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Menighedsrådene har nu fået lov til at 
slå præstestillingen op, og når dette blad 
udkommer er ansøgningsfristen slut. Vi 
håber, at vi modtager en ansøgning fra 
den helt rigtige, og får mulighed for at 
ansætte en præst, som kan tiltræde ca. 1. 
februar.

Indtil da byder vi velkommen til emeritus 
Finn Carpentier, som pr. 1. november er 
konstitueret i stillingen, indtil der kan an-
sættes en fast præst. Vi glæder os til at 
arbejde sammen med Finn, som med 

sin store erfaring kommer til at hjælpe 
os gennem særligt december måneds 
mange opgaver. Det er derfor nu Finn 
man henvender sig til, hvis man har be-
hov for hjælp fra en præst: 

Finn Carpentier
tlf. 29 45 98 58
finn.carpentier@gmail.com

Aarestrup og Haverslev menighedsråd.

Ansættelse af ny præst

torat i forbindelse med vakancer i sog-
nene der. I alt blev det til næsten 3 år. 

Før og efter den opgave har jeg vareta-
get flere enkelte gudstjenester, begravel-
ser og bryllupper. Fra 16. juli til 4. oktober 
i år var jeg konstitueret sognepræst i Ar-
den-St. Arden pastorat.

Den 1. november begynder jeg så hos jer 
i en periode, der rækker hen over jul og 
nytår. Om det så bliver meget længere, 
vil tiden vise. 

Det er en spændende opgave, som jeg 
glæder mig til at prøve kræfter med, lige-
som jeg glæder mig over den tillid, man 
viser mig ved  at betro mig opgaven. 

Jeg vil prøve at gøre det hele, så godt 
som det er mig muligt. 

Finn Carpentier.

Pensionist på deltid

FRA MENIGHEDSRÅDET

For en kortere periode er min pensionist-
tilværelse igen sat på pause.

Jeg er blevet spurgt om  -  og har sagt 
”ja” til  -  at vikariere hos jer i Aarestrup-
Haverslev pastorat frem til, der er ansat 
ny præst.

Den ledige stilling er opslået med an-
søgningsfrist 12. november 2018. Det be-
tyder sandsynligvis, at der kan være ansat 
ny præst til 1. februar 2019. Efter det op-
lyste er præstegården klar til indflytning 
medio januar 2019, så tingene ser ud til at 
falde i hak. Så kan vi kun håbe på, at der 
kommer gode og kvalificerede ansøgere 
til stillingen  -  og hvorfor skulle der ikke 
gøre det? 

Alt det her betyder, at det i den nær- 
meste tid som udgangspunkt vil være 
mig, I møder, når I søger til kirke. Et par 
søndage vil gudstjenesten dog blive vare- 
taget af sognepræsten i Øster Hornum-
Veggerby pastorat, pastor Kenneth Berg.

Jeg hedder Finn Carpentier og er 70 år 
gammel. Jeg kommer som nævnt fra et 
liv som pensionist og bor sammen med 
min kone, Bente, i Hadsund i en lille an-
delsbolig lige ned til Mariager Fjord.

I mit aktive liv som præst var jeg i næsten 
35 år ansat i Skelund og Visborg sogne, 
hvorfra jeg gik på pension i 2013.  Siden 
da har jeg i et par omgange været til- 
knyttet Skibsted-Lyngby-Terndrup pas-
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Nu er det altså jul igen
at GUD er nær ved os, og at han vil tage sig 
af os, og at intet mørke er mægtigt nok til at 
forhindre ham i det. GUD valgte at gå ind 
i mørket for at tænde et lys for os, som ikke 
bare skal lyse os igennem dagen og vejen 
her, men som skal lyse os igennem livet og 
videre endnu helt ind i GUD’s dagligstue, 
som det antydes i disse salmelinier:

Sorg er til glæde vendt,
klagen endt!
Vor glæde skal hver tunge 
udsjunge!
Syng med Guds engleskare
på Jesu fødselsdag
om fred trods nød og fare,
Gud Faders velbehag,
som vil al sorgen vende
til glæde uden ende;
bær os på børnevis
ind i Paradis!

Et sted fortælles der om en gammel kone, 
der var uendelig dygtig med sine hænder. 
Hun var tidligt blevet enke med to børn, 
men fik alligevel dagen og livet til at hænge 
sammen. Ved juletide for eksempel lavede 
hun de smukkeste juleroser af silkepapir, 
som hendes to børn så gik rundt og solgte, 
fra dør til dør, op og ned af trapper.

