KIRKEBLADET
Aarestrup og Haverslev sogne

DECEMBER 2019 - JANUAR 2020

1

VEJVISER OG INFORMATION
PRÆST OG KORDEGN
Sognepræst i
Aarestrup og Haverslev:
Anna Margrethe Dith Dige Saxild,
Haverslevvej 111, 9520 Skørping,
tlf. 98 37 50 41, mail: amsa@km.dk

Præstesekretær:
Helena Margaretha
Marianna Schmidt,
tlf. 24 84 55 82,
mail: hmms@km.dk

ANSATTE VED KIRKERNE
Graver ved Haverslev Kirke:
Graver ved Aarestrup Kirke:
Organist ved begge kirker:
Kirkesanger ved Haverslev Kirke:
Kirkesanger ved Aarestrup Kirke:
Gravermedhjælper ved begge kirker:

Anne-Dorte Simoni, tlf. 20 24 09 87, mail: graver@haverslev-sogn.dk
Dorete Husum, tlf. 91 52 18 15, mail: aarestrup-graver@hotmail.com
Anette Kjær, tlf. 29 92 71 22, mail: anettekjaer2@live.dk
Esben Nielsen, tlf. 29 16 40 34, mail: smorup@mail.dk
Jørn Krogholm Pedersen (se Haverslev MR)
Karen Borup Thomsen, Byrstedhedevej 13, 9240 Nibe,
tlf. 71 78 99 39, mail: karenborupth@gmail.com

MENIGHEDSRÅDENE
Haverslev menighedsråd:

Aarestrup menighedsråd:

Formand: Dorthe Møllebjerg,
tlf. 61 69 41 78, mail: formand@haverslev-sogn.dk
Næstformand og kasserer: Jørn Krogholm
Pedersen, tlf. 98 37 52 93, mail: j@krogholm.com
Medarbejdernes kontaktperson: Anna Sofie Boelt,
tlf. 30 11 79 26, mail: schrb@sbrandi.dk
Kirkeværge: Karsten Svenstrup,
tlf. 98 65 40 01, mail: karsten_svenstrup@hotmail.com
Sekretær: Hanne Svenstrup,
tlf. 23 92 75 03, mail: svenstrup@haverslevnet.dk

Formand: Aage Haarup-Jensen, Præstevej 42, 9520
Skørping, tlf. 98 37 52 74, mail: haarup-j@mail.dk

www.sogn.dk/haverslev-rebild

www.sogn.dk/aarestrup

Næstformand og kirkeværge: Karin Kjemtrup,
Torstedlundvej 1, 9520 Skørping, tlf. 98 84 12 83,
mail: karinkjemtrup@gmail.com
Formand for præstegårdsudvalget: Jørn Martin Qvist,
Haverslevvej 65, 9520 Skørping.
Kasserer: Niels Thomsen, Hyldgaarsdtoften 5,
9520 Skørping, tlf. 98 37 52 82, mail: nith@privat.dk
Medarbejdernes kontaktperson: Helle Møller Jensen,
Stubberupvej 48, 9520 Skørping

KIRKEBLADSREDAKTION
Redaktør: Heidi Bunk Sørensen.
Deadline næste kirkeblad: 6. januar 2020, udkommer omkring 1. februar 2020.
Forsidefoto: Aarestrup kirke. Fotograf: Dorete Husum, graver ved Aarestrup kirke.
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Hvad laver en præstesekretær?
Siden 1. april 2019 har Helena Schmidt været tilknyttet Aarestrup-Haverslev Pastorat som præstesekretær eller kordegn,
som det også kaldes.
Hendes opgaver er at lave registreringsopgaver for sognene om fødsler, dødsfald, kirkelige handlinger samt at lave
navneændringer. Det er også præstesekretæren, der udskriver
nye attester og kan svare på spørgsmål, der handler om registrering og verificering.
En anden opgave er statistik og indberetninger til Stiftet, dette
arbejdes gøres i fællesskab med sognepræsten.
Helena Schmidt er til daglig organist og præstesekretær i
Durup-Kgs. Tisted-Binderup sogne og står også for babysalmesang, som børn fra Aarestrup og Haverslev også er
meget velkomne til at deltage i.

