KIRKEBLADET
Aarestrup og Haverslev sogne

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Sandheds Gud! lad dit hellige ord
oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, nytår,
og velkommen her!

NOVEMBER 2020 - FEBRUAR 20211

VEJVISER
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
Mandag er fast fridag

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

Information om hvordan man gør!

ANSATTE VED KIRKERNE

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

Graver ved Haverslev Kirke:

Anne-Dorte Simoni, tlf. 20 24 09 87, mail: graver@haverslev-sogn.dk

Graver ved Aarestrup Kirke:

Dorete Husum, tlf. 91 52 18 15, mail: aarestrup-graver@hotmail.com

Organist ved begge kirker:

Anette Kjær, tlf. 29 92 71 22, mail: anettekjaer2@live.dk

Kirkesanger ved Haverslev Kirke:

Esben Nielsen, tlf. 29 16 40 34, mail: smorup@mail.dk

Kirkesanger ved Aarestrup Kirke:

Jørn Krogholm Pedersen (se Haverslev MR)

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.

KIRKEBLADSREDAKTION
Kirkebladsudvalg: Anette Kjær, Heidi Bunk Sørensen og Anna Margrethe Saxild - Redaktør: Heidi Bunk Sørensen
Forsidefoto: Syvarmet lysestage fra Haverslev kirke - Fotograf: Bente Dalsgaard
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Gravermedhjælper ved begge kirker: Karen Borup Thomsen, Byrstedhedevej 13, 9240 Nibe,
tlf. 71 78 99 39, mail: karenborupth@gmail.com

MENIGHEDSRÅDENE
Bemærk: 29.11 tiltræder det nye menighedsråd. Se oplysninger på hjemmesiderne og i næste kirkeblad.

Haverslev menighedsråd:

Aarestrup menighedsråd:

Formand: Dorthe Møllebjerg,
tlf. 61 69 41 78, mail: formand@haverslev-sogn.dk

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

Næstformand og kasserer: Jørn Krogholm
Pedersen, tlf. 98 37 52 93,
mail: j@krogholm.com

Næstformand og kirkeværge: Karin Kjemtrup,
Torstedlundvej 1, 9520 Skørping, tlf. 98 84 12 83,
mail: karinkjemtrup@gmail.com

Medarbejdernes kontaktperson: Anna Sofie Boelt,
tlf. 30 11 79 26, mail: schrb@sbrandi.dk

Formand for præstegårdsudvalget: Jørn Martin
Qvist, Haverslevvej 65, 9520 Skørping.

Kirkeværge: Karsten Svenstrup,
tlf. 98 65 40 01, mail: karsten_svenstrup@hotmail.com

Kasserer: Niels Thomsen, Hyldgaarsdtoften 5,
9520 Skørping, tlf. 98 37 52 82, mail: nith@privat.dk

Sekretær: Hanne Svenstrup,
tlf. 23 92 75 03, mail: svenstrup@haverslevnet.dk

Medarbejdernes kontaktperson: Helle Møller Jensen,
Stubberupvej 48, 9520 Skørping

www.sogn.dk/haverslev-rebild

www.sogn.dk/aarestrup
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SOGNEPRÆSTEN HAR ORDET
At gå med håb i en krisetid!
Ordet krise stammer fra græsk og betyder
afgørelse eller dom. I en krise er tingene
helt eller delvist ude af kontrol, man har
oftest ikke den store indflydelse på, hvad
der sker og er på den måde afhængig af
en dom udefra. Sådan er den tid, vi lever
i lige nu. Vi ved ikke, hvad der sker i morgen, om 14 dage eller til foråret. Vi er både
som samfund og enkeltindivider i krise, en
venteposition med længsel efter afgørende
nyt, der kan bringe livet videre.

ren selv går foran dig, han vil være med
dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke
svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke
skræmme” (5. Mos. 31,8).
Gud er også hos os, når vi er krøllede sammen i bekymringer, ensomhed, angst eller
frustrationer over manglende kontrol. Det
må vi håbe og tro på i kærlighedens navn,
hvis vi skal holde ud at være i den foranderlige virkelighed, der præger alting lige nu.
Når Jesus taler om håbet, handler det om
Gudsriget. Det rige, som er begyndt, men
som ikke er fuldendt. Håbet om Gudsriget
indebærer en udfordring til at engagere
sig i det daglige liv og i medmennesket.
Nok skal vi holde afstand og passe på, men
vi skal ikke isolere vores medfølelse, vi skal
finde nye måder, hvorpå vi kan have omsorg for hinanden og på den måde udfolde Guds kærlighed. Jesus kalder det også
helhjertethed. I Johannesevangeliet siger
han det sådan: ”Fred efterlader jeg jer, min
fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og
ikke være modløst!” (Johs. 4,27).

