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PRÆSTENS SIDE
—og lidt om dette nummer af kirkebladet
Bibelkreds
Til efterårets sæson i Haverslev bibelkreds
har jeg lovet at stå for en gennemgang af
Jakobsbrevet i Det Nye Testamente. Hver
gang vil jeg indlede med et oplæg til fælles
drøftelse, og hver gang synger vi og drikker
kaffe sammen. Bibeltimerne foregår på skift
hjemme hos folk, men alle med lyst og interesse er velkomne! Foruden bibeltimerne
afholder bibelkredsen også en række sociale
arrangementer, som også er åbne for alle.

Samtaler og husbesøg
Det er en del af præstens arbejde at stå til
rådighed for samtaler i alle livets situationer
og at yde såkaldt sjælesorg. Jeg kommer meget gerne forbi eller tager imod besøg her i
præstegården i det omfang, tiden tillader
det. Man er altid velkommen til at henvende
sig pr. mail eller telefon for at lave en aftale.
Alle samtaler er omfattet af tavshedspligt.

I dette nummer af kirkebladet kan du læse
min tale fra. 4. maj-gudstjenesten i Aarestrup Kirke, som handler om Martin A.
Hansen. Ham har jeg også skrevet om i en
kommende bog om besættelsestiden, og i
den anledning inviterer vi til højskoleformiddag om Martin A. Hansen og besættelsestiden i Aarestrup lørdag d. 1. september.
Desuden kan du i dette blad læse om konfirmationerne og kirkehøjskolen og finde beskrivelser af kommende arrangementer—
sommeraftner i præstegården og fællessang i
løbet af byfestugen i Haverslev.

Ingeborg Sebbelin stopper
Sognepræsten i Øster Hornum og Veggerby, Ingeborg Sebbelin, har sagt sin stilling
op pr. 15. juli. Ingeborg har været fast afløser her i sognene, når sognepræsten har haft
fri. Hendes arbejde har været værdsat, og jeg
skylder hende tak for hendes indsats og for
et godt og upåklageligt samarbejde. Hun
ønskes alt godt for fremtiden, hvor hun skal
være præstevikar rundt omkring i stiftet.
Ingeborg har sine sidste gudstjenester her i
sognene d. 8. og 15. juli. Ingeborgs afløser
vil også blive fast præstevikar her i sognene
og forventes ansat pr. 1. september—i
mellemtiden passer jeg også de to sogne.

/ Kristoffer Garne

Sogneudflugt
Aarestrup Sogn indbyder til sogneudflugt lørdag d. 25. august. Nærmere information følger senere.
Spejderne blev pludseligt forhindret, så jeg måtte selv bære
fanen til gudstjenesten d. 4. maj. Foto: Anne K. Møller
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Ny bog om Grundtvig
I anledning af, at jeg har udgivet en lille
bog om N.F.S. Grundtvig og hans kirkelige betydning, afholdtes der et arrangement
i Sognets Hus i Haverslev ons. d. 23. maj.
I bogen kan bl.a. man læse nogle af mine
tanker bag gudstjenesten, salmesangen og
forkyndelsen samt blive klogere på N.F.S.
Grundtvig (1783-1872) og hans betydning
for kirke og kristendom i Danmark. Guds
ord og Grundtvigs stemme er på 154 sider og
udkom d. 11. maj 2018 i Tidsskriftet Fønix’ palmeserie (www.foenix1976.dk).

Friluftsgudstjeneste i Rebild Bakker
Søn. d. 24. juni er der friluftsgudstjeneste
for hele Rebild Provsti i ”gryden” i Rebild
Bakker kl. 14.00. Medbring selv kaffekurv
og noget at sidde på. Rebildspillemændene
og provstiets præster medvirker.

