
Juni – juli – august  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

Juni – juli – august  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

Døbte:
Johannes Kristian Andersen, Giver Kirke

Monica Sudergaard, Skivum Kirke
Alexander Bak Kristensen, Giver Kirke
William Blok Backhausen, Blære Kirke
Jeppe Binderup Jensen, Blære Kirke

Døde:
Finn Michelsen, Skivum Kirke

Dato Skivum Giver Blære

JT – Jari Tollestrup

Konfirmandindskrivning 
Elever fra 7. kl., der bor i sognene har mulighed for at blive undervist og 
konfirmeret i vores kirker. 
Der bliver indskrivning søndag d. 27. august, hvor du og din familie 
inviteres til kort gudstjeneste i Blære kirke. Herefter er der kort oplæg om 
konfirmandforløbet og indskrivning. 
Medbring cpr. nr og tænk på, hvem der skal være din kirkeven dvs. 
dén, som vil gå med dig i kirke og evt. stå for lidt hygge og snak bagefter, 
så det bliver en god oplevelse. Jeg skriver det ned og du får at vide, hvor-
når du skal begynde til konfirmandundervisning og hvad der skal ske. Er 
man forhindret denne dag, men vil gerne deltage, så kontakt mig venligst 
forinden. 

Glæder mig til at møde jer! 

  4. juni    Pinsedag 11.00 9.30
  5. juni    2. pinsedag Friluftsgudstjeneste ved Vitskøl kloster kl. 11.00

- medbring noget at sidde på! 
11. juni    Trinitatis 10.30 

Rundstykker og kaffe  
i konf.stuen kl. 9.30* 

18. juni    1.s.e.trin 11.00 JT

25. juni    2.s.e.trin 9.30 11.00
  2. juli      3.s.e.trin 11.00 JT

  9. juli      4.s.e.trin 19.00 JT

16. juli      5.s.e.trin 11.00 JT

23. juli      6.s.e.trin 9.30
30. juli      7.s.e.trin 9.30
  6. aug.   8.s.e.trin 11.00
13. aug.   9.s.e.trin 19.00 JT

20. aug.  10.s.e.trin 9.30
27. aug.  11.s.e.trin 9.30 11.00

m. konfirmand- 
indskrivning

* tilmelding til morgenmad Kaja Dalsgaard 23 80 55 69 et par dage før.

Minikonfirmander d. 6.-8. oktober 
Vær obs. på weekend for minikonfirmander; 3. og 4. klasses børn, der bor i sog-
nene! For dem laver vi en weekend fuld med sjov og gode aktiviteter, så de kan 
mødes, osse selvom de er spredt på forskellige skoler. 
Det bliver i præstegården i Skivum. 
Nærmere information følger. 

Konfirmanderne

foto-lab.dk



n oase i sommertiden;E  
     Stafetten!

Der efterspørges tid i kirkerne til ro, fred, bøn og meditation. Mange spørger om 
kirken ikke kunne være åben for, at man bare selv gik derind for at finde fred 
nogle minutter inden man skynder sig ud til alt det, der venter igen. Vi kan dog 
ikke lade alle landsbykirkerne stå med varme og lys hele året rundt 24/7. Men i 
sommertiden tilbyder vi i år tirsdage, hvor kirkerne på skift vil være åbne og ind-
bydende med lys og varme! Det vil være i tidsrummet fra kl. 13.00-17.15. 
Kl. 16.30 vil der komme én og læse et kapitel af Lukasevangeliet. Herefter bliver 
der tid til at reflektere over teksten og der afsluttes evt. med sang eller musik. 
Skriv det allerede nu i kalenderen og vid at du i kirken blot har mulighed for ”at 
være”. Karen Blixen sagde, at når man græder så sætter man ting sammen, som 
er gået i stykker. Jeg tror det samme gælder, når vi finder fred og ro. I stilheden 
bliver vi sat sammen eller ”bliver os selv igen”. 
Herudover har du fornøjelsen over ikke blot at høre begyndelsen af Lukasevan-
geliet som vi gør til jul. Men kommer du alle tirsdage, vil du få den oplevelse at 
høre et helt evangelium læst op endda i dine egne sognekirker. Der læses fra 
”Den nye aftale” som er det nye testamente i en mere nutidig sproglig udgave. 
Så benyt muligheden for nogle minutters alene-tid, selvforkælelse, restituering 
og fred i kirkernes smukke rum i sommertiden.   

