KIRKEBLADET
Aarestrup og Haverslev sogne

SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER
2019
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VEJVISER OG INFORMATION
PRÆST OG KORDEGN

Sognepræst i Aarestrup og Haverslev: Anna Margrethe Dith Dige Saxild, tlf. 98 37 50 41, mail: amsa@km.dk
Kordegn: Helena Margaretha Marianna Schmidt, tlf. 24 84 55 82, mail: hmms@km.dk

KIRKENS PERSONALE

Organist ved begge kirker:
Anette Kjær, Fårupvej 113, 8471 Sabro, tlf. 29 92 71 22, anettekjaer2@live.dk
Kirkesanger ved Haverslev kirke: Esben Nielsen, Toftehaven 11, 9600 Aars, tlf. 29 16 40 34,
smorup@mail.dk
Kirkesanger ved Aarestrup kirke: Jørn Krogholm Pedersen, Mølhøjvangen 42, 9610 Nørager,
tlf. 98 37 52 93, j@krogholm.com
Graver ved Haverslev Kirke:
Anne-Dorte Simoni, Krogstrupvej 10B, 9640 Farsø,
tlf. 20 24 09 87, graver@haverslev-sogn.dk
Graver ved Aarestrup Kirke:
Dorete Husum, Aalbjergvej 1, 9610 Nørager,
tlf. 91 52 18 15, aarestrup-graver@hotmail.com
Gravermedhjælper
Karen Borup Thomsen, Byrstedhedevej 13, 9240 Nibe,
ved begge kirker:
tlf. 71 78 99 39, karenborupth@gmail.com

MENIGHEDSRÅDENE

Haverslev menighedsråd:

Aarestrup menighedsråd:

Formand: Dorthe Møllebjerg,
Stausgaardsvejen 9, 9610 Nørager,
tlf. 61 69 41 78, formand@haverslev-sogn.dk
Kirkeværge: Karsten Svenstrup,
Vinkelvej 7, 9610 Nørager, tlf. 98 65 40 01,
kirkevaerge@haverslev-sogn.dk
Næstformand og kasserer: Jørn Krogholm
Pedersen, Mølhøjvangen 42, 9610 Nørager,
tlf. 98 37 52 93, j@krogholm.com
Kontaktperson: Anna Sofie Boelt
Sekretær: Hanne Svenstrup
Hjemmeside: sogn.dk/haverslev-rebild

Formand: Aage Haarup-Jensen,
Præstevej 42, 9520 Skørping, tlf. 98 37 52 74,
haarup-j@mail.dk
Næstformand og kirkeværge: Karin Kjemtrup,
Torstedlundvej 1, 9520 Skørping,
tlf. 98 84 12 83, karinkjemtrup@gmail.com
Kasserer: Niels Thomsen, Hyldgaardstoften 5,
9520 Skørping, tlf. 98 37 52 82, nith@privat.dk
Kontaktperson: Helle Møller Jensen
Formand for præstegårdsudvalget:
Jørn Martin Qvist
Hjemmeside: sogn.dk/aarestrup

Folkekirken tilbyder sjælesorg på nettet

Sjælesorg er omsorg for sjælen. Folkekirken har gennem de sidste to år kørt et tilbud om en fortrolig
samtale gennem chat med en præst på nettet. På sjælesorg.nu kan du gratis chatte med en præst på
internettet via computeren, smartphone eller tablet. Projektet er støttet over en treårig periode af Folkekirkens Fællesfond og landets stifter. Projektet er organiseret med styregruppe, projektgruppe, daglig leder
og præster som er sjælesørgere på nettet. Søg på: www.sjaelesorg.nu

KIRKEBLADSREDAKTION

Redaktør: Heidi Bunk Sørensen.