Indholdsfortegnelse
Aftensang
Præst og menighedsråd har besluttet, at vi
ikke længere vil have fast aftensang i Aarestrup kirke første onsdag i hver måned i forbindelse med fællesspisningen i forsamlingshuset. I stedet vil vi forsøge at have lidt flere
aftengudstjenester om søndagen i Aarestrup
Kirke og fokusere på andre arrangementer i
løbet af året.
Forsidebillede: Den russiske ikonmaler
Andrei Rublevs (d. ca. 1430) berømte ikon
af Treenigheden (Fader, Søn og Helligånd).
Den halvdel af kirkeåret, som strækker sig
over sommeren, kaldes også for trinitatistiden: treenighedens tid.
3

Præstens side

2-3

Tale og billeder fra 4. maj

4-6

Højskoledag om Martin A.
Hansen og besættelsen

7

Kirkehøjskole
Sommeraftner i præstegården

8

Konfirmation

10-11

Morgen– og aftensang

12-13

Haverslev bibelkreds mm.
Kontaktoplysninger mm.

14
15

Gudstjenesteliste på bagsiden

16

9

TALE TIL 4. MAJ
Befrielsesgudstjeneste i Aarestrup Kirke
Under besættelsestiden, mens modstandskampen stod på, skrev forfatteren Martin A. Hansen en række artikler i de illegale blade, hvori
tanken om offer og offervilje er dominerende.
Jeg vil gerne i dag fremhæve noget af det,
Martin A. Hansen dengang skrev. Ikke så meget for den historiske interesses skyld, men
fordi de tanker, Hansen gjorde sig dengang
om offeret, meget vel kan vise sig at være aktuelle, både politisk og kirkeligt. For uden viljen til at ofre noget for at vinde noget andet er
politik kun et kynisk kompromis mellem alles
kamp for egen vinding. Og uden blik for Jesu
død på korset som en stedfortrædende offerdød for vores synders skyld bliver kristendommen let til moralisme og gode fortællinger
om en lunefuld Gud.
I den allerførste artikel, Martin A.
Hansens skriver under besættelsestiden,
bliver man mødt af følgende passage, der
anslår et tema, som han gang på gang
bearbejder i besættelsesårene:
”Hvornaar gaar det helt op for Folk i
By og paa Land, at det kæmpende Danmark kæmper for Danmarks Frihed – og
kan ikke lade være. For andre Medborgeres Vedkommende gælder, at de aldrig
har faaet fat paa, hvad der ligger gemt af
Værdier i Ordet OFFER, dette, at nogle
maa dø for at Folket kan leve. Paa dette
Omraade er vi som et sløvet og vildført
Folk, der gennem Slægtled er opdraget til
at gaa udenom at betale Prisen for vor
Frihed og vor Selvstændighed”.
Problemet er ikke, at der ikke er nogle, der er villige til at bringe et offer, for
det er modstandsfolkene. Problemet er,

at folket har mistet forståelsen for offeret og
derfor hverken kan stå bag dem, der bringer
det, eller tage imod det med den rette holdning. Hansen fortsætter i samme artikel:
”At vi har mistet noget af dette primitive
Urinstinkt peger med al Tydelighed mod det
usunde Sted i den danske Folkesjæl: Vi er bange for at betale de personlige Ofre for at bevare og genvinde vor Frihed. Den der tror, at vi
kan bevare de af Fædrene tilkæmpede Goder,
uden at kæmpe for dem paany – eller tror, at
vi gratis kan faa den tabte Frihed tilbage, han
kan selvsagt ikke møde vore Landsmænds
Død paa rette Maade, nemlig med den Sorg,
der forstaar Offeret og modtager det i Alvor
og Tak”.
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Der går knap to uger, fra Hansen har skrevet denne artikel, til
han allerede er i færd med at problematisere offeret og de selviske
motiver bag offerviljen. Eller rettere: imødegå problematiseringen.
For denne problematisering af
offeret, som Hansen er stødt på,
møder han med åben pande:
”Du er altsaa lidt skeptisk?
Nævn mig saa en Mand, et Menneske fra Historien, bag hvis Offermod du ikke maa finde sygelige eller forfængelige Motiver? Kan du nævne nogen
Handling, der er saa ren, at du ikke finder egoistiske Bevæggrunde bagved? Maa du ikke,
hvis din lille Dreng falder gennem Isen, og du
med Fare for dit Liv gaar ud for at hente ham,
for Alvor spørge dig selv: Mon jeg ikke gør
det for at komme i Avisen? Tror du overhovedet, et Menneske kan glemme sig selv for andres Skyld, for en Sags Skyld, for en Tros
Skyld? ”
Skepsissen mod offeret bunder i en fejhed,
en uvilje mod at følge offerets eksempel: ”du
mærker, at du, naar du tror og vil det samme
som frihedskæmperne, selv bør ofre mere,
selv vove mere, selv risikere noget. Men saa
kommer der en klog Stemme og undskylder
dig og dadler de andre, og den kloge Stemme
er din Fejghed”.
I nogle mindeord over en falden modstandsmand skriver Hansen om, hvad denne
unge mand, der ikke var bange for at dø, vidste: ”skal der kæmpes for Land og Frihed, skal
nogen dø.” Og han føjer til, at skal unge som
modstandsmanden ikke være døde forgæves,
kan vi ikke nøjes med at begræde tabet. Deres
offer taler til os og forsøger at vække en offervilje i os: ”Skarer af unge ligger i Gravene. De
er tavse, men de har Tro paa os, Krav til os.
Vi skal kæmpe Kampen færdig”.

