
 
 
 
 
 
 
 

Dec. 2019 - jan. - feb. 2020

GUDSTJENESTELISTE

Aars Bogtryk & Offset . 98 62 17 11

Dec. 2019 - jan. - feb. 2020
Dato Skivum Giver Blære

 

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, 4013 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

Kirkebilen kører altid
Bestil den dagen før inden kl. 16.00

Midtbus 21 31 21 31

Skivum - Giver - Blære

Gospelkoncert i Blære Kirke

Døbte: Trine Holm Mølbæk, Skivum Kirke
 Lauge Søgaard Myrup, Blære Kirke
 Marius Andreas Grandelag, Giver Kirke
 Caroline Nørmølle Jakobsen, Skivum Kirke
 Johan Roldsgaard, Skivum Kirke
 Caroline Nørmølle Jakobsen, Skivum Kirke

Vielser: Line Marie Brobak Petersen og 
 Jakob Brobak Petersen, Skivum Kirke
 Laila Søndergård og Jes Eivind Nielsen, Skivum Kirke 
 Mette og Jan Baade Poulsen, Blære Kirke
 Cristina Jakobsen og Anders Nørmølle, Skivum Kirke
 Rikke og Per Kristian Sørensen, Blære Kirke
 Maria Roldsgaard og Remi Roldsgaard, Skivum Kirke

Døde: Hans Christian Andersen, Giver Kirke
 Niels Stenberg Christensen, Vognsild Kirke
 Holger Dissing, Skivum Kirke
 Mona Marie Skov Christensen, Skivum Kirke
 Per Feldtmose Birkkjær, Skivum Kirke

JT = Jari Tollestrup

HUSK du kan bruge alle tre kirker og at kirkebilen kører

            Sogn
  &
Kirke

   1. dec. 1.s. i advent 14.00 

   8. dec. 2.s. i advent 9.30

 10. dec. 10.00  
Børnehuset og  
bedsteforældre

 10. dec. 19.30 Gospelkoncert

 15. dec. 3.s. i advent 9.30 JT

 20. dec. 8.30 Blære Friskole 

 22. dec. 4.s. i advent 9.30 med kaffe

 24. dec. Juleaften 16.00 13.30 14.45
 25. dec. Juledag 10.30 
 29. dec. Julesøndag 9.30 JT

 31. dec. Nytårsaften 15.00 m champagne

   5.  jan. H3K 10.30

 12. jan.  1.s.e.H3K 9.30 med kaffe

 18. jan.  Kort lørdagsguds- 
                  tjeneste med dåb

10.00

 26. jan.  3.s.e.H3K 11.00 JT

   2. feb.  Kyndelmisse 10.30 

   9. feb.  Septuagesima 9.30  
med kaffe

11.00 

 16. feb.  Seksagesima 9.30 JT

 23. feb.  Fastelavn 10.00 



 

Gospel-julekoncert 
Tirsdag d. 10. dec. kl. 19.30 i Blære Kirke 
Få julestemningen helt under huden når Gospel-
koret Aalborg Groovy Gospel, holder koncert i 
Blære Kirke tirsdag d. 10. dec. kl. 19.30. Aalborg 
Groovy Gospel består af sangere fra hele Nordjyl-
land, og vil på denne aften give publikum en ener-
gisk og samtidig nærværende koncertoplevelse 
med en blanding af kendte julenumre, de traditio-
nelle gamle gospelklassikere såvel som helt nye 
kompositioner. Heidi Bisgaard Jondahl er leder og 
solist af koret og har mange års erfaring med gos
pel genren både som solist og workshopholder i 
hele landet. Med som pianist er Rebecca Bruhn. 

Blære menighedsråd

 
Skivum menighedsråd stod for mad til fællesspisning i Skivum forsamlingshus i sep-
tember. En super hyggelig aften. 

Fastelavn i Skivum 
Søndag d. 23. februar 
Kom gerne udklædt i kirke. 
Så går vi i forsamlingshuset i Skivum og 
slår katten af tønden. 
Alle er velkomne. 