Ved livets store begivenheder – hvad gør man?
Ved fødsel
Det er normalt jordemoderen, der anmelder
et barns fødsel. Hvis ikke der har medvirket
en jordemoder, skal forældrene sørge for anmeldelsen, som skal være præstesekretæren
i hænde senest 14 dage efter fødslen. Ugifte
forældre skal registrere faderskabet - også
inden 14 dage - ved at indberette omsorgsog ansvarserklæring via www.borger.dk

Begravelse/bisættelse
Et dødsfald skal anmeldes til begravelsesmyndigheden (bopælssognet) senest to
hverdage efter dødsfaldet. Det gøres ved at
udfylde en dødsanmeldelse. Lægen skriver
en dødsattest.
Ved anmeldelsen aftales begravelsessted,
dato og klokkeslæt samt om en præst skal
medvirke ved begravelsen/bisættelsen.
Mange vælger at få hjælp af en bedemand
ved anmeldelsen af et dødsfald.

Dåb og navngivning
Et barn skal navngives, inden det fylder 6
måneder. Skal barnet navngives ved dåb,
træffes der aftale om tidspunkt og kirke
med sognepræsten. Skal barnet ikke døbes,
navngives det via www.borger.dk
Begge forældre skal signere anmeldelsen.

Navneændringer
Navneændringer søges på www.borger.dk
og behandles af præstesekretæren.
Spørgsmål til navneændringer rettes til præstesekretæren.
Attester
Attester udskrives altid ved dåb og vielse og
kan ellers rekvireres via www.borger.dk
Har man ikke noget NemID eller adgang
til at fremsende en digital anmodning, kan
man henvende sig til præstesekretæren på
hmms@km.dk Dette gælder også, hvis en
attest er blevet væk og man skal have en ny.

Bryllup
Bryllupskirke og -dato aftales med sognepræsten. Brudeparret skal derefter rekvirere og udfylde en prøvelsesattest via www.borger.dk
Prøvelsesattesten, som på bryllupsdagen
højst må være fire måneder gammel, sendes
eller afleveres til præsten i forbindelse med
den samtale, der går forud for brylluppet.
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SOGNEPRÆSTEN HAR ORDET

KIRKENS UNDERVISNING

Godt nytår!

Konfirmander

1. søndag i advent er kirkens nytår, vi tyvstarter omkring en måned før kalenderårets
nytår! Kirkens cyklus begynder med adventstiden og dens forventninger til fejringen af Ham, som skal komme, når det bliver
jul. Der skal forberedelse og besindelse til
og det er det, adventstiden skal bruges til.
Men i mange hjem bliver advent også en
tid, hvor travlheden har let ved at tage overhånd, fordi der skal pyntes, købes gaver, arrangeres, hygges og ædes. For i advent og
jul skal vi være særligt barmhjertige, gode
og givende.
Men advent handler om meget mere end
det. Vi må ikke reducere kristendommens
fortælling til bare at være søde udsagn om,
at vi skal være gode ved hinanden og op-

føre os ordentligt. Hvis vi ikke forstår os selv
ind i Guds sammenhæng gennem Bibelens
fortællinger, så bliver Gud uendelig ligegyldig eller måske endda en nar - eller også
bliver han reduceret til moral om, hvad vi
må og ikke må.
For vi er både en del af Guds store fortælling,
og vi er en del af et folk, en kultur, en moderne verden, der er med til at forme, hvem
vi er. Vi har lige så mange spørgsmål til Gud,
som de havde dengang - ja, i virkeligheden
har vi mange flere spørgsmål i dag, fordi
verden er blevet langt mere kompleks. Derfor er advent også en forberedelsestid for
os på, hvad Gud vil med os, og hvad dét
betyder for vore liv.
Et nyt år venter, og vi venter med forventning på julen, påsken og alt det, som det
nye år vil bringe.
Godt nytår!
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Begge konfirmandhold er godt i gang. Det er to dejlige hold med engagerede og nysgerrige
konfirmander.
Vi er begyndt med kernestoffet om skabelse, syndefald og frelse. Vi har talt om Bibel, salmebog, trosbekendelsen og kristne symboler. Vi har arbejdet med døden både i en kristen sammenhæng og i andre religioner og kulturer.
Hver gang øver vi på salmer, Trosbekendelsen, Fadervor og hører en af Jesu’ lignelser.
De unge mennesker går i kirke – og jeg håber menigheden vil hjælpe dem tilrette, så de føler
sig hjemme i gudstjenestens sammenhæng.