Under krigen skrev Martin. A. Hansen også en ”Dialog om Drab og Ansvar”, som senere blev berygtet, fordi han heri forsvarede
stikkerlikvideringer. Her lader Hansen den
gamle græske vismand Sokrates sige om nogle
idealer, som hans samtalepartner forsvarer,
men ikke er villig til at kæmpe for, at ” da disse idealer første gang kom til Verden, skete
det i bitter og blodig Kamp, og jeg tror, man
roligt kan sige, at hvis man ikke dengang havde brugt haardere Midler og taget større Ofre
paa sig, end du synes tilraadeligt, saa havde du
aldrig haft dem at tale saa smukt for.” Det at
dræbe et andet menneske i en højere sags tjeneste og at stå bag dem, der gør det, vel vidende om den risiko for uretfærdighed, der er
forbundet med det, er også at bringe et offer.
Forfattere som Hansen må derfor skrive om
det og bakke op i stedet for passivt at se til, at
det sker.
Hermed er antydet, at også andre end dem,
der kæmper aktivt med døden som risiko,
bringer et offer. Således kan Hansen også skriver om det offer, som modstandsmandens
kone bringer, ved at hun står bag sin mand og
”i klarsynet Ro skuer gennem Skæbnen ind til
dens Marv og Ben, fattig, ribbet, men stolt i sit
Mod”, fordi hun ved, hvad der kræves for at
få bugt med fjenden:
...fortsættes næste side...
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”Jeg har sendt ham ud til jer, tænker hun, jeg
skal ofre alt, hvad jeg har, til jeg faar Bugt med
jer”.
I en artikel fra begyndelsen af 1945 skriver
Hansen om de unge, der ofrer sig for friheden, at de ikke drives af verdensfjern offfermystik; for dem er både offeret og troen på,
hvad det kan udrette, ”saare realistisk og virkelighedsnær”. Ved at se virkelighedsnært på
tingene finder de også ud af, hvad frihed er,
og at man ”for at genvinde den, først maa
kæmpe for den og sikre den.” Det samme
med andre af de store begreber og idealer,
som de unge modstandsfolk kæmper for:
”Saadan er Frihed, Ret, Uafhængighed, Fædreland blevet til brændende Kendsgerninger for
disse unge, de er blevet voksne under Vold,
Terror, Trældom”.
De døde taler til os, idet deres død stiller
krav til os, skriver Hansen et andet sted. Og
ved at støtte op om dem, der er døde for vores skyld, har vi også forpligtet os på dette
krav. Hansen skriver, at ”vi har gjort en Pagt
med de døde. De kræver, vi skaber et frit,
sundt, redeligt Samfund, som en ny ung Slægt
er villig til at vove Livet for”.
Mod krigens slutning skriver Hansen, at
denne offervilje ”varsler godt for det nye frie
Danmark”. Men sådan skulle det ikke gå. Den
pagt, som vi havde indgået med de døde, blev
ikke overholdt, hvis man spørger Hansen. I
artiklerne fra tiden efter besættelsen mærker
man en skuffelse hos Hansen over, at den