Når en krise kommer over os, bliver vi
tvunget til at bruge alle kræfter på at
komme til rette med krisen, og derfor er
håbet helt afgørende. At have håb giver
mod til at holde ud og kæmpe, for håbet
giver næring til tillid og tiltro til, at krisen
kan vende, og at lyset igen må komme til at
fylde mere end mørket.
Da Moses havde ført folket ud af Egypten
og de gik gennem ørkenen, var der også
krise. De manglede alt, men de bevarede håbet, som Moses sagde Josva: ”Her-

Håbet taler krisen midt imod, derfor skal vi
hjælpe hinanden med at holde fast i håbet
og sammen finde mod og styrke. Sådan lyder håbet ved hver eneste gudstjeneste, og
når vi er forsamlede om Guds Ord i andre
sammenhænge. Det taler til os og vil noget
med os. Det kommer vi til at høre om både
til advent, jul og faste i den kommende tid.
Vi ses i kirkerne, så vi sammen kan nære
håbet – også selvom vi er i en krisetid!

Der er valgt nye menighedsråd!
I både Haverslev og Aarestrup Sogne er der nu valgt nye menighedsråd, der de næste 4 år
skal arbejde med kirke og kirkeliv. Menighedsrådene konstituerer sig inden det nye kirkeår
der begynder 1. søndag i advent.

Haverslev:

Aarestrup:

Dorthe Møllebjerg
Anna Sofie Boelt
Jørgen Thomassen
Karsten Svenstrup
Åge Møllebjerg

Aage Haarup
Jørn Martin Qvist
Bodil Skou Iversen
Helle Møller Jensen
Dorthe Høgh Møller

Der mangler stadig to
stedfortrædere/suppleanter.

Som stedfortrædere/suppleanter er valgt:
Niels Thomsen
Tom Ussing Erichsen

Glædelig advent, jul og godt nytår!
Anna Margrethe Saxild, Sognepræst

Lysestage fra Nr. Lyngby Kirke.
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ÅRETS KONFIRMANDER

KIRKENS UNDERVISNING
Konfirmander

Konfirmation 2021
Haverslev kirke d. 25. april
Aarestrup kirke d. 2. maj

De nye konfirmandhold er nu begyndt.

Haverslev
Juni 2020

Undervisningen foregår onsdag morgen og
eftermiddag og følger naturligvis de retningslinjer, der gælder både for kirkens lokaler og
for skolen.

Konfirmation 2022

Haverslev kirke d. 24. april
Aarestrup kirke d. 23. april (lørdag)
Menighedsrådene har besluttet at samle
konfirmationerne i begge sogne til den
samme weekend i en forsøgsordning fra
2022. Det betyder, at det ene hold bliver
konfirmeret om lørdagen og det andet
om søndagen.
Det vil gå på skift mellem sognene, om det
er lørdag eller søndag.

Konfirmanderne leder efter dagens salme i Salmebogen.

Aarestrup

September2020

Haverslev
Oktober 2020

Fotograf:
foto-lab.dk
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MINI

Du får en indbydelse gennem skolen i god
tid før undervisningen begynder.
For at høre nærmere om minikonfirmand
kan du kontakte underviser:
Heidi Bunk Sørensen, tlf. 61 54 84 30 eller
mail: heidibunksoresen@me.com

KONFIRMANDER

Der bliver mulighed for at gå til minikonfirmand igen både i Aarestrup og i Haverslev i foråret 2021, hvis du går i 3. klasse på
enten Haverslev skole eller Gregers Krabbe
Friskolen.
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MUSIK I KIRKERNE
Nytårskoncert med
Nordjysk Salontrio

December-fællessang
under åben himmel

Aarestrup kirke kl. 19.30
Tirsdag d. 12. januar

Mandag d. 7. december
Mandag d. 14. december
Ved gadekæret i Aarestrup kl. 19.00-19.30

Nytårskoncerten er i 2021 lagt i hænderne
på en prægtig nordjysk trio, der har
specialiseret sig i at spille salonmusik. Trioen består af violinist Christina Rudan
og cellist Kirsten Martinsen, der begge er
medlem af Aalborg Symfoniorkester og
trioen Leonora. Trioens tredje mand er
pianisten Ib Buchholtz, som til dagligt spiller i mange forskellige sammenhænge.