MINI

KONFIRMANDER

Først i det nye år begynder minikonfirmandundervisningen i både Haverslev og Aarestrup. Vi skal lege, bygge,
synge, høre historier, spise og meget, meget mere. Så
hvis du går i 3. klasse, så har du allerede fået et brev
gennem skolen, og kan tilmelde dig undervisningen.

Aarestrup – mandage kl. 13.15-14.45
på friskolen – første gang mandag d. 6. januar.
Haverslev – tirsdage kl. 14.20-15.50
i Sognets hus – første gang tirsdag d. 7. januar.
Hvis der er spørgsmål kan du kontakte underviser:
Heidi Bunk Sørensen, tlf. 61 54 84 30 eller
mail: heidibunksorensen@me.com
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MUSIK I KIRKERNE
Aarestrup-Haverslev Pigekor
synger julen ind
Aarestrup kirke
Torsdag d. 12. december kl. 17.00-17.30

Kyndelmissegudstjeneste
Aarestrup kirke
Søndag d. 2. februar kl. 19.30
Aarestrup-Haverslev kirkekor medvirker.

Ind imellem korsang og fortælling får alle lejlighed til at synge med på aftenens fællessange.
Herefter er menighedsrådet vært ved et let aftensmåltid i Aarestrup Forsamlingshus.

Byen synger morgensang
Aarestrup kirke
Fredag d. 27. marts kl. 8.30-9.00
Elever og lærere fra Gregers Krabbe Friskolen medvirker.

Nytårskoncert
Haverslev kirke
Onsdag d. 15. januar kl. 19.30
En festlig og musikalsk sprudlende nytårskoncert
med det aarhusianske, internationalt prisvindende
barbershop-kor, BarbAros under ledelse af Jonas
Rasmussen.
BarbAros har i oktober 2019 vundet førsteprisen ved
den europæiske korkonkurrencen “Let The Peoples Sing” i Barcelona og vandt desuden det
prestigefyldte trofæ, The Silver Rose Bowl. BarbAros består af 35 mandlige korsangere i
alderen 16-30 år fra det aarhusianske kormiljø, men ved koncerten i Haverslev deltager kun
halvdelen af koret, da kirken er for lille til en koncert med fuldt kor.
Interessen for barbershop er stor, men koret optager kun de bedste sangere fra Aarhus’ kor,
for at kunne sikre koncerter i høj klasse. Barbershop er en hidtil relativt ukendt genre i Danmark, og BarbAros er Aarhus’ første kor af slagsen. Ofte hører man barbershop i kvartetter,
men ved at udvide til et helt kor med flere på hver stemme, kan man skabe en fantastisk lyd,
som er helt særlig for barbershop. Alt synges udenad, og mange af numrene indeholder
enkel, men effektiv koreografi, som gør at korets koncerter ikke bare bliver en oplevelse for
ørene, men også for øjnene. Repertoiret spænder vidt fra gamle kærlighedssange, over
kendte danske schlagere til up-tempo hits, så her er altid noget for enhver smag.
Efter koncerten serveres der kransekage og vin i Sognets Hus.
BILLETSALG: Mandag d. 9. december kl. 16.30-17.30 i Sognets Hus i Haverslev. Pris: 50 kr.
De resterende billetter vil fra d. 10. december kl. 10.00 kunne købes på
www.himmerlandsbilletten.dk

6

Efter morgensangen er der morgenkaffe i Aarestrup Forsamlingshus.

Mariæ Bebudelse
Haverslev kirke
Søndag d. 29. marts
Sanger Morten Porsborg Rasmussen
medvirker.

Syng foråret ind med Pigekoret
Haverslev kirke
Torsdag d. 2. april kl. 17.00-17.30
Aarestrup-Haverslev Pigekor synger påsken ind. Ind imellem korsang og fortælling
får alle lejlighed til at synge med på aftenens fællessange.
Herefter er menighedsrådet vært ved et let aftensmåltid i Sognets Hus.

