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FRA MENIGHEDSRÅDET

Kristoffer Garne tiltræder ny stilling
Det seneste år har været et dejligt år, hvor
Kristoffer har taget mange nye initiativer
til glæde for unge som gamle. Han har
således udfyldt stillingen som sognepræst
på bedste vis. Nu har han valgt at prøve
kræfter med noget nyt, og hans kone Helga har også fået nyt job, som underviser
ved Nr. Nissum Seminarium. Vi ønsker
Kristoffer og Helga alt godt i det nye de
skal til, og tak for den store indsats, de har
ydet, mens de var her.

betyder, at det vil være forskellige præster,
der holder gudstjeneste den næste tid.
Hvis der bliver behov for hjælp fra en
præst f.eks. i forbindelse med dåb, konfirmation, bryllup el. begravelse skal man
henvende sig til:
Provst Holger Lyngberg
mail: hly@km.dk
Tlf. 98 37 50 41

Stillingen som præst her i Aarestrup og
Haverslev er derfor lige nu vakant. Det

Aarestrup og Haverslev menighedsråd
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FARVEL OG TAK
har været en god begyndelse som præst,
og jeg vil se tilbage på tiden her i sognene
med taknemmelighed.

”Se, skal jeg alt fortælle
fra mine ungdomsår,
hvad skæbne og tilfælde
mig da for hånden var,
jeg kan dog andet ej
end i forundring falde
ved Guds husholdnings vej.”

Tak også for den venlige imødekommenhed over for mig som person og over for
min familie. Det har været godt og lærerigt at træde voksenlivets første skridt i
blandt jer her på egnen. Der er mange
mennesker og steder, vi kommer til at
savne, selvom vi også har store forventninger til det nye, som vi går i møde.

Sådan skriver digterpræsten Peter Dass
i andet vers af den fænomenale salme
”Om alle mine lemmer var fuld af idel
sang” (nr. 8 i salmebogen). Salmen blev
skrevet, da han som gammel mand skulle
tage afsked med den menighed, som han
havde tjent som præst i mange år.

Mod slutningen af sin salme vender Peter Dass sig mod Gud og beder ham om,
at han må være med den menighed, der
følger ”ordets lys”. Hvor det sker, der lever kirken, uanset om der er gamle stenhuse og kjoleklædte præster eller ej. Den
menighed, der følger ordets lys, kan gå
fremtiden i møde med oprejst pande. Peter Dass skriver til sidst:

Jeg kan hverken prale af at være gammel
eller at have tjent i mange år, men jeg vil
alligevel gøre ordene om forundringen
over skæbnen og tilfældet til mine. For allerede efter 13 måneder er tiden kommet
til, at jeg tager min afsked som sognepræst
i Aarestrup og Haverslev. Det blev til
kortere tid, end i hvert fald jeg selv havde
regnet med, men sådan ville skæbnen det
denne gang.

”Lad livets kilde flyde,
at ingen stopper den!
Lad folkene sig fryde,
mens tider farer hen!”

Min familie og jeg er d. 1. august flyttet
til Kjellerup i Midtjylland, hvor jeg skal
være præst på deltid for den grundtvigske valgmenighed her. Således får jeg nu
mere tid til bl.a. at skrive og holde foredrag. Samtidig kommer vi tættere på
vores familier og på Helgas nye arbejde.

Med denne bøn af Peter Dass sender jeg
hermed mine bedste tanker og ønsker
for det fremtidige liv i Aarestrup og Haverslev sogne.
Kristoffer Garne.

Jeg vil gerne sige tak for den store opbakning, som I har mødt mit præstearbejde med. Der er på intet tidspunkt blevet
sat spørgsmålstegn ved, om en 27-årig
knøs nu også var opgaven moden. Det
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PRAKTISK ORIENTERING
Konfirmandundervisning
2018/2019
I år bliver konfirmandundervisningen lidt anderledes
end det har været tidligere
år, da der ikke kommer ny
præst i Aarestrup og Haverslev inden undervisningen
begynder.
Alle kommende konfirmander får brev fra Provst
Holger Lyngberg, når tiden
nærmer sig.
Konfirmanderne vil blive
undervist af andre præster
i området.

Har du lyst til at være

Minikonfirmand?
Så får du nu muligheden her i efteråret, hvis du går i 3. eller 4. klasse på Gregers Krabbe
Friskolen i Aarestrup og til foråret 2019, hvis du går i 3. klasse på Haverslev skole.
Til minikonfirmand skal vi:
• Rundt i kirken og se alle hjørner og kroge
• Høre spændende historier fra Bibelen og lave små skuespil
• På opdagelse på kirkegården
• Være kreative - synge, lege, tegne, klippe, klistre m.m.
• Hygge, snakke, grine og have lidt at spise hver gang
Du får en indbydelse gennem skolen i god tid før minikonfirmandundervisningen begynder.

