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Menighedsrådet orienterer
Af Dorthe Rolighed

Kirkekaffe

Den 28. august
indførte vi kirkekaffe hver søndag
efter højmessen.
Til vores glæde ser vi, at det er et
tiltag som flere og flere kirkegængere benytter sig af, både de der
kommer søndag efter søndag og
de der kommer i forbindelse med
dåb mm. På den måde ønsker vi, at
være med til at styrke det sociale
liv i menigheden, så vi får et bedre
kendskab til hinanden, om hvad der
rører sig, dels i vores kirke og dels
hos den enkelte. Min fornemmelse
er, at der har været mange samtaler
om løst og fast. Det er blevet et
sted, hvor vi kan samles på tværs af
generationer.

Annekskirkegården

Siden sidst er der også for alvor
kommet skub i arbejdet på Annekskirkegården. Maskinerne kører
dagligt derude og hele parkeringsarealet er stort set anlagt. Vejen der
skal føres ned gennem kirkegården
er udgravet og de er i gang med

at grave ud til en sø for enden af
vejen. Det er dejligt at se hvordan
arbejdet skrider frem.

Organist fratræder

Vores organist Gulli Odsbøl har
desværre valgt at opsige sin stilling hos os pr. 30. november 2011.
Vi ønsker hende held og lykke i
hendes nye stilling og takker for
samarbejdet der har været i det
forgangne år.

Julebasar

Når dette blad bliver delt ud, har vi
afholdt Basar for første gang. Jeg
fik forleden lov til at smugkigge
i rummet med gevinster – og jeg
må sige, at jeg er overvældet! Så
mange utrolige flotte gevinster der
er indleveret – det er fantastisk!
Når jeg tænker tilbage på, hvordan
basaren er opstået – som en sten i
vandet, hvor ringene har bredt sig
igen og igen – og inden basaren
blev afholdt sad der rigtig mange
damer, som ikke på forhånd kendte
hinanden, men som arbejdede for
samme mål, nemlig at lave flotte
gevinster til Kirkens basar, hvor
overskuddet går til julehjælp i sog-
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net. Det er fantastisk og det skaber
glæde – dels for dem der har været
med til at arrangere det, dels for
dem der har lavet gevinster, dels for
dem der modtager julehjælp og os
der har stået bagerst i kulissen og
hørt om det undervejs. Jeg vil gerne
rette en kæmpestor tak til jer alle
for den indsats I har ydet – uden
jeres hjælp havde det ikke være
muligt at skabe en basar!
Tak og ære være Gud,
som har ført sit løfte ud
og til syndres salighed
sendt sin kære Søn herned.
(DDS 80 v.1)
Til sidst vil jeg ønske jer alle en
rigtig glædelig jul og et Guds velsignet nytår!

■
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Tro og etik
Af
Ole Larsen
I skrivende stund
er der endnu 2
måneder til jul,
men jeg har allerede set kunstige juletræer i Illum
i København og både set og hørt
restauranter, der udbyder julefrokoster til favorable priser.
I efteråret var der folketingsvalg,
hvis nogle skulle have glemt det
og der har, efter hvad vi kan høre,
været mange løftebrud og ligeså
mange kovendinger.
Vælgerne har talt, krydserne er sat
og så må vi jo se, hvordan det går.
Mange gange i valgkampen er
det blevet sagt, at det gælder om
at holde fokus. Hvad er det, der
præger os lige nu?
Hvad er det, der har relevans for
lige netop dit og mit liv, hvad er
det, der skaber relationer, hvad
kan opmuntre, hvad kan begejstre,
hvilke forventninger har jeg til
fremtiden?
Mange spørgsmål, som ikke umiddelbart lige kan besvares her, men
ting, vi hver især kan tænke over.
4

