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PRÆSTEN SKRIVER

Midsommer,
hekse og Kristus!
Anna Margrethe Saxild,
sognepræst

de glædesfest for livet og kæmpe mod
ufredens ånd. Men lige meget hvilken
melodi vi synger Midsommervisen på,
så er det ikke til at få Johannes døberen
og heksen til at danse sammen.

Pludselig og før vi vidste af det, så var
den her – sommeren! Det er midsommer og Skt. Hans lige om lidt. Der er fra
vores hedenske fortid knyttet mange
traditioner til Skt. Hans, en af dem er
bålet, hvor vi symbolsk brænder det
onde af i form af heksen, der skal
sendes til Bloksbjerg med en byge af
gnister i halen – så hun ikke længere
kan lokke os til at gå det ondes vej.

med at brænde det onde af, mens jeg
stod og så på kludeheksen på bålet,
der brændte. Og pludselig, da de sidste klude var faldet i bålet, kunne vi se,
hvad der var indenunder: Det var et
kors! Det var bare de pinde, heksedukken var bygget over, men de var sat
sammen som et kors. Og med et lyste
sammenhængen klart ud af ilden, for
Jesus siger det jo selv et sted: ”Det, I
har gjort mod en af mine mindste,
det har I gjort imod mig!”. Og det er jo
sådan, det er! Der var faktisk én, der
frivilligt tog skylden for os. Men det var
ikke heksen. Det var Kristus!

For Johannes står for det pæne, han
vil tale til fornuften om at vi skal tage
os sammen, gøre rent bord, begynde på en frisk og opføre os ordentligt – som om det var noget, alle og
enhver kan finde ud af.

Men dagen hedder jo ikke heksedag, men Skt. Hans. Navnet kommer
af ”sankte hannis”, der betyder den
hellige Johannes. Og det er naturligvis
Johannes døberen, der har lagt navn
til dagen, ham der er født på denne
tid er året og som skulle kommer til
at bruge hele sit liv på at være forløberen for Guds søn og som pegede
på, at frelseren var på vej.
Johannes blev født på det tidspunkt af
året, hvor dagene forkortes og Jesus
blev født ved det næste vendepunkt,
når dagene bliver længere.

Men midsommerheksen og Johannes
døber har aldrig sagt hinanden så
meget. De har svært ved at være på
talefod. Vi synger jo om, at vi skal hol2

Heksen, derimod, hun taler til alle de
forbudte fristelser, hun er ikke selv nogen uskyldighed, måske endda lidt
ondskabsfuld og vil gerne lokke os til
at gøre ting, som vi burde lade være
med. Johannes døberen taler til de
stærke, dem der har kræfter til selv at
løse deres konflikter, når de tager sig
sammen. Men ingen kan være stærk
altid og hvad gør man så?

Vi kan ikke få den hellige Johannes og
heksen til at danse sammen til vores
Midsommervise, men det er også helt
ligegyldigt, for det er slet ikke de to, det
handler om i sidste ende.
Det handler om ham, der både kan
tilgive, hjælpe og modtage en tak.

Da jeg for nogle år siden stod ved et
stort Skt. Hans bål, tænkte jeg over det

Rigtig god sommer!
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MUSIK I KIRKERNE
Musik i Haverslev Byfest-uge
I uge 33 (12.- 18. august)

er der traditionen tro byfest i Haverslev, og i år er der mulighed for både at synge
morgensang og høre koncert i Haverslev kirke som en del af byfestens program.

”Byen synger morgensang”
Aarestrup kirke
Fredag d. 1. november
Elever og lærere fra Gregers Krabbe Friskolen
medvirker.

Morgensang for elever
og lærere på HCI
Haverslev kirke
Mandag d. 12. august kl. 8.30-9.00
(Lukket arr.)