I Aarestrup bliver det på torsdage fra kl. 12.50 til 14.25 både
på friskolen og i kirken. Første gang er torsdag d. 11. oktober.
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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KIRKERNES KOR
DEN NYE SÆSON 2018-19

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

Aarestrup-Haverslev kirkekor
begynder igen mandag den 3. september kl. 19.00
og øver i Sognets Hus hver mandag kl. 19.00-21.00.
Koret synger et blandet repertoire af sange, salmer og klassiske satser og har tidligere opført
N.W. Gades ”Elverskud” og Carl Nielsens ”Fynsk Forår”.

Aarestrup-Haverslev kirkers pigekor
begynder igen torsdag den 13. september kl. 16.00
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 på tlf. 29 92 71 22 /
anettekjaer2@live.dk og på www.haverslev-sogn.dk
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MIDTHIMMERLANDS
PROGRAM EFTERÅRET 2018
Onsdag den 19. september fortsætter årets kirkehøjskole med en række højskoleformiddage
og foredrag under årets overskrift: ”At undres…”

19. september i Aarestrup kl. 9.00-12.00
Morgensang i Aarestrup kirke kl. 9.00 v. Anette Kjær
Formiddagskaffe i Aarestrup Forsamlingshus
Foredrag: ”Fra den anden til den ene – Dostojevskij og Hannah Arendt”
Peter Aaboe Sørensen, undervisningsadjunkt, (Idéhistorie)
Tilmelding til evt. frokost senest den 17. september.

10. oktober i Haverslev kl. 9.00-12.00
Morgensang i Haverslev kirke kl. 9.00 v. Anette Kjær
Formiddagskaffe i Sognets Hus, Haverslev
Foredrag: ”Sproget får det glatte lagen”
Michael Ejstrup, forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Tilmelding til evt. frokost senest den 8. oktober.

14. november i Aarestrup kl. 9.00-12.00
Morgensang i Aarestrup kirke kl. 9.00 v. Anette Kjær
Formiddagskaffe i Aarestrup Forsamlingshus
Foredrag: ”Hvad er ånd?”
Hans-Jørgen Schanz, professor på idehistorie, Århus Universitet.
Tilmelding til evt. frokost senest den 12. november.

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
Vi glæder os meget til at se alle tilmeldte til anden
halvdel af 2018’s kirkehøjskoleformiddage.
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Det fulde
program kan ses på
kirkernes hjemmeside
eller hentes
i kirkerne

KIRKEHØJSKOLE
PROGRAM 2019
”At sætte spor”
De 6 højskoleformiddage i 2019 er nu planlagt og det trykte program vil i løbet af september
blive lagt frem i kirkerne og i Sognets Hus i Haverslev.
Programmet kan også tilsendes på mail ved at kontakte organist Anette Kjær.

Overskriften for 2019 er ”At sætte spor” og emnet vil blive belyst på forskellig vis.
Her bringes foreløbig en oversigt over datoer og foredragsholdere:
13. feb:		 Jeanette Varberg, arkæolog, museumsinspektør på Nationalmuseet, forfatter.
13. marts: David Bugge, lektor i Teologi ved Aarhus Universitet.
10. april: Kaj Mogensen, fhv. sognepræst, nu hjælpepræst i den grundtvigske frimenighed
		 på Mors, forfatter til “ Livet det dejligste eventyr - H.C. Andersens teologi”.
11. sept.: Mikkel Thorup, professor mso i idéhistorie, Aarhus Universitet.
9. okt.: 		 Peter Martensen, billedkunstner og grafiker.
13. nov.		 Anette Vandsø, phd, eliteforsker, post doc, Aarhus Universitet.
		 Forfatter til Tænkepausebogen ”Lyd”.

Tilmelding til kirkehøjskolen 2019
Tilmeldingen åbner tirsdag den 2. oktober kl. 10.00
Som noget nyt foregår tilmeldingen til kirkehøjskolen i 2019 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 medbringes og fremvises ved indgangen.
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 2019
6 højskoleformiddage inkl. formiddagskaffe:
450 kr.
Frokost pr. gang (3 stk smørrebrød + 1 øl / vand): 55 kr.
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MUSIK I KIRKERNE
EFTERÅRET 2018
Aarestrup kirke
Søndag den 30. september kl. 10.30: Høstgudstjeneste
Aarestrup-Haverslev Kirkekor medvirker ved gudstjenesten.

Haverslev kirke
Fredag den 5. oktober kl. 10.00-10.30: Byen synger morgensang
Åben morgensang i kirken for børnehaven Tuen.
Forældre, bedsteforældre og folk fra byen er meget velkomne.

