
Dec. 2015 jan. feb. 2016

Skivum - Giver - Blære

Sogn
  &
Kirke

GUDSTJENESTELISTE

Aars Bogtryk & Offset . 98 62 17 11

Kirkebilen
Husk at du er velkommen til at bruge alle vore tre skønne kirker. 

Har du problemer med transport, kontakt da gerne

Midtbus – 21 31 21 31 dagen før inden kl. 16.00.

Dec. 2015 jan. feb. 2016
   

 

Sognepræst: Mette Holmstrøm, tlf. 98 66 62 82
 mail: mho@km.dk
Vikar for præsten i december: Lise Uhrskov, tlf. 30 30 12 02
 mail: lu@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
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

Døbte
Alfred Evan Bisgaard – Blære Kirke

Viede
Mette Christensen f. Annemette Christiansen og Jørgen Christensen  

– Skivum Kirke

Døde
Svend Larsen – Blære Kirke

Peder Marinus Bagger – kaldet Per Bagger – Skivum Kirke

9.30 
Boblen og dagplejers 

julegudstjeneste

29. nov. 1.s i advent 14.00* 
m. Krybbespil

11.00*

 6. dec.  2.s i advent 9.30

13. dec. 3.s i advent 19.00 
Syng julesalmer

16. dec.  

18. dec. 9.00 
Skolens 

julegudstjeneste

20. dec. 4.s i advent 9.30 11.00

24. dec. Juleaften 10.30 Jule-
gudstjeneste 

for børn

24. dec. Juleaften 13.45 15.00 12.30

25. dec. juledag 9.30

26. dec. 2. Juledag 9.30 HM

27. dec. Julesøndag 9.30

 1. jan.     Nytårs-
                  gudstjeneste

16.00 
m. champagne

 3. jan.     Nytårs-
                  gudstjeneste

11.00 
m. champagne

 9.30 
m. champagne

10. jan.  1.s.e.H3K 9.30 11.00 

17. jan.  s.s.e.H3K 9.30 11.00

24. jan.  Septuagesima 9.30 11.00

31. jan.  Kyndelmisse 16.00
Kyndelmisse

 7. feb.   Fastelavn 10.00

14. feb.  1.s. i fasten 11.00 9.30

21. feb.  2.s. i fasten 11.00 JT

28. feb.  3.s. i fasten 11.00 JT

Dato Skivum Giver Blære Udensogns

*NB ny tid *NB ny tid

Alle er 
velkomne

Udflugt til Hvidsten og Råsted kirke.



    t lys i mørketE

  rrangementerA  

Netop som dette nummer af 
kirkebladet udkommer går vi 
ind i advent. Det betyder at vi 
går mod jul. Men hvad vi fejrer 
der – i julen – er så meget mere 
noget, der går ind til os, noget 
der kommer til os. For det er jo 
netop, hvad det lille barn i krybben er – selveste Gud, der kommer til mennesker: 
Møder os, hvor vi er og som vi er. Så undseelig som et spædbarn, så kraftfyldt, at 
han kan tage bolig i vores hjerter.

”I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket 
greb det ikke” Joh 1,5-6

Således læser vi i Johannesevangeliet om den kraft Gud kom til verden med. Stil-
let overfor døden kan livet i en tung time synes småt. I Jesus lærer vi, at lyset er 
stærkere end mørket – livet stærkere end døden.

Bedste hilsner Lise Uhrskov

Børnegudstjeneste med krybbespil:
Advent for børn 29. november kl. 14 i Skivum Kirke
Børnegudstjeneste og trylleshow med Julemanden og trolden Bøgh 
1. søndag i advent er der i Skivum Kirke børnegudstjeneste, hvor årets minikon-
firmander opfører krybbespil. 
Efter gudstjenesten er alle velkomne til æbleskiver 
og trylleshow i Skivum Forsamlingshus.