Vi synger jule-fællessang i det fri i lyset af gadelamper
og fakler. Medbring varm kakao eller kaffe. Husk det
varme tøj. Sanghæfter uddeles, og der synges med
Corona-forsvarlig afstand.
Alle er velkomne!

Salonmusik blev i gamle dage spillet på de ”finere” spiserestauranter i Danmark. Den
ældre del af befolkningen kan fra dampradioens tid huske middagskoncerterne, som
bl. a. blev transmitteret fra Wivex i København og Kilden i Aalborg. Salonrepertoiret
består af opera- og operettetoner, lettere klassiske stykker og originalt komponeret
salonmusik.
Efter koncerten er menighedsrådene vært ved et glas vin, kransekage og kaffe, der
serveres i Aarestrup Forsamlingshus.
Billetterne fordeles ved lodtrækning
På grund af Corona-restriktionerne er der et meget begrænset antal billetter til
salg. Derfor prøver vi nu noget nyt: Hvis man er interesseret i en billet, skal man
lægge en seddel med sit navn, mailadresse og tlf.nr i en Nytårskoncert-billetpostkasse, der vil stå opstillet i våbenhuset i hhv. Aarestrup og Haverslev kirke i
uge 48 (mandag d. 23. november-søndag d. 29. november).
Deltag i lodtrækningen
Man må max. skrive 2 navne på sedlen, og man må kun deltage med et lod pr.
person. Lodtrækningen finder sted mandag d. 30. november under overværelse
af flere vidner, og vinderne af de udloddede billetter får direkte besked umiddelbart herefter i løbet af uge 49.
De to første billetter, der udtrækkes, er gratis.
Derefter er billetprisen 50 kr. Betalingsproceduren aftales senere.
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Marie Bebudelse
Haverslev kirke
Søndag d. 21. marts kl. 19.30
Sanger Morten Porsborg medvirker.
Arrangementet er flyttet fra foråret 2020.

Jesu syv korsord i ord og toner
Aarestrup kirke
Langfredag d. 2. april kl. 19.30
Kimbrerkvartetten medvirker.
Arrangementet er flyttet fra foråret 2020.

Genforeningskoncert
Aarestrup kirke
Onsdag d. 2. juni kl. 19.30
En aften med solosang, fællessang og fortælling.
Medv. sanger og pianist Jakob Christian Zethner
og Anette Kjær.
Arrangementet er flyttet fra foråret 2020.
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MIDTHIMMERLANDS
KIRKEHØJSKOLE I 2020-2021
Billet 2021
Som annonceret i det forrige kirkeblad er alle de aflyste højskoleformiddage i efteråret
2020 flyttet til 2021, med to højskoleformiddage i foråret og tre i efteråret.
Alle, der har billet til de aflyste højskoleformiddage i 2020, har fået deres billet overflyttet til
2021, og alle, der i 2020 står på listen ”Billet søges”, står ligeledes fortsat på denne liste i 2021.

Forårets højskoleformiddage
flyttes til Haverslev Hallen
Vi glæder os meget til at kunne mødes som planlagt til højskoleformiddage til foråret.
Men allerede nu forekommer det urealistiskt at tro, at vi til den tid må sidde så hyggeligt
tæt, som vi plejer, når vi er samlet til højskoleformiddage i forsamlingshuset, Sognets hus
eller kirkerne. Derfor har vi allerede nu valgt at flytte de to højskoleformiddage i foråret
til Haverslev Hallen, der med sine 1100 m2 skulle kunne huse de godt 100 deltagere på
forsvarlig vis med plads til, at både sangen og ånden ville kunne flyve højt.
Til foråret træffes der beslutning om, hvor efterårets højskoleformiddage kommer til at
foregå.

PROGRAM 2021
Haverslev Hallen
Onsdag d. 10. marts
David Bugge,
lektor i Teologi ved Aarhus Universitet.