Haverslev kirke
Søndag den 4. november kl. 10.30:
Alle helgens søndag
Sopransolist Jane Marcussen medvirker.
Da Aarestrup-Haverslev kirkekor opførte N.W. Gades
Elverskud i foråret 2017, sang Jane Marcussen solistpartiet som Elverkongens datter.
Ved Alle helgen-gudstjenesterne i begge kirker bliver
der mulighed for et genhør med Jane Marcussen, der begyndte sin sangkarriere som medlem af Klarup Pigekor.
Hun er i dag medlem af Vor Frue Kirkes Kor, Aars Kirkes Koncertkor og Coro Misto i
Aalborg og har desuden haft flere solistopgaver. Jane Marcussen er bl.a. uddannet kirkesanger.
Ved de to gudstjenester medvirker Jane Marcussen med 3 solistiske indslag, der understreger Allehelgens søndags særlige stemning.

Aarestrup kirke
Søndag den 4. november kl. 19.30: Alle helgens søndag
Sopransolist Jane Marcussen medvirker (se omtale ovenfor).
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Haverslev kirke
Søndag den 2. dec. kl. 19.30: 1. søndag i advent
Bassolist Jens Bové medvirker.
Jens Bové er fastansat i Den Jyske Operas kor og har derudover jævnligt solistopgaver på Den Jyske Opera og med landsdelsorkestrene. Han har desuden sunget talrige koncerter i kirker og
koncertsale og været solist i en lang række messer og oratorier.
Denne aften medvirker Jens Bové med 3 solistiske indslag som en
del af 1. søndag i advents-gudstjenesten i Haverslev kirke. Herefter aftenkaffe og fællessang i Sognets Hus.

Aarestrup kirke
Torsdag den 13. december kl. 17.00: Syng julen ind med Pigekoret
Aarestrup-Haverslev Pigekor synger julen 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 Aarestrup Forsamlingshus.

Aarestrup kirke
Søndag den 16. december kl.19.30: De 9 læsninger før jul
Aarestrup-Haverslev kirkekor medvirker.

PLANLAGTE MUSIKARRANGEMENTER 2019
Aarestrup kirke

Tirsdag den 15. januar kl. 19.30: Nytårskoncert med Filharmonisk Kor, Aalborg

Aarestrup kirke

Fredag den 25. januar kl. 8.30-9.00: Byen synger morgensang
Åben morgensang i kirken for Gregers Krabbe Friskolen kl. 8.30-9.00.

Aarestrup kirke

Fredag den 22. marts kl. 8.30-9.00: Byen synger morgensang
Åben morgensang i kirken for Gregers Krabbe Friskolen kl. 8.30-9.00.
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HAVERSLEV BIBELKREDS
PROGRAM FOR EFTERÅRET
Torsdag den 6. sept. kl. 19.30:
Torsdag den 20. sept. kl. 19.30:
Tirsdag den 25. sept.:

Torsdag den 4. okt. kl. 19.30:
Torsdag den 11. okt. kl. 19.30:
Torsdag den 18. okt. kl. 19.30:
Torsdag den 1. nov. kl. 19.30:
Lørdag den 3. nov.:
Torsdag den 15. nov. kl. 19.30:
Torsdag den 29. nov. kl. 18.00:

Spilleaften hos Inge og Ejvind Dalum,
Solvænget 48, Aars.
Bibeltime hos Hanne og Carl Erik Svenstrup,
Vestbygade 39, Haverslev.
Foredrag i Folkekirkens Hus, Aalborg.
Adam Price fortæller om ”Herrens Veje 1”. Entré: 250 kr.
Fælleskørsel fra Kirkens P-plads kl. 18.30.
Bibeltime hos Annalise og Jørn K. Pedersen,
Mølhøjvangen 42, Haverslev.
Planlægningsmøde hos Hanne og Carl Erik Svenstrup,
Vestbygade 39, Haverslev.
Bibeltime hos Svend Schulz-Hansen,
Tranevej 58, Haverslev.
Bibeltime i Sognets Hus Fælles
med Grynderup KFUM og KFUK.
Voksenstævne (program følger senere).
Bibeltime hos Inge og Ejvind Dalum, Solvænget 48, Aars.
Julefrokost + bibeltime hos Britta og Karsten Svenstrup,
Vinkelvej 7, Haverslev. Af hensyn til madbestilling
tilmelding til Britta senest 16. november på tlf. 42 32 87 62.

