndelse, er den, når den går
ned, ligeledes et billede på, når den
samme port, den dag vi går bort,
bag os lukkes.
Korset er, udover at være et brand
eller symbol på vores kristendom,
synes jeg, det eneste, som i sin
egen ydmyghed, formår at matche
denne kæmpe af en stjernes enorme
kraft, og derfor kan både sidestil-

les, samt som her integreres, for
med solen,ved hjælp af de fælles stråler, at udsende hver deres
stærke budskaber. Dette er nok min,
i korte træk, grundlæggende idé,
til designet af porten foran Aars
Kirkegaards nye annekskirkegaard
ved Oustrupvej.
Solen bringe glæde
når den står op

når den går ned
men alle vi her træde
som dele lykken ved
den samme gamle stjerne
tillige bringe skyggen med
thi dagen til os alle komme
som livets aften
i sin egen lomme gemme
den dag vi alle her fornemme
kun én besidder kraften
at bestemme…

■

Høstgudstjenester 2012
Velkommen til høstgudstjeneste
søndag den 16. september 2012 kl. 10.00 i Aars Kirke.
Der bliver offergang til fordel for kirkelige formål.

Tirsdag den 18. september 2012 kl. 14.30 i Aars Kirke
er der høstgudstjeneste for pensionister.
Efter denne gudstjeneste bliver der kaffe og hyggeligt samvær
i Aars Kirkecenter.
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orientering

Indbydelse

Fredag den 24. august 2012 kl. 15.30 slår vi porten op

og fejrer indvielsen af Aars Sogns nye annekskirkegård.
Vi vil gerne invitere dig til at deltage i denne begivenhed.
Programmet vil bl.a. bestå af følgende:
• Kimbrergarden kommer og spiller for og med os.
• Sang og musik ved Morten Porsborg og Jan Mygind.
• Biskop Karsten Nissen holder en kort gudstjeneste og indvier jorden til kirkegård.
•	Endvidere vil provst Hanne Petersen, sognepræst Ole Larsen
og borgmester Knud Kristensen deltage.
• Der afsluttes med pølser og sodavand på p-pladsen.
Indvielsen af annekskirkegården på Oustrupvej kommer til at foregå udendørs, så tag tøj på efter vejret.
Rigtig hjertelig velkommen.
Med venlig hilsen
Aars Sogns menighedsråd

orientering
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Konfirmander 2012 i Aars Kirke
lørdag den 28. april kl. 9.00

Konfirmander 2012 i Aars Kirke
lørdag den 28. april kl. 10.30

Konfirmandbilleder: Foto-Lab, Aars
8

konfirmander

Konfirmander 2012 i Aars Kirke
lørdag den 28. april kl. 12.00

Konfirmander 2012 i Aars Kirke
fredag den 4. maj kl. 9.00

Konfirmandbilleder: Foto-Lab, Aars
konfirmander
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Konfirmander 2012 i Aars Kirke
fredag den 4. maj kl. 11.00

Konfirmandbilleder: Foto-Lab, Aars

Skole-kirke samarbejde i Aars kirke
Af
Marianne Klausen

2. klasserne fra
Østermarkskolen
og 3. klasserne fra
Aars skole var inviterede til at se
den nyskrevne kirkeopera ”Grundtvig” –Klimpe og Knold.
Historien handler om Grundtvig,
og vi følger ham som barn, som
ung og som en gammel mand. Vi
følger hans sejre og nederlag gen10

nem livet.
Grundtvig har to jordklimpefolk
med, Klimpe og Knold hedder de.
De hjælper Grundtvig, den ene har
ordet i sin magt, og den anden kan
næsten ikke sige et ord. Klimpe og
Knold er heller ikke bange for at
lave skæg og ballade.
Grundtvig skriver en masse tekster, som der bliver sat musik til.
I dag kender vi teksterne, fordi de
står i salmebogen – bl.a. ”Dejlig er
den himmelblå” og ”Den signede
dag med fryd vi ser”.