kraft, som var blusset op, så ud til at falme. Så
snart vi havde fået bugt med fjenden, slukkedes offerviljen. Om denne vurdering af tiden
efter besættelsen er korrekt eller ej, vil jeg lade
op til hver enkelt at vurdere. Men Martin A.
Hansens tanker om offeret synes at have noget eviggyldigt over sig, som også findes i
evangeliet.
Og det vidste Martin A. Hansen også godt.
Imod slutningen af sit store kulturhistoriske
værk, Orm og Tyr fra 1952, skriver han følgende som konklusion på en gennemgang af sagnet om tyren, der måtte opfedes, så den kunne
besejre lindormen, der havde lagt sig om kirken og spærret indgangen:
”Saa fører de tyren i marken. Og det er en
tyr som en tyr virkelig er, dog særlig opfødt,
som offerdyret bliver. Men enhver ved ogsaa,
at idet tyren begraver pandebrask og horn i
ormens bug, er den mere end en tyr, som ormen er andet end et udyr. Den dødsprængende gudskraft er sprunget i dyrets krop. Den
skal sejre. Og saa skal den, atter som dødeligt
dyr, gaa ni skridt og selv dø. Epik og myte
kræver dræberens offer med urokkelig ret”.
Hvis historien viser os offerets nødvendighed, og myten kræver det med urokkelig ret,
kunne det være, at virkeligheden også gør krav
på sine ofre.
Hvad alt dette med offeret og besættelsestiden har med kristendom at gøre, har Martin
A. Hansen selv kort og godt udtrykt i denne
sætning, som er den sidste fra hans hånd, jeg
vil citere: ”Kristi Død, hvordan opdager man
den? Jo, nogen maa igen dø for En. Da ser
man den”.
Man kunne så måske supplere Hansen ved
at vende tanken om: Kristi død viser os, at vi
må være villige til at ofre noget, om nødvendigt os selv, hvis livet skal spire og gro.
”Større kærlighed har ingen end den at sætte
sit liv til for sine venner”, siger Jesus.
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HØJSKOLEFORMIDDAG I AARESTRUP
Martin A. Hansen og besættelsen
I anledning af bogudgivelsen For folkets frihed. Martin A. Hansen og besættelsen, hvortil
sognepræst Kristoffer Garne bidrager, inviteres til højskoleformiddag i Aarestrup

lørdag d. 1. september kl. 9.00-12.00
Program for dagen
Kl. 09.00: Morgensang i Aarestrup Kirke v. sognepræsten
Kl. 09.30: Formiddagskaffe i forsamlingshuset
Kl. 10.00: Foredrag v. Anders Thyrring Andersen: ”Dialog om ansvar og fællesskab”
Kl. 12.00: Mulighed for frokost
Pris: 75,- uden frokost / 150,- med smørrebrød og en øl/vand

Billetter købes på Himmerlandsbilletten.dk fra 1. juni
Om foredraget
Som modstandsmand under besættelsen skrev Martin A. Hansen et meget
stort antal illegale artikler. Og i årene
efter befrielsen fortsatte forfatteren
med at forholde sig til de erfaringer og
erkendelser, som besættelsestiden havde betydet for ham. Ikke mindst den
personlige oplevelse af Folkestrejken i
København i sommeren 1944 blev for
Martin A. Hansen et vidnesbyrd om, at
fælleskab er muligt, også i vor individualistiske tid. Og forfatteren begyndte at
argumentere for, at de kræfter, der kom
til syne i befolkningen i form af modstandskampen, nu skulle anvendes på
en genoptagelse af 1930’ernes arbejde
for politisk velfærd.

Anders Thyrring Andersen er mag.art. i litteraturhistorie og sognepræst ved Vor Frue Kirke, Aarhus. Har bl.a. skrevet Polspænding. Forførelse og dialog hos Martin A. Hansen (2011) og stået for flere
udgivelser af og om Martin A. Hansen.
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MIDTHIMMERLANDS KIRKEHØJSKOLE
Efteråret 2018
Efter en god forårssæson med fuldt hus og en række inspirerende foredragsholdere, holder
kirkehøjskolen nu sommerferie indtil september, hvor vi fortsætter med resten af 2018programmet.

Højskoleformiddagene i foråret 2018
Fotos: Anne K. Møller

Programmet for efteråret 2018
19. sept.:

Peter Aaboe Sørensen, undervisningsadjunkt (Idéhistorie)

10. okt.:

Michael Ejstrup, forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

14. nov.

