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KIRKEBLADSREDAKTION
Kirkebladsudvalg: Anette Kjær, Heidi Bunk Sørensen og Anna Margrethe Saxild - Redaktør: Heidi Bunk Sørensen 
Forsidefoto: Alterparti og alterkalk i Haverslev kirke - Fotograf: Bente Dalsgaard

ANSATTE VED KIRKERNE
Graver ved Haverslev Kirke:  Anne-Dorte Simoni, tlf. 20 24 09 87, mail: graver@haverslev-sogn.dk

Graver ved Aarestrup Kirke:  Dorete Husum, tlf. 91 52 18 15, mail: aarestrup-graver@hotmail.com

Organist ved begge kirker:  Anette Kjær, tlf. 29 92 71 22, mail: anettekjaer2@live.dk

Kirkesanger ved Haverslev Kirke:  Esben Nielsen, tlf. 29 16 40 34, mail: smorup@mail.dk 

Kirkesanger ved Aarestrup Kirke:  Jørn Krogholm Pedersen (se Haverslev MR)

Gravermedhjælper ved begge kirker: Karen Borup Thomsen, Byrstedhedevej 13, 9240 Nibe, 
 tlf. 71 78 99 39, mail: karenborupth@gmail.com

Haverslev menighedsråd:
Formand: Dorthe Møllebjerg, 
tlf. 61 69 41 78, mail: formand@haverslev-sogn.dk

Næstformand og kasserer: Jørn Krogholm  
Pedersen, tlf. 98 37 52 93,  
mail: j@krogholm.com

Medarbejdernes kontaktperson: Anna Sofie Boelt,  
tlf. 30 11 79 26, mail: schrb@sbrandi.dk

Kirkeværge: Karsten Svenstrup,  
tlf. 98 65 40 01, mail: karsten_svenstrup@hotmail.com

Sekretær: Hanne Svenstrup,  
tlf. 23 92 75 03, mail: svenstrup@haverslevnet.dk

MENIGHEDSRÅDENE
Aarestrup menighedsråd:
Formand: Aage Haarup-Jensen, Præstevej 42, 9520 
Skørping, tlf. 98 37 52 74, mail: haarup-j@mail.dk

Næstformand og kirkeværge: Karin Kjemtrup,  
Torstedlundvej 1, 9520 Skørping, tlf. 98 84 12 83,  
mail: karinkjemtrup@gmail.com

Formand for præstegårdsudvalget: Jørn Martin Qvist, 
Haverslevvej 65, 9520 Skørping.

Kasserer: Niels Thomsen, Hyldgaarsdtoften 5,  
9520 Skørping, tlf. 98 37 52 82, mail: nith@privat.dk

Medarbejdernes kontaktperson: Helle Møller Jensen, 
Stubberupvej 48, 9520 Skørping

www.sogn.dk/haverslev-rebild www.sogn.dk/aarestrup

Information om hvordan man gør!
Ved fødsel
Det er normalt jordemoderen, der anmelder 
et barns fødsel. Hvis ikke der har medvirket 
en jordemoder, skal forældrene sørge for an-
meldelsen, som skal være præstesekretæren 
i hænde senest 14 dage efter fødslen. Ugifte 
forældre skal registrere faderskabet - også 
inden 14 dage - ved at indberette omsorgs- 
og ansvarserklæring via www.borger.dk

Dåb og navngivning
Et barn skal navngives, inden det fylder 6 
måneder. Skal barnet navngives ved dåb, 
træffes der aftale om tidspunkt og kirke 
med sognepræsten. Skal barnet ikke døbes, 
navngives det via www.borger.dk
Begge forældre skal signere anmeldelsen. 

Bryllup
Bryllupskirke og -dato aftales med sognepræ- 
sten. Brudeparret skal derefter rekvirere og ud-
fylde en prøvelsesattest via www.borger.dk 
Prøvelsesattesten, som på bryllupsdagen 
højst må være fire måneder gammel, sendes 
eller afleveres til præsten i forbindelse med 
den samtale, der går forud for brylluppet.

