
Sept. – okt. – nov. 2017

Skivum - Giver - Blære

Sogn
  &
Kirke

GUDSTJENESTELISTE

Aars Bogtryk & Offset . 98 62 17 11

Kirkebilen
Husk at du er altid velkommen til at benytte alle tre kirker, 

og at du er velkommen til at benytte kirkebilen!
Ring dagen før inden kl. 16.00 til Midtbus 21 31 21 31

Sept. – okt. – nov. 2017
   

 

Sognepræst: Mette Holmstrøm, 9866 6282, mail: mho@km.dk

Skivum:
Menighedsrådet: fmd. Kaja Dalsgaard, 2380 5569, mail: kaja@live.dk
Graver: Villy Sørensen, 2146 7477
Kirkeværge: Britta Degn, Møllevænget 13, Vegger, 2232 1500
 mail: britta@tdcspace.dk.
Organist: Birthe Ottesen, Kærvej 18b, 9600 Aars, 2262 6034 
Kirkesanger: Janni Allertoft, 9838 7315

Giver:
Menighedsrådet: fmd. Kaj Jacobsen, Nørdalvej 9, Giver, 9600 Aars
 tlf. 9862 2957
Graver: Birgit Jensen, Gl. Viborgvej 1, 9600 Aars, 2166 5543
Kirkeværge: Anita Gundersen, Katbyvej 2, Giver, 9600 Aars, 9862 2512
Organist: Birthe Ottesen
Kirkesanger: Janni Allertoft, 9838 7315

Blære
Menighedsrådet: fmd. Holck Spliid, Blærevej 53, 9600 Aars 
 9862 1551/2242 8046, mail: poulholm@post.tele.dk 
Graver: Tina Buus Holmgaard, 2082 2460
 mail: blaerekirkegaard@hotmail.com
Kirkeværge: Gitte Petersen, 2035 3894, mail: gitte.petersen7@skolekom.dk
Organist: Birthe Ottesen
Kirkesanger: Susanne Svenstrup, 2235 5744, mail: susanne@svenstrup.eu

Døde:
Asta Thomsen Nielsen, Blære Kirke 

Jens Oluf Hovkjær Nielsen, Blære Kirke 
Ellen Marie Rask, Blære Kirke Dato Skivum Giver Blære

JT – Jari Tollestrup

* tilmelding til høstfrokost i Skivum ugen før: Kirsten Thorup: 51 22 11 58 
Vil du bage en kage til kaffen så meld gerne ind! 

Minikonfirmandweekend d. 6.-8. okt. i Skivum præstegård for alle 3.-4. kl. børn, 
der bor i sognene Vi glæder os til at se jer! 

3. sept. 12.s.e.trin. 11.00 
Indvielse af lærred, pro-
jektor og højtaler i kirken

9.30

10. sept. 13.s.e.trin 9.30

17. sept. 14.s.e.trin
Høstgudstjeneste 

19.00 
Høstgudstjeneste 
med koret Arosia

24. sept. 15.s.e.trin
Høstgudstjeneste 

9.30 
Høstgudstjeneste 

m. kaffe

1. okt. 16.s.e.trin 19.00 JT

8. okt. 17.s.e.trin 
Høstgudstjeneste 

10.30 
Høstgudstjeneste 
for hele familien*

15. okt. 18.s.e.trin 11.00 JT

22. okt. 19. s.e.trin 19.00  
Meditativ gudstjeneste

29. okt. 20. s.e.trin 11.00 19.00 
m. miniforedrag og 

reformationsøl

5. nov. Alle Helgen 15.30 17.00

12. nov. 22. s.e.trin 9.30

19. nov. 23. s.e.trin 9.30

26. nov. s.s. i kirkeåret 11.00 
Walk and talk guds-

tjeneste

9.30

3. dec. 1. s. i advent 
– Klovn

14.00 
Krybbespil og Klovnen 
Tapé i forsamlingshuset

5. dec. tirsdag 19.00 
De ni læsninger!

Har du brug for en samtale
så kontakt sognepræsten  –  98 66 62 82

Find os på Facebook: 
Skivum, Giver og Blære kirker

Det er af Maria, der har 
bagt Blære kirke som 
kage til kagekonkurrence 
i idrætsugen i Blære.



Retræte på Strandgården, Ertebølle, 
Gl. Møllevej 83, Farsø d. 29. sept. - 1. okt. 
Vi vil arbejde med emnet: tilgivelse. 
Tilgivelse af dig selv og andre. Der bliver ikke 
fokus på at dele sine egne historier med de 
andre deltagere, men der vil blive mulighed for 
½ times samtale med retrætelederen under-
vejs. Der indlægges periode med stilhed, som 
kan bruges i de skønne omgivelser inde såvel som udenfor, hvor vi bor lige ned 
til Limfjorden.  
Du kan bruge retræten som

– et åndehul midt i et liv, der haster afsted
– til at fordybe dig i indre praksis 
– bearbejdning af egne problematikker
– til at finde sammen med andre der har samme interesse som dig. 

Pris max kr. 400 inkl. forplejning. 
tilmelding Jette Krogh 29 65 18 09, mail perogjette@krogh.mail.dk 
inden 21. september.

