
Sept. – okt. – nov.   2016

Skivum - Giver - Blære

Sogn
  &
Kirke

GUDSTJENESTELISTE

Aars Bogtryk & Offset . 98 62 17 11

Kirkebilen
Husk at du er velkommen til at benytte alle tre kirker. 

Har du problemer med transport:

Ring dagen før inden kl. 16.00 til Midtbus 21 31 21 31

Sept. – okt. – nov.  2016
   

 

Sognepræst: Mette Holmstrøm, tlf. 98 66 62 82    ·   mail: mho@km.dk

Skivum:
Kirkesanger: Janni Allertoft, tlf. 98 38 73 15
Organist: Birthe Ottesen, Kærvej 18b, 9600 Aars, tlf. 22 62 60 34 
Graver: Villy Sørensen, 21 46 74 77
Menighedsrådet: fmd. Karsten Beltoft, Mosbækvej 48, Skivum, 9600 Aars 
 mobil: 20 65 02 80   ·   mail: kbeltoft@mail.dk
Kirkeværge: Britta Degn, Møllevænget 13, Vegger 22 32 15 00
 mail: britta@tdcspace.dk.

Giver:
Kirkesanger: Janni Allertoft, tlf. 98 38 73 15
Organist: Birthe Ottesen
Graver: Birgit Jensen, Gl. Viborgvej 1, 9600 Aars, tlf. 21 66 55 43
Menighedsrådet: fmd. Kaj Jacobsen, Nørdalvej 9, Giver, 9600 Aars
 tlf. 98 62 29 57
Kirkeværge: Anita Gundersen, Katbyvej 2, Giver, 9600 Aars
 tlf. 98 62 25 12

Blære
Kirkesanger: Winna Bech Andersen
 tlf.: 26 39 64 10    ·   mail:  wba@musikterapeut.com
Organist: Birthe Ottesen
Graver: Mette Bentsen, Blærevej 62, Blære, 9600 Aars 
 tlf. 20 82 24 60
Menighedsrådet: fmd. Holck Spliid, Blærevej 53, 9600 Aars 
 tlf 98 62 15 51/22 42 80 46    ·   mail: poulholm@post.tele.dk
Kirkeværge: Britta Grønning Johansen, Blærevej 44, Troelstrup, 9600 Aars
 tlf. 21 23 42 75    ·   mail: Groenning.bg@ICloud.com

Samtale / Besøg
Kender man nogen, der har brug for et besøg evt. 

i forbindelse med sygdom, er man velkommen til at ringe til præsten. 
Præsten tager også gerne på sygehuset.  

Mette Holmstrøm  –  98 66 62 82

Døbte:
Willads Brandi Jacobsen,  

Skivum Kirke
Marie Kamma Rønbjerg Thomsen, 

Skivum Kirke
Marius Theodor Brix Kristensen, 

Giver Kirke

Viede:
Christinna Marian Brix Kristensen og 

Mikkel Kristensen, Giver Kirke

Døde:
Bjørn Aarup, Aars Kirke

Karen H Bloch, Blære Kirke 
Ernst Fyllgraf, Blære Kirke

   4. sept. 15.s.e.trin 9.30

 11. sept. 16.s.e.trin 11.00 JT

 18. sept. 17.s.e.trin 16.00  
Høst m. pizza*

10.30  
Høst m. kaffe 

 25. sept. 18.s.e.trin 19.00  
Høst m. kaffe 

   2. okt.   19.s.e.trin 9.30 HP

   9. okt.   20.s.e.trin 11.00 JT

 16. okt.   21.s.e.trin 9.30

 23. okt.   22.s.e.trin 9.30

 30. okt.   23.s.e.trin 19.00 JT

   6. nov.   Alle Helgen 15.30 17.00 

 13. nov.  25.s.e.trin 9.30

 20. nov.  s.s.i kirkeåret 11.00 JT

 27. nov.  1.s.i advent 14.00  
Familiegudstjeneste 

Dato Skivum Giver Blære

HP – Hanne Petersen
JT – Jari Tollestrup

Allehelgen er en særlig mindegudstjeneste, hvor vi mindes 
dem, vi ikke længere har iblandt os. Der udleveres lys i våben-
huset efter gudstjenesterne, som kan bringes ud på gravene. 

* tilmeld til pizza til Kaja Dalsgård 23 80 55 69 eller Mette Holmstrøm inden d. 11. september

Brunch i Skivum Krat, foldere til Herberget i Skivum, Cykelløb pinselørdag  
og pilgrimstur Kristi himmelfartsdag til Aars Kirke. 

Det nye monument er placeret på 
det sted, som før benævntes ”de 
ukendtes”, men nu tænkes som 
”kendt af Gud!”