Begravelse/bisættelse
Et dødsfald skal anmeldes til begravelses-
myndigheden (bopælssognet) senest to 
hverdage efter dødsfaldet. Det gøres ved at 
udfylde en dødsanmeldelse. Lægen skriver 
en dødsattest. 
Ved anmeldelsen aftales begravelsessted, 
dato og klokkeslæt samt om en præst skal 
medvirke ved begravelsen/bisættelsen.
Mange vælger at få hjælp af en bedemand 
ved anmeldelsen af et dødsfald.

Navneændringer 
Navneændringer søges på www.borger.dk
og behandles af præstesekretæren. 
Spørgsmål til navneændringer rettes til præ- 
stesekretæren.

Attester
Attester udskrives altid ved dåb og vielse og 
kan ellers rekvireres via www.borger.dk
Har man ikke noget NemID eller adgang 
til at fremsende en digital anmodning, kan 
man henvende sig til præstesekretæren på 
hmms@km.dk Dette gælder også, hvis en 
attest er blevet væk og man skal have en ny.

Sognepræst i  
Aarestrup og Haverslev: 
Anna Margrethe Dith Dige Saxild,  
Haverslevvej 111, 9520 Skørping, 
tlf. 98 37 50 41, mail: amsa@km.dk

Mandag er fast fridag

Præstesekretær:  
Helena Margaretha 
Marianna Schmidt,  
tlf. 24 84 55 82,  
mail: hmms@km.dk

PRÆST OG KORDEGN

VEJVISER 
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én lang forberedelse 
til påsken. Påsken er 
den dramatiske for- 
tælling om Guds kær- 
ligheds styrke i Jesus 
Kristus, hvor han over- 
vinder døden og sæt- 
ter tilgivelsen før alt 
andet. Påske er håbets 
højtid, hvor livet henter 
sin styrke, fordi det 
enkelte menneske 

er set og elsket som sig selv gennem Guds 
kærlighed. Derfor er påsken den vigtigste 
højtid på året, det er forløsningen på kampen 
mellem liv og død. Derfor snyder man sig selv, 
hvis man har vinget årets gudstjenester af, før 
man kommer til påsken!

Det giver altså ikke mening at spørge, hvad der 
tæller med – det handler ikke om at præstere. 
Man kunne i stedet spørge, hvem der tæller 
med, og svaret kommer i påsken – det gør vi 
alle! Men for at komme til den erkendelse, er 
man nødt til at komme til gudstjeneste flere 
gange om året for at høre og prøve at forstå, 
hvad Gud vil os og har at sige.

God besindelsestid og glædelig påske! 
Anna Margrethe Saxild, Sognepræst

SOGNEPRÆSTEN HAR ORDET

Hvad tæller med?
Sådan spørger konfirmanderne jævnligt, når 
vi taler om, hvor mange gange de skal gå i 
kirke. De er meget optagede af, hvornår de 
har opfyldt det, der bliver forventet, så der kan 
sættes flueben ved den opgave!

Men sådan er det ikke med gudstjenester 
i kirken, dem bliver man ikke færdige med 
på den måde. Gudstjenester handler om 
det aktuelle liv, om erkendelse, forløsning, 
lovprisning og fællesskabet i menigheden om 
ord, toner og nadver. Fokus i løbet af året er 
forskelligt, det er som med et menneskeliv, hvor 
der nogen gange er mest brug for omsorg 
eller fordybelse og andre gange skal man gå i 
rette med hinanden og diskutere, hvad der er 
ordentligt, og hvad der ikke er.

Vi nærmer os kirkens fastetid. Det er en tid til 
erkendelse, hvor vi klæder os på – åndeligt 
forstået, før vi kommer til påsken. Vi kender 
fastetidens funktion fra det daglige liv, f.eks. 
når vi går på kur, gør forårsrent, gør haven klar 
og på andre måder forbereder os på forårets 
liv og vækst. Fastetiden er en tid, hvor vi i særlig 
grad skal besinde os på, hvordan vi hører 
sammen med Gud og medmennesket, den er 

Minikonfirmanderne er godt i gang både i Aarestrup, hvor 
vi mødes hver mandag eftermiddag og i Haverslev, hver 
tirsdag eftermiddag. 

Minikonfirmanderne har ”sat aftryk” i både Aarestrup kirke 
og Sognets Hus, og så har de undersøgt hver en lille krog i 
begge kirker. 