”Grundtvig” Klimpe og Knold
blev opført af performancegruppen
Triofabula.
■

konfirmander

Interview med en konfirmand
Store Bededag den 4. maj sagde
konfirmanderne fra Aars Skole
”JA” til deres dåbs pagt.
Én af konfirmanderne fra Aars
Skole – Mathias Maarbjerg Toft
har svaret følgende på de stillede
spørgsmål!

Hvordan har det været at gå til
præst?
Det har været sjovt og hyggeligt –
Engang imellem lidt kedeligt, men
ellers interessant og spændende.
Især filmene, som vi har set har
været gode.
Gode fællesarrangementer.
Har du lært noget om kristendommen?
Jeg synes da, at jeg har lært lidt.

Især den måde Jesus bliver pint
på under Pontius Pilatus har jeg
bidt mærke i. Det ville jeg i hvert
tilfælde ikke gå igennem.

Hvad har været godt og hvad har
været mindre godt?
Jeg syntes genkendeligheden, den
måde præsten starter op på hver
gang, er god. Præsten har sin helt
egen måde at sige tingene på, præsten relaterer meget ofte til sin egen
tro. Det har været godt.
Tror du, at konfirmandundervisningen og konfirmationen får indflydelse på dit liv fremadrettet?
Det ved jeg ikke. Men jeg er glad
for at jeg blev konfirmeret og ikke
non-firmeret.

Det skriftord jeg fik var det
samme, som min morfar fik af sin
far, som var præst og det var ordene
fra Filipperbrevet 4,6: ”Vær ikke
bekymrede for noget, men lad i alle
ting jeres ønsker komme frem for
Gud”.
Tak til Mathias for din deltagelse.■

Kom og syng med! i børnekoret ved Aars Kirke

Aars Kirkes Børnekor begynder
igen torsdag d. 23/8. Så er du vild
med at synge, så er børnekoret
lige noget
for dig!
Vi mødes
hver
torsdag
kl. 15.00
- 16.00
orientering

i kirkecentret. Vi synger både
flotte, fine og sjove sange. Vi
synger, danser og bevæger os og
arbejder med elementær nodetræning. Så kan du lide at synge,
så kom og vær med. Børnekoret
er både for drenge og piger og
ledes af organist og korleder, Jan
Mygind. Koret medvirker ved
særlige gudstjenester og arrange-

menter i kirken.
Husk børnekoret er et gratis
musiktilbud for alle børn fra 3.
klasse og op, og der er ingen optagelsesprøve. For tilmelding eller
mere info send en mail eller ring
til; organist@aarskirke.dk eller
tlf. 40524271
Så hold dig ikke tilbage, men
KOM OG SYNG MED!
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Babysalmesang, februar-april 2012
Af Tanja Dissing
Da jeg for første gang læste om
babysalmesang, var jeg lidt skeptisk
overfor, hvor meget min lille pige
kan få ud af det. Jeg tænkte, at det
jo er ret begrænset, hvad en tremåneders gamle baby kan forstå og
være med til. Men da jeg fandt ud af
hvem, der skulle undervise, var jeg
slet ikke i tvivl om, at vi ville deltage. Jeg kendte Marianne Klausen
som en meget dygtig, engageret og
kreativ musiklærer fra dengang, hun
havde musikalsk legestue til 2-5
årige børn. Det blev også bekræftet
denne gang.
Jeg vil kort beskrive den allerførste gang, vi mødte op til babysalmesang.
Vi sad i en halvrundkreds med
vores babyer på tæpper foran alteret. Marianne tog en lille xylofon og
begynde at synge en morgensalme.
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Den smukke sangstemme blev ledsaget af nogle enkelte xylofontoner,
og med kirkerummets akustik gav
det os en uforglemmelig oplevelse.
Jeg kunne se på min datter, at også
hun blev bevæget: hun overvejede
vist et øjeblik, om hun skulle græde,
men lod alligevel være og lyttede i
stedet opmærksomt til de smukke
og beroligende toner. Derefter kom
Marianne rundt til hvert enkelt barn
og sang dets navn.
Jeg kunne virkelig mærke, at
dagens program var grundigt
gennemtænkt. Der findes vist få
ting, som er mere trygge for et
lille barn end at kunne høre mors
stemme, havde øjenkontakt med
hende og blive vugget i hendes arm.
Ud over selv at synge for sit lille
barn, skulle vi f.eks. lave bestemte
armbevægelser, som illustrerede
salmens indhold og fangede barnets
opmærksomhed; vi bevægede os
gennem kirken i nogle rytmiske trin
og tændte levende lys ved døbefonten. Små babyer bliver dog hurtigt
trætte, og derfor fik de også tid til
at slappe af under en blidt bevægende faldskærm. Gennem hele den
time blev der aktiveret forskellige
sanser hos babyer, og både mødre
og børn fik varierede indtryk. Efter