Langfredag
Aarestrup kirke
Fredag d. 10. april kl. 19.30
Kimbrerkvatetten, der består af 4 musikere fra
Aalborg Symfoniorkester, medvirker.
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MIDTHIMMERLANDS KIRKEHØJSKOLE

KIRKERNES KOR

MIDTHIMMERLANDS KIRKEHØJSKOLE I 2019

Aarestrup-Haverslev Kirkekor

6 højskoleformiddage med foredrag, fællessang og fuldt hus.

øver i Sognets Hus hver mandag kl. 19.00-21.00.

3 gange i foråret og 3 gange i efteråret har godt 100 mennesker været samlet til højskoleformiddag i Midthimmerlands kirkehøjskole, på skift i Aarestrup og Haverslev.
En række inspirerende foredragsholdere har på bedste vis formidlet deres viden og givet
nyt indblik i en lang række livoplysende emner.

Aarestrup-Haverslev kirkers pigekor

En stor tak til alle, der har været med til, at vi også i denne sæson har kunnet holde højskoleformiddage med fællessang, foredrag, samtaler og samvær i bedste højskoleånd!
Kirkehøjskolen holder nu pause indtil februar.

MIDTHIMMERLANDS KIRKEHØJSKOLE I 2020
Alt udsolgt i 2020.
Der har igen i år været en overvældende interesse for at deltage i den nye sæson i Kirkehøjskolen. Kun 5 minutter efter at billetsalget åbnede, var alle billetter solgt. Vi ville gerne
have haft plads til alle de mange, der har vist interesse for kirkehøjskolen, men lokaleforholdene nødvendiggør desværre, at vi må begrænse antallet til 102 deltagere.

øver i Sognets Hus hver torsdag kl. 16.00-17.00.

Koret er for piger i 3.-7. kl. fra både Aarestrup og Haverslev.

Nye sangere er meget velkomne i begge kor, der kræves ikke andre forkundskaber, end
at man kan synge rent.
Tilmelding og flere oplysninger om begge kor hos:
organist Anette Kjær, tlf. 29 92 71 22 / anettekjaer2@live.dk

SIDEN SIDST
Alle Helgens gudstjenesten
i Haverslev kirke
søndag d. 3. november

Tilmelding til ventelisten ”Billet søges”
Kontakt Anette Kjær, Tlf. 29 92 71 22 /
anettekjaer2@live.dk

Volkalgruppen Oktogon
medvirkede.

PROGRAM 2020
Tema: HVOR GÅR GRÆNSEN?
12. feb:

Anders Albrechtslund: ”Overvågning”.

11. marts:

David Bugge: ”Forløsning under narkose
– Karen Blixens tvetydige forhold til kristendommen”.

15. april:

Henrik Bækgaard: ”Den store og den vægtige
- Grundtvig og Kierkegaard med krydsede klinger”.

16. sept.:

Johs. Nørregaard Frandsen: ”Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning”.

21. okt.:

Anne Haubek: ”Postkommunisterne og EU”.

18. nov.

Elsemarie Dam-Jensen: ”Det var en sommermorgen – Sangen i Sønderjylland”
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Midthimmerlands
Kirkehøjskole i
Aarestrup
forsamlingshus
Foto: Anne K. Møller
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AKTIVITETER

KIRKE

Advents- og juletiden i kirkerne

Kirkekalenderen – omtaler af gudstjenester

KALENDER

Gudstjenester
på Haversdal

(Se flere arrangementer på siden
”Musik i kirkerne”)

HAVERSLEV
BIBELKREDS

Aarestrup Kirke
Lørdag d. 30. november kl. 8.00

Torsdag d. 9. januar kl. 14.30
Torsdag d. 6. februar kl. 14.30

Kort adventsgudstjeneste som optakt til
Gregers Krabbes jule-klippe-dag.

Haverslev Kirke
Tirsdag d. 10. december kl. 14.00

PROGRAM
Torsdag d. 28. november kl. 18.00:
Julefrokost + bibeltime hos
Britta og Karsten Svenstrup,
Vinkelvej 7, Haverslev.
Tilmeldingsfristen er udløbet.

Advents-julegudstjeneste med Pensionistforeningen og Haversdal.
Bagefter er der kaffe i Sognets Hus.

Torsdag d. 9. januar kl. 19.30:
Evangelisk alliances bedemøde
i Sognets Hus.

Spejderne kommer på besøg for at høre
om advent og jul inden de skal på kirkestjerneløb.