Deadline næste kirkeblad: 10. november 2019, udkommer omkring 1. december 2019.
Forsidefoto: Haverslev Kirke bag sommerfuglebusk.
Fotograf: Karen Borup Thomsen, gravermedhjælper i Aarestrup og Haverslev
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SOGNEPRÆSTEN HAR ORDET

Høst i kirken
-

Anna Margrethe Saxild,
sognepræst

Der er en hel speciel duft i luften i
disse dage, det er duften af høst, af
korn, halm, hø og støv. Så selvom det
måske er et fåtal, der direkte arbejder
med høsten, så kan vi alle mærke, at
det er ved den tid. Ligesom det også
berører os alle, om høsten bliver god
eller dårlig, for vi er alle stadig afhængig af jordens gaver, høsten gælder
det daglige brød.

gudstjeneste på hver søndag. Det
bliver på en særlig måde konkret og
nærværende i høsttiden, fordi vi bombarderes med sanseindtryk, lyde fra
høstmaskiner og dufte fra markerne.
For høsten er både vækstens ophør og
samtidig forudsætningen for den nye
såning. På den måde sammenfatter høsten liv og død, og døden bliver
forudsætningen for det nye liv.

Høsten og det daglige brød handler
om, at Gud, som har skabt jorden gør
det umulige muligt. Et lille dødt frø
bliver lagt i jorden og på forunderlig
vis vokser det op, og bliver til mange
fold. Landmanden slider med jorden i
sit ansigts sved, men hvis ikke Gud gav
væksten nyttede det ingenting. Derfor
går vi i kirke, når høsten er i hus.

Høsten giver det daglige brød og
samtidig er den et billede på det evige
liv, når døden har høstet sit. Men hverken ved høsten her eller høsten hisset,
skal vi være uden Guds velsignelse
og kærlighed, derfor kan vi takke og
synge med Jakob Knudsen i hans gendigtning af den store høstsalme:

”Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!”

Høstgudstjeneste er kort sagt en tak
for det daglige brød, som vi har fået
givet. Det er kernen i den kristne tro,
at Gud kan gøre dødt til levende, det
umulige muligt, det er det vi holder
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NYHEDER I SOGNENE

KIRKERNES KOR

Dåbsklude
Der er fuld gang i strikkepindene både i Aarestrup og Haverslev. De strikker dåbsklude. En dåbsklud er en lille strikket klud, som bruges til at tørre barnets
hår efter dåben. Kluden er personlig, og forældrene får
kluden med hjem som et minde om dagen, de kan tage
frem og tale med barnet om. Der er forskellige mønstre og symboler på kludene. I Haverslev er
nogle af Onsdags-pigerne i fuld gang med at strikke til de børn, der skal døbes i kirken og i Aarestrup er en lille flok damer også i sving med at strikke klude til de kommende barnedåb i kirken.

Syng i kor

Nye sangere
er meget velkomne i
begge kor, der kræves
ikke andre forkundskaber, end at man
kan synge rent.

Korsang er sundt for både sjæl og legeme og eneste kendte bivirkning er, at det er stærkt
vanedannende!
Den nye korsæson 2019-20 er så småt ved at begynde, og der er plads til nye sangere i
begge kor.

Babysalmesang
Vi er gået ind i et samarbejde med Durup-Kgs.Tisted-Binderup sogne om at tilbyde babysalmesang. Det betyder, at forældre ved anmeldelse af en fødsel får en folder med tilbud
om at komme til babysalmesang i Nørager. Vi håber, at man i mødregrupperne vil tage
hinanden under armen og tage til Nørager for at lade babyerne få oplevelsen af musik, sang og
bevægelse. Det er Helena Schmidt, organist og kordegn, der står for babysalmesangen.

KIRKENS UNDERVISNING
Konfirmander

Aarestrup-Haverslev Kirkekor
øver i Sognets Hus hver mandag kl. 19.00-21.00.