Nogle af os har nok følt, at det
var svært at fastholde fokus, der
var mere flimmer og forvirring end
fokus i valgkampen.
Men nu er det et overstået kapitel
og nu skal vi videre i programmet.
”Jeg glæder mig i denne tid, nu
falder julesneen hvid, så ved jeg
julen kommer”. Et kendt citat fra
”Peters jul” fra dengang der var
noget, der hed at vi lærte udenad.
Hvad var det så vi glædede os til,
mens krig og ufred plagede verden?
Ja, det var noget, man ikke rigtig
kunne forklare, men det havde i
hvert fald med advent og forventning at gøre. Da jeg gik i skole fik
vi faktisk i kristendomstimerne i
december en forklaring på hvad
”Adventus Domini” betød.
Det betyder ”Herrens komme”
– det betyder, at noget helt nyt
var kommet ind i verden, en gave
skænket til alle mennesker af Gud.
Gud gav os noget af sig selv, han
gav os sin søn, kærlighedens og
tilgivelsens gave.
I har alle sammen hørt om det
gode skib ”Jutlandia”, da der var
krig i Korea. Vi kender alle sangen,
som Kim Larsen synger.

Det var ind under jul og i grunden
ikke særlig lystigt, men assistenten
for den daværende kommandør Kai
Hammerich – Bent Boisen – fortæller, at han kom til at kende sin chef
ganske godt.
En sen aften, hvor han kom med
et par telegrammer, bad Hammerich
ham lukke døren og så sagde han:
”Nu vil vi bede om en glædens fest
for hele den lidende verden”. Der
sad de – to mænd i krigens helvede
og bad om Guds fred under alle forhold. Og han fortæller, at det er den
slags øjeblikke, man husker, når alt
andet er glemt.
Forventningens glæde er som
bekendt altid den største og hvis
det er rigtigt, så gør det ikke noget,
at vi aflyser alt det, vi har planlagt.
For det planlagte vil alligevel aldrig
blive lige så godt som forventningen op til.
Men har du tænkt over, hvad der
ville ske, hvis Jesus aflyste festen?
Så ville vi stadigvæk kunne holde
en jul, der måske var udmærket,
men for mig personligt ville der
ikke være noget håb om en fremtid.
Heldigvis så aflyser han ikke, for
han længes efter at være sammen
Tro og etik

med os, kærligheden længes altid
efter at få sine elskede børn hjem
til sig.
Derfor gælder det om i den forventningens tid, der nu kommer, at
holde fokus, minde os selv om, at vi
har noget godt i vente, hvis vi vil.
Minde hinanden om, at succes her
og nu ikke er det afgørende.
Det afgørende er den fødsel, som
vi alle venter på. Den fødsel, som
sætter himmel og jord i bevægelse.
Der viste sig tegn på stjernehimlen
og astrologer fra det fjerne østen
vidste, at noget større end dette
ville de aldrig blive vidner til. Jesus
blev født i Betlehem i Davids by og
det er det, vi nu venter på.
Først adventstiden – forventningen og så den store dag, hvor vi
fejrer, at verdens frelser har valgt os
som sine børn.
Lad os glæde os og juble over
dette.
■

tro og etik

Tanker fra en besøgsven
– Kirkens Besøgstjeneste
Af
Gudrun Dahl
Ved at glæde
andre – glæder
du også dig
selv!
Disse ord er
jo lige ud ad landevejen, men når
man går dybere med ordene, ind
i sig selv, er det straks noget der
bliver anderledes og dejligt.
Det har jeg erfaret i mit ”job”,
som besøgsven mange gange,
bare det, at se et par øjne lyse op i
et smil, når jeg kommer på besøg.
Jeg håber og tror, at det er et
frisk pust i tilværelsen for besøgsmodtageren, som det også er for
mig selv.
Jeg har været med i Kirkens
Besøgstjeneste i mange år, og jeg
er sikker på, at vi alle er med til at
gør en forskel i de mange hjem.
Det er kun fantasien, der sætter
grænser for, hvad vi kan udfylde
besøget med, som en engang
sagde til mig ”Jeg har kun en stor
billedbibel, kan vi bruge den til at
læse i”? Jeg spurgte, om det var et