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

Haverslev Hallen
Onsdag d. 14. april
Henrik Bækgaard,
cand.theol. Tidl. sognepræst og seminarielektor.

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

Onsdag d. 15. september
Johs. Nørregaard Frandsen,
professor i litteratur- og kulturvidenskaber.

”Jeppe Aakjærs digtning
og kulturelle betydning”.

Onsdag d. 13. oktober
Anne Haubek og Thomas Ubbesen,
tidligere mangeårige DR-udenrigsjournalister.

Emnet endnu ikke valgt.

Onsdag d. 10. november
Elsemarie Dam-Jensen,
cand.mag. i musikvidenskab og historie fra Aarhus Universitet.
Museumsinspektør på Tønder Museum.

”Det var en sommermorgen.
Sangen i Sønderjylland fra Treårskrigen 1848
til Genforeningen 1920”.
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KIRKE

AKTIVITETER

KALENDER

Kirkernes kor og Skole-kirke-samarbejde

Forebyg
Forebyg
smitte
smitte

Pga. Covid-19-situationen

Ny coronavirus spreder
Ny coronavirus
sig typisk påspreder
steder med
sig typisk
mange
på steder med mange
mennesker bl.a. via håndtryk
mennesker
og bl.a.
små via
dråber
håndtryk
fra hoste
og små
og nys.
dråber fra hoste og nys.
Beskyt dig selv og andre
Beskyt
med
digdisse
selv gode
og andre
råd.med disse gode råd.

Både Aarestrup-Haverslev kirkekor og
Aarestrup-Haverslev kirkers pigekor holder
i øjeblikket pause indtil der bliver mulighed
for igen at synge i kor på forsvarlig vis.

opfodres alle til at være opmærksomme på, at der kan forekomme ændringer
i de planlagte arrangementer og gudstjenester.

Hold Forebyg
derfor øje med
eventuelle ændringer
på kirkernes hjemmesider:
smitte
Forebyg
Forebyg
smitte
smitte

www.sogn.dk/haverslev-rebild
på steder med mange
www.sogn.dk/aarestrup/

I stedet laver organisten sammen med
skolernes musiklærere forskellige skolekirkeprojekter, hvor eleverne kommer over i
kirkerne i små hold. Her arbejdes der med
sange, salmer og fortællinger om musikken
og kunsten i kirken, lyd, orglet som instrument og meget andet.

NyNy
coronavirus
coronavirus
spreder
spreder
sigsig
typisk
typisk
påpå
steder
steder
med
med
mange
mange
mennesker
mennesker
bl.a.
bl.a.
via
via
håndtryk
håndtryk
ogog
små
små
dråber
dråber
frafra
hoste
hoste
og
og
nys.
nys.
Ny
coronavirus
spreder
sig
typisk
Beskyt
Beskyt
dig
dig
selv
selv
ogog
andre
andre
med
med
disse
disse
gode
gode
råd.
råd.

Vask dine hænder tit
Vask dine hænder
Host eller
tit nys
Host eller nys
mennesker bl.a. via håndtryk
og små dråber
fra
hoste
og nys.
eller brug håndsprit
eller brug håndsprit
i dit ærme
i dit ærme
Der vil også ved Beskyt
ændringer
komme
opslag
på
Informationstavlerne
ved
kirkerne
dig selv og andre med disse gode råd.
og på Facebook (søg på: Aarestrup og Haverslev sogne).

Undgå
håndtryk,
kindkys Undgå håndtryk,
Vær opmærksom
kindkys
Host
Host
eller
eller
nysnys
og
kram
– begræns den og kram – begræns
på rengøring
den
i dit
i dit
ærme
ærme
fysiske kontakt
fysiske kontakt

Vask
Vask
dine
dine
hænder
hænder
tit tit
eller
eller
brug
brug
håndsprit
håndsprit

PROGRAM - HAVERSLEV BIBELKREDS
Lørdag d. 7. november
Voksenstævne - Program følger.
Torsdag d. 12. november kl. 19.30
Bibeltime i Sognets Hus.
Fælles med Grynderup KFUM-KFUK.
Taler: Pastor emeritus Finn Kapentier, Hadsund.
Torsdag d. 26. november kl. 18.00
Julefrokost + bibeltime hos Britta og
Karsten Svenstrup, Vinkelvej 7, Haverslev.
Af hensyn til madbestilling tilmelding til Britta
senest d. 12. november, tlf. 42 32 87 62.
Torsdag d. 17. december kl. 19.30
Julehygge hos Hanne og Carl Erik
Svenstrup, Vestbygade 39, Haverslev.