musikken var der mulighed til en
lille hyggetår for de mindste og lidt
hyggesnak for de voksne.
Allerede efter et par uger kunne
man mærke, at børnene genkendte
nogle af salmerne. Dette skyldtes
delvis, at det blev sunget og leget
hver uge på præcis den samme
måde, men også at der tit blev
sunget og gentaget kun det første
vers af en længere salme. Disse
gentagelser skabte genkendelse og
tryghed hos børnene. Man kunne
undre sig, men der var ingen baby,
der græd. Der var en meget afslappet og fredsommelig stemning igennem hele forløbet.
Efterhånden som børnene blev
større, fulgte Mariannes musikprogram deres udvikling, og hun
var virkelig opfindsom. De små fik
mulighed til at lege med farverige
tørklæder og bolde med lyd; de blev
stillet op til en lille dans (på mors
arme, vel at bemærke) sådan, at
de kunne få øje på hinanden, og et
tæppe blev forvandlet til en vugge.
Til sidst vil jeg sige mange tak til
Marianne for de hyggelige timer.
Jeg vil bestemt anbefale babysalmesang til alle forældre med babyer fra
3 til 9 måneder.
■

orientering

Mandagshjørnet
Kirkecentret rummer også den kommunale dagpleje, - det vil vi gerne
fortælle om.
3 gange om foråret og 3 gange om
efteråret inviteres vi dagplejere med
børn i mandagshjørnet. Hver gang
er der et tema, ofte grebet ud fra
kalenderen, så vi på den måde får en
snak om årstiden, og hvad der sker.
Ellers er der udsendt et program, så
vi kan forberede børnene på, hvad
vi skal opleve. - Det kan være lige
fra teater til ”tag dit bamsedyr med”
eller udklædningstøj. Alt sammen
aldersrelateret til vores dagplejebørn.

orientering

Det at møde op i ”Mandagshjørnet” er dejligt for børnene og os
dagplejere. Vi bliver modtaget i
døren af de frivillige hjælpere.
Nogen af dem er pensionerede
dagplejere, så de ved lige præcis,
hvordan de kan hjælpe med overtøjet, imens de lytter og småsnakker
anerkendende med de små poder.
Inde i salen findes hynder frem,
- de større børn, der kan huske
hvordan, hjælper til med at arrangere dem på gulvet. Når alle er klar,
trækker hånddukkerne Krøl og Strit
gardiner fra i deres fine paphus og
byder os velkommen. Der bliver lyt-

tet og kommenteret til Krøl og Strits
fortællinger. – Bagefter bydes der
på boller og saft, igen er de frivillige damer på pletten.
Så er der tid til lidt sang, fri leg og
dagen slutter altid med en farvelsang.
I garderoben, bliver der atter
hjulpet så alle kommer godt ud af
døren.
I foråret var der inviteret til teater.
Teatertruppen Triofabula fremførte
Noahs ark for de 0 – 2 årige dagplejebørn. Det var en fantastisk oplevelse, hvor børnene fik brugt alle
deres sanser. Der var sang, musik,
farver og stemning. Det inspirerede både børnene og de voksne til
efterfølgende at låne bøger, lege og
snakke om Noahs ark.
■
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Rockgudstjeneste i Aars Kirke
tirsdag den 2. oktober

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

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

Tema:

”Lykken er...”