Konfirmanderne i Aarestrup begynder undervisningen
onsdag d. 21. august og i Haverslev er det d. 25. september.
Der er indskrivningsforældremøde i
Aarestrup d. 3. september kl. 18.00 på Gregers Krabbe
og i Haverslev er mødet d. 2. oktober kl. 17.00 i Sognets Hus.
Der er sendt breve ud om konfirmandundervisningen. Hvis man ikke har modtaget et
brev og gerne vil konfirmeres til foråret, skal man henvende sig til sognepræsten.
Konfirmationerne finder sted:
Haverslev Kirke d. 26. april kl. 10.00 - Aarestrup Kirke d. 3. maj kl. 10.00

MINIKONFIRMANDER

Der bliver mulighed for at gå til minikonfirmand igen både
i Aarestrup og i Haverslev til foråret 2020, hvis du går i
3. klasse på enten Haverslev skole eller Gregers Krabbe
Friskolen. Du får en indbydelse gennem skolen i god tid før
minikonfirmandundervisningen begynder.
For at høre nærmere om minikonfirmand kan du kontakte
underviser: Heidi Bunk Sørensen, tlf. 61 54 84 30 eller mail:
heidibunksorensen@me.com.
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Aarestrup-Haverslev kirkers pigekor

begynder igen efter ferien torsdag d. 12. september og øver i Sognets Hus hver torsdag kl. 16.00-17.00.
Koret er for piger i 3.-7. kl. fra både Aarestrup og Haverslev.
Tilmelding og flere oplysninger om begge kor hos:
organist Anette Kjær, tlf. 29 92 71 22 / anettekjaer2@live.dk
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MUSIK I KIRKERNE
Høstgudstjeneste
med kor-medvirken

Koncert med
Michala Petri og
Østjysk Kammerkor

Haverslev kirke
Søndag d. 29. september kl. 10.30

Aarestrup kirke
Onsdag d. 6. november kl. 19.30

Aarestrup-Haverslev Kirkekor medvirker.
Foto: Søren Brandi

Byen synger morgensang
Haverslev kirke
Torsdag d. 3. oktober kl. 10.00-10.30
Børn og voksne fra børnehaven TUEN medvirker.
Alle er velkomne.

Byen synger morgensang

Den verdensberømte blokfløjtevirtuos Michala Petri har modtaget talrige priser, spillet
godt 4000 koncerter over hele verden, udgivet 70 Cd’er og er kåret som årets P2 kunstner
2019. 6. november kan hun opleves i Aarestrup kirke sammen med Østjysk Kammerkor,
der består af 26 dygtige amatørsangere under ledelse af Erling Lindgren. Koncertprogrammet bliver en blanding af Michala Petri solo, Østjysk Kammerkor solo og en række
værker, arrangeret for blokfløjte og blandet kor.
Billetsalg: Der kan købes billetter efter først til mølle-princippet mandag d. 9. september
kl. 16.30-17.30 på graverkontoret ved Aarestrup kirke. De resterende billetter kan herefter
købes hos Spar Købmanden i Haverslev.
Billetterne koster 50 kr. OBS. Der kan max. købes to billetter pr. person.

1. søndag i advent. De 9 læsninger

Aarestrup kirke
Fredag d. 1. november kl. 8.30-9.00
Elever og lærere fra Gregers Krabbe Friskolen medvirker.
Alle er velkomne.
Efter morgensangen er der morgenkaffe i Aarestrup Forsamlingshus.

Vokalgruppen Oktogon
medvirker Allehelgen-søndag

Aarestrup kirke
Søndag d. 1. december kl. 19.30
Aarestrup-Haverslev kirkekor medvirker.

Syng julen ind med Pigekoret
Aarestrup kirke
Torsdag d. 12. december kl. 17.00-17.30

Haverslev kirke
Søndag d. 3. november kl. 10.30

Aarestrup-Haverslev kirkers Pigekor synger julen ind.

Ved gudstjenesten medvirker vokalgruppen
Oktogon, der består af 8 sangere, som alle
primært synger i Filharmonisk Kor, Aalborg.

