Ny præst i Aars.
2020 er jubilæumsår for Aars by. I silhuetten i logoet for jubilæet rager
kirken op som en markant og naturlig del af bybilledet. Og kirken er på mange
måder med i byen liv. Den spiller en rolle for de fleste mennesker i livets store
overgange – dåb – konfirmation – vielse – bisættelse/begravelse. Årets gang
er præget af de kirkelige højtider, særligt jul, påske og pinse. Luciavandringer
og Helligtrekongervandringer bringer kirken ud i byen.
Mit navn er Jens Jacob Kaufmann Jensen, og kaldes Jens Jacob. Som ny
præst glæder jeg mig til at være en del af det blomstrende kirkeliv i Aars. Jeg
ser frem til samarbejdet med mine to præstekolleger menighedsrådet og de
øvrige medarbejdere ved Aars kirke. Jeg glæder mig til ’det daglige’ arbejde i
sognet og til at møde Aars-boerne i byen eller i forbindelse med en
gudstjeneste eller en kirkelig handling eller en fortrolig snak.
Min kone Anette og jeg flyttede som pensionister til Aars september 2018. Vi er blevet taget særdeles
godt imod, og falder godt til. Vi kom fra Gandrup (Vendsyssel), hvor jeg var præst i Øster Hassing-Gåser
sogn næsten 42 år. En periode (2002-15) har jeg også været provst, først i Sæby siden i Frederikshavn
provsti.
Men det er for mit vedkommende for tidligt at gå på pension. Lysten og overskuddet til at være præst er
der stadig. Og det er ideelt at kunne virke i det, der nu er min hjemby. Aars har altid for mig stået som en
god og venlig og driftig by, siden jeg som ung gik på Vesthimmerlands Gymnasium og gik til Kimbrerfest i
anlægget.
Der sker meget i Aars – også i kirken. Og jeg vil gerne byde ind med, hvad jeg kan.
Her i vinteren 2019-20 står jeg for et forløb kaldet ’Bibelhalvmaraton’, hvor vi læser os igennem Bibelen.
I efteråret har vi læst Det Gamle Testamente i uddrag. Mandag den 6. januar 2020 kl. 17.00 begynder vi på
læsning af Det Nye Testamente. Nye læsere er hjerteligt velkomne til at ’hoppe på’. Det er en god chance til
at få læst sit NT!
Jeg planlægger også at etablere en sorggruppe, for på den måde at tilbyde mennesker i sorg et sted at
mødes og tale om det, som er svært.
Men først og fremmest ser jeg frem til at blive brugt som præst.
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