Kontakt:
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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ADRESSER

HAVERSLEV MENIGHEDSRÅD

AARESTRUP MENIGHEDSRÅD

Formand:
Dorthe Møllebjerg, Stausgaardsvejen 9,
9610 Nørager, tlf. 61 69 41 78,
formand@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,
Jyllandsgade 3, 9610 Nørager, tlf. 30 11 79 26,
kontaktperson@haverslev-sogn.dk
Kirkeværge:
Karsten Svenstrup, Vinkelvej 7, 9610 Nørager,
tlf. 98 65 40 01, kirkevaerge@haverslev-sogn.dk
Sekretær: Hanne Svenstrup,
Vestbygade 39, 9610 Nørager, tlf. 23 92 75 03,
svenstrup@haverslevnet.dk
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
Formand for præstegårdsudvalget:
Jørn Martin Qvist, Haverslevvej 65, 9520 Skørping,
tlf. 22 74 88 25, quist@smilepost.dk
Kasserer:
Niels Thomsen, Hyldgaardstoften 5, 9520 Skørping,
tlf. 98 37 52 82, nith@privat.dk
Kontaktperson:
Helle Møller Jensen, Stubberupvej 48,
9520 Skørping, tlf. 61 30 02 92,
espelund-aarestrup@hotmail.com
Hjemmeside: sogn.dk/aarestrup

Ansatte:

Graver ved Aarestrup Kirke:
Dorete Husum, Aalbjergvej 1, 9610 Nørager,
tlf. 91 52 18 15, aarestrup-graver@hotmail.com
Kirkesanger ved Aarestrup Kirke:
Jørn Krogholm Pedersen (se Haverslev MR)
Organist ved begge kirker:
Anette Kjær, Fårupvej 113, 8471 Sabro,
tlf. 29 92 71 22, anettekjaer2@live.dk
Gravermedhjælper ved begge kirker:
Karen Borup Thomsen, Byrstedhedevej 13, 9240
Nibe, tlf. 71 78 99 39, karenborupth@gmail.com

Ansatte:

Graver ved Haverslev Kirke:
Anne-Dorte Simoni, Krogstrupvej 10B, 9640 Farsø,
tlf. 20 24 09 87, graver@haverslev-sogn.dk
Kirkesanger ved Haverslev Kirke:
Esben Nielsen, Smorupvej 29, 9610 Nørager,
tlf. 29 16 40 34, kirkesanger@haverslev-sogn.dk
Organist ved begge kirker:
Anette Kjær, Fårupvej 113, 8471 Sabro,
tlf. 29 92 71 22, anettekjaer2@live.dk
Gravermedhjælper ved begge kirker:
Karen Borup Thomsen, Byrstedhedevej 13, 9240
Nibe, tlf. 71 78 99 39, karenborupth@gmail.com
Sognepræst i Aarestrup og Haverslev:
Vakant. Kontakt provst Holger Lyngberg:
hly@km.dk, tlf. 98 37 50 41

Deadline for næste kirkeblad er 10. november
Kirkebladet redigeres af Aarestrup
og Haverslev menighedsråd
Layout og tryk: SBO Grafisk ApS • Støvring
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GUDSTJENESTELISTE
SEPTEMBER:
Søndag den 2. sept.

14. s. e. trinitatis

Aarestrup kirke kl. 10.30

Søndag den 9. sept.

15. s. e. trinitatis

Haverslev kirke kl. 10.30

Søndag den 16. sept.

16. s. e. trinitatis

Aarestrup kirke kl. 19.30

Søndag den 23. sept.

17. s. e. trinitatis

Søndag den 30. sept.

18. s. e. trinitatis

Haverslev kirke kl. 10.30
		(Høstgudstjeneste)
Aarestrup kirke kl. 10.30
		(Høstgudstjeneste)

OKTOBER:
Søndag den 7. okt.

19. s. e. trinitatis

Haverslev kirke kl. 10.30

Søndag den 14. okt.

20. s. e. trinitatis

Aarestrup kirke kl. 10.30

Søndag den 21. okt.

21. s. e. trinitatis

Haverslev kirke kl. 10.30

Søndag den 28. okt.

22. s. e. trinitatis

Aarestrup kirke kl. 10.30

		Haverslev kirke kl. 14.00
		(BUSK-Børn Unge Sogn Kirke)
Søndag den 4. nov.

Alle helgens dag

		

Haverslev kirke kl. 10.30
Aarestrup kirke kl. 19.30

NOVEMBER
Søndag den 11. nov.

24. s. e. trinitatis

Aarestrup kirke kl. 10.30

Søndag den 18. nov.

25. s. e. trinitatis

Haverslev kirke kl. 10.30

Søndag den 25. nov.

Sidste søndag i kirkeåret

Aarestrup kirke kl. 10.30

1. s. i advent

Haverslev kirke kl. 19.30

DECEMBER
Søndag den 2. dec.
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