Der er afslutningsgudstjenester for begge hold først i marts 
og alle er velkomne til at komme og se, hvad vi har lavet:
Mandag d. 2. marts kl. 16.30 i Aarestrup kirke 
Tirsdag d. 3. marts kl. 16.30 i Haverslev kirke

Kirkebladets nye layout - nu 3 gange om året
Når du nu sidder og læser i dette kirkeblad, har du nok bemærket, at det er anderledes, end det 
plejer. Vi har lavet om på både papirkvaliteten og layoutet. Papiret er mindre blankt, så det ikke 
reflekterer så meget lys, når man læser i det, og i layoutet har vi fjernet de fleste baggrundsbilleder, 
så helhedsindtrykket bliver mere roligt. Vi har også ændret det fra 4 til 3 blade årligt, og derfor er 
bladet udvidet med 4 sider, så der stadig er plads til det, der skal være plads til. Det betyder, at 
kirkebladet herefter udkommer lige omkring 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Forandringerne er udtænkt 
af kirkebladsudvalget og vedtaget i menighedsrådene i efteråret 2019.

Vi håber, du vil tage godt imod det nye blad, og vi hører meget gerne kommentarer til det, som vi kan 
bruge i det videre arbejde med kirkebladet.

MINI 
KONFIRMANDER

Konfirmander 

KIRKENS UNDERVISNING  

Konfirmanderne har i efteråret arbejdet med 
kristendommens kernestof om skabelse, 
problem- og løsningsfortællingerne, Bibe- 
len, Salmebogen, døden, kirkeåret og tros- 
bekendelsen.

Op mod jul lavede konfirmanderne fra 
Gregers Krabbe krybbespil i Aarestrup Kirke. 
Det gjorde de med stort engagement og 
fik meget ros for det bagefter. En flok fra 
menighedsrådene havde syet dragter til 
krybbespillet og en lokal tømrer har lavet 
krybben.

Frem mod vinterferien skal vi arbejde med 
genfortællinger af evangelierne, begrebet 
næstekærlighed og etik. 

I marts skal konfirmanderne lave deres egen 
gudstjeneste som optakt til et forældremøde. 
Man må gerne komme og se med, det er 
d. 18. marts kl. 16.30 i Haverslev kirke og 
d. 24. marts kl. 16.30 i Aarestrup kirke. 

Endelig er der en fælles ekskursion for de to 
hold i slutningen af marts. April handler om 
påske og forberedelse til konfirmationsdagen.

Konfirmation 2020
Navnene på konfirmanderne vil blive offent- 
liggjort i dagspressen. Konfirmationen er i 
Haverslev kirke d. 26. april kl. 10.00 og i
Aarestrup kirke d. 3. maj kl. 10.00.

Konfirmation 2021
Haverslev kirke d. 25. april 
Aarestrup kirke d. 2. maj

Krucifixet i Aarestrup Kirke  
af Niels Helledie hedder 
”Korsfæstelsens lys”,
Foto: Bente Dalsgaard.

Konfirmanderne leder efter dagens salme i Salmebogen.
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Syng foråret ind med kirkernes kor
Haverslev kirke 
Torsdag d. 2. april kl. 17.00-17.30
Aarestrup-Haverslev Pigekor og Aarestrup-Haverslev kirkekor er gået sammen om 
at lave en lille mini-koncert, hvor de sammen og hver for sig synger foråret ind.
Ind imellem korsang og fortælling får alle lejlighed til at synge med på en række 
fællessange. 
Herefter er menighedsrådet vært ved et let aftensmåltid i Sognets Hus.

Jesu syv korsord i ord og toner
Aarestrup kirke 
Langfredag d. 10. april kl. 19.30
Aarestrup kirke danner igen i år rammen om en 
stemningsfuld passionsgudstjeneste langfredag 
aften.
Kimbrerkvartetten, der består af Christina 
Rudan, violin, Mette Marie Matthiesen, violin, 
Elsebeth Schmidl, bratch og Kirsten Martinsen, 
cello medvirker ved passionsgudstjenesten, hvor 
Jesu lidelseshistorie fortælles i ord og toner med 
udgangspunkt i Jesu syv korsord. 
De syv korsord læses af sognepræst Anna 
Margrethe Dith Dige Saxild og omkranses af 
fællessalmer og musik, der er inspireret af og tager 
udgangspunkt i korsordenes indhold og stemning. Således bliver Jesu syv korsord ved 
denne passionsgudstjeneste til en musikalsk helhed, hvor påskens mange, stærke 
farver og stemninger kommer til udtryk i tekstlæsning, fællessang og musik. 