Musikken leveres af Bruuns Kapel, Aalborg
Desuden medvirker: 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 Troels Laursen, Ullits, Line Karmann Børding, Simested,
Thomas Felter, Vesterbølle, Hanne Petersen, Hornum, og sognemedhjælper Marianne Klausen, Aars.

Julekoncert
søndag den 9. december klokken 19.00
Arosia Koret under ledelse af Elena Andersen
og Aars Kirkes Kor underledelse af Jan Mygind.
Entré: 50,Igen i år afholdes den traditionsrige og stemningsfulde julekoncert i Aars Kirke
med Arosia koret og kirkens kor.
Indtægterne ved koncerten går ubeskåret til Aars Sogns menigheds pleje
og vil blive uddelt som julehjælp.
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Spil Dansk!

Siden 2001 har vi i Danmark haft
”Spil Dansk Dagen” den sidste
torsdag i oktober, og på denne dag
bliver der spillet og sunget dansk

musik over hele landet. I år har vi
i Vesthimmerland udvidet denne
fejring af dansk musik til at omfatte
en hel uge, og der vil være et væld

af koncerter og arrangementer for
både børn og voksne. Aars Kirke
deltager også i festlighederne med
to arrangementer.

Højskolesangbogen ”kom og syng med”
onsdag den 24/10 kl. 10-11.30 i Kirkecentret
Siden den første
egentlige højskolesangbog blev trykt
i 1894 har sangbogen været et unikt
samlingsgrundlag for
dyrkelsen af fælles-

sang. Siden den første udgave er
bogen blevet fornyet hele 18 gange
og mens nogle sange er forsvundet,
er nye er kommet til, men bogen
rummer endnu essensen af den særlige danske fællessang. Vi vil denne
formiddag synge nogle af højsko-

lesangbogens vidunderlige danske
sange, og organist Jan Mygind vil
berette om sangene og knytte korte
fortællinger og små anekdoter til
komponisterne og digterne. Så smør
stemmebåndet og ”kom og syng
med”.

Den danske salmebog

onsdag den 24/10 kl. 19.00 i Aars Kirke
Lad sangen få vinger! At synge
sammen med andre kan være en
helt fantastisk oplevelse – det kan
skabe et helt særligt fællesskab og
samhørighed. Det var Luther helt
sikkert bevidst om, for en væsentlig
del af den omfattende reformation,
som blev sat i gang i 1517, var
nemlig indførelse af menighedssang
som en fast del af gudstjenesten.
Den første danske salmebog udkom
i 1569 og bestod i overvejende grad
af tyske salmer, som blev oversat til
dansk. Siden er der udkommet 14

nye udgaver af salmebogen, og hver
gang er der kommet nye salmer og
melodier til. Den seneste salmebog
kom i 2003. I dag rummer salmebogen ikke færre end 791 salmer. De
fleste af os har et nært forhold til
en god håndfuld af salmerne, men
det er de færreste, som kender dem
alle. Vores nuværende salmebog
er en helt fantastisk guldgruppe af
melodier og tekster, som strækker
sig helt tilbage fra omkring år 1000
og frem til i dag – altså musik fra
de sidste ca. 1000 år. Det giver en

helt utrolig alsidighed!
Denne aften vil de to sangere
Marianne Klausen og Morten
Porsborg, akkompagneret af Jan
Mygind, synge og spille en bred
vifte af salmer med
dansk oprindelse.
Publikum vil også
få lejlighed til at
syng med.
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Syng med i koret til julekoncerten
den 9. december
Man vil i år som noget helt nyt
have mulighed for selv at synge
med til koncerten. Så kan du lide
at synge, og vil du være med til at
støtte et godt formål, så kom og
syng med i sognekoret. Sognekoret
er et kor som bliver sammensat
til netop denne lejlighed og vi vil

mødes 4 onsdage klokken 17.0018.30. Det kræver ingen forudsætninger at synge i koret, - kun at du
har lyst til at synge nogle af julens
allerbedste og mest kendte sange og
salmer sammen med andre. Så hold
dig endelig ikke tilbage og kom og
syng med i kirkecentret onsdag den