Hans-Jørgen Schanz, professor på idehistorie, Århus universitet.
Det fulde program kan ses på kirkernes hjemmeside eller hentes i kirkerne.

Tilmelding til venteliste
Der er alt udsolgt til alle højskoleformiddage i 2018, men der er stadig mulighed for at blive skrevet på venteliste ved henvendelse til
Anette Kjær, Tlf. 29 92 71 22 / anettekjaer2@live.dk
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SOMMERAFTNER I PRÆSTEGÅRDEN
Foredrag og sang i juli og august
I løbet af sommerferien indbydes til to skumringsaftner i præstegården med foredrag og
sang. De to gange begynder med foredrag kl. 19.30, hvorefter der er mulighed for samtale
og en lille forfriskning, inden vi slutter af med aftensang—hvis vejret tillader det udenfor i
aftensolens skær. Der er fri entré til de to aftner, og man er velkommen til at gå en tur i
skovbrynet eller nyde sin medbragte mad i bøgelunden inden foredragene. Vel mødt!

Aksel Haaning:
Thøger Larsen og Den lyse nat
Aarestrup Præstegård
ons. d. 18. juli kl. 19.30

Aksel Haaning vil fortælle om den danske
digter Thøger Larsens forfatterskab set i lyset af tidligere tiders kristne naturforståelse.
Undervejs synger vi selvfølgelig digterens
elskede sommersange.
Aksel Haaning (f. 1959) er ph.d. i videnskabshistorie og lektor v. Roskilde Universitet. Har bl.a.
skrevet bøgerne”Naturens lys” og ”C.G. Jung”.

Niels Grønkjær:
Det nye menneske
Aarestrup Præstegård
ons. d. 1. august kl. 19.30
”Mennesket er trængt. På den ene side af
videnskaberne på den anden af konkurrencesamfundet. Hvordan bliver mennesket menneskeligt? Ved at blive forløst til et liv med
verden og med andre mennesker—ved ånd”.
Niels Grønkjær (f. 1955) er dr.theol. og valgmenigheds præst i København. Har bl.a. skrevet bøgerne
”Den nye Gud” og ”Det nye menneske”.
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KONFIRMATION
Tale, billeder og næste hold
Uddrag af konfirmationstale

frivilligt, om I vil konfirmeres eller ej. Og
det skal I så om lidt få lov til at bekræfte, at
I gerne vil. For det er jo det, ordet konfirmation betyder: bekræftelse.

”Fader vor i høje sale,
kom din pagt med os i hu!
Sandheds Ånd i dybe dale,
o, bekræft, besegl den nu!
Herliggør med glans på jord
Frelseren i troens ord!
Gør det klart, at alle dage
Gud er mægtig i de svage! ”
—Salmebogen nr. 481

I bekræfter, at I på en eller anden måde gerne vil have noget at gøre med alt det mærkelige og til tider uforståelige, der har med den
kristne tro at gøre, og som vi har forsøgt at
blive klogere på sammen. I bekræfter, at I vil
kendes ved, at I som små er blevet døbt til
Sandheden skal gøre os frie, siger Jesus. Helt den kristne tro.
kort sagt tror jeg, vi skal forstå disse ord så- Men nok så vigtigt er det, at Gud i dag bedan her: Frihed er, at du bliver sat fri, at du kræfter over for jer, at jeres dåb står ved
bliver bundet til noget, som gør, at intet an- magt. Den velsignelse, der blev sagt til jer,
det kan binde dig og gøre dig til slave.
da I var små, får I om lidt lov at høre igen.
Et sted i et af sine breve skriver Paulus, at vi Gud bekræfter i dag over for jer, at alt det,
der blev sagt og lovet jer i dåben, står ved
er kaldet til friheden, og så fortæller han,
magt. Som vi sang i dagens første salme:
hvad frihed er og ikke er. Frihed er ikke at
gøre åndsvage ting og så undskylde sig med, ”Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke
ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i
at man er fri til at gøre, hvad man vil. Frihed
er at tjene andre i kærlighed. Paulus skriver, dag og alle dage”. Gud bekræfter, at han
at den sandhed, vi skal leve vort liv efter, er fortsat vil være med jer alle dage indtil versamlet i denne ene sætning: ”Du skal elske dens ende, og at han vil blive ved med at
binde sig til jer og holde jer fast på den
din næste som dig selv”. Kun den, der er
sandhed, som gør os frie.
bundet i kærlighed, er i sandhed fri.
Kære konfirmander. I dag markerer afslutningen på et halvt års forløb, hvor vi har
forsøgt at blive klogere på sandheden sammen. I har nu gennemgået den forberedelse,
som man mener, der skal til for, at man på
et tilstrækkeligt oplyst grundlag kan sige ja til
at ville blive konfirmeret. Jeg har gang på
gang understreget over for jer, at det er helt