Aftenens solist-kvartet
De fire kvindelige musikere i Kimbrerkvartetten er alle ansat i Aalborg Symfoniorkester. 
De har alle spillet i mange kammermusikalske sammenhænge. Selvom 
Kimbrerkvartetten kun er godt 1 år gammel, har de allerede givet en lang række 
koncerter sammen, bl.a. skolekoncerter, klassiske koncerter og har spillet sammen 
med Søs Fenger og Oh Land på TV. 

Byen synger  
4. maj-morgensang
Haverslev kirke 
Mandag d. 4. maj kl. 8.30-9.00
I anledning af 75 året for Danmarks befrielse 4.-
5. maj 1945 inviteres alle til morgensang i kirken 
denne morgen. Elever fra 0.-3. klasse fra Haverslev 
skole og deres lærere medvirker. 

Byen synger  
morgensang
Aarestrup kirke 
Fredag d. 27. marts kl. 8.30-9.00

Elever og lærere fra Gregers Krabbe Friskolen  
medvirker.

Efter morgensangen er der morgen- 
kaffe i Aarestrup Forsamlingshus.
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Byen synger  
5. maj-morgensang
Aarestrup kirke 
Tirsdag d. 5. maj kl. 8.30-9.00
I anledning af 75 året for Danmarks befrielse 4.- 
5. maj 1945 inviteres alle til morgensang i kirken. 
Vi runder morgensangen af med sammen at 
gå ned til søen/gadekæret og synge ”En lærke 
letted”, mens kirkeklokken ringer, som den gjorde 
for 75 år siden netop denne morgen.  
Elever og lærere fra Gregers Krabbe Friskolen medvirker.
Efter morgensangen er der morgenkaffe i Aarestrup Forsamlingshus.

Foto: Bente Dalsgaard.

Forårssangaften  
med Aarestrup-
Haverslev kirkekor

Aarestrup kirke  
Mandag d. 11. maj kl. 19.30
I anledning af 75 året for Danmarks befrielse er Grundtvigs Forum, Dansk 
Forfatterforening og Spil Dansk gået sammen om et stort, landsdækkende fælles- 
sangsprojekt under overskriften ”Frihed, fremtid og fællessang”. 
Aarestrup-Haverslev kirkekors forårssangaften er sammensat som en kon- 
certfortælling, hvor korsange, fællessange og fortællinger væves sammen til en 
helhed, der på festlig og forunderlig vis forholder sig til både friheden, fremtiden og 
fællessangen. Musikken spænder vidt, fra Mozart til Oscar Peterson.
Efter koncerten fortsætter aftenen i Aarestrup Forsamlingshus, hvor der serveres 
aftenkaffe og kage. Det er gratis adgang, og alle er meget velkomne. 

Forårssangaften med  
Aarestrup-Haverslev kirkekor

Haverslev kirke 
Onsdag den 13. maj kl. 19.30
Gentagelse af koncerten d. 11. maj. Herefter serveres der ost og rødvin i Sognets Hus.

Genforenings- og fødselsdagskoncert
Aarestrup kirke 
Tirsdag d. 9. juni kl. 19.30
Igen i år er der fødselsdagskoncert med fællessang, solosang og 
fortælling i Aarestrup kirke. 
I år er temaet 100-året for Genforeningen af Sønderjylland. 
Aftenens sange og fortællinger tager både afsæt i den konkrete 
genforeningen i 1920 og begrebet ”genforening” i bredere 
betydning. Desuden er det denne dag Carl Nielsens 155-års 
fødselsdag, og det skal naturligvis også fejres. 
Ved koncerten medvirker bassangeren Jakob Christian Zethner og kirkernes organist 
Anette Kjær. De to er uddannet sammen på Det Jyske Musikkonservatorium, begge 
med klassisk sang som hovedfag. Jakob Christian Zethner er desuden uddannet 
pianist, og har studeret flere forskellige steder i Europa. Han er en efterspurgt koncert- 
og operasanger, med engagementer på operascener i ind- og udland. 
Efter koncerten er 
der traditionen tro 
kaffe og fødsels- 
dagslagkage i Aare- 
strup  forsamlingshus. 
Der er gratis adgang, 
og alle er meget 
velkomne!
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MIDTHIMMERLANDS  
KIRKEHØJSKOLE I 2020

Onsdag d. 12. februar begynder den nye sæson 2020 i Midthimmerlands kirkehøjskole, 
hvor årets tema er ”Hvor går grænsen”. 