Byfest-uge koncert
med Blæserorkestret PUST
Haverslev kirke
Tirsdag d. 13. august kl. 19.30-20.30
Blæserorkestret PUST spiller en koncert bestående af et bredt sammensat program.
Undervejs bliver der også mulighed for at
synge med på tre fællessange.
PUST er et blæseorkester på 13 musikere +
dirigent. Orkestret, der har eksisteret siden
1986, har base i Hobro, og en del af musikere
kommer fra lokalområdet.
PUST er et erfarent orkester, der har spillet i omkring 100 kirker i Nordjylland, men også
længere væk som Øster Nykirke ved Tørring, i Fredericia, Herning og i Anklam i Tyskland.

Morgensang på Haversdal
Haverslev Ældrecenter, Haversdal
Fredag d. 16. august kl. 10.30-11.00
Beboerne og alle andre interesserede er meget velkomne til morgensangen, hvor også
3.-4. klasse fra Haverslev skole, musiklærer Thea Haagen Jensen og Anette Kjær medvirker.
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Koncert med Michala Petri og
Østjysk Kammerkor
Aarestrup kirke
Onsdag d. 6. november
Den verdensberømte blokfløjtevirtuos Michala Petri
og Østjysk Kammerkor, der består af 26 dygtige amatørsangere under ledelse af Erling Lindgren gæster
Aarestrup kirke.
Koncertprogrammet vil forme sig som en blanding
af Michala Petri solo, Østjysk Kammerkor solo og en
række værker, arrangeret for blokfløjte og blandet kor.
Læs mere i næste kirkeblad.
5

MIDTHIMMERLANDS
KIRKEHØJSKOLE
Kirkehøjskolen holder nu sommerferie efter en fin forårssæson med fuldt hus og 3 gode
højskoleformiddage, hvor de tre foredragsholdere Jeanette Varberg, David Bugge og Kaj
Mogensen hver på deres måde levende og smittende formidlede deres emner, alle med
relation til årets overordnede emne ”At sætte spor”.
Kirkehøjskolen fortsætter til september med de tre sidste højskoleformiddage i 2019programmet.

Efterårets højskoleformiddage

Det fulde

11. sept.: Mikkel Thorup, professor mso i idéhistorie, Aarhus Universitet. program kan ses på

kirkernes hjemmeside
eller hentes
i kirkerne
Anette Vandsø, phd, eliteforsker, post doc, Aarhus Universitet.

9. okt.: Peter Martensen, billedkunstner og grafiker.
Tirsdag d. 30. april havde Haverslev kirke besøg af trioen Zenobia, der ved middagstid gav en Carl Nielsen koncert for 100 skoleelever fra hhv. Haverslev skole og Gregers
Krabbe Friskolen. Eleverne sang med på en række Carl Nielsen sange så taget var
ved at lette og lyttede opmærksomt til to af de største Carl Nielsen salmemelodier;
Påskeblomst og Tunge, mørke natteskyer. Ind imellem sangene fortalte de tre dygtige
musikere om sangene og Carl Nielsen.
Om aftenen gav Zenobia endnu en meget vellykket koncert i Haverslev kirke, der
længe inden koncerten begyndte, var godt og vel fyldt til sidste plads. Her sang og
spillede Zenobia et bredt udsnit af den danske sangskat, sange, salmer og egne kompositioner og den stående applaus efter koncerten var fuldt fortjent.
I mellem de to koncerter var der gudstjeneste for pensionistforeningen i Haverslev,
så da dagen var omme, havde næsten 300 mennesker været i Haverslev kirke til tre
forskellige arrangementer i tidsrummet 12.30-21.00.

13. nov.:

Forfatter til Tænkepausebogen ”Lyd”.

Tilmelding til venteliste

Der er desværre ikke flere billetter til højskoledagene 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

Midthimmerlands Kirkehøjskole 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
Det er også muligt at købe billet på Rebild Bibliotekerne (Støvring, Skørping, Nørager)
ved at henvende sig til personalet i bibliotekernes bemandede åbningstid, tirsdag
kl. 10.00-16.00.
Programmet for 2020 vil fra september kunne hentes i Aarestrup og Haverslev kirker.
(Kirkerne er dagligt åbne 08.00-16.00) og vil desuden kunne ses i næste udgave af
kirkebladet.
De, der er tilmeldt Midthimmerlands Kirkehøjskoles nyhedsmail, får programmet
tilsendt, når det er færdigt.

