Døbte:
Døde:

GUDSTJENESTELISTE

Bjørk Bager Thorsen, Blære Kirke
Naya Josefine Holm, Blære Kirke
Sophia Bæk Pedersen, Blære Kirke
Hans-Erik Josef Hansen, Skivum Kirke

Sept. – okt. – nov. 2018
Dato

Skivum

Lørdag d. 1. sept.

Giver

Blære

10.00

m. konf. indskrivning

9. sept.

15. s.e.trin.

Trosgruppe kl. 19.00 - 21.00 i konfirmandstuen

16. sept.

16. s.e.trin

næste gang 19. september 10. oktober og 14. noveber
Afbud: mho@km.dk

23. sept.

17. s.e.trin

30. sept.

18. s.e.trin

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

7. okt.

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

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

Find os på Facebook:

med Arosia
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14. okt.

20. s.e.trin

21. okt.
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Fangekoret fra Vridsløselille
Statsfængsel synger i Skivum Kirke
den 25. november kl. 10.00.

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

Minikonfirmanderne

Sept. – okt. – nov. 2018

V

idste du, at
et ganske særligt tilbud
er startet op
i Vesthimmerland Provsti?

Konfirmation 2021

Forældregruppen til de børn, der konfirmeres 2021 har spurgt om der kunne blive
konfirmation om lørdagen. Det har menighedsrådene forholdt sig positivt til.
Vi tænker – nu hvor det er første år – evt. at tilbyde både lørdag og søndag – og
stadig sidste weekend i april.

Vridsløselille Statsfængsel eksisterer fortsat, selvom det gamle statsfængsel er
blevet lukket. De indsatte er blevet flyttet til andre fængsler i Danmark, og herfra
kan de fortsætte udgange til koncerter udenfor murene. SamVelkommen
men med tidligere indsatte korsangere turnerer de fortsat
til gudstjeneste
rundt i Danmark og synger og fortæller om fængselslivet.
for alle

MiniK Weekend i Skivum Kirke

Folkekirkens Familiestøtte åbnede døren for første gang 1. maj her i området.
Hvad handler Folkekirkens Familiestøtte så om? Ja, det korte svar er: Folkekirkens Familiestøtte arbejder for at støtte forældre i at skabe trivsel i hjemmet.

den 28.-30. september

Her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne tilbyde forældrene en omsorgsfuld hånd.
Vi tilbyder, at forældrene får en forældreven, som kommer og sparrer med forældrene omkring lige netop det, familien ønsker en forandring omkring. Det kan
handle om at skabe mere overskud i hverdagen. Det kan handle om at mindske
konflikter og styrke kommunikationen i familien. Det kan handle om, hvordan børnene får ansvar og bliver aktive i familiens gøremål eller noget helt andet.

Vi skal lege, høre historier, lære at tolke kirkens ”hemmelige” symboler, være
kreative, pynte kirken til søndagens gudstjeneste – og selv være en aktiv del af
gudstjenesten.

Vi tilbyder også gratis kurser for par, som gerne vil styrke kommunikationen i
parforholdet til gavn for hele familien. Kurset hedder PREP og varetages af certificerede og erfarende undervisere.
Vi tilbyder gratis kurser for skilte forældre, der gerne vil holde en god kurs i samarbejdet omkring fælles børn. Kurset hedder KIFF og varetages af certificerede og
erfarende undervisere.
Har du lyst til at høre mere om vores tilbud eller har du fået lyst til at høre mere
om, hvordan man bliver frivillig hos os, er du meget velkommen til at tage kontakt
til mig. Du kan også følge os på Facebook, hvis du vil følge med i, hvad der sker i
Folkekirkens Familiestøtte Vesthimmerland.
Kontakt din lokale koordinator:
Mail: amne@gmail.com eller tlf. 40119680 www.folkekirkensfamiliestotte.dk

A

rrangementer

Lørdag-søndag arrangement
for kommende konfirmander

i Skivum, Giver og Blære og Gislum, Haubro
og Vognsild. 2018-2019
Indskrivning for konfirmander til Jari Tollestrup Jensen, Gislum, Haubro og Vognsild og til Mette Holmstrøm, Skivum, Giver og Blære.
Mød op til Gudstjeneste lørdag d. 1. sept. kl. 10.00 i Skivum Kirke med dine forældre og sæt efter gudstjenesten dit fingeraftryk og navn i en af de store konfirmandbøger! (Jaris eller Mettes )
Så indskrives du til at blive konfirmand 2018-19 – i de ovenstående sogne med
retten til at blive konfirmeret i kirkerne.
Se mere på kirkernes facebookside
Skivum, Giver og Blære kirker – eller kontakt præsten.