ønske, at vi skulle læse i biblen?
Svaret var:” Det troede jeg, når du
kommer fra Kirkens Besøgstjeneste”, men det endte med vi sammen fremover gik på biblioteket
for at låne bøger.
Jeg bruger besøgstiden på de
ting, som besøgsmodtageren
ønsker, det kan være: en gå-/
køretur, opfriske gamle minder, se
billeder og lytte til besøgsmodtagerens forklaring, måske drikke
en kop kaffe og ikke mindst vise,
at besøget også er en oplevelse
for mig selv.
Det at lytte er en rigtig vigtig
ting og vise, at jeg har god tid,
derved opnår man tillid til hinanden og som følge deraf også at
respektere hinanden som vi er.
Besøgets varighed kan være fra
1 - 1½ time pr. uge.
Sommerens højdepunkt er
udflugten, hvor alle kører i bus,
ud i det blå (uanset man sidder i
kørestol eller er afhængig af en
rollator). Der er så bestilt kaffe og
lagkage et godt sted, hvor vi hygger os og synger sammen, inden
turen igen går mod Aars.
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Gospelkoncert i Aars Kirke
Af
Merete Mølgaard
Torsdag den 25.
august 2011 var
der arrangeret
gospelkoncert i
Aars Kirke med byens konfirmander sammen med Rune Herholdt &
The Gospelbrothers.
Konfirmanderne skulle mødes
i Aars Kirke kl. 12.30, hvor der
var arrangeret workshop indtil kl.
17.00, hvor forældre og pårørende
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skulle komme til koncert i kirken.
Jeg må indrømme, at forventningerne ikke var alt for høje inden
koncerten, for hvor godt kan man
lige lære ca. 120 konfirmander at
synge på en eftermiddag.
Konfirmanderne og The Gospelbrothers gjorde mine forventninger
fuldstændig til skamme. Det var en
helt forrygende koncert, og Rune
Herholdt havde et utroligt godt tag
på de unge mennesker. Samtlige ca.
120 konfirmander gav sig 100% og
sang som aldrig før.

På et tidspunkt i koncerten skulle
de synge Michael Jackson nummeret ”You are not alone”, samtidig med at de pegede ned på
deres pårørende. Det var en meget
rørende oplevelse.
Store roser til Aars Kirke og Rune
Herholdt & The Gospelbrothers for
et helt fantastisk tiltag. Det gjorde
stort indtryk på såvel konfirmander
som pårørende og var samtidig en
rigtig god start på konfirmantionsforberedelsen.
■
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Kampen mod sult fortsætter
Søndag den 4. marts 2012 sender Aars Sogn igen
frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe sult
ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Af Betty Busk
Sult er det mest
ekstreme udtryk
for fattigdom
og et overgreb
mod menneskers
grundlæggende ret til mad og liv.
Nogle mennesker sulter, fordi de
rammes af naturkatastrofer eller
lever på steder, der er følsomme
for den mindste variation i vejret.
Nogle sulter, fordi andre krænker
deres rettigheder og bevidst fratager

dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper
årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp
og ved at arbejde for menneskers
ret til at leve i værdighed og uden
sult på både lokalt og internationalt
plan.
Det arbejde vil Aars Sogn og flere
end 1300 andre sogne sammen med
omkring 20.000 frivillige indsamlere støtte, når de søndag d. 4. marts
2012 går på gaden for at samle ind

til Folkekirkens Nødhjælps arbejde
med at bekæmpe sult.
Meld dig allerede nu som indsamler til søndag den 4. marts hos Betty
Busk, tlf. 42 38 66 21, buskkrogh@
hotmail.com.
Ved Sogneindsamling 2011
samlede 27 frivillige i Aars Sogn
21.288 kroner ind. På landsplan
samlede 20.000 indsamlere 15 mio.
kroner ind til kampen mod sult og
katastrofer.
Håber vi ses – sammen gør vi en
forskel.
■

Julekoncert

med koret fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF
søndag den 11. december kl. 16.00 i Aars Kirke

Igen i år bliver der mulighed for at overvære koret fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF
når koret giver julekoncert i Aars Kirke. I år består koret af rekordmange sangere – 70 personer i alt.
Julekoncerten vil traditionen tro indeholde klassikere
fra både det rytmiske og klassiske julerepertoire.
Der er fri entré til koncerten.