Emnet belyses og sættes i spil på forskellig vis gennem årets 6 højskoleformiddage. Der er 
desværre ikke flere billetter til de 6 højskoleformiddage, men det er muligt at blive skrevet 
på ventelisten ”Billet søges”, som rundsendes til alle dem, der har billet til 2020. 

Kontakt Anette Kjær, tlf. 29 92 71 22 / anettekjaer2@live.dk

Aarestrup d. 11. marts kl. 9.00-12.00
Morgensang i Aarestrup kirke ved Anette Kjær. 
Formiddagskaffe og foredrag i Aarestrup forsamlingshus.

David Bugge, lektor i Teologi ved Aarhus Universitet. 

”Forløsning under narkose  
– Karen Blixens tvetydige forhold til kristendommen”.
Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en interessant dobbelthed.  
Store dele af hendes forfatterskab kan læses som ét langt opgør med 
kristendommen. Det interessante er imidlertid, at vi i andre fortællinger af Blixen 
finder en positiv fremstilling af netop den uendelige, betingelsesløse guddom- 
melige nåde, der intet forlanger af os, men ”deklarerer almindelig amnesti”.

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

Haverslev d. 15. april kl. 9.00-12.00
Morgensang i Haverslev kirke ved Anette Kjær. 
Formiddagskaffe og foredrag i Sognets Hus.

Henrik Bækgaard, cand.theol. Tidl. sognepræst og seminarielektor.

”Den store og den vægtige  
- Grundtvig og Kierkegaard med krydsede klinger”.
Grundtvig og Kierkegaard var forskellige i mange henseender. Den ene talte 
folkeligt om det største og det mindste, den anden filosoferede sig frem. Og dog 
var de måske mere enige i livets grundlæggende spørgsmål, end de ville være ved.

Tilmelding til evt. frokost senest d. 13. april.

PROGRAM 2020
Efterår
16. sept.:  Johs. Nørregaard Frandsen: ”Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning”.

21. okt.:   Anne Haubek: ”Postkommunisterne og EU”.

18. nov.:  Elsemarie Dam-Jensen: ”Det var en sommermorgen – Sangen i Sønderjylland”.

Det fulde program kan ses på kirkernes hjemmeside eller hentes i kirkerne.

Haverslev d. 12. februar kl. 9.00-12.00
Morgensang i Haverslev kirke ved Anette Kjær. 
Formiddagskaffe og foredrag i Sognets Hus.

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

”Overvågning”
Hvad betyder overvågningen i dag, og hvordan er den del af vores liv og kultur? 
Vores overvågningskultur har dybe rødder og angår begreber som identitet, frihed 
og ansvar. 

Tilmelding til evt. frokost senest d. 10. februar.

PROGRAM 2020
Forår
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AKTIVITETER

 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

 

HAVERSLEV BIBELKREDS

PROGRAM

HAVERSLEV
ÆLDRECENTER

Vi begynder hver gang med kaffe og 
brød kl. 14.30. 

Gudstjenesten er ca. kl. 15 og varer 
30-35 min. 

Alle er velkomne!

Torsdag d.  6. februar
Torsdag d. 12. marts
Torsdag d.   2. april
Torsdag d. 28. maj
Torsdag d.  11. juni

GUDSTJENESTER
PÅ HAVERSDAL

131313

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

Torsdag d. 9. januar kl. 19.30
Evangelisk Alliances Bedeuge i Sognets Hus.
Torsdag d. 23. januar kl. 19.30
Bibeltime hos Hanne og Carl Erik Svenstrup, 
Vestbygade 39, Haverslev.
Torsdag d. 6. februar kl. 19.30
Pakkefest hos Britta og Karsten Svenstrup, 
Vinkelvej 7, Haverslev.
Torsdag d. 20. februar kl. 19.30
Bibeltime hos Arne Nielsen, Tranevej 29, 
Haverslev.
Torsdag d. 5. marts kl. 19.30
Filmaften i Sognets Hus.  
Vi ser filmen Apokalypsen.
Torsdag d. 19. marts kl. 19.30
Bibeltime hos Jens Jørgen Klokkerholm, 
Østergade 4, Haverslev.