Ligesom sidste år inviterer vi til MiniK Weekend i Skivum Præstegård og Kirke.
Det er for alle børn i 3. og 4. klasse, som hører til sognene.

Arrangementet
er gratis

Mette Præst og Kirsten Kirkebille står igen i år klar i præstegården til en weekend fyldt med aktiviteter, sjov og leg.
MiniK Weekend er ligesom minikonfirmand – men aktiviteterne ligger koncentrerede i én weekend (28.-30. september).

Høst-koncert i Blære Kirke
søndag den 9. september kl. 19.00 med Arosia
Søndag d. 9. september kl. 19.00 gæster koret Arosia, fra Aars, Blære Kirke til en
høst-koncert. Koret tæller over 40 medlemmer, og er under ledelse af Kim Bernt,
som til dagligt er organist i Vilsted, Malle og Ranum kirker. Publikum vil blive ført vidt
rundt i musikkens verden – lige fra gamle evergreens, salmer, popmusik, danske
sange og gospel..... mens vi sætter fokus på taknemmelighed, høst og sensommer.
Som vanlig samler vi ind til høstgudstjenesten og kollekten går til Barnets Blå Hus
i Aars.

Retræte på Strandgården, Ertebølle den 5.-7. oktober
Tema: Bekymringsløshed
Efterårets retræte bliver igen i Ertebølle. Temaer er
bekymringsløshed. Hvad er det, der fylder i vores
tanker, hvad tynger vores kroppe, hvad bevæger
os – og kan det være anderledes?
Tilmelding til Jette Krogh efter princippet først til
mølle. (12-14 pladser)
Pris: 400,- kr.
Jette Krogh 29 65 18 09 / perogjette@krogh.mail.dk

Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel
Fangekoret medvirker ved gudstjenesten
i Skivum Kirke søndag den 25. november kl. 10.00
Til gudstjenesten søndag
formiddag den 25. november får Skivum Kirke besøg
af Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel – under ledelse af organist og ildsjæl
Louise Adrian.
Det kendte Fangekor fra

Gudstjenesten
er naturligvis
gratis

Vi mødes i sognegården fredag kl. 16-18,
lørdag kl. 10-15 og søndag kl. 9-13 (ca).
I behøver ikke at tænke på frokost om lørdagen,
vi sørger for smør-selv rugbrødsmadder.
MiniK Weekenden afsluttes med gudstjeneste og
kirkefrokost, hvor alle er velkomne.
Tilmeld dit barn via mail til Mette mho@km.dk
eller Kirsten kirsten@kirkebillen.dk senest den 18/8.

Meditation i Skivum kirke – efterår 2018
Enkel praksis – Hold 1.
Oplever du for meget stress, særligt pres eller har blot lyst til at være med på et
hold med enkel meditation – så meld dig til: Meditation Hold 1.
Både nye og
Med enkel guidning arbejder vi hver gang med den samme
gere er
praksis og udveksler efter ønske med hinanden, hvordan gamle delta
mne
lko
ve
denne praksis virker på os i situationen og hvilke spor den
sætter i hverdagene.

Hjertepraksis – Hold 2.
Til hjerte praksis vil vi fokusere på hjertet, som i traditionen har været sæde for
Gud. Med enkle åndedrætsøvelser og et blidt fokus på brystområdet vil vi registrere, hvad det betyder at arbejde med en fordybet hjertekontakt.
Alle kan deltage og vi arbejder med gentagen tryg struktur.
den 18. sept., den 2. okt., den 16. okt., den 30.,
den okt. 13. nov., og den 27. nov 17.30 (med spisning)
Hold 1: kl. 15.30.

Både nye og
er
gamle deltagere
ne
m
velko

Hold 2: kl. 16.45.

Tilmelding og begrænset antal pladser. mho@km.dk

