GUDSTJENESTELISTE

Strikkeaftener i konfirmandstuen

Dec. 2018 - jan. - feb. 2019

tirsdag den 11. december kl. 19.00
Resten offentliggøres på Facebook

Dato

Skivum
14.00

2. dec. 1.s.i advent

Konfirmandforældre-møde
for Blære friskole-konfirmanderne
søndag den 3. februar
efter gudstjenesten i Blære Kirke
Konfirmanderne medvirker

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

Musik-gudstjeneste

11.00 JT
14.30

13. dec.

Plejehjem i Aars
deltager.
3.s.i advent

19.00

9.30

Meditativ aftengudstjeneste ind under jul.

9.30

18. dec.

Børnehuset i Blære

19. dec.

8.30 Blære Friskole

24. dec. Juleaften

– Nordtrio medvirker

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

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

Find os på Facebook:

13. jan

16.00

Medbring salmebog

H3K

13.00

Medbring salmebog

2.s.e.H3K

27. jan.

3.s.e.H3K

14.30

Medbring salmebog

10.30
15.00 m. champagne
9.30

m champagne og
børnechampagne
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1.s.e.H3K

20. jan.

11.00 JT
10.30

2. feb.

Lørdagsdåb

10.00

3. feb.

Kyndelmisse

10.30

10. feb.

s.s.e.H3K

17. feb.

Septuagesima

24. feb.

Seksagesima

Skivum - Giver - Blære

Julegudstjeneste
for mindre børn

25. dec. juledag

6. jan.
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&
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23. dec. 4.s.i advent

31. dec. Nytårsaften

Giver:

Blære
10.30

m. krybbespil

9. dec. 2.s.i advent

16. dec.

Giver

ge
kan bru
Husk du
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og at kir

11.00 JT
11.00 JT
9.30

Kirkebilen kører altid

Bestil den dagen før inden kl. 16.00

Midtbus 21 31 21 31

Skivum, Giver og Blære kirker
Aars Bogtryk & Offset . 98 62 17 11

Dec. 2018 - jan. - feb. 2019

Jule-kram

på julegudstjenste d. 13. dec. kl. 14.30 og efterfølgende kaffe i konfirmandstuen.
Alle fra sognene er velkomne til at komme og deltage – og måske give en hånd
med, da der kan være en kørestol, der skal skubbes, eller en kop, der skal fyldes
op. Så kom gerne og vær med til at byde de ældre på plejehjemmene velkomne
hos os i julen.
Tilmeld af hensyn til kaffe 98 66 62 82
Mette Holmstrøm

til de dumme og dovne,
de gamle og de unge!

En undersøgelse viste, at teenage piger i gennemsnit sender 17 selfies til veninderne hver morgen, før de finder frem til det sæt tøj, der præsenterer dem bedst
denne dag. Jeg håber ikke det gælder for vores teenage-piger her i Vesthimmerland!
Men der er ingen tvivl om, at udseendet betyder meget for de unge – og hånden
på hjertet – det har det nok altid gjort! Alligevel er der et pres i dag, som er højere
end da jeg var ung. De unge lever under et åg, der hedder gode karakterer, stor
vennekreds, aktivt fritidsliv, hurtighed i boldspil, god økonomi, frisk til by-liv og
meget mere, og det er svært at ligge højt på alle barometre!

Nytår i Blære Kirke – Nytårsdag den 1. januar
Velkommen til
er
juletidens tjenest
i kirkerne

Krybbespil i Skivum Kirke
søndag den 2. december kl. 14.00

Jeg har tit sagt til mine drenge, nu skal I osse gøre noget mere ved lektierne, og
”I kan godt stå tidligere op i weekenden og få mere ud af dagen”. Alligevel har det
slået mig denne jul (og det er ikke fordi jeg ikke vidste det før, men nu ved jeg det
alligevel på en anden måde) at kristendommen er en accept af både kikset tøjstil,
dovenskab og lave karakterer.

I Skivum vil børn fra Blære Friskole opføre krybbespillet. Vi vil synge nogle dejlige
julesalmer og bagefter er der lidt hygge og godter udenfor kirken og levende lys.