orientering
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Babysalmesang i Aars Kirke
Af Caya og mor
Diana Agnete
Stephansen
Morgen er nær...
Op al den ting...
og I østen stiger
solen op... er et blot et lille udpluk
af de ”babysalmesange”, som min
lille 7-måneders datter, Caya, elsker
at få sunget højt. Sangene kan få
smilet frem, når hun er frisk og
glad – og de virker beroligende,
når hun brokker sig, fordi hun ikke

gider sidde i sin autostol længere,
når vi stadig mangler 15 minutters
køretur, før vi er fremme.
Jeg synes, at babysalmesang har
været en god kombination af sang,
dans, visuel stimulering i form af
en faldskærm, en farvet paraply,
kulørte silketørklæder samt tændte
stearinlys og ikke mindst socialt
samvær med andre babyer og deres
mødre. Da min mand og jeg er
tilflyttere til Aars, har det sociale
aspekt også haft en betydning for
mig.

Jeg vil derfor takke for et fantastisk indslag i Cayas uge - det
har haft stor værdi for hende, men
bestemt også for hendes mor. Det
er dejligt at kende en flok mødre i
Aars, som man kan hilse på i bybilledet og mødes med – om ikke før,
så i hvert fald, når Caya skal starte
i børnehave og skole. Jeg kan kun
stærkt anbefale andre mødre til at
deltage på det næste hold (desværre
er Caya for stor til den tid).
■

Fastelavnsgudstjeneste

for de yngste 3-6 år... men alle er velkomne
Lørdag den 18. februar 2012 kl. 10.00 i Aars Kirke

Vi mødes i kirken, hvor alle børn
meget gerne må komme udklædte.
Kirkemusen kommer også på besøg.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i kirkecentret.
På gensyn!
Sognepræst Kirsten Bøg-Jensen,
Kirkemusen og Børneklubben
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Annekskirkegården
Af
Jens Simonsen
Den 1. august
blev arbejdet
med anlæggelse
af annekskirkegården sat i gang igen efter at have
været standset siden den 20. april.
Standsningen har bevirket, at
arbejdet er 3 måneder forsinket og
forventes nu først at være afsluttet i
forsommeren 2012.
Der arbejdes for tiden intens på at
få de sidste forhindringer ryddet af

orientering

vejen, hvilket vi håber, vil lykkes,
så vi til foråret når vejret tillader
det, kan færdiggøre den sydlige
halvdel, hvor blandt andet skovkirkegården skal anlægges.
Efter genoptagelsen skrider arbejdet nu godt frem med etablering
af P. pladser og kloakering samt
hovedvej ned igennem kirkegården.
Om kort tid sættes arbejdet med
udgravning af søen og arbejdet
med servicevejen langs diget i øst i
gang. Hvis vejret arter sig, vil parkeringspladsen og hovedvejen blive
asfalteret her i uge 43. Herefter kan

man begynde at danne sig et billede
af, hvordan hele anlægget kommer
til at tage sig ud.
Tilladelsen til udformningen og
opførsel af servicebygningen er
på plads, herefter venter projektering og licitation. Det forventes at
der kan afholdes licitation sidst i
november.
Der arbejdes i Kirkegårdsudvalget
meget på sagen og forventningerne
er, at der kan støbes grund og gøres
klar til at opføre bygningen straks i
det nye år.
■
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Spændende fyraftenskoncert
Af
Jens Simonsen
Ved fyraftenskoncerten torsdag
den 20. oktober
var alle kirkens
instrumenter i brug samtidig.
Samtlige organister ved Aars
Kirke i perioden 1966 – 2011, Anne
Marie Hyldgård og Gullli Odsbøl
legede med kirkens klaver og orgel
samtidig.