Det er mange år siden, men til sent i livet 
elskede de to børn at fortælle erindringer 
fra barndommen, om deres mor og om de 
fine juleroser. Vemodige juleerindringer fra 
en tid, der var så anderledes. Juleminder 
om glæde og om sorg, om fattigdom  -  og 
om en rigdom, som var rig på alt det, som 
ikke kan købes for penge.

Julen er glædens tid, men julen er også  
erindringens tid. Har I nogensinde tænkt 

Når man ser sig omkring i dagene ned 
mod jul, så skal man være ualmindelig 
tungnem, hvis man ikke fatter, at det hele 
handler om glæde.

Hver især lægger vi ganske vist forskelligt 
indhold i julen, men at den som udgangs- 
punkt er en glædesfest, kan der ikke herske 
tvivl om. En lysfest midt i mørket med den 
besked til os, at mørket er besejret og på 
tilbagetog.

Et sted i en julesang hedder det herom:

Midt udi mørket og jordens kuld’
medens vor sol er ved at dale,
stiger Vorherres op  -  som jul,
bli’r det sankt Hans i himlens sale;
netop som jord ej mer kan råde,
kommer et frelsens væld af nåde,
så kommer jul.

Det fortælles fra Jerusalems første Tempel  
-  det som kong Salomo lod bygge for nu 
henved tre tusinde år siden  -  at det blev 
indrettet meget nøje i overensstemmelse 
med de retningslinier, GUD havde givet 
Salomo. Inderst i templet blev indrettet 
rummet “Det Allerhelligste”. Et stort firkantet 
rum henlagt helt i mørke. Her skulle GUD 
bo, for som Salomo sagde det: “Herren har 
sagt, at han vil bo i mørket”  -  for i mørket 
er hans lys i særlig grad synlig.

Betlehem! Navnet klinger på forunderlig vis 
med lys og med glæde i vore øren. Der er 
forjættelse i navnet. Vished om, at ligegyl-
digt hvor ulykkeligt og trist og mørkt alt ser 
ud i denne verden, så er der dog også no-
get til, som giver os grund til at håbe og tro 
på, at livet vil overleve selv det mest triste.
Julens evangelium er budskabet til os om, 

om, at det skete, fordi GUD bekymrede sig 
for os.

Ud af den bekymring rejser sig derfor 
en fordring til os om, at vi skal betragte  
hinanden som værdifulde mennesker. 
Også dem, der tilsyneladende er de mest 
mislykkede. Og vi skal have omsorg for 
dem.

GUD gjorde ikke skel, og det skal vi heller 
ikke gøre. Vi har ingen grund til det. Julen 
bærer jo ikke den besked frem til os, at vi er 
særligt udvalgte. Julen bærer derimod den 
besked frem til os, at “sådan elskede GUD 
verden, at han gav sin enbårne søn”.

Lyset brød igennem, og lyset bryder igen-
nem. Betlehems Nat blev til højlys dag. De 
tavse hyrder på marken blev revet ud af 
mørket og stilheden. Alt blev forandret  -  
og alligevel er alt det samme. Det er jo kun 
den med de åbne øjne, der kan se, at bar-
net i Betlehems Stald er meget andet og 
meget mere end bare et almindeligt barn. 
Meget mere end bare Maria og Josefs søn.
GUD havde endelig sat noget i gang, men 
alt for mange i samtiden så det ikke. Kunne 
ikke se det. Ville ikke se det. Vidste det ikke 
og ville ikke vide det. Vi véd det. Kan i hvert 
fald vide det, og det er vores lykke.

Glædelig jul.  

Finn Carpentier, 
fung. sognepræst.

på det? En tid, hvor der i en stille stund bli-
ver anledning til at lade erindringen samle 
op, hvad der hændte igennem livet. Og  
stærkest i erindringen står da det, der kom 
til at betyde allermest. En lille julerose i 
silkepapir lavet af flittige hænder for at 
skænke og skaffe lidt glæde midt i en enkel 
og på eengang rig og fattig dagligdag.

Et lille stykke af julens evangelium, der 
fortæller, at GUD blev menneske i JESUS 
KRISTUS, for at skænke og skaffe os lidt 
glæde. Og at han som sådan tager del i 
vore liv. At han savner og længes med os. 
At han sørger og græder med os, og at han 
går med os  -  også fra dør til dør i storby-
ens mange opgange for at sælge en hjem-
melavet silkepapirsrose. At han sidder ved 
siden af sygesengen og lider med den syge 
og måske døende. At han er på plejehjem-
met hos den gamle og måske demente.