Konfirmationsvelsignelsen:
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi
Fader, som i dåben har genfødt dig ved
vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde
til det evige liv! Han bevare din udgang og
indgang fra nu og til evig tid.
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Haverslev 29. april
Bagerste række fra venstre: Simon Thulstrup Jensen, Sebastian
Stubberup Ebeling, Marcus
Kirch Lemvight Nielsen, Mikkel
Nordgaard Kjeldsen, Kevin Colin Petersen, Malthe Vang Nielsen
Midterste række fra venstre: Martin Boelt Brandi, Emil Vang Nielsen, Julie Vestby Jensen, Ane
Johanne Wraae Ebbensgaard,
Malthe Michael Steenberg Classen
Forreste række fra venstre: Tilde
Kjær Nielsen, Cecilie Bro Glerup, Laura Marie Paarup Lund,
Frederikke June Nielsen, Caroli-

Aarestrup 6. maj
Bagerste række fra venstre: Lucas Nylund Steffensen, Niclas
Friis Knudsen, Lasse Overgaard
Christensen, David Holm Støvring, Lasse Vester Thomsen,
Mikkel Kern Jensen
Forreste række fra venstre: Louise Dalsgaard Schmidt, Natasja
Albin Juul Petersen, Katrine
Faber Østergaard, Emma Fischer Flamsted Jensen, Jette
Errebo Mølgaard, Signe Bjerrisgaard Sørensen.

———————————————————————————————————
Også næste år er der konfirmation i Haverslev sidste søndag i april og i Aarestrup
første søndag i maj. Undervisningen begynder onsdag i uge 44. Forældre vil modtage
nærmere information gennem hhv. Sortebakkeskolen og Gregers Krabbe. Har man et
barn, der ikke går på en af disse skoler næste

år, men gerne vil konfirmeres i Aarestrup
eller Haverslev alligevel, bedes man kontakte
sognepræsten.
Minikonfirmandundervisning tilbydes i
Aarestrup i efteråret og i Haverslev i foråret.
Nærmere info følger gennem skolerne.
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BYEN SYNGER
Morgen– og aftensang i Haverslev Byfest-uge
I uge 33 er der traditionen tro byfest i Haverslev, og i år er der mulighed for både at synge
morgensang og aftensang i Haverslev kirke som en del af byfestens program.
Onsdag d. 15. august foregår morgensangen på Haversdal. Beboerne og alle andre interesserede er meget velkomne til morgensangen, hvor også 1., 2. og 3. klasse fra Haverslev
skole, musiklærer Thea Haagen Jensen og Anette Kjær medvirker.

Haverslev kirke
Mandag d. 13. august kl. 8.30 – 9.00:
”Byen synger morgensang”
Elever og lærere på HCI deltager.

Haverslev kirke
Tirsdag d. 14. august kl. 19.30 – 20.15:
”Byen synger aftensang” (se omtalen på næste side).
Haverslev Ældrecenter, Haversdal
Onsdag d. 15. august kl. 10.30 – 11.00:
”Byen synger morgensang” på Haversdal
1., 2. og 3. klasse og musiklærer Thea
Haagen Jensen medvirker.
Haverslev kirke
Fredag d. 17. august kl. 8.30 – 9.00
”Byen synger morgensang”
4., 5. og 6. kl. fra Haverslev skole og deres lærere deltager.
Ved ”Byen synger morgensang” præsenterer Anette Kjær fællessangene og kæder dem
sammen med fortælling, der på forskellig vis belyser sangene og musikken.
Alle er velkomne til at møde op og være en del af fællessangen i Haverslev Byfest-uge.
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”Byen synger aftensang” i Haverslev kirke
Tirsdag d. 14. august kl. 19.30 -20.15
Som en del af Haverslev Byfest er der igen i år aftensang i Haverslev kirke.
Her bliver der mulighed for at synge med på en række velkendte aftensange og lære nogle af de nye, og—
ikke mindst—at være med til at vælge, hvilke aftensange, der skal synges.
I kirkens våbenhus vil der hele tirsdagen være opstillet en lille sangpostkasse, hvori man vil kunne lægge
en seddel med titlen på den aftensang fra højskolesangbogen, man holder allermest af.
På skift vil sognepræst Kristoffer Garne og organist Anette Kjær udtrække aftenens sange
blandt de indkomne forslag og fortælle lidt om sangene, inden vi i fællesskab synger dem.
Der er fri adgang til aftensangen, og alle er meget velkomne.
———————————————————————————————————