Nytårskoncert

Vokalgruppen, der blev stiftet i 2015, består af:
Sopran: Anna Margrethe Dith Dige Saxild og Anne Dorthe Jæger Sørensen. Alt: Pia
Bjørno og Ann Abildtrup Mikkelsen.
Tenor: Thøger Dith Dige og Karsten Frisk. Bas: Lars Kjær og Søren Rasmussen (korleder).
6

Haverslev kirke
Onsdag d. 15. januar kl. 19.30
En festlig og musikalsk sprudlende nytårskoncert med det
aarhusianske, internationalt prisvindende barbershopkor, BarbAros under ledelse af Jonas Rasmussen. Læs mere i næste kirkeblad.
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MIDTHIMMERLANDS
EFTERÅRETS HØJSKOLEFORMIDDAGE

KIRKEHØJSKOLE
PROGRAM 2020

11. september i Aarestrup kl. 9.00-12.00

Tema: HVOR GÅR GRÆNSEN?

Morgensang i Aarestrup kirke kl. 9.00 ved Anette Kjær.
Formiddagskaffe i Aarestrup Forsamlingshus.
Foredrag: “Populisme – demokratisk trussel eller redning “.
Mikkel Thorup, professor mso i idéhistorie,
Aarhus Universitet.

De 6 højskoleformiddage i 2020 er nu planlagt, og det trykte program kan hentes i kirkerne og
i Sognets Hus i Haverslev.
Programmet kan også tilsendes på mail ved at kontakte organist Anette Kjær.

Tilmelding til evt. frokost senest d. 9. september.

9. oktober i Haverslev kl. 9.00-12.00
Morgensang i Haverslev kirke kl. 9.00 ved Anette Kjær.
Formiddagskaffe i Sognets Hus, Haverslev.
Foredrag: “En fortælling om hvorfor mit maleri er,
som det er”.
Peter Martensen, billedkunstner og grafiker.
Tilmelding til evt. frokost senest d. 7. oktober.

12. feb:

11. marts: David Bugge, lektor i Teologi ved Aarhus Universitet.
”Forløsning under narkose – Karen Blixens tvetydige forhold til kristendommen”.
15. april: Henrik Bækgaard, cand.theol. Tidl. sognepræst og seminarielektor.
Stifter af BækgaardTalks.
”Den store og den vægtige - Grundtvig og Kierkegaard med krydsede klinger”.
16. sept.: Johs. Nørregaard Frandsen, professor i litteratur- og kulturvidenskaber samt leder
af universitetets H.C. Andersen Center. Modtager af Aakjær-prisen 2013.
”Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning”.
21. okt.:

Anne Haubek, journalist og foredragsholder, tidligere mangeårig redaktør af 		
‘Europa lige nu’, DR P1 og studievært på P1 Orientering.
”Postkommunisterne og EU”.

18. nov.

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”.

13. november i Aarestrup kl. 9.00-12.00
Morgensang i Aarestrup kirke kl. 9.00 ved Anette Kjær.
Formiddagskaffe i Aarestrup Forsamlingshus.
Foredrag: “ Lyt til verden!”
Anette Vandsø, ph.d., eliteforsker, post doc,
Aarhus Universitet. Forfatter til Tænkepausebogen ”Lyd”.
Tilmelding til evt. frokost senest d. 11. november.

Tilmelding til venteliste

Der er desværre ikke flere billetter til højskoleformiddagene i 2019,
men der er stadig mulighed for at blive skrevet på ventelisten
”Billet søges” ved henvendelse til:
Anette Kjær, Tlf. 29 92 71 22 / anettekjaer2@live.dk
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Det fulde
program kan ses på
kirkernes hjemmeside
eller hentes
i kirkerne

Anders Albrechtslund, cand.mag. i filosofi, ph.d. i informationsvidenskab og lektor
ved Aarhus Universitet. Forfatter til Tænkepausebogen ”Overvågning”.
”Overvågning”.