GUD valgte at blive menneske blandt os 
mennesker, fordi ethvert menneske for ham 
er af uendelig værdi og betydning. Derfor 
er det heller ikke uden symbolik, at GUD 
blev menneske midt i nattens mørke og 
kulde. Lyset brød igennem dén nat, da nat-
tens mørke var allertættest og allerstærk-
est. GUDs lys var stærkere. Englene stod 
der pludselig ude på marken hos hyrderne 
og rakte til dem budskabet om Frelserens 
fødsel. Om GUDs nærvær og omsorg, at 
han ikke vil lade os være alene i mørket og i 
tristheden. Han står hos, og han vil åbne en 
vej for os og give os del i alt det, der hører 
ham til.

Juleevangeliet kan man i den forbindelse 
også kalde omsorgens evangelium, for 
bag om den smukke og gribende fortælling 
fra Betlehems Nat gemmer sig budskabet  
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13. februar i Haverslev kl. 9.00-12.00 
Morgensang i Haverslev kirke kl. 9.00 ved Anette Kjær
Formiddagskaffe i Sognets Hus, Haverslev
Foredrag: “Mennesket har altid vandret.  
Folkevandringer og vendepunkter i historien”

Jeanette Varberg, arkæolog, museumsinspektør på Nationalmuseet, 
forfatter.

Tilmelding til evt. frokost senest d. 11. februar.

13. marts i Aarestrup kl. 9.00-12.00  
Morgensang i Aarestrup kirke kl. 9.00 ved Anette Kjær 
Formiddagskaffe i Aarestrup Forsamlingshus 
Foredrag: “Hinandens verden – en rejse gennem K. E. Løgstrups  
Den etiske fordring”

David Bugge, lektor i Teologi ved Aarhus Universitet.

Tilmelding til evt. frokost senest d. 11. marts.

10. april i Haverslev kl. 9.00-12.00 
Morgensang i Haverslev kirke kl. 9.00 ved Anette Kjær 
Formiddagskaffe i Sognets Hus, Haverslev 
Foredrag: “Livet – det dejligste eventyr. Kristendommen i  
H.C. Andersens forfatterskab” 

Kaj Mogensen, fhv. sognepræst, forfatter. 

Tilmelding til evt. frokost senest d. 8. april.

FORÅRETS HØJSKOLEFORMIDDAGE

EFTERÅRETS HØJSKOLEFORMIDDAGE
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”.

Igen i år har godt 100 mennesker været 
samlet til Midthimmerlands kirkehøjskoles 
6 højskoleformiddage på skift i Aarestrup 
og Haverslev, hvor en række inspirerende 
foredragsholdere på bedste vis har for-
midlet deres viden og givet nyt indblik i en 
lang række livoplysende emner.

En stor tak til alle, der har været med til, 
at vi også i denne sæson har kunnet hol-
de højskoleformiddage med fællessang, 
foredrag, samtaler og samvær i bedste 
højskoleånd! 
Kirkehøjskolen holder nu pause indtil  
februar. 

Det fulde  
program kan ses på 

kirkernes hjemmeside 
eller hentes 

i kirkerne

Fuldt hus, foredrag og fællessang

Alt udsolgt i 2019
Mindre end en time efter at billetsal-
get åbnede, var alle billetter solgt. Vi ville 
gerne have haft plads til alle de mange, 
der har vist interesse for kirkehøjsko-
len, men lokaleforholdene nødvendiggør  
desværre, at vi må begrænse antallet til 
100 deltagere.  

Tilmelding til venteliste 
Der er stadig mulighed for at blive skrevet 
på venteliste ved henvendelse til:
Anette Kjær, tlf. 29 92 71 22 / 
anettekjaer2@live.dk

MIDTHIMMERLANDS KIRKEHØJSKOLE I 2019

Højskoleformiddag i Aarestrup. Foto: Anne K. Møller

Morgensang i Aarestrup kirke. 
Foto: Anne K. Møller

MIDTHIMMERLANDS       KIRKEHØJSKOLE
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MUSIK I KIRKERNE

Haverslev kirke 
Søndag d. 2. december 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. 

Aarestrup kirke
Torsdag d. 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 aftens-
måltid i Aarestrup Forsamlingshus.

Aarestrup kirke
Søndag d. 16. dec. kl. 19.30: 
De 9 læsninger før jul

Tekstlæsninger, fællessang og korsang. 

Aarestrup-Haverslev kirkekor medvirker.

Denne aften medvirker Jens Bové 
med 3 solistiske indslag som en del 
af 1. søndag i advents-gudstjenesten 
i Haverslev kirke. Herefter er der af-
tenkaffe og fællessang i Sognets Hus. 