Haverslev Kirke
Onsdag d. 11. december kl. 17.00-19.00

Torsdag d. 23. januar kl. 19.30:
Bibeltime hos Hanne og
Carl Erik Svenstrup,
Vestbygade 39, Haverslev

Haverslev Kirke
Torsdag d. 12. december kl. 10.00

De 9 læsninger

1. dec. kl. 19.30 i Aarestrup Kirke
Det er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni læsninger fortælles om Guds historie
med mennesker. Fra skabelse og syndefald
gennem profeternes håbsfortællinger til
inkarnationen i Jesus Kristus og bekendelsen
af troen på ham.
Traditionen stammer fra England, hvor man
holder ni læsninger juleaften. I Danmark
holdes det mange steder i adventstiden.

Advents-julegudstjeneste for Tuen.

Aarestrup-Haverslev kirkekor medvirker.

Haverslev Kirke
Torsdag d. 12. december kl. 20.00

Efterfølgende er der aftenkaffe og fællessang i Aarestrup Forsamlingshus.

Advents-julegudstjeneste for HCI.

Haverslev Kirke
Torsdag d. 19. december kl. 16.30

Grupperådsformand

(forældrerepræsentant)
Lene Knudsen,
Smorupvej 38,
9610 Nørager,
tlf. 23 42 35 67
gruppeformand@
hame-gruppen.dk

Julegudstjeneste for Bækkebo.

Haverslev Kirke
Fredag d. 20. december kl. 8.30

Gruppeleder

Lasse Svenstrup,
Smorupvej 38
9610 Nørager,
tlf. 29 26 16 10
gruppeleder@
hame-gruppen.dk

Julegudstjeneste for Haverslev Skole.

Aarestrup Kirke
Fredag d. 20. december kl. 10.00

Julegudstjeneste for Gregers Krabbe Friskole.
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Kyndelmisse

2. februar kl. 19.30 i Aarestrup Kirke
Midt i den mørke tid holder vi en temagudstjeneste om lyset. Længslen efter lyset og
det levende lys vil være omdrejningspunktet
i gudstjenesten. Kyndelmisse betyder lysmesse og markerer, at vi er halvvejs gennem
vinterhalvåret. I folkemunde kaldtes dagen
førhen Kjørmes Knud.
Aarestrup-Haverslev kirkekor medvirker.
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GUDSTJENESTELISTE
AARESTRUP
KIRKE

HAVERSLEV
KIRKE

NOVEMBER
24. nov. Sidste s. i kirkeåret

Verdensdommen

DECEMBER

9.00 KB

19.30 - AMS

1. dec. 1. s. i advent

Et nådeår fra Herren

8. dec. 2. s. i advent

Ti brudepiger		

Ni læsninger + kor

15. dec. 3. s. i advent

Zakarias’ profeti

22. dec. 4. s. i advent

Johannes og Jesus		

24. dec. Juleaften

Jesu fødsel

25. dec. Juledag

Jesu fødsel		

26. dec. 2. Juledag

Fred og sværd

29. dec. Julesøndag

Barnemordet		

10.30 AMS

10.30 AMS
16.00 AMS

9.00 KB
14.30 AMS
10.30 AMS

10.30 AMS
9.00 KB

JANUAR
1. jan.

Nytårsdag

Fadervor

5. jan.

Hellig 3 konger

Hellig 3 konger		

10.30 KB

12. jan.

1. s. e. Hellig 3 Kong.

”Lad de små børn…”		

9.00 AMS

19. jan.

2. s. e. Hellig 3 Kong.

Kvinden ved Sykar
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26. jan. 3. s. e. Hellig 3 Kong.

19.30 AMS

Tro som et sennepsfrø		

FEBRUAR
2. feb.

Sidste s. e. Hellig 3 Kong.

9. feb. Septuagesima
16. feb.

Seksagesima

23. feb.

Fastelavn

10.30 AMS

Menneskesønnens helliggørelse

19.30 - AMS

Kyndelmisse + kor

De betroede talenter		
Guds rige		
14.30 - AMS
Den blinde helbredes

Familiegudstjeneste

AMS: Anna Margrethe Saxild - KB: Kenneth Berg
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10.30 AMS

9.00 KB
10.30 AMS