Kirkernes kor
Begge kor holder nu sommerferie efter en god sæson med mange forskellige arrangementer, hvor korene har medvirket til bl.a. høstgudstjeneste, BUSK-gudstjeneste, ”Byen
synger morgensang”, ”Syng julen ind”, ”Syng foråret ind”, julekoncert, sangaftner, forårskoncerter og meget andet.
Aarestrup-Haverslev kirkekor
begynder igen efter ferien
mandag d. 3. september og øver
i Sognets Hus hver mandag kl.
19.00 – 21.00.
Aarestrup-Haverslev kirkers
pigekor begynder igen efter
ferien torsdag d. 13. 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.
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 på tlf. 29 92 71
22 / anettekjaer2@live.dk
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HAVERSLEV BIBELKREDS
Program for efteråret 2018
Til efterårets bibeltimer over Jakobsbrevet
begynder vi hver gang med et oplæg af sognepræst Kristoffer Garne. Alle er velkomne.
Torsdag d. 23. august 19.00: Vi mødes på Tors. d. 15. nov. 19.30: Bibeltime hos Inge
kirkens P-plads. Vandretur i skoven. Guide: og Ejvind Dalum, Solvænget 48, Års,
Svend Schultz-Hansen. Medbring kaffekurv. Jakobsbrevet kap. 4.
Tors. d. 6. sep. 19.30: Spilleaften hos Inge Tors. d. 29. nov. kl. 18.00: Julefrokost +
bibeltime hos Britta og Karsten Svenstrup,
og Ejvind Dalum, Solvænget 48, Års.
Vinkelvej 7, Haverslev, Jakobsbrevet kap. 5.
Tors. d. 20. sep. 19.30: Bibeltime hos HanAf hensyn til madbestilling tilmelding til
ne og Carl Erik Svenstrup Vestbygade 39,
Britta senest 16. nov. på tlf.42328762.
Haverslev, Jakobsbrevet kap. 1
Tors. d. 13. dec. 19.30: Julehygge hos HanTirs. d. 25. sep.: Foredrag i Folkekirkens
ne og Carl Erik Svenstrup, Vestbygade 39,
Hus, Ålborg. Adam Price fortæller om
Haverslev.
”Herrens Veje 1”. Entré: 250 kr. Fælleskørsel fra Kirkens P-plads kl. 18.30
Tors. d. 4. okt. 19.30: Bibeltime hos Annalise og Jørn K. Pedersen, Mølhøjvangen 42,
Haverslev, Jakobsbrevet kap. 2
Tors. d. 11. okt. 19.30: Planlægningsmøde
hos Hanne og Carl Erik Svenstrup, Vestbygade 39, Haverslev.
Tors. d. 18. oktober 19.30: Bibeltime hos
Svend Schulz-Hansen, Tranevej 58, Haverslev, Jakobsbrevet kap. 3.
Tors. d. 1. nov. 19.30: Bibeltime i Sognets
Hus sm. m Grynderup KFUM-KFUK
Lør. d. 3. nov.: Voksenstævne (program
følger senere).
Byzantinsk ikon, der forestiller Jakob, Jesus’ bror,
som muligvis er forfatter Jakobsbrevet i Biblen.
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Haverslev menighedsråd:

Aarestrup Menighedsråd:

Formand: Dorthe Møllebjerg, Stausgaards- Formand: Aage Haarup-Jensen, Præstevej
vejen 9, 9610 Nørager,
42, 9520 Skørping,
61694178, formand@haverslev-sogn.dk
98375274, haarup-j@mail.dk
Næstformand og kasserer: Jørn KrogNæstformand og kirkeværge: Karin
holm Pedersen, Mølhøjvangen 42, 9610 Nø- Kjemtrup, Torstedlundvej 1, 9520 Skørping,
rager, 98375293, j@krogholm.com
98841283, karinkjemtrup@gmail.com

Kontaktperson: Anna Sofie Boelt, Jyllands- Formand for præstegårdsudvalget: Jørn
gade 3, 9610 Nørager, 30117926,
Martin Qvist, Haverslevvej 65, 9520 Skørkontaktperson@haverslev-sogn.dk
ping, 22748825, quist@smilepost.dk
Kirkeværge: Karsten Svenstrup, Vinkelvej
7, 9610 Nørager, 98654001,
kirkevaerge@haverslev-sogn.dk

Kasserer: Niels Thomsen, Hyldgaarsdtoften
5, 9520 Skørping, 98375282, nith@privat.dk

Hjemmesider: haverslev-sogn.dk el.
sogn.dk/haverslev-rebild

sogn.dk/aarestrup

Kontaktperson: Helle Møller Jensen, StubSekretær: Hanne Svenstrup, Vestbygade 39, berupvej 48, 9520 Skørping, 61300292,
9610 Nørager, 23927503 ,
Espelund-aarestrup@hotmail.com
svenstrup@haverslevnet.dk
Hjemmesider: aarestrup-sogn.dk el.

Ansatte:
Graver ved Haverslev Kirke: Anne-Dorte
Simoni, Krogstrupvej 10B, 9640 Farsø,
20240987, graver@haverslev-sogn.dk

Graver ved Aarestrup Kirke: Dorete Husum, Aalbjergvej 1, 9610 Nørager,
91521815, aarestrup-graver@hotmail.com

Kirkesanger ved Haverslev Kirke: Esben Kirkesanger ved Aarestrup Kirke: Jørn
Krogholm Pedersen (se Haverslev MR)
Nielsen, Smorupvej 29, 9610 Nørager,
29164034, kirkesanger@haverslev-sogn.dk Sognepræst i Aarestrup og Haverslev:
Kristoffer Garne, Aarestrup præstegård,
Organist ved begge kirker:
Haverslevvej 111, 9520 Skørping,
Anette Kjær, Fårupvej 113, 8471 Sabro,
98375041 / kga@km.dk
29927122, anettekjaer2@live.dk
Sognepræsten og graverne har fast fridag mandag.
Gravermedhjælper ved begge kirker:
Karen Borup Thomsen, Byrstedhedevej 13, _________________________________
9240 Nibe, 71789939,
Kirkebladet redigeres af sognepræst Kristoffer Garne
karenborupth@gmail.com
Tryk: Støvring Bogtryk
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GUDSTJENESTER

Søn d. 3. juni

1. s. e. trinitatis

Haverslev Kirke
Aarestrup Kirke

09.00
10.30

Søn. d. 10. juni

2. s. e. trinitatis

Haverslev Kirke

10.30

Søn. d. 17. juni

3. s. e. trinitatis

Aarestrup Kirke

09.00

Søn. d. 24. juni

Friluftsgudstjeneste

Rebild Bakker

14.00

Søn. d. 1. juli

5. s. e. trinitatis

Haverslev Kirke

19.30 (I. Sebbelin)

Søn. d. 8. juli

6. s. e. trinitatis

Aarestrup Kirke

19.30 (I. Sebbelin)

Søn. d. 15. juli

7. s. e. trinitatis

Haverslev Kirke

09.00 (I. Sebbelin)

Søn. d. 22. juli

8. s. e. trinitatis

Aarestrup Kirke

10.30

Søn. d. 29. juli

9. s. e. trinitatis

Haverslev Kirke

10.30

Søn. d. 5. august

10. s. e. trinitatis

Aarestrup Kirke

10.30

Søn. d. 12. august

11. s. e. trinitatis

Aarestrup Kirke

19.30

Søn. d. 19. august

12. s. e. trinitatis

Haverslev Kirke

10.30 (E. Dalgaard)

Søn. d. 26. august

13. s. e. trinitatis

16 Haverslev Kirke

09.00