Torsdag d. 26. marts kl. 19.30
Planlægningsmøde hos Annalise og Jørn  
K. Pedersen, Mølhøjvangen 42, Haverslev.

Torsdag d. 2. april kl. 19.30
Bibeltime hos Hanne og Knud Svenstrup, 
Overvadvej 4, Haverslev.

Torsdag d. 16. april kl. 19.30
Bibeltime hos Karin og Finn Lykkegård, 
Skovlvejen 12, Ll. Binderup.

Torsdag d. 30. april kl. 19.30
Bibeltime hos Annalise og Jørn K. Pedersen, 
Mølhøjvangen 42, Haverslev.

Torsdag d. 14. maj kl. 19.30
Petanque ved HCI.  Kaffe hos Hanne og Carl 
Erik Svenstrup, Vestbygade 39, Haverslev.

Torsdag d. 28. maj kl. 19.30
Bibeltime hos Britta og Karsten Svenstrup, 
Vinkelvej 7, Haverslev.

KIRKERNES KOR

Aarestrup-Haverslev 
Kirkers Pigekor 
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 m.m.
Alle er velkomne i begge kor. Eneste for-
udsætning er, 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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I år er det 75-års dagen for Danmarks 
befrielse. Og i alle årene siden dengang  
har Aarestrup sogn holdt mindeguds-
tjeneste d. 4. maj, det gør vi også i år. 
Vi begynder med en kort gudstjeneste 
i kirken, derefter nedlægges kransen 
ved flyvergraverne og aftenen rundes 
af med kaffe og fællessang i Aarestrup 
Forsamlingshus.

vi sang ”Vor Gud han er så fast en borg” og 
flere fædrelandssange.
Den 5. maj kom 3. og 1. klasse i skole, 
mens kirkeklokken kimede freden ind. 
Da Niels Jensen var færdig, gik vi med 
børnene op i kirketårnet, hvorfra vi sang 
”Vor Gud han er så fast en borg” og ”Nu 
takker alle Gud”. Det kunne høres over 
hele byen, helt op til præstegården og op 
til Jens M. Jensen, og mælkekusken, der 
kørte fra mejeriet med mælk, sang med 
på vejen. Om aftenen samledes over 100 
mennesker i Forsamlingshuset, hvor vi 
sang fædrelandssange og salmer”.
Det betød alverden dengang, at 
besættelsesmagten var blevet besejret. 
Vi lever stadig under den frihed, der 
derefter fulgte. Derfor sætter vi hvert år lys 
i vinduerne 4. maj og mindes den aften, 
som vore slægtninge oplevede så stærkt, 
at de måtte synge og takke Gud.
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Kyndelmisse- 
gudstjeneste
Søndag d. 2. februar kl. 19.30  
i Aarestrup kirke
Midt i den mørke tid holder vi en 
temagudstjeneste om lyset. Længslen 
efter lyset og det levende lys vil være 
omdrejningspunktet i gudstjenesten. 
Kyndelmisse betyder lysmesse og markerer, 
at vi er halvvejs gennem vinterhalvåret. I 
folkemunde kaldtes dagen førhen Kjørmes 
Knud.

Aarestrup-Haverslev kirkekor medvirker.

Mariæ Bebudelse
Søndag d. 29. marts kl. 10.30  
i Haverslev kirke

Sanger Morten Porsborg Rasmussen 
medvirker. 
Han er uddannet klassisk sanger fra 
Nordjysk Musikkonservatorium og har 
deltaget i operaopsætninger i både Aar- 
hus og Aalborg. Desuden er Morten 
Porsborg Rasmussen ansat som sanglærer 
i Kulturskolen Vesthimmerland og arbejder 
sideløbende hermed som korinstruktør.