– NYT – NYT –   Walk and talk gudstjeneste
Walk and talk gudstjeneste er kort oplæg i kirken over 
et ord f.eks nænsomhed, nærhed, langsomhed eller en-
kelhed, pakket ind i to salmer. Herefter gåtur, hvor man 
taler om ordet, kommer hjem i kirken og der bliver en kort 
opsamling. 

Vandringen bliver ca. 5 km. 
Max 2 timer i alt. 

500 år for reformationen
Kort foredrag om reformationen  
d. 29. oktober i Blære 
Vi synger et par af Luthers salmer. 
Herefter vil vi smage på Viborg stifts lancering af refor-
mationsøl. 

Krybbespil i Skivum Kirke
1. søndag i advent kl. 14.00
Efter krybbespillet er der gløgg og æbleskiver i forsam-
lingshuset med show af Klovnen Tapé.  
Tapé er en klovn, som gennem de sidste 25 år har rejst 
landet tyndt og optrådt med sit en-mands-cirkusshow. En 
forestilling, som mikser cirkus, komik, mime og klovne-
numre. Alsidigheden gør, at forestillingen rammer bredt 
og begejstrer både store og små.

Skivum Menighedsråd. 

Strikkeaftener: 
Datoer for strikkeaftener i efteråret for jer, 
der gerne vil have sat krydser i kalenderen: 
X d. 6. september X d. 26. september
X d. 24. oktober X d. 15. november
Vi ses i de nye rammer i konfirmandstuen. 

Meditation i Skivum Kirke efterår 2017 

Efterårets meditation er for nye og gamle deltagere med ud-
førlig guidning hver gang. Vi vil denne sæson arbejde med det 
samme på begge hold; nemlig fordybet hjertepraksis! 
Meditation er for dig:

– der vil finde ro og fred i en stresset hverdag
– har brug for støtte til meditation
– som ønsker at stille ind på Guds kanal 

Der tilbydes deltagerne en samtale en i forløbet. 
Max 15 deltagere pr. hold som bliver tirsdage:  Hold 1: 15.30-16.30 
      Hold 2: 16.45-17.45
 19. sept. 3. okt.   10. okt.  31. okt.  7. nov.  21. nov. 

Der holdes fælles afslutning d. 21. nov. kl. 17.00
Der kræves tilmelding til hele forløbet 

og der ønskes afmelding hvis man en dag er forhindret: 
mho@km.dk

Høstgudstjenesten i Blære Kirke 
d. 17. september kl. 19.00 ledsaget af sangkoret Arosia
Arosia har eksisteret siden 1974. www.arosiakoret.dk 
Korets vigtigste formål er at fornøje sig selv og andre. Dette gøres med en stor va-
riation af sang, humor og latter.
Koret synger både dansk som udenlandsk, ligeledes er der variation i genren.
Koret har fået ny dirigent, Kim Bernt, som løfter korets niveau til glæde, der både 
kan høres og føles.
Under gudstjenesten vil vi opleve noget af deres kunnen, samt nyde at synge sam-
men med dem ved fællessang.

andringV  
Det er blevet populært at vandre 
og det er der ikke noget at sige 
til!
Med udgangspunkt i sognene 
havde vi en skøn pilgrimsvan-
dring i juni måned over Vrads 
sande, Stenholt krat, Dollerup 
bakker for lørdag formiddag at 
vandre ind i Viborg Domkirke. 
Her stod præsten udenfor og tog 
imod og der blev holdt gudstje-
neste for os i krypten. Om sønda-
gen var der som vanlig gudstje-
neste i Skivum, hvor pilgrimmene 
i en sætning (næsten) fortalte det 
bedste ved turen.

Minikonfirmand weekend i Skivum Kirke 
den 6.-8. oktober

I weekenden d. 6.-8. oktober bliver der spræl og larm 
og latter i Skivum Kirke og i præstegården.
Da inviterer vi nemlig alle børn i 3. klasse, som ”hører til” Skivum Kirke til Minikon-
firmand-weekend. 

Kirsten Stokholm fra Kirkebillen – den mobile sognemedhjælper 
kommer og står for undervisning og underholdning i weekenden. 
Vi skal lege og synge, støbe vores egne tinkors, lave miniskuespil 
og dekorere kirken til gudstjenesten søndag d. 8. oktober.
Til gudstjenesten deltager minikonfirmanderne, og bagefter er der 
frokost til minikonfirmanderne, forældre, søskende og alle andre, 
der har været til gudstjeneste.

Vi glæder os og håber alle børnene har lyst at komme til en hyggelig og sjov week-
end.

Tilmelding inden 25. sept. 
Få udførlig invitation og program ved henvendelse: mho@km.dk

Kirkebillen og Mette glæder sig til at se jer! 

  rrangementerA  

Vel mødt

Tag på retræte for  
din egen og dine med- 

menneskers skyld!

”Tilgivelse er at låse  

døren op for at slippe nogen fri  

– og indse, at den fangne, 
det var dig!” 

Skøn 
idrætsuge 
i Blære 
med miniguds- 
tjeneste onsdag 
aften. 
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