Aarestrup kirke
Tirsdag d. 15. januar 
kl. 19.30: 
Nytårskoncert med  
Filharmonisk Kor, Aalborg

Alle er denne aften vel-
komne til nytårskoncert i 
Aarestrup kirke med Fil-
harmonisk Kor, der synger 
et festligt nytårsprogram 
bestående af en række 
danske sange og musik af 
bl.a. Michael Bojesen og 
Edward Grieg.  

Filharmonisk Kor, der er Nordjyllands største kor, består af i alt ca. 60 sangere. Koret 
er knyttet til Aalborg Symfoniorkester/ Musikkens Hus og har i hver sæson opgaver 
i denne forbindelse, ofte i samarbejde med andre af landsdelens kor. Men derud-
over synger koret også egne koncerter i kirker og koncertsale, hvor korets størrelse og  
repertoire er tilpasset sammenhængen.

I Aarestrup kirke medvirker ca. 30 af korets sangere under ledelse af korets dirigent 
Margrethe Thestrup Østergaard. 

Der er gratis adgang og efter koncerten inviterer Aarestrup Menighedsråd på et glas 
vin og et stykke kransekage i Aarestrup Forsamlingshus. 

Aarestrup kirke
Fredag d. 25. januar kl. 8.30-9.00: 
Byen synger morgensang 

Åben morgensang i kirken for Gregers Krabbe 
Friskolen kl. 8.30-9.00. 

Forældre, bedsteforældre og folk fra byen er 
meget velkomne.

Herefter morgenkaffe i Aarestrup forsamlingshus 
for de voksne, der ikke skal tilbage på skolen. 
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MUSIK I KIRKERNE KIRKERNES KOR

SÆSON 2018-19

Tilmelding og flere oplysninger om begge kor hos: 
Organist Anette Kjær på tlf. 29 92 71 22 / anettekjaer2@live.dk

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

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.

Nye sangere  
er meget velkomne i 

begge kor, der kræves 
ikke andre forkund- 
skaber, end at man  

kan synge rent.Haverslev kirke
Lørdag d. 2. marts kl. 16.00: 
Mini-koncert med fællessang

Aarestrup-Haverslev kirkekor hol- 
der denne dag en korworkshop, hvor 
korleder og organist Troels Kold, Als- 
Øster Hurup kirker kommer og arbej- 
der med koret. 

Dagen afsluttes med en lille minikoncert af en god halv times varighed, hvor koret 
under ledelse af Troels Kold vil synge noget af det, de har arbejdet med i løbet af 
dagen. 

Programmet indrammes af fællessange og fortælling og alle er meget velkomne. 

Aarestrup kirke
Fredag d. 22. marts kl. 8.30-9.00: 
Byen synger morgensang 

Åben morgensang i kirken for Gregers Krabbe 
Friskolen kl. 8.30-9.00. Forældre, bedsteforældre og 
folk fra byen er meget velkomne.

Herefter morgenkaffe i Aarestrup Forsamlingshus 
for de voksne, der ikke skal tilbage på skolen. 

Aarestrup kirke
Mandag d. 13. maj kl. 19.30: Forårskoncert med Aarestrup-Haverslev kirkekor

Korsang, fortælling og fællessang. Herefter aftenkaffe i Aarestrup Forsamlingshus.

Haverslev kirke
Onsdag d. 15. maj kl. 19.30: Forårskoncert med Aarestrup-Haverslev kirkekor

Gentagelse af koncerten d. 13. maj. Herefter ost og rødvin i Sognets Hus.
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KIRKEKALENDER

DECEMBER
  1. dec.  kl. 08.00 i Aarestrup kirke Jule-klippedag for Gregers Krabbe friskole

13. dec.  kl. 10.00 i Haverslev kirke Julegudstjeneste for Tuen

13. dec.  kl. 14.30 Gudstjeneste på Haverslev Ældrecenter

13. dec.  kl. 17.00 i Haverslev kirke Syng julen ind med pigekoret

20. dec. kl. 17.00 i Haverslev kirke Julegudstjeneste for Bækkebo

20. dec. kl. 20.00 i Haverslev kirke Julegudstjeneste for HCI

21. dec.  kl. 08.30 i Haverslev kirke Julegudstjeneste for Haverslev Skole

21. dec.  kl. 10.00 i Aarestrup kirke Julegudstjeneste for Gregers Krabbe friskole

JANUAR
10. jan.  kl. 14.30 Gudstjeneste på Haverslev Ældrecenter

15. jan.  kl. 19.30 i Aarestrup kirke Nytårskoncert med Filharmonisk Kor, Aalborg