Hvis man ønsker at modtage nyhedsmail, så send mail til: anettekjaer2@live.dk
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HAVERSLEV BIBELKREDS

KIRKERNES KOR
Korene holder sommerferie

PROGRAM
Torsdag d. 6. juni kl. 19.30:

Bibeltime hos Karin og Finn Lykkegård,
Skovlvejen 12, Ll. Binderup.

Søndag d. 23. juni kl. 19.00:

Skt. Hans-fest hos Hanne og Knud Svenstrup,
Overvadvej 4.
Vi spiser sammen.
Af hensyn til bestilling af mad:
Tilmelding til Hanne senest 15. juni på
tlf. 20 24 10 85/98 65 42 10.

Lørdag d. 15. juni:

Udflugt til Ebeltoft.
Nærmere information hos
Hanne Svenstrup, tlf. 23 92 75 03.

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

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”, De 9 læsninger, sangaftner,
forårskoncerter og meget andet.

DEN NYE KORSÆSON 2019-20

Aarestrup-Haverslev kirkekor

Grupperådsformand

begynder igen efter ferien mandag d. 2. september og øver i Sognets Hus hver mandag kl. 19.00-21.00.

(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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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 på tlf. 29 92 71 22 / anettekjaer2@live.dk
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Årets konfirmander Haverslev

Årets konfirmander Aarestrup

PRAKTISK INFORMATION

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, schrb@sbrandi.dk
Kirkeværge:
Karsten Svenstrup, Vinkelvej 7, 9610 Nørager,
tlf. 98 65 40 01, karsten_svenstrup@hotmail.com
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 5274, haarup-j@mail.dk
Næstformand og kirkeværge:
Karin Kjemtrup, Torstedlundvej 1, 9520 Skørping,
tlf. 98841283, karinkjemtrup@gmail.com
Formand for præstegårdsudvalget:
Jørn Martin Qvist, Haverslevvej 65, 9520 Skørping,
tlf. 22 74 88 25, qvist@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:

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

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, smorup@mail.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
Kordegn:
Helena Margaretha Marianna Schmidt,
tlf. 24 84 55 82, hmms@km.dk
Sognepræst i Aarestrup og Haverslev:
Anna Margrethe Søndergaard Dith Dige Saxild,
tlf. 98 37 50 41, mail: amsa@km.dk
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Deadline for næste kirkeblad er 10. august 2019.
Kirkebladet redigeres af Aarestrup og Haverslev
menighedsråd
Layout og tryk: SBO Grafisk ApS • Støvring
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GUDSTJENESTELISTE
AARESTRUP
KIRKE

HAVERSLEV
KIRKE

PRÆST

JUNI
2. juni

6. s. e. påske

9. juni

Pinsedag		

10.30 		

10. juni

2. pinsedag

16. juni

Trinitatissøndag		

23. juni

1. s. e. trin.

30. juni

2. s. e. trin.		

10.30

10.30		
10.30

10.30		
9.00

KB
AMS
AMS
AMS
AMS
KB

JULI
7. juli

3. s. e. trin.

10.30		

AMS

14. juli

4. s. e. trin.		

21. juli

5. s. e. trin.

28. juli

6. s. e. trin.		

10.30

RW

4. august 7. s. e. trin.		

9.00

RW

10.30

9.00 		

AMS
KOP

AUGUST
11. august 8. s. e. trin.

10.30		

18. august 9. s. e. trin.		
25. august 10. s. e. trin.
1. sept.

9.00

19.30		

11. s. e. trin.		

9.00

AMS
AMS
AMS
KB

AMS: Anna Margrethe Saxild - KB: Kenneth Berg KOP: Knud Olav Pedersen - RW: Rikke Wickberg
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