Torsdag d. 14. januar kl. 19.30
Evangelisk Alliances Bedeuge i Sognets Hus.
Torsdag d. 21. januar kl. 19.30
Planlægningsmøde hos Britta og
Karsten Svenstrup, Vinkelvej 7, Haverslev.
Torsdag d. 28. januar kl. 19.30
Bibeltime hos Hanne og Carl Erik Svenstrup,
Vestbygade 39, Haverslev.
Torsdag d. 11. februar kl. 19.30
Pakkefest hos Hanne og Knud Svenstrup,
Overvadvej 4, Haverslev. (Medbring 1 pakke).
Torsdag d. 25. februar kl. 19.30
Bibeltime hos Annalise og Jørn K. Pedersen,
Egeparken 3. 7. etage. 2, Aalborg.

Grupperådsformand (forældrerepræsentant)

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

Gruppeleder

Lasse Svenstrup, Smorupvej 38, 9610 Nørager, tlf. 29 26 16 10
gruppeleder@ hame-gruppen.dk
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Hvad gør vi med julen?
Vask dine hænder tit
coronasmitte.dk
eller brug håndsprit

coronasmitte.dk

Vær
Hold
opmærksom
afstand og bed andreHold afstand og bed andre
på rengøring
om at tage hensyn
om at tage hensyn

Host eller nys
i dit ærme

14.07.2020

14.07.2020

sst.dk/corona

sst.dk/corona

Det ser ud til, at vi også
i advents- og
påpå
rengøring
rengøring
omom
atjuletiden
at
tage
tage
hensyn
hensyn må indrette
os med begrænsninger i kirkerne. Det er naturligvis især en
udfordring juleaften, hvor kirkerne plejer at være fyldte med
glade og forventningsfulde mennesker.

Undgå
Undgå
håndtryk,
håndtryk,
kindkys
kindkys
ogog
kram
kram
– begræns
– begræns
den
den
fysiske
fysiske
kontakt
kontakt

Vær
Vær
opmærksom
opmærksom

Hold
Hold
afstand
afstand
ogog
bed
bed
andre
andre

Vi må ikke være så mange i kirkerne, som vi plejer at være –
sst.dk/corona
men vi må stadig holde julegudstjenester! sst.dk/corona
14.07.2020
14.07.2020

coronasmitte.dk
coronasmitte.dk

Derfor arbejder vi på at finde en model, så alle kan komme
i kirke i forvisning om, at myndighedernes retningslinjer er
håndtryk,
Vær opmærksom
fulgt ogUndgå
at man
kan fåkindkys
en plads.
og kram – begræns den
1. december
komme
fysiske kontakt

på rengøring

Der vil
opslag om, hvordan gudstjenesterne juleaften og juledagene afholdes.

Hold afstand og bed andre
om at tage hensyn

Det bliver nødvendigt at booke en plads
d. 24. december.
Så hold derfor øje, når opslaget kommer på
coronasmitte.dk
hjemmesiden,
på kirkedøren, i informationstavler og på Facebook.
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14.07.2020

sst.dk/corona

KIRKE

KIRKE

KALENDER

KALENDER

Alle Helgen
1. november kl. 16.00 i Haverslev Kirke og
kl. 19.30 i Aarestrup Kirke.
Kor medvirker ved begge gudstjenester.
Koret “Oktogon” medvirker ved begge
gudstjenester

Alle Helgens søndag går vore tanker særligt til dem, vi har mistet i det forgangne år.
Deres navne læses op. Vi tænder lys.

Kyndelmisse

Fastelavn

31. januar kl. 10.30 i Haverslev Kirke

14. februar kl. 14.00 i Aarestrup Kirke

I kirken finder vi altid rum til nærvær og
trøst, her er plads til sorg og savn og til at
stå ved, at det er svært at miste.

Midt i den mørke tid holder vi en
temagudstjeneste om lyset. Længslen
efter lyset og det levende lys vil være omdrejningspunktet i gudstjenesten.