Nyt monument 
på Skivum kirkegård



remtidens konfirmationer 
i Skivum, Giver og Blære! F  

Med lukningen af Blære folkeskole spredes vores børn. Vi 
har tidligere haft en rimelig sammenhæng mellem sogn, 
skole og kirke. Forstået sådan at de børn, der har boet i 
vores sogne, fortrinsvis har gået på vores skole og er ble-
vet døbt, gået til minikonfirmandundervisning og er blevet 
konfirmeret i vores kirker. Nu skal vi vænne os til at det 
bliver anderledes. Med lukningen af en folkeskole, som i mange år har været det 
naturlige samlingspunkt, stilles forældre i en valgsituation. Skal vi vælge Blære 
Friskole, en anden friskole, Hornum, Aars eller Suldrup skole? Hvert hold foræl-
dre søger at varetage hvad de finder bedst for deres barn. Selvom jeg personligt 
beklager lukningen af Blære skole, så skal vi leve med de nye forhold; at børnene 
bliver spredt! Men hvad så med konfirmationerne fremover? Kan man stadig blive 
undervist i sit sogn og konfirmeret i sine kirker selvom man går i skole andre ste-
der? Ja, det kan man godt. Man har ligefrem ret til, at få sine børn konfirmeret 
og undervist i egne sogne. Virkeligheden kan dog blive en anden, for kan vi få 
børnene ud af de mange skoler på samme tid, for at blive undervist sammen? Eller 
skal vi søge biskoppen om alternativ undervisning, sådan at vi tager en weekend 
til København, holder en lejr, og tager nogle eftermiddage? Det kunne være en su-
per mulighed for at de børn, der geografisk bor sammen, kunne være sammen og 
”netværke” med hinanden til en fælles konfirmandundervisning. Det er osse muligt 
at 7. klasserne går til undervisning sammen med de klasser de kommer til at gå i, 
og så kommer ”hjem” og bliver konfirmeret sidste søndag i april. Skriv eller fortæl 
gerne, hvordan du ser fremtidens konfirmationsforløb? 

Til sidst skal der lyde en stor tak for samarbejdet med Blære skole. Tak til ledelse, 
lærere og pædagoger. Det har altid været en fornøjelse at arbejde sammen med 
jer. De bedste ønsker for jer hver især fremover.

Mette Holmstrøm 

Foredrag på Blære Skole med Lone 
Landmand 
Onsdag den 21. sept. kl. 19.00 på Blære Skole
Lone Landmand er kendt som klummeskri-
ver, forfatter og land  mand på den mere utra-
ditionelle måde. Hendes foredrag handler om tilværelsen på Brandbyge-
gaard – som Lone driver sammen med sin mand Søren Sørøver – og handler 
om livsform, værdier, afgrøder, husdyr og den omgivende natur. Denne del af 
foredraget følges af stemningsfyldte fotos af afgrøder, dyr og omgivelser. 
Anden halvdel af foredraget handler om det, vi spiser, hvilket Lone Landmand 
osse har beskrevet i bogen ”Mad vs. Fødevarer”.  Gennem foredraget oplyses 
publikum via en let og saglig form, og deltagerne går derfra med noget at tænke 
over. Som foredraget skrider frem, går det op for tilhørerne, at det at indtage or-
dentlig mad er én af de største opgaver, vi som mennesker står overfor – og en af 
de vanskeligste. Det kan føles som en umulig opgave, og derfor er det naturligt, at 

  rrangementerA  

foredraget også informerer og inspirerer til, hvordan anstændig frembragt mad kan 
vælges.
Foredraget foregår på Blære Skole d. 21. sept. kl. 19.00 og koster kr. 50 pr. per-
son. Overskuddet går til Blære Friskole. Der sælges kaffe og kage til kr. 20. 

Blære Menighedsråd.

Rundvisning i Blære Kirke
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 er der rundvisning i 
Blære Kirke ved museumsdirektør Broder Berg fra 
Vesthimmerlands Museum. 
Blære Kirke er oprindeligt opført i middelalderen i romansk stil (ca. 1050-1240) med 
et senere tilbygget tårn opført i senmiddelalderen i kvadre- og munkesten. Den øver-
ste del af tårnet blev i 1869 ommuret og fik ved samme lejlighed nyt blytag. Dette 
skyldes, at tårnet såvel som kirkeskibet blev beskadiget under en voldsom storm 
den 27. februar 1869. Under genopbygningen blev den nederste etage i tårnet om-
bygget til våbenhus, og en stor rundbuet dør blev indsat på dets sydside. Samtidig 
blev den spidsbuede arkade, der forbandt tårn og skib, blændet. Af den oprindelige 
kirke er således kun bevaret buen mellem koret og kirkeskibet.

Hør meget mere om kirkens arkitektur og historie ved denne særlige rundvisning den 
4. oktober. Mødestedet er Blære Kirke, Gl. Blærevej 60, 9600 Aars.

2016 er valgår til menighedsrådene
Hvert 4. år afholdes valg til menighedsrådene i hele landet. 
Indkommer kun en liste på dette møde er der fredsvalg, men indkommer flere lister, 
skal vi afholde valg, hvilket foregår med stemmekort ligesom til kommunalvalg og 
folketingsvalg. Man har ret til at stemme og lade sig opstille, hvis man er medlem af 
folkekirken, fyldt 18 år, har bopæl i sognet eller har løst sognebånd til en af sognets 
præster.
Rådet har stor magt. Folkekirken er nemlig ikke topstyret. Magten ligger hos me-
nighedsrådene. Det er dem, som prioriterer, hvad kirkeskatten skal bruges til. Me-
nighedsrådene får tildelt et årligt ligningsbeløb. Dette beløb skal betale de ansattes 
lønninger, aktiviteter ved kirken og vedligehold af kirkens bygninger.
 