4 hænder og 4 ben dansede samtidig hen over instrumenterne og gav
derved tilhørerne en oplevelse af de
helt store.
Programmet var fint - spændende
fra Dvorak: Slavisk dans nr.5 (4hændigt klaver) til Tschaikowskys:
Blomstervalsen fra Nøddeknækkeren.(4hænder og 4 ben på orgel)
Hertil skulle der koncentration for
at holde takt og tone.
■

Minikonfirmandundervisning
Af
Marianne Klausen
Minikonfirmandundervisning for
Aars Skole i foråret 2012 starter
i uge 2. Foldere med tilmeldingsblanketter sendes ud til 4. klasserne
i november 2011. Mere information
hos sognemedhjælper Marianne
Klausen, sognemedhjaelper@aarskirke.dk
■
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Hvorfor være minikonfirmand?
•F
 ordi vi ser dvd om Sigurd og
Snapper der fortæller historier fra
bibelen.
• Fordi vi hører om Jesus.
• Fordi det er hyggeligt.
• Fordi vi synger.
• Fordi vi får en forfriskning.
• Fordi vi lærer trosbekendelsen.
• Fordi vi ser kirkecentret og kirken.
• Fordi vi lærer om det at være kristen.
• Fordi det er sjovt.
• Fordi vi samarbejder.

•F
 ordi vi lærer om kristendommen på
en anden måde.
• Fordi vi skal gætte ”tænketing”
• Fordi vi hører om Gud.
• Fordi vi lytter til historier.
• Fordi vi lærer nye sange.
• Fordi vi lærer om bibelen.
• Fordi vi hører om Helligånden.
• Fordi vi lærer Fadervor.
Skrevet af
efterårets minikonfirmander
4. a., Østermarksskolen 2011

orientering

Et kig ind til julebasaren 2011
Af Hardi
Kristensen
Julebasaren i
Kirkecentret
19. november
2011 blev et
tilløbstykke.
Allerede ved åbningen kl. 10.00 var
der stor trængsel ved boderne og
tombolaen. Den store indsats der
var lagt i arbejderne med ”produk-

orientering

terne og gevinsterne” blev belønnet
med anerkendende blikke og stor
købelyst.
Efter en vellykket debut er Aars
Kirkes aktivitetsudvalg meget tilfredse med julebasaren. Ved dagens
slutning kunne julebasarens ledelse
konstatere at en stor del af ”produktionen” var solgt og der ville blive
en god gave til Aars Kirkes julehjælp i 2011.
■
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Kort nyt fra Aars Kirkegård

Ændring i fakturering af løbende aftaler på vedligeholdelse etc.
Af Michael
Smidemann
Fra 1. januar 2012
vil alle former for
løbende aftaler
blive opkrævet
forud. Grunden til omlægningen
er, at vi desværre oplever, at der er

stigning i manglende betalinger,
eller at gravstedsindehaveren kan
være gået bort og derved ikke kan
betale for ydelsen. Det betyder, at
gravstedsejer med løbende aftaler
modtager en faktura i slutningen af
november 2011 for indeværende år
og allerede i marts 2012 vil modtage en faktura for ydelserne i 2012.

Vi håber, at alle vores gravstedsindehavere vil have forståelse for
vores omlægning. Har man spørgsmål vedrørende ens løbende aftaler,
er man meget velkommen til at
kontakte kirkegårdskontoret for
yderligere information. 
■

Anlægsarbejde på afdelingerne H og J
er nu afsluttet
Det tidligere omtalte renoveringsarbejde på afd. H og J er nu afsluttet.
Der er plantet nye gravstedshække
ud mod skråningerne. De nye planter på skråningerne er valgt ud fra
kriteriet om de ikke skulle nå samme højde, som den gamle og derved
give mere luft til hækkene, samt
et bedre kig ud over afdelingerne.
Efter plantningen er der påfyldt flis,
for at mindske ukrudtstrykket og
derved lette renholdelsen. Trappegelænderet er monteret, så man igen
kan færdes sikkert på trapperne. ■
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Nye ansigter på Aars Kirkegård
Anders Nielsen startede i juni
som praktikant på kirkegården, og
oprindeligt var planen, at Anders i
september skulle tilbage til Næsbyhus Produktionsskole. Men der

Grandækning
Kirkegårdspersonalet er startet
med grandækning i uge 42, og
vi er i år startet med afdelinger
H og J. Det er endnu ikke for
sent at bestille grandækning,
men er afdelingen allerede
grandækket, vil ens gravsted
først blive grandækket, når de
faste grandækningsaftaler på de
andre afdelinger er nået.