Strikkeklub 

i Skivum konfirmandstue kl. 19.00
Vi mødes over en pind og en kop kaffe. 
Onsdag d. 4. december Tirsdag d.  7. januar
Trisdag d. 28. januar Tirsdag d.  18. februar         Vi ses

Kristendommen har siden sin spæde begyndelse haft det formål at række ud til 
jordens ender med sit frisættende budskab om, at du er elsket, som du er! Da jeg 
begyndte som præst for godt 20 år siden, var det nye børnearbejdet. Ingen af os 
kunne meget på forhånd, men gennem kurser og gode materialer fik mange sogne 
stablet minikonfirmander og børnegudstjenester på benene og det blev et kæm-
pehit. Det går stadig godt med kirkens børnearbejde, men der er osse en afmat-
ning. Der er en hård kamp om børnenes og børnefamiliernes opmærksomhed, og 
mange præster begynder at fornemme, at der er en gruppe mennesker, der har et 
større behov i dag. 

Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at der tænkes på dem på 50+. Det 
er dem, der har været gennem børnerumlen, og som nu er kommet i sandwichal-
deren med både store børn og gamle forældre. Yderligere lider mange under den 
udbrændthed, der kommer af et arbejdsliv, som kræver at man hele tiden skal 
være den bedste udgave af sig selv. Som en sygeplejerske sagde forleden: Jeg 
kan ikke holde til, at skulle være sød 24/7. Jeg har osse brug for at skrige! 

Os som er i 50+ alderen er ikke altid så gode til at komme i kirke og høre (og mær-
ke) budskabet om, at du er et ok menneske, osse selvom du skriger, er træt eller 
har brug for tid til at finde ro. Bedre går det, når kirken arrangerer samtalerum eller 
ligefrem samtale saloner, som man holder i de større byer. Her kan fokus være på, 
at være et menneske, hvordan vi indretter samfundet, vore fællesskaber og hjem, 
sådan at det er til, at være, ikke kun for overmennesker, men som helt almindelige 
mennesker, der mærkes af livet, som fejler og som alligevel har brug for at ånde 
frit, for rum, for frihed, for glæde, for tilgivelse og kærlighed. 

Men uanset om du er barn, ung, 50+ eller ældre, håber jeg, du vil give dig tid til 
at komme i kirken til jul og høre historien om, at kærligheden blev født til et hjem 
med en alt for ung mor, en tvivlsom papfar og hvor skidtet flød i krogene. Det hele 
behøver ikke være perfekt for at glæden kan indfinde sig. 

Du behøver ikke være perfekt. Det er de små børn bedre til at forstå – men det skal 
vi nu til at lære som voksne og sige det til hinanden: Du er god nok som du! Giv det 
endelig videre med ord, med gaver, med hilsener og sms. Sig det til din kollega, 
din arbejdsgiver, dine naboer og dine ansatte. Så breder glæden sig osse dér og 
det er det, der er meningen med julens budskab. 

Så glædelig jul til 50+ 
Glædelig jul til alle 

Mette

  rrangementerA   
G lædelig jul til 50+

       Glædelig jul til alle! 

Alle er 
velkomne!

Vi ses

Alle er 
velkomne!

Gospelkoncerten 

er gratis, så kom bare 

med dit gode humør 

og klap med!

Fællesspisning

MiniK Weekend

MiniK weekend i september med 
masser af aktiviteter i præstegår-
den og fint skuespil til høstguds-
tjeneste i Skivum Kirke. 

Konfirmanderne 
var på pilgrimsvandring 
i september

Grandækning

Der arbejdes med at læg-
ge gran på landets kirke-
gårde og osse her hos os 
i Skivum, Giver og Blære.

Nytårsaften i Blære
Nytårsaftens eftermiddag forbereder 
mange nytårsmenuen. Andre er så hel-
dige at blive inviteret ud. Men os der 
kan vil evt. gå til kirke for at få lidt mo-
tion og så holde en lille gudstjeneste 
kl. 15.00 – og skåle i champagne og 
ønske hinanden det bedste for året der 
kommer. 

Skal du være alene nytårsaften er dette 
osse en mulighed for lige at skåle med 
andre på denne traditionsrige dag. 

1. dec. er der en hyggelig kort gudstjeneste for børn og barnlige 
sjæle med et lille krybbespil. Herefter går vi i forsamlingshuset 
og får æbleskiver, og så kommer klovnen Tapé og laver sjov og 
trylleri. 
Vi håber meget at alle – og særlig jer med børn 
– vil støtte op om dette julearrangement for 
børn i Skivum.