Vi forventer, at vi til Fastelavn igen vil lave
en børne-familiegudstjeneste i Aarestrup
Kirke

Vi holder gudstjeneste i begge kirker til Alle
Helgen.
Gennem ordene, salmerne, musikken og
bønnerne forkyndes den Gud, som holder
os fast – også der, hvor vi har måttet give
slip og ikke længere kan følge hinanden.

Vedrørende arrangementet med tøndeslagning i Forsamlingshuset efter gudstjenesten henvises til informationer på Facebook og i Informationstavlen ved kirken.

Kyndelmisse betyder lysmesse og markerer, at vi er halvvejs gennem vinterhalvåret. I folkemunde kaldtes dagen
førhen Kjørmes Knud.

Det kristne håb er altid det centrale ved
gudstjenesterne til Alle Helgen. Håbet om
opstandelse og evigt liv, der er tæt knyttet
til Kristi opstandelse og sejr over døden.
Lyset er et symbol på håbet i mørket, og
derfor er det mange steder en skik at sætte
lys på kirkegårdene ved de kæres grave,
ligesom kirkerne vil være særligt oplyst under gudstjenesterne.

De Ni læsninger

Et par citater om håbet i en
omskiftelig og eftertænksom tid:

29. november 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.

”Håbet er et anker for sjælen, det er urokkeligt og sikkert.”
– Heb. 6,19

”Et anker skal have fast grund og knytter ikke an til,
hvordan denne verden ser ud. Håbet skal have fat i
noget andet. Det andet er Gud og Guds rige.”
- Steen Skovsgaard, tidl. biskop.

Traditionen stammer fra England, hvor
man holder ni læsninger juleaften.

”Håb er ikke en optimisme. Det er ikke en overbevisning
om, at noget vil gå godt, men en vished om, at noget
giver mening – uden hensyn til, hvordan det går.”

Som det er tradition er menighedsrådet
vært ved gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset efterfølgende.

– Václav Havel.
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JANURA

DECEMBER

NOVEMBER

DAGENS TEMA

AARESTRUP

1. nov.

Alle Helgen

Salt og lys

19.30

8. nov.

22. s. e. trin.

Hvem er den største?

10.30

15. nov.

23. s. e. trin.

Den fattige enke		

22. nov.

Sidste s. e. trin.

Mit åg er godt		

29. nov.

1. s. i advent

Indtog i Jerusalem

			

HAVERSLEV
16.00
10.30
9.00 KOP

19.30

Ni læsninger

6. dec.

2. s. i advent

Tegn i sol og måne		

13. dec.

3. s. i advent

Er du den, der kommer?

20. dec.

4. s. i advent

Johannes’ vidnesbyrd		

24. dec.

Juleaften

Jesu fødsel

Se opslag d. 1/12

Se opslag d. 1/12

25. dec.

Juledag

Jesu fødsel

Se opslag d. 1/12

Se opslag d. 1/12

26. dec.

2. juledag

Stefanus og profeterne

Se opslag d. 1/12

Se opslag d. 1/12

27. dec.

Julesøndag

Simeon og Anna

Se opslag d. 1/12

Se opslag d. 1/12

1. jan.

Nytårsdag

Jesus navngives

3. jan.

Hellig 3 konger

De hellige 3 konger		

10. jan.

1. s. e. H3kg.

Jesus som 12-årig

17. jan.

2. s. e. H3kg.

Brylluppet i Kana		

24. jan.

Sidste s. e. H3kg.

Forklarelsen på bjerget

31. jan.

Septuagesima

Arbejderne i vingården		

9.00 ØH-præsten

10.30
9.00 ØH-præsten

19.30
10.30
9.00 ØH-præsten
10.30

10.30
10.30

				

Kyndelmisse

7. feb.

Seksagesima

Sædemanden		

9.00 ØH-præsten

14. feb.

Fastelavn

Jesu dåb

21. feb.

1. s. i fasten

Fristelsen i ørkenen		

28. feb.

2. s. i fasten

Kvinde, din tro er stor

7. marts 3. s. i fasten

14.00
10.30

10.30

Uddrivelse af dæmoner		

Hvor intet andet er anført er præsten Anna Margrethe Saxild.
KOP: Knud Olav Petersen. ØH-præsten: Den konstituerede sognepræst i Øster Hornum og Veggerby.

9.00 ØH-præsten