Det er jo ikke fordi Jesus i evangelierne siger, at det er godt, at vi ikke gør os umage med vores liv. Men mere, at han ved, at vi ofte er vores egne hårde dommere. Vi
tror tit at vores egne målestokke, mediernes idealer, tv-seriernes, vennernes såvel
som vores egen samvittighed er grænsen. Men det er den ikke, siger Jesus, i hvert
fald. Gud er grænsen. Og Gud er større, kærligere og meget mere rummende og
accepterende end vi kan forestille os.

Alle børn får en engel med hjem til at hænge på træet. Mød glad op, alle
jer med børn og få en god stund med jeres børn og hinanden. Mette

Børnegudstjeneste i Skivum Kirke
søndag den 23. december kl. 10.00

A

rrangementer

1. søndag i advent fejres
i Blære og Skivum
I Blære bidrager Morten Porsborg og Mikael Leth med musikalske indslag, der byder
kirkeåret og adventstiden velkommen.

Meditation i Skivum
i Skivum Kirke kl. 16.30
den 22. januar
den19. februar
den 5. marts
den 19. marts
og den 2. april
Der bliver meditation i vinter
sæsonen i Skivum Kirke for nye
og ældre deltagere på følgende
datoer kl. 16.30.
Vi slutter af den 2. april med
mad og samtale. Vi ses.
Husk tilmelding mho@km.dk

Det var netop Jesu mission at fortælle mennesker, at der er accept til syndere,
som er bibelens betegnelse for de ”u-perfekte”. Accept af de dumme og dovne!
Og derfor kan det godt være, at vi synes vi er for tykke om livet, eller sover for
længe om morgenen. Men Gud holder af os alligevel. Det kaldes den nåde, der
findes i livet, den kærlighed, og det kaldes Gud. Og det betyder, at selvom du ikke
er perfekt er du helt ok og det kan sagtens gå dig godt. Og det, at Jesus kom til
jord med dette budskab, fejrer vi i julen.
Så glædelig jul – osse til dig!
Mette Holmstrøm

Vi har haft tradition for gudstjenester nytårsdag. Mange er dog naturligt trætte
denne dag, og vi vil derfor følge den skik, der breder sig, at man kommer i kirke
nytårsaften kl. 15.00 i stedet. Man er velkommen i jogging-tøj eller i galla alt
efter, hvad man skal deltage i bagefter. Men vi vil ønske hinanden godt nytår i
våbenhuset med et lille glas – efter en kort og stemningsfyldt nytårsgudstjeneste
– hvor vi ser tilbage på året, der gak.
Man er yderst velkommen fra alle tre sogne
Mette Holmstrøm

Juleaften

Døbte: Julie Overgaard Rothmann Andersen, Giver Kirke
Felix Drachmann Holme, Blære Kirke
Felix Johan Kristiansen, Blære Kirke
Johan Nørgaard Linde Gundersen, Giver Kirke
Oskar Nørgaard Linde Gundersen, Giver kirke

spiller Nordtrio julen ind i Skivum, Giver og Blære kirker

Juleaften spiller Nordtrio for på salmerne, spiller præ- og postludium og giver et
nummer efter juleprædiken. Nordtrio lærte hinanden at kende på Vesthimmerlands
Gymnasium og har, siden de dimitterede, spillet sammen i forskellige sammenhænge. Nu glæder de sig til at spille julen ind i Skivum, Giver og Blære kirker.

OBS

Der bliver af miljøhensyn ikke længere udleveret ark med salmer, så medbring selv salmebog eller julehæfte med salmer.

Plejehjems-Julegudstjeneste
torsdag den 13. december kl. 14.30 i Skivum Kirke

Præsterne i omegnen skiftes til at holde gudstjenester på plejehjemmene i Aars;
Østermarken og Solvang. Som noget nyt inviterer vi dem på skift ud til landsbykirkerne til påske og jul. I år slår Skivum Kirke døren op for plejehjemmene og inviterer

Døde:

Aage Nielsen, Giver Kirke
Sonja Eilskov Dissing, Skivum Kirke
Kurt Simonsen, Aars Kirke
Kaj Frits Sørensen, Nibe Kapel
Birger Damgaard Rolander, Aalborg Kapel
Nielsine ”Sinne” Andersen, Skivum Kirke
Jon Hjarre Søndergaard, Giver Kirke
Tage Andersen, Skivum Kirke
Dorthe Margrethe Jørgensen, Skivum Kirke