Tilmelding til kirkehøjskolen 2020
Tilmeldingen åbner tirsdag d. 1. oktober kl. 12.00
Som sidste år foregår tilmeldingen til kirkehøjskolen i 2020 ved, at man køber billet til hele forløbet
på www.himmerlandsbilletten.dk Man betaler her for hele forløbet på en gang og er tilmeldt, når
man har modtaget billetten. Billetten refunderes kun i tilfælde af, at arrangementet aflyses.
Det er også muligt at købe billet på Rebild Bibliotekerne (Støvring, Skørping, Nørager) ved at henvende sig til personalet i bibliotekernes bemandede åbningstid.
Frokost efter højskoleformiddagen kan bestilles senest mandag før de enkelte højskoleformiddage
på: anettekjaer2@live.dk / 29 92 71 22.
Pris i 2020: 6 højskoleformiddage inkl. formiddagskaffe: 450 kr. (Betales ved tilmelding)
Frokost pr. gang (3 stk. smørrebrød + 1 øl / vand):
55 kr. (Betales på dagen)
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KIRKE

HAVERSLEV BIBELKREDS
Gudstjenester på Haversdal

PROGRAM
Torsdag d. 5. september kl. 19.30:

KALENDER

Bibeltime hos Annalise og Jørn K. Pedersen,
Mølhøjvangen 42, Haverslev

Torsdag d. 19. september kl. 19.30: Bibeltime hos Svend Schultz-Hansen,
Tranevej 58, Haverslev
Torsdag d. 3. oktober kl. 19.30:
Spilleaften hos Inge og Ejvind Dalum,
Solvænget 48, Års
Torsdag d. 10. oktober kl. 19.30:

Planlægningsmøde hos Hanne og Knud Svenstrup,
Overvadvej 4, Haverslev

Torsdag d. 17. oktober kl. 19.30:

Bibeltime hos Inge og Ejvind Dalum,
Solvænget 48, Års

Torsdag d. 31. oktober kl. 19.30:

Bibeltime i Grynderup klubhus,
fælles med Grynderup KFUM-KFUK

Lørdag d. 2. november kl. 13-22:

Voksenstævne på Vesterbølle Efterskole,
program kommer senere

Torsdag d. 14. november kl. 19.30: Bibeltime hos Ellen Jensen, Tranevej 37, Haverslev
Torsdag d. 28. november kl. 18.00: Julefrokost + bibeltime hos Britta og
Karsten Svenstrup, Vinkelvej 7, Haverslev.
Af hensyn til madbestilling tilmelding til:
Britta senest d. 16. November, tlf. 42 32 87 62

Grupperådsformand

Gruppeleder

Lasse Svenstrup,
Smorupvej 38
9610 Nørager,
tlf. 29 26 16 10
gruppeleder@
hame-gruppen.dk
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(forældrerepræsentant)
Lene Knudsen,
Smorupvej 38,
9610 Nørager,
tlf. 23 42 35 67
gruppeformand@
hame-gruppen.dk

På mødet bliver der mulighed for at høre lidt
om kirkens økonomi, og hvilke emner og aktiviteter menighedsrådet og de ansatte kommer til at arbejde med den næste tid.

Vi mødes følgende torsdage kl. 14.30.
Alle er velkomne!
12. september - 3. oktober - 14. november
10. december i Haverslev Kirke kl. 14.00
sammen med pensionistforeningen, hvorefter menighedsrådet er værter ved kaffebordet i Sognets Hus.

BUSK

Sidste søndag i oktober er BUSK-dag. Det
står for børn-unge-sogn-kirke. Gudstjenesten denne dag bliver tilrettelagt i samarbejde med spejderne i Haverslev og vil være
en familiegudstjeneste.
Desuden medvirker Pigekoret.