Ønsker alle en skøn og varm skærsommer!
Mette 

Skivum Giver Blære
13. juni        Lukas kap. 1-2 20. juni      Lukas kap. 3 27. juni      Lukas kap. 4 

4. juli           Lukas kap. 5 11. juli       Lukas kap. 6 18. juli       Lukas kap. 7

25. juli         Lukas kap. 8 1. august   Lukas kap. 9 8. august   Lukas kap. 10 

15. aug.      Lukas kap. 11 22. aug.     Lukas kap. 12 29. august Lukas kap. 13 

5. sept.       Lukas kap. 14 

Pilgrimsvandring fra 
Testrup Kloster til Skivum 
lørdag d. 24. juni
– ad hærvejen med Elisabeth Lidell

  9.30 Gratis morgenkaffe på Testrup gl. skole
18.00 Aftensmad i Skivum forsamlingshus
19.00 Foredrag af Elisabeth Lidell og Andreas Blinkenberg

Pilgrimsvandring giver ro i sindet og tid til eftertænksomhed. Herudover kan du 
møde gode mennesker med interesse for vandring, kirke, natur og få masser af 
frisk luft. Vi går ad den ”nye” hærvej nord for Viborg, begynder i Testrup, over 
Gislum, Aars og Blære for at ankomme til Skivum sidst på eftermiddagen.
Tilmelding inden 15. juni med tilkendegivelse af om man ønsker at gå alle  
22, 16, 10 eller 5 km. Der sættes bus ind.

Lis Haugaard  24 99 98 92
Leif Holmstrøm  27 23 52 34

Arr. Testrup og Skivum beboerforeninger med hjælp fra menighedsrådene

Det var hyggeligt i kirke og krat skærtorsdag!

Digital dagbog for Skivum, Giver og Blære
Menighedsrådet for Skivum Sogn vil gerne lave en digital dagbog fortalt i bil-
leder, der omhandler den daglige gang, livet på og omkring Skivum, Giver og 
Blære. 
Vi vil gerne opfordre alle, der gerne vil dele diverse begivenheder, som involverer 
kirken, om at sende billeder/fotos til 
mail: brita.andersen@hotmail.com eller mho@km.dk
Billederne/fotos vil blive lagt i en dropbox, som Mette (præsten) vil have fri ad-
gang til. Mette vil benytte billederne til arrangementer, indbydelser osv.
I forbindelse med nytårsgudstjenesten vil billederne blive vist i kirken – ”Året der 
gik”

Hilsen Skivum Menighedsråd

  rrangementerA  Udflugt til Søndermarken og Brunkulslejrene
torsdag d. 17. august
I forhåbentlig solskin drager vi hjemmefra  
med opsamling:

8.45 Kimbrerkroen, Aars
8.50 Giver Kirke v. landevejen
9.00 Skivum Kirke
9.05 Vegger købmand
9.15 Blære gl. købmand

Vi kører mod Viborg hvor vi får kaffe og rundstykker, og går ind og ser en nyere 
rundkirke, Søndermarken. Her vil vi ikke mindst få fortalt om Hærvejstæppet,  
hvis motiver følger strækningen fra Viborg til Dannevirke og viser den smukke 
natur med de mange mindesmærker. Herfra kører vi mod Søbyhus, hvor vi 
spiser, inden vi drager mod Brunkulslejrene ved Søby. Her vil en guide vise 
området og fortælle den spændende historie, der ligger bag det sted, hvor der 
blev gravet brunkul helt op til 1970.
Vi forventer at være hjemme senest 17.30.
Tilmeld inden d. 8. aug.:  
Anni Johansen  98 62 44 16 / 21 25 08 52
Anita Gundersen  98 62 16 51 / 40 13 25 12
Kirsten Thorup  51 22 11 58 
Mette Holmstrøm  98 66 62 82
Skivum, Giver og Blære menighedsråd

Hvordan får vi sammen skabt en stærk folkekirke,  
der giver mening og har værdi  
for os her i Skivum, Vegger, Giver og Blære? 
24. aug. på Blære skole kl. 19.00 
Det skal vi høre om og drøfte, når vi den 24. august får 
besøg af sognepræst, udvikler, forfatter og fremtidsforsker 
Birgitte Kragh Engholm. Aftenen er et tempofyldt kig ind 
i fremtiden og vil pege på nogle af de tendenser, der på 
afgørende måde vil påvirke den måde, vi skal være kirke 
på her i Vesthimmerland: 
•	 Hvem	er	vores	medlemmer	og	hvad	vil	de	efterspørge?	
•	 Hvad	kendetegner	de	megatrends,	der	vil	præge	den	frem-
tid,	vi	skal	være	kirke	i?	

•	 Og	hvordan	svarer	vi	som	kirke	på	de	ønsker,	behov,	forventninger	og	krav	vores	
medlemmer	har	til	os?

•	Hvordan	får	vi	skabt	en	kirke,	der	har	værdi	og	mening	for	folk? 
Aftenen er åben for alle og vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme 
og være med til at drøfte, hvordan vi sammen får fremtidssikret folkekirken 
i Skivum, Giver og Blære. 
Gerne ca. tilmelding af hensyn til kaffe inden fredag d. 18. august:
Anni Johansen  98 62 44 16 / 21 25 08 52
Anita Gundersen  98 62 16 51 / 40 13 25 12
Kaja Dalsgaard   23 80 55 69
Mette Holmstrøm  98 66 62 82 / mho@km.dk

Vandringen 
er gratis

Mad og foredrag 
kr. 50,-

Pris pr. deltager 
inkl. drikkevarer til frokost 

kr. 100,-