Julekoncert
i Aars Kirke
med Jette Torp

Julekoncerten den 23. november er i år
lagt i hænderne på sangerinden Jette Torp
og hendes mand pianisten Claus Pilgaard.
Med sin kraftfyldte stemme, personlige udstråling og nærvær fanger
Jette Torp sit publikum ind.
Sammen med sin mand, pianisten Claus Pilgaard, tages publikum
med på en smuk og stemningsfuld julerejse.
Repertoiret er hentet fra Jette Torps jule-cd ”Der er ingenting i
verden så stille som sne” som spænder fra klassiske danske julesamler
over nyere julemelodier, til smukke engelske Christmas Carols.
Jette Torp fortæller: ”For mig er julen forbundet med både nærhed,
vemod, glæde, angst og håb, og det er også det, jeg vil synge om og dele
med publikum”.
Hvor og hvornår billetterne bliver til salg vil fremgå af annonce i
ugeavisen senere.
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14/11 , 21/11, 28/11 og 5/12 og til
koncerten den 9/12 klokken 19.00.
For at kunne planlægge et forløb for koret vil jeg, Jan Mygind,
gerne have tilmelding fra dem, som
gerne vil synge med i sognekoret
på organist@aarskirke.dk eller tlf:
■
40524171.

Børne-/familiegudstjeneste

onsdag den 10. oktober 2012
kl. 18.00 i Aars Kirke
Temaet for gudstjenesten:
”Alle kan være med”
Derfor er netop du inviteret
med hele familien.
Bagefter spiser vi sammen
i kirkecentret, og vi er færdige
senest kl. 19.30.
Din plads venter på dig!

Julebasar 17. november 2012
Af Betty Busk

Selv om det er
sommeren, der
står for døren
arbejdes der
intenst på at
skabe effekter
til julebasaren. Vi holder fortsat
den høje standard, som var kendetegnende for julebasaren sidste år.
Holdet omkring julebasaren stiger
lige så stille, så det er stor glæde at
arbejde med basaren. Vi mødes ca.
en gang månedlig i kirkecentret og
gør status på, hvor langt vi er nået
– og får nye ideer. Sortimentet er
blevet udbygget yderligere - bl.a. er

der fremstillet nogle af de særdeles
populære hæklede små dyr. Smukke
bordløbere, strømper, glaskunst,
stjerner, puder, dækkeservietter,
tasker o.s.v. En lille gruppe af
holdet sætter hinanden stævne en
gang om ugen for at producere fine
smykker, få en kop kaffe og en god
snak.
Der er selvfølgelig plads til endnu
flere dygtige håndværkere. Har man
lyst at være så kontakt Betty Busk
42 38 66 21.
Julebasaren finder sted lørdag den
17. november i kirkecentret. Ud
over det fine håndarbejde bliver det
ligeledes muligt at købe sødt og lidt
mundgodt. Til enhver god basar

hører også en tombola – der vil
være fine gevinster.
Følg med på hjemmesiden www.
aarskirke.dk under: basaren. Efter
sommerferien vil der løbende blive
lagt billeder ind af nogle af de
forskellige ting, der kan købes på
basaren.
Gå ikke glip af en julebasar ud
■
over det sædvanlige.