Julekoncert 
med Gospelkoret Shine 
i Blære Kirke
Mandag d. 7. dec. kl. 19.00 
Der er mulighed for at komme i 
julestemning med Gospelkoret 
Shine i Blære Kirke.
Gospelkoret Shine ledes af Ingrid 
B. Halle og holder til daglig til i Baptistkirken i Nørresundby.
Shine betyder ”at lyse” eller ”at skinne”. Det hedder koret, fordi vi gennem vores 
sange og musik gerne vil tænde lys – i øjnene hos hinanden og hos vores publi-
kum. Vi plejer at sige til vores korøvelse og koncerter, at vi skal gå gladere derfra, 
end da vi kom.
Det er også vores håb for julekoncerten d. 7. december, hvor Shine vil synge en 
blanding af skøn julegospel, sprudlende gospelsange og stille gospelballader.

Alle er velkomne til koncerten 

Giver stenen
Efter Anne Grethe Jensen meget fint i sit 
lille foredrag satte Giver stenen ind i en 
historisk ramme, bød formand for Giver 
menighedsråd Kaj Jacobsen velkommen 
til Lise Uhrskov, som vikarierer oktober, 
november og december.

Orgelrensning i Skivum
I oktober er samtlige 310 piber i or-
gelet i Skivum Kirke blevet renset. 
Orgelet er bygget af Jysk Orgelbyg-
geri i 1977. Det vides ikke med sik-
kerhed, om orgelet er blevet renset 
før. 
I forbindelse med rensningen de-
monteres alle orgelets piber. Orge-
let støvsuges og efterfølgende af-
tørres alle tilgængelige steder med 
en fugtig klud, der er tilsat Rodalon. 
Hver enkelt pibe renses omhygge-
ligt i kernespalten med en blød pen-
sel. Herefter monteres hver enkelt piberække (stemme) igen og bliver efterin-
toneret. Klaviaturet reguleres og de øvrige mekaniske dele justeres. Slutteligt 
hovedstemmes orgelet, og det er igen klar til brug.

Gratis entré

Strikkeklub
I konfirmandstuen, Skivumvej 65, kl. 19.00
9. december 2015 (vi laver juledekorationer)
6. januar, 3. februar, 2. marts 2016

”Syng julesalmer” i Giver Kirke 
3. søndag i advent, d. 13. december kl. 19.00 holder vi 
gudstjenesten enkel og synger så mange af vores dejlige 
julesalmer, som vi kan nå. 

Julegudstjeneste for børn i Skivum Kirke
Juleaftensdag kl. 10.30
Vi gentager sidste års succes og holder julegudstjeneste
for de mindste juleaftensdag.

Fastelavn iklædt nye former! 
Det er blevet foreslået at man som forsøg holder fælles fastelavn et par år, hvor fe-
sten går på skift mellem Blære og Skivum. Skivum og Vegger har allerede tradition 
om fælles fastelavnsfest, hvorfor vi nu i princippet  kan samle alle fra Skivum, Vegger 
og Blære! Vi håber alle vil støtte op om dette initiativ. Vi tænker at børnene vil holde 
af at mødes i ”den store gruppe” denne dag, og forældrene  får mulighed for at sidde 
sammen til en bolle og en kop kaffe og drøfte alt det nye og spændende, der rører 
sig i vores område. 

Der bliver i år fastelavnsgudstjeneste i Skivum Kirke kl. 10.00  
og efterfølgende tøndeslagning, hygge og sjov arrangeret af  
beboerforeningerne i Skivum forsamlingshus. 

Kom glad – med eller uden maske! 

Meditation forår 2016
27. januar   ·   9 februar   ·   1. marts   ·  15. marts   ·  5. april

Der bliver meditation på følgende 
tirsdage i Skivum Kirke fra 16.30-17.30 
Meditationerne vil blandt andet blive præget af 
dét, jeg selv har tilegnet mig under min orlov. Den 
5. april bliver der spisning i præstegården efter-
følgende, og jeg vil holde et mindre oplæg, om 
den gave det er at få orlov 3 måneder, samt hvad 
jeg har anvendt den til.  Her vil vi som hold osse 
drøfte værdien af, at drage på en fælles retræte i 
løbet af eftersommeren. 

Tilmelding gerne mail til mho@km.dk
Mette Holmstrøm

Kom med dit 

ønske og vær med!

Åbent hus i præstegården
Dejlig dag med stor opbakning om åbent hus  
i præstegården efter renovering.  

Kirken var til gudstjenesten  
super flot pyntet med kreative 
arbejder af kvinder i sognene.