orientering

var en mulighed for at fortsætte
som EGU-elev hos Aars Kirkegård,
hvilket begge parter gerne ville.
EGU-uddannelsen varer 2 år, hvor
Anders bliver tilknyttet som elev på
kirkegården og gennemgår nogle
af de AMU-kurser på Sandmosen, som henvender sig til kirkegårdsmedarbejdere.
I august kunne vi byde Jørn
Støvring Jensen velkommen tilbage
på Aars Kirkegård. Jørn tiltrådte
den ledige gartnerstilling. Jørn har
en rigtig god erfaring på området,
da han tidligere har været gartnermedhjælper på Aars Kirkegård og

senere graver ved Ravnkilde Kirke.
Jørn vil bl.a. få ansvaret for kirkegårdens grønne områder og stå for
vedligeholdelsen af kirkegårdens
maskinpark.
■

Konfirmationsdatoer
i 2013

Konfirmander fra Østermarksskolen konfirmeres
lørdag den 20. april 2013 i Aars Kirke
kl. 9.00, kl. 10.30 og kl. 12.00
Konfirmander fra Aars Skole konfirmeres
St. Bededag fredag den 26. april 2013 i Aars Kirke
kl. 9.00 og kl. 11.00
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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 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.

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 Linea Kiel, Engvangen 8, 9620 Aalestrup, tlf. 53 62 36 54, 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 Plejehjemsdecember 2011 - januar, februar og marts 2012
3. december
4. december
11. december
18. december

Dåbsgudstjeneste
2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Julens læsninger – brassband medvirker
Børnegudstjeneste

24. december

Juleaften

25. december
26. december
28. december
31. december
1. januar
7. januar
8. januar
9. januar
13. januar
15. januar
22. januar
29. januar
4. februar
5. februar
12. februar
18. februar
19. februar
26. februar
3. marts
4. marts
6. marts
11. marts
18. marts
21. marts
25. marts
28. marts
1. april
5. april
6. april
7. april
8. april
9. april
10. april

Juledag
2. juledag
Gudstjeneste for boformer
Nytårsaftensdag
Nytårsdag
Dåbsgudstjeneste
1. søndag efter Helligtrekonger – Nytårsparade
Bedeuge
Bedeuge
2. søndag efter Helligtrekonger
3. søndag efter Helligtrekonger
Sidste søndag efter Helligtrekonger
Dåbsgudstjeneste
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavnsgudstjeneste
Fastelavnssøndag
1. søndag i fasten
Dåbsgudstjeneste
2. søndag i fasten – sogneindsamling
Missionsuge
3. søndag i fasten
4. søndag i fasten – Midfaste
Børne-/familiegudstjeneste
Mariæ Bebudelse
Afslutning med minikonfirmander
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Dåbsgudstjeneste
Påskedag
2. påskedag
Påskegudstjenste for pensionister

10.00
10.00
10.00

OL
OL
KB-J

10.00

KB-J

12.00
13.30
15.00
16.30
10.00
9.00
14.00
16.00
16.00
10.00
10.00
19.30
19.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.00
19.30
10.00
10.00
18.00
10.00
18.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
14.30

NL
KB-J
KB-J
OL
OL
NL
KB-J
OL
OL
KB-J
KB-J
OL
OL
NL
KB-J
OL
KB-J
NL
OL
KB-J
KB-J
OL
OL
KB-J
OL
KB-J
NL
KB-J
NL
KB-J
KB-J
NL
NL
OL
OL
OL

gudstjenester
december 2011 - januar,
februar og marts 2012
solVang
onsdage kl. 14.30
14. december
23. december
Lillejuleaften
Fredag kl. 15.30
11. januar
25. januar
8. februar
22. februar
7. marts
21. marts

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

ØSterMArKen
onsdage kl. 14.30
7. december
23. december
Lillejuleaften
Fredag kl. 14.30
4. januar
18. januar
1. februar
15. februar
29. februar
14. marts
28. marts

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

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