En af opgaverne er at være arbejdsgiver for de ansatte. Menighedsrådet ansætter 
kirketjener, organist og sognemedhjælper og er derfor arbejdsgivere. Et af medlem-
merne er kontaktperson og fungerer som bindeled mellem rådet og de ansatte.
Når en præst søger sin afsked, vælger og indstiller menighedsrådet en ny præst. 
Præsten ansættes dog ikke af menighedsrådet men af kirkeministeriet. I samarbejde 
har menighedsrådet og præsterne ansvaret for den lokale sognekirke. 
Der er orinteringsmøde i Giver på den gamle skole, Nørdalvej d. 13. sept. kl. 19.00. 
Ang. Skivum og Blære se Aars Avis. 

Velkommen til Babysalmesang i Blære Kirke. 
Babysalmesang er for babyer i alderen 3-9 måneder. 
Det er et forløb på 10 gange og vi starter onsdag d. 21.09.2016 kl. 10. 

Hvad er babysalmesang? 
Musik kan stimulere barnets udvikling. Ved hjælp af musik kan man stimulere bar-
nets sanser. Her tænkes der på stemningen og atmosfæren i kirkerummet, salmerne 

- Rose fra præste- 
gårdshaven!

Arrangementet 

er gRATiS

og deres klang. Til babysalmesang vil vi synge, danse og vugge stemningen ind 
i barnet så det oplever alle sanser. Babysalmesang er også en god mulighed for 
at lære nogle salmer som man kan synge for barnet derhjemme. 
Det er ikke en forudsætning at man kan synge godt. Barnet elsker din stemme 
og vil altid betragte din stemme som noget fantastisk. Derudover vil salmerne 
ledes af Elisabeth. 
Det er desværre ikke muligt at tage søskende med til babysalmesang. Babysal-
mesang handler også om samværet mellem barnet og forælderen. 

Koster det noget?
Babysalmesang er et 
gratis tilbud til babyer 
og deres mødre, fædre 
eller bedsteforældre. 

Du kan tilmelde dig til babysalmesang ved at skrive eller ringe til:
Elisabeth Bach Kofoed Gummesen, Toldstrupsgade 20, 2.1, 9000 Aalborg
Tlf.: 61712093, Email: bachsmusikterapi@gmail.com
Ved tilmeldingen vil jeg gerne have at du oplyser:
Dit navn og adresse, Telefonnummer og gerne mailadresse
Dit barns navn og fødselsdag.    

Meditation i Skivum Kirke efterår 2016: 
Tirsdage: 20. sept., 4. okt., 18. okt., 1. nov. og 15. nov.  
(29. nov. fælles afslutning kl. 16.30-17.30)

Hjertepraksis/meditation: 15.30-16.30. 
Salmerne bruger ofte hjertet som billedsprog for eks.  kærligheden, troen og bo-
lig for Gud. Vi vil nysgerrigt undersøge, hvad det betyder, at lade hjertet få mere 
fokus? Har hjertet sin egen vilje? Har hjertet en anden dagsorden end eks. vores 
kloge hoved? Vi vil afprøve forskellige former for hjertemeditation og nænsomt 
udveksle erfaringer med hinanden. 
Max. 14 på holdet og man kan komme på venteliste.  
Livspraksis og meditation: 16.45-17.45
Vi vil sammen gå ind i enkle øvelser, der berører følelser, intellekt, krop og spiri-
tualitet. Der guides og vi udveksler nænsomt erfaringer med hinanden. De sidste 
20 minutter afsættes til meditation. Der kræves ingen erfaring. 
max 14 på holdet og man kan komme på venteliste. Tilmeld snarest. 
Fællesafslutning for begge hold d. 29. nov. kl. 16.30-17.30 i kirken.
Herefter er der mad i præstegården til kr. 50 pr. person. 
Tilmeld inden 16. nov. 98 66 62 82/mho@km.dk 

Retræte 7.- 9. okt på Cimbrerborgen 
Der afholdes retræte med fokus på indre praksis. Det bliver en weekend med 
Livspraksis, hjertebøn og rigtig meget nærvær. 
Du kan bruge retræten som

- et åndehul midt i et liv, der haster afsted,
- til at fordybe dig i indre praksis og hjertebøn
- til at finde sammen med andre der har samme interesse som dig. 

Pris max kr. 400 inkl. forplejning. 
Tilmelding: Jette Krogh 29 65 18 09, mail: perogjette@krogh.mail.dk 

Hvor mødes vi?
Vi mødes i Blære kirke og efter babysalmesangen 
går vi ned og får en kop kaffe/te og småkager. Her 
er der også mulighed for at pusle barnet og give 
barnet mad.

Valgdatoen er 

den 8. november.

Tilmeld snarest

Tilmelding 
inden 1. okt.