25. jan.  kl. 08.30 i Aarestrup kirke Byen synger morgensang

FEBRUAR
14. feb.  kl. 14.30 Gudstjeneste på Haverslev Ældrecenter

MARTS
  2. marts kl. 16.00 i Haverslev kirke Minikoncert + fællessang med  

  Aarestrup-Haverslev voksenkor

 

Har du lyst til at være

Minikonfirmand er et tilbud fra kirken, og det handler om at børnene lærer netop deres 
kirke at kende på en hyggelig, spændende og uformel måde, samtidig med at man har 
det sjovt sammen med sine klassekammerater. Man behøver ikke at være døbt for at 
gå til minikonfirmand - kom bare de første par gange og se, om det er noget for dig.

Til minikonfirmand skal vi:
• rundt i kirken og se alle hjørner og kroge
• høre spændende historier fra Bibelen og lave små skuespil
• øve os på Fadervor
• 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.

For at høre nærmere om minikonfirmand kan du kontakte underviser  
Heidi Bunk Sørensen, tlf. 61 54 84 30 eller mail: heidibunksorensen@me.com

MINIKONFIRMAND?
Så er det 

snart tid, hvis du 
går i 3. klasse på 
Haverslev skole.

I Haverslev  
bliver det på tirsdage  

fra kl. 14.30 til 15.45 både 
i Sognets Hus og i kirken. 

Første gang er tirsdag  
d. 22. januar og  
så de næste par  
måneder frem.
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Torsdag d. 13. december kl. 19.30: Julehygge hos Hanne og Carl Erik Svenstrup,
 Vestbygade 39, Haverslev

Torsdag d. 10. januar kl. 19.30: Evangelisk Alliances Bedeuge i Sognets Hus

Torsdag d. 24. januar kl. 19.30: Bibeltime hos Hanne Jespersen, 
 Brorstrupvej 8. Brorstrup

Torsdag d. 7. februar kl. 19.30: Pakkefest hos Hanne og Carl Erik Svenstrup,
 Vestbygade 39, Haverslev 
 Medbring gerne en pakke

Torsdag d. 21. februar kl. 19.30: Bibeltime hos Birgit og Arne Nielsen,  
 Tranevej 29, Haverslev

PROGRAM FOR VINTEREN

Gruppeleder
Lasse Svenstrup,  

Smorupvej 38
9610 Nørager,  
tlf. 29 26 16 10
gruppeleder@ 

hame-gruppen.dk
 

Grupperåds- 
formand  

(forældrerepræsentant)
Lene Knudsen,  
Smorupvej 38,  
9610 Nørager, 
 tlf. 23 42 35 67

gruppeformand@ 
hame-gruppen.dk

HAVERSLEV MENIGHEDSRÅD
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, 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:
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

AARESTRUP MENIGHEDSRÅD

Deadline for næste kirkeblad er 10. februar.
Kirkebladet redigeres af Aarestrup og Haverslev 
menighedsråd
Layout og tryk: SBO Grafisk ApS • Støvring
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PRAKTISK INFORMATION

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

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 emeritus Finn Carpentier,
tlf. 29 45 98 58, finn.carpentier@gmail.com

HAVERSLEV BIBELKREDS
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GUDSTJENESTELISTE

DECEMBER
  2. december 2018 1. s. i advent  ---  19.30
  9. december 2018 2. s. i advent 10.30    ---
16. december 2018 3. s. i advent 19.30 
 De ni læsninger  
23. december 2018 4. s. i advent  ---  10.30 
24. december 2018 Juleaften 14.30 16.00
25. december 2018 Juledag 10.30    ---
26. december 2018 2. juledag  
 – St. Stefans Dag    ---   9.00
30. december 2018 Julesøndag    --- 10.30
   
JANUAR
   1. januar 2019 Nytårsdag 19.30  ---
  6. januar 2019 Helligtrekonger   --- 10.30
13. januar 2019 1. s. e. Helligtrekonger   ---   9.00
20. januar 2019 2. s. e. Helligtrekonger 10.30  ---
27. januar 2019 3. s. e. Helligtrekonger   --- 19.30

FEBRUAR   
  3. februar 2019 4. s. e. Helligtrekonger 10.30   ---
10. februar 2019 Sidste s. e. Helligtrekonger   ---   9.00
17. februar 2019 Septuagesima 10.30   ---
24. februar 2019 Seksagesima   --- 10.30

MARTS   
  3. marts 2019 Fastelavn 14.30 10.30

AARESTRUP 
KIRKE

HAVERSLEV 
KIRKE


