
Byen synger morgensang 
Aarestrup kirke  
Fredag d. 25. marts kl. 8.30 – 9.00 
Skole, kirke og by mødes 1l fælles morgensang i Aarestrup kirke. Elever og lærere fra Gregers Krabbe 
Friskolen deltager i fællessangen. Arrangementet er en del af skole-kirke samarbejdet i Aarestrup og 
er 1lreBelagt af friskolens leder og lærere og kirkens organist.  
ECer morgensangen er Aarestrup menighedsråd vært ved morgenkaffe i Aarestrup forsamlingshus, 
for alle dem, der ikke skal 1lbage 1l skole.  
Alle er meget velkomne.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jesu syv korsord i Aarestrup kirke 
Musik, tekstlæsning og fællessang 
Langfredag d. 15. april kl. 19.30 
Langfredag er der passionsgudstjeneste i Aarestrup kirke, hvor Jesu syv korsord læses af 
vikarierende sognepræst Marianne Nielsen. Læsningerne omkranses af fællessalmer og musik, der 
er inspireret af og tager udgangspunkt i korsordenes indhold og stemning. KimbrerkvarteBen, der 
består af Chris1na Rudan, violin, MeBe Marie MaBhiesen, violin, Elsebeth Schmidl, bratch og 
Kirsten Mar1nsen, cello medvirker med musik af bl.a. Mozart, Bach og Schubert. De fire musikere, 
der alle ansat i Aalborg Symfoniorkester, akkompagnerer desuden 1l fællessalmerne. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. påskedag 
Haverslev kirke  
Mandag d. 18. april 
Vokalduo (Anne-Dorte Simoni og Dorthe Møllebjerg) medvirker ved gudstjenesten.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Vandretur med fællessang 
Onsdag d. 27. april kl. 10.00 – ca. kl. 12.00 
P-pladsen ved Store Øksø (Mosskov Pavillionen) 

Aarestrup Seniorer og Aarestrup kirke er gået sammen om et fælles arrangement, hvor vi tager en 
række smukke forårssange og morgensange med ud på en vandretur rundt om Store Øksø. Vi synger 
sangene undervejs, ude under åben himmel og midt i den natur, sangene beskriver. Foredragsholder 
og organist i Aarestrup-Haverslev kirker, AneCe Kjær har sammensat programmet og fortæller 
undervejs lidt om de sange, vi sammen skal synge uden andet akkompagnement end fuglesang og 
forårsvind i blade, bølger og siv. 
Turen er på ca. 3-4 km ad anlagte sIer, og der er kaffe og rundstykker undervejs.  
Husk Ilmelding senest 24. april Il Margit Kragelund (tlf. 60 77 99 57) 
Turen er graIs og Aarestrup Seniorerne medbringer kaffe og rundstykker Il alle Ilmeldte.  
Alle er meget velkomne! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fortsæ7es…. 



Koncert med trioen HALFDANSKERNE 
IdrætseOerskolen HCI i Haverslev 
Onsdag d. 27. april kl. 19.30 
Koncertsamarbejde mellem HCI, HCIs venner og Haverslev kirke.  
HCIs venner serverer kaffe og kage eWer koncerten.  
BilleCer købes ved indgangen. Pris: 75 kr.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ForårssangaFen med Aarestrup-Haverslev kirkekor 
Aarestrup kirke 
Mandag d. 9. maj kl. 19.30 
Aarestrup-Haverslev kirkekor synger et forårsfestligt program, der spænder bredt; fra ”Lyse næCer” 
og ”Gluntarne” Il et lille uddrag af Mozarts opera ”Tryllefløjten” og meget andet… 
Korindslagene kædes sammen med fællessang og fortælling.  
 HereWer er der aWenkaffe i Aarestrup Forsamlingshus.  
Alle er meget velkomne.  
GraIs adgang 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sommerkoncert med Nordjysk Salontrio 
Aarestrup kirke 
Onsdag d. 1. juni kl. 19.30 
Nordjysk Salontrio spiller et sommerligt program bestående af opera- og opereCetoner, leCere 
klassiske stykker og originalt komponeret salonmusik. 
Nordjysk Salontrio består af violinist ChrisIna Rudan og cellist Kirsten MarInsen, der begge er 
medlem af Aalborg Symfoniorkester og trioen Leonora. Ib Buchholtz er trioens pianist, der er kendt i 
mange forskellige sammenhænge som en alsidig og erfaren musiker.   

EWer koncerten fortsæCes aWenen ved gadekæret i Aarestrup. Vi synger et par sommersange og 
drikker aWenkaffe. Medbring selv stol og aWenkaffen.  

Der er graIs adgang Il koncerten.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sommerkoncerter i Rebild ProvsL 
Aarestrup kirke 
Onsdag d. 17. august kl. 19.30 
Ved koncerten medvirker bassangeren Jakob ChrisIan Zethner og kirkernes organist AneCe Kjær. De 
to er uddannet sammen på Det Jyske Musikkonservatorium, begge med klassisk sang som hovedfag. 
Jakob ChrisIan Zethner er desuden uddannet pianist, og har studeret flere forskellige steder i 
Europa. Han er en eWerspurgt koncert- og operasanger, med engagementer på en lang række 
anerkendte operascener i ind- og udland. I 2021 sang han bl.a Kong Atlas i musicalen AtlanIs. 
Koncerten er en del af koncertrækken ”Sommerkoncerter i Rebild ProvsI”, hvor provsIets 
organister er gået sammen om at arrangere et fælles sommerkoncertprogram i perioden juli-august 
2022.  


