GUDSTJENESTELISTE

Døbte: Julius Vestergaard Poulsen, Giver Kirke
Emil Holmager Olesen, Giver Kirke
Storm Roesdal, Blære Kirke

Dec. 2018 - jan. - feb. 2019
Dato

Skivum

Giver

3. mar. Fastelavn

Strikkeaftener
i konfirmandstuen,

Alle er
velkomne!

Skivumvej 65
6. marts, 3. april og 8. maj

Meditation:

i Skivum Kirke
kl. 16.30 -17.30
5. marts, 19. marts
og 2. april.

10. mar. 1.s. i fasten

19.00

Meditativ
aftengudstjeneste.

16. mar. Lørdagsdåb

9.00
9.30
9.30

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

28. mar. TORSDAG

Gasolingudstjeneste.

Skivum:

31. mar. Midfaste

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:

Skivum, Giver og Blære kirker

9.30 Indsamling til
folkekirkens Nødhjælp

17. mar. 2.s.i fasten
17.00

19.00 Sangtime
med Morten Porsborg

bebudelse

14. april Palmesøndag

10.00
9.30

Brunch i Skivum Krat

19. april Langfredag

9.30 JT

21. april Påskedag

10.00

22. april 2. påskedag

19.00

Meditativ
påskegudstjeneste

28. april Konfirmation

10.30

5. maj

2.s.e. påske

12. maj

3.s.e. påske

Dåbsjubilæum for
børn på 4, 5 og 6 år

17. maj

Konfirmation

9.30 / 11.00

19. maj

4.s.e.påske

26. maj

5.s.e. påske

11.00 JT
10.00

11.00

Kr. Himmelfartsdag i Herning

Himmelske Dage på Heden. Gudstjeneste i Herning
9.30

6.s.e. påske

Husk

9.30
11.00

30. maj
2. juni

Sogn
&
Kirke

Skivum - Giver - Blære

11.00 JT

7. april Maria

18. april Skærtorsdag

14.00

Familiegudstjeneste

24. mar. 3.s.i fasten

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

Blære

r

tre kirke
ruge alle ører
b
n
a
k
u
d
ebilen k
og at kirk

Kirkebilen kører altid

Bestil den dagen før inden kl. 16.00

Midtbus 21 31 21 31

Aars Bogtryk & Offset . 98 62 17 11

Kirken er påskeklar!

Marts - april - maj 2019

M

ors dag – slægtens dag

Slægten betyder mere og mere med alderen. Da jeg var stort barn hjemme hos
mine forældre vakte det ikke altid stor begejstring, når det blev annonceret, at vi
skulle til fasters fødselsdag eller en anden særlig anledning i familien.
Værst var det dog hos min ellers så elskede farmor. Hun fyldte år nytårsdag, og
trakterede med vanlig fødselsdagsmenu; varm kakao, boller og flødeskumslagkage! Da var det ikke altid lige nemt at holde gode miner, når man havde festet
den hele nat!
I dag tænker jeg, at der var mange ting, jeg gerne ville have vidst om mine bedsteforældre. Selvom jeg var meget tæt med dem, jamen så er der mange ting, der
melder sig med alderen. Vores liv har ikke lignet hinanden, alligevel har der været
meget, der har været fælles; vi har været børn, unge, er blevet gift, måske skilt,
fået børn og børnebørn. Hvordan var det for dem? Særlig har tanken meldt sig, at
tænk, hvis de kunne se ned på hele den store familie, og se, hvor mange vi er nu,
og hvordan det går med os allesammen. Ja, mange ting ville de virkelig trække på
smilebåndet over og glæde sig ved.
I november tog jeg på Hvam Kirkegård, hvor min mor blev begravet i 2009. Der
er meget familiehistorie hun ikke kender til. Men jeg lagde et hjerte og sagde til
hende, at det osse var fra Hugo, hendes første oldebarn og mit første barnebarn.
Jeg ville ønske, vi lige kunne have set hinanden i øjnene dér. Det ville have betydet
meget for os begge.
Mette Holmstrøm

A

rrangementer

Gasolin-gudstjeneste

Skivum Kirke
torsdag d. 28. marts kl. 17.00
Genhør ”Nanna med den røde mund,
Der kræves ikke
ert og
Sirenesangen, Hvad gør vi nu lille du,
tilmelding til konc
Masser af succes” og mange flere.
den er gratis
Gasolingudstjeneste er en lille time i kirken, hvor Gasolinsangene fylder og kobles med nogle få bibellæsninger.
Vi vil glæde os over de unge mennesker og sende en tanke til gode gamle Kim
Larsen, der gav os så meget god musik.
Vil du opleve de fantastiske hyggelige fællesspisninger i Skivum forsamlingshus med mad til kr. 50,- og 25,- for børn, hvor Asta spille på klaveret og hvor
børnefamilier, unge og ældre hygger sig sammen et par timer, så er du meget
velkommen.
Kokkene ønsker blot tilmelding fra dem, der kommer udensogns; Skivum forsamlingshus: Tlf: 40114598 elle mail: oveheidi@hotmail.com