KIRKE
KALENDER

Tekstet gudstjeneste i Durup kirke 
(Skjoldhøjvej 6, Durup, 9610 Nørager)

Søndag den 9. februar 2020 kl. 10.30
Alle er velkomne. 
Gudstjenesten er en almindelig højmesse, som er tekstet på storskærm. Præster ved 
gudstjenesten er Landsdelspræst Søren Skov Johansen (prædikant) og sognepræst 
Rikke Wickberg. Efter gudstjenesten indbydes til frokost i Sognehuset på Stationsvej 9, 
9610 Nørager (koster 35 kr.). 
Der vil være teleslynge, og man vil kunne læse på en skærm, hvad der bliver sagt. 
Efter frokosten giver Søren Skov Johansen en naturlig forklaring på, hvorfor mange ikke 
gerne indrømmer, at de har fået nedsat hørelse.
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet hos: 
Helena Schmidt på tlf./sms 24 84 55 82 eller e-post hmms@km.dk

Vi glæder os til at se jer! Anna Margrethe Saxild, kontaktpræst.

Befrielsesgudstjeneste
Mandag d. 4. maj kl. 19.30 
i Aarestrup kirke
Niels Nørgaard Nielsen fra Lokalhistorisk 
Forening har fundet frem til denne 
dagbogsbeskrivelse om befrielsesaftenen. 
Førstelærer og kirkesanger Th. Johansen 
skrev: ”Den aften, der blev fred, hejste 
vi flagene i byen og samledes cirka 80 
mennesker ved genforeningsstenen, hvor 

Langfredag
Fredag d. 10. april kl. 19.30  
i Aarestrup kirke
(Se musiksiderne).

De 11 flyversten på Aarestrup Kirkegård.
Foto: Bente Dalsgaard.

Fastelavn
Søndag d. 23. februar kl. 14.30  
i Aarestrup kirke
Der holdes børne- og familiegudstjeneste i 
Aarestrup Kirke. Efter gudstjenesten vil der 
være tøndeslagning i Forsamlingshuset. 
Der er tilmelding til tøndeslagningen, og 
der kommer mere information - se opslag 
på  Facebook og Informationstavlen ved 
kirken. 
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AARESTRUP HAVERSLEVDAGENS TEMA

 2.  feb. Sidste s. e. Hellig Menneskesønnen   19.30 + Kirkekoret AMS 
   3 Konger  
   Kyndelmisse

 9.  feb. Septuagesima De betroede talenter    9.00 KB

 16.  feb. Seksagesima Guds rige som et sennepsfrø  10.30 AMS

 23.  feb. Fastelavn Den blide bliver seende 14.30 Fam.gudstj. AMS 

 1.  marts 1. s. i fasten Jeg er blandt jer som en tjener    9.00 HM

 8.  marts 2. s. i fasten Helbredelsen af den urene ånd 19.30 AMS 

 15.  marts 3. s. i fasten Sandhed og løgn 10.30 AMS 

 22.  marts Midfaste Jeg er livets brød    9.00 RW

 29.  marts Marie Bebudelse Marias lovsang                                              10.30 + solist AMS

 5.  april Palmesøndag Indtoget i Jerusalem   9.00 KB 

 9.  april Skærtorsdag Fodvaskningen    9.00 HM

 10.  april Langfredag Korsfæstelsen 19.30 De 7 korsord 
     + solister AMS 

 12.  april Påskedag Opstandelsen 10.30 AMS   9.00 AMS

 13. april 2. påskedag Marie Magdalene   10.30 AMS 
    møder den opstandne  

 19.  april 1. s. e. påske Vogt mine lam 10.30 AMS 

 26.  april 2. s. e. påske Konfirmation  10.00 AMS

 3.  maj 3. s. e. påske Konfirmation 10.00 AMS  

 8.  maj Bededag Bed, så skal der gives jer!  10.30 AMS

 10.  maj 4. s. e. påske Frihed og trældom 19.30 AMS 

 17.  maj 5. s. e. påske Herliggørelse  10.30 AMS

 21.  maj Kr. Himmelfart I skal være vidner!   9.00 KB 

 24.  maj 6. s. e. påske Vi er alle ét i Kristus    9.00 KB

 31.  maj Pinsedag Talsmanden   9.00 AMS 10.30 AMS

 1.  juni 2. pinsedag Jeg er livets brød 10.30 AMS 
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AMS: Anna Margrethe Saxild - KB: Kenneth Berg - RW: Rikke Visby Wickberg - HM: Helge Maagaard