Sogneudflugt, Aarestrup

Lørdag d. 7. september inviteret Aarestrup
menighedsråd på sogneudflugt. Turen i bus
går ad ruter gennem Himmerland med et
stop undervejs med morgenkaffe og rundstykker og videre til Nibe, hvor vi skal besøge
Nibe Bryghus med alle dets herligheder.
Derefter kører vi langs fjorden til Livø færgen, sejler til Livø og ser nærmere på øen. Vi
drikker kaffe på øen, inden vi vender næsen
hjemad og er tilbage i Aarestrup ca. kl. 18.
Gangbesværede bliver hentet ved færgen
på Livø, så alle kan komme med på turen.
Turen med alt inklusiv koster 300 kr. pr. person, og børn er gratis.
Tilmelding på sms til Helle Møller Jensen, tlf.
61 30 02 92.
Se mere om turen i den lokale avis og på facebook – ”Det sker i Aarestrup”.

Allehelgen

Der er gudstjeneste d. 3. november i
Haverslev kl. 10.30 og i Aarestrup kl. 19.30.
(Kor medvirker i Haverslev – se omtale under
musiksiderne).
At holde Allehelgen og mindes de døde er
en tradition og en skik, der går langt tilbage
i oldtiden, længe før kristen tid. Det er almindeligt menneskeligt at mindes og tænke tilbage
på tiden, der var og de mennesker, som man
har holdt af, og som nu ikke er mere. Derfor er
også Allehelgen og Allesjælesdag fulgt med ind
i den kristne tradition.
Allehelgens søndag går vore tanker særligt til
dem, vi har mistet i det forgangne år. Deres
navne læses op. Vi tænder lys. 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.
Vi holder gudstjeneste i begge kirker til Allehelgen. 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.
Det kristne håb er altid det centrale ved gudstjenesterne til Allehelgen. 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.

Høstgudstjenester

Søndag d. 22. september kl. 10.30
i Aarestrup kirke
Søndag d. 29. september kl. 10.30
i Haverslev kirke
Ved begge høstgudstjenester er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Ved høstgudstjenesten i Haverslev medvirker Aarestrup-Haverslev kirkekor, og der er frokost og
menighedsmøde efter gudstjenesten.

Menighedsmøde
Haverslev menighedsråd indbyder til menighedsmøde søndag d. 29. september.
Mødet afholdes i Sognets Hus i forbindelse
med frokosten efter høstgudstjenesten.
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GUDSTJENESTELISTE
AARESTRUP
KIRKE

HAVERSLEV
KIRKE

SEPTEMBER
1. sept. 11. s. e. trin.		
9.00
8. sept. 12. s. e. trin.		
10.30
15. sept. 13. s. e. trin.
9.00 		
22. sept. 14. s. e. trin.
10.30 HØST		
29. sept. 15. s. e. trin.
10.30 HØST + kor

KB
AMS
KB
AMS
AMS

OKTOBER
6. okt.
16. s. e. trin.
10.30 		
13. okt.
17. s. e. trin.		
9.00
20. okt.
18. s. e. trin.
9.00 		
27. okt.
19. s. e. trin - BUSK		
10.30 BUSK

AMS
KB
RW
AMS

NOVEMBER
3. nov. Alle Helgen
19.30
10.30
10. nov. 21. s. e. trin.
10.30 		
17. nov.
22. s. e. trin.		
9.00
24. nov. Sidste s. i kirkeåret
9.00 		
30. nov. Lørdag – Gregers
			
Krabbe Friskolen
8.30 		
Layout og tryk: SBO Grafisk ApS • Støvring • 99 86 23 99

PRÆST

DECEMBER
1. dec. 1. s. i advent
8. dec.

19.30		

Ni læsninger + kor

2. s. i advent		

10.30

AMS: Anna Margrethe Saxild - KB: Kenneth Berg - RW: Rikke Visby Wickberg
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AMS
AMS
AMS
KB
AMS

AMS
AMS