Allehelgen 4. november kl. 16.00:
”Når ord, billeder og toner forenes og skaber ro og eftertanke”
Allehelgen er den dag, hvor vi mindes dem som vi har mistet, - både
familie og venner som har stået os
nær, men også de kristne der har
levet før os og vidnet om deres
kristne tro. I år vil Aars Kirkes
Koncertkor, der består af professionelle sangere, medvirke med smukke og tankevækkende korsatser, der
vil danne rammen om gudstjenesten. I sin prædiken vil præst Kirsten Bøg Jensen tage udgangspunkt

i den nu afdøde billedkunstner
Poul Anker Bechs udtryksstærke
altertavle fra Gudumholm Kirke –
billedet vil blive vist på storskærm.
Imens billedet endnu vises, vil
koret opføre G. Allegri’s berømte
”Miserere”, som blev komponeret
i slutningen af det 16. århundrede, og som i kraft af sit smukke
udtryk blev holdt hemmeligt af den
katolske kirke, der kun tillod at
værket blev sunget af Peterskirkens

kor i Rom ved særlige lejligheder
– ingen andre måtte se noderne.
Denne mystik omkring ”Miserere”
blev først brudt, da Mozart i 1770
besøgte Rom. Han skrev værket
ned efter blot at have hørt det en
gang!
Medvirkende:
Kirsten Bøg Jensen, præst
Aars kirkes Koncertkor
Jan Mygind, dirigent og organist
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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.
18

infoside

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 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
aktiviteter / foreninger
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gudstjenester i aars kirke plejehjemsaugust, september, oktober og november
5. august

9. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

12. august

10. søndag efter trinitatis

10.00

OL

18. august

Dåbsgudstjeneste

9.30

KB-J

19. august

11. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

26. august

12. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

30. august

Gospelgudstjeneste

17.00

1. september

Dåbsgudstjeneste

10.00

OL

2. september

13. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

9. september

14. søndag efter trinitatis

10.00

NL

16. september

15. søndag efter trinitatis

10.00

OL

23. september

16. søndag efter trinitatis – Høstgudstjeneste

10.00

OL

25. september

Høstgudstjeneste for pensionister

14.30

NL

30. september

17. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

30. september

Dåbstræf

14.00

KB-J

2. oktober

Rockgudstjeneste

17.00 og 19.00

6. oktober

Dåbsgudstjeneste

10.00

OL

7. oktober

18. søndag efter trinitatis

10.00

OL

10. oktober

Børne-/familiegudstjeneste

18.00

OL

14. oktober

19. søndag efter trinitatis

10.00

OL

21. oktober

20. søndag efter trinitatis

10.00

OL

28. oktober

21. søndag efter trinitatis

10.00

KB-J

3. november

Dåbsgudstjenste

10.00

KB-J

4. november

Allehelgen

16.00

KB-J

6. november

Missionsuge

19.30

11. november

23. søndag efter trinitatis

10.00

NL

18. november

24. søndag efter trinitatis

10.00

OL

21. november

Afslutning med minikonfirmander

18.00

OL

23. november

Julekoncert med Jette Torp

19.30

25. november
1. december

Sidste søndag i kirkeåret

10.00

KB-J

Dåbsgudstjeneste

10.00

NL

2. december

1. søndag i advent

10.00

NL

9. december

2. søndag i advent

10.00

OL

9. december

Julekoncert
3. søndag i advent – Julens Læsninger
Nordjysk Brass-Quintet medvirker

19.00

16. december

10.00

KB-J

gudstjenester
august, september,
oktober og november
solvang
onsdage kl. 14.30
10. august
22. august
5. september
19. september
3. oktober
17. oktober
31. oktober
14. november
28. november

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

** OBS: Fredag den 10. august kl. 10.00
ved Niels Lai på grund af kursus onsdag.
østermarken
onsdage kl. 14.30
1. august
15. august
29. august
12. september
26. september
10. oktober
24. oktober
7. november
21. november

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

OL = Ole Larsen
KB-J = Kirsten Bøg-Jensen
JTJ = Jari Tollerup Jensen, Gislum
MH = Mette Holmstrøm, Skivum
NL = Niels Lai
(A) = Altergang