Foredrag om Gendarmstien

Konfirmandstuen Skivum præstegård
onsdag d. 27. marts. kl. 19.00
Danmarks eneste Europæiske kvalitetsvandrevej og en af de smukkeste vandreruter i
landet.
Samtidigt er det en historisk kyststi gået
Pilgrimsvandring
af grænsegendarmerne i mere end 30 år.
på Gendarmstien
Stien var gået i glemmebogen, men blev
Vi forventer at årets pilgrims
genskabt i 80erne af Sønderjyllands amt og
vandring bliver på Gendarmstien
er de seneste år blevet en international veli uge 24. Tirsdag - søndag.
besøgt vandresti.
Irene Lorenzen som er guide og historiefortæller, har været med til at udvikle stien til
Europæisk kvalitetsvandrevej, vil vise billeder og fortælle historien om gendarmerne,
Gendarmstien og løfte sløret for hvorfor stien er blevet så populær og internationalt
anerkendt.
Har du selv lyst til at tage derned og vandre en dag, tage derned og kikke, er du bare
historisk interesseret eller kan du blot glæde dig over at der findes så smuk natur i
Danmark, der er gjort tilgængelig for vandrere, – så kom og hør foredraget.
Det vil være dejligt med cirka tilmelding inden torsdag d. 21. marts af hensyn til
kaffe. Vi slutter før kl. 21.30. mho@km.dk 98 66 62 82.
Skivum Kirkes pilgrimsudvalg

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 10. marts
Vil du samle ind så meld dig hos: Inge Hebsgaard – inge.hebsgaard@mail.dk
Pengene går til de mennesker i verden der er hårdest ramt af klimaforandringer.

Syng med Morten Porsborg

Alle er
Blære Kirke søndag d. 7. april kl. 19.00
velkomne!
Hvordan synger vi salmer?
En sogneaften i kirken, hvor Morten vil fortælle om sangstemmen, og hvordan vi kan bruge den, når vi synger sammen i kirken.
Der synges både sange og salmer. Hver fugl synger med sit næb.

Morten Porsborg

Skærtorsdag inviterer kirkerne dig
til gudstjeneste og brunch i Skivum Krat

Skærtorsdag d. 18. april kl. 9.30
Vi indleder med fælles gudstjeneste for alle tre sogne kl. 9.30 i
Skivum Kirke og kører efterfølgende i Krattet til brunch, hvor vi
osse vil synge et par foråssange akkompagneret af klaver og
kirkesanger.
Har man lyst, vil der være en guidet vandring rundt i Skivum Krat
efter brunchen.
Tilmeld inden onsdag d. 3. april til:
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 eller Kirsten Thorup 51 22 11 58

Konfirmation søndag d. 28. april.

Iliack Samuel Reina Peña, Aagade 6, Vegger
Kasper Glerup Sigvardsen Kristensen, Kelddalvej 41, Blære
Magnus Jørgensen, Ejdrupvej 55, Ejdrup
Tobias Nørgaard Thorsen. Blærevej 106, Blære
Laura Emilie Grimnitz, Algade 5, Vegger
Anne Frendrup Jakobsen, Møllevænget 51, Vegger
Livia Birkholm Andersen, Blærevej 84, Blære
Frida Ella Thorbøll Ørbæk, Himmerlandsgade 94, 1.sal, Aars
Mads Heitmann Damborg Jensen, Præstegårdsvej 5,1, Aars
Marius Franch Hald, Mosbækvej 32, Skivum
Anna Skadhauge Nielsen, Gl. Blærevej 3, Blære

Dåbsjubilæum

Skivum Kirke søndag d. 12. maj
Børn bosiddende i sognene på 4, 5 og
6 år – uanset hvor de er døbt – inviteres
til dåbsjubilæum i Skivum kirke søndag
d. 12. maj kl. 10.00. Medbring jeres sovedyr – legedyr – så vil vi høre historien
om Noahs ark og give dyrene en vuggetur på vandet.
Der er en lille gave til alle børnene og en
Større og mindreet
kop kaffe / brik juice i våbenhuset efter
søskende er meg
velkomne
følgende.
Vi vil sammen forsøge om vi kan flytte
døbefonten for at give lidt mere plads i kirken og tale om, hvorfor den er så tung.
Arrangementet i kirken tager ca. ½ time.
Tilmelding med navn og alder (af hensyn til gaver) vil være dejligt. mho@km.dk.

Himmelske Dage på Heden

Himmelske Dage, de tidligere Danske Kirkedage, er det største fælleskirkelige event i
Danmark og arrangeres hvert tredje år. Himmelske Dage på Heden er navnet på arrangementet i 2019, der denne gang foregår i
Herning og arrangeres i samarbejde med en lokalkomité med repræsentanter fra
folkekirker, frikirker, kirkelige organisationer og erhvervslivet.
Gå gerne ind på nettet og læs mere om de spændende dage;
https://www.himmelskedage.dk/program/
Tilmelding
Der vil være gratis bustransport til åbnings-gudstjenesten
n
til transport inde
Kristihimmelfartsdag d. 30. maj fra Løgstør, Farsø,
. d. 6. maj.
an
m
Aars el. Aalestrup til Herning og retur:
mho@km.dk
11.20: Afrejse fra Aars.
14.00: Åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning.
15.00: Danmarks længste kaffebord på Hernings gågade.
16.30: Hjemrejse til fra opsamlingspladsen i Herning.
Ca. 18.00 -18.15: Hjemkomst til Aars

