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FORENINGER

Ans Borgerforening | Søren Andersen [86 87 91 72] ans-arkitektfirma@post.tele.dk
Ans-Grønbæk Pensionistforening | Asta Østergaard [86 87 03 13] 			
asta@oestergaardnet.dk
Ans Handelsstandsforening | Anette Døssing [86 87 00 52] doessing@os.dk
Ans Idrætsforening | Morten Overgaard [25 38 73 23]
mortenovergaardans@gmail.com
Ans og Omegns Kvinder | Rita Frost [60 18 00 49] rtfrost@fiberpost.dk
Bevarelse af Tange Sø | Jarl Gorridsen [53 61 46 61] jg@midtkraft.com
Billardklubben Ans | René Godballe [21 66 59 39] troldmandens@live.dk
Fællesnævneren uddeles af
Brugerrådet ved Søvangen | Erna Haugaard [86 87 93 14] ernahaugaard@gmail.com
spejderne i Ans. Uddelingen
Club Light | Andreas Thorlund [29 33 91 07]
forventes afsluttet senest
Grønbæk Borgerforening | Tessa Andreassen [29 36 77 10] TessaFrank1990@gmail.com
31. aug. Spejderne gør
Indre Mission | Daniel Bräuner [30 13 64 46] skovsborgvej@gmail.com
deres bedste, for at alle
KFUM Spejderne | Bjarne Jacobsen [21 84 67 37] bj@installationspartner.dk
får bladet, men skulle der
KLF, Kirke og Medier - Ans og Grønbæk | Britta Abana [26 80 86 43]
alligevel ske fejl, kontakt da
Kondiklubben »Morgenduk« | Sonja Poulsen [22 62 07 88]			
Bjarne Jacobsen på mail:
sonja.ans.poulsen@gmail.com
bj@installationspartner.dk
Lokalhistorisk Arkiv | Bent Fahlberg [86 87 08 18] fahlberg@sandborg.dk
eller [21 81 67 37]
Ans-Grønbæk Lokalråd | Søren Andersen [86 87 91 72] ans-arkitektfirma@post.tele.dk
Menighedsrådet | Helen Nøhr [86 87 08 22] hln@fiberpost.dk
Seniorgymnastikken Grønbæk sogn | Hanne M. Moesgaard [40 29 73 85]
hmmoesgaard@gmail.com
Skolebestyrelsen for Ans Skole | Ricky Lund [21 82 41 09] ricky@aarislund.dk
Sømandsmissionen | Edel Bitsch [86 87 02 38] edel_bitsch@hotmail.com
Tange Sø Veteranklub | Jesper Sørensen [26 73 01 43] 				
Onsdag den 23. se
ptember kl. 19.00
jesper@tangesoeveteranklub.dk
Torsdag den 8. ok
Tawøl | Allan Møller – allanmollerans@gmail.com
tober kl. 19.00
Torsdag den 12. no
Ydre Mission | Vita Kjærgaard [29 76 10 30]
vember kl. 19.00

MENIGHEDSRÅDSMØDER I SOGNEHUSE
T

FORSIDEFOTO
Fra Sognemøde
i sept. 2019

SOGNEPRÆSTENS FERIE & FRID
AGE
19.-20. sept.: Der

henvises til Mikael Kongensholm,
Hinge-Vinderslev, tlf.: 21 60 60 05
2.-8. nov.: Der henvises til Simon
Fuhrmann, Levring-Hørup, tlf.: 21
92 75 84
Mandag er fast fridag
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- sæt kryds i kalenderen 15. september kl. 19.00

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en
levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020
og vær med til at give noget godt videre.

Se annonce,
facebook og Sognets
hjemmeside

MENIGHEDSRÅDETS ROLLE OG OPGAVER
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og ad
ministrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt: Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx koncerter, babysalmesang, foredrag, besøgstjeneste og børneaktiviteter, og har derlor stor
indflydelse på livet i kirken. Det er også menighedsrådet, der fastlægger
gudstjenesterne. Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården
og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Og
meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
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Konfirmationen
lørdag den
5. september
flyttes fra Ans Kirke
til Grønbæk Kirke.

BUSK-gudstjeneste
Sidste søndag i oktober er der BUSK-gudstjeneste i
mange af landets kirker. BUSK = Børn, Sogn, Unge,
Kirke. En række kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, som ønsker at sætte fokus på børn og unge i
kirken, står bag BUSK-gudstjenesten. Men en BUSKgudstjeneste er for alle aldre!
I Ans Kirke er der BUSK-gudstjeneste søndag den 25.
oktober kl. 10.30, hvor »Ulvene« fra spejderne medvirker. Der er salmer, læsning af søndagens tekster, prædiken, nadver og velsignelse, helt som ved enhver anden
gudstjeneste – men de forskellige led nok kan godt få en
anden form end sædvanligt.

Familiegudstjeneste

– afslutning for minikonfirmander
Søndag den 22. november kl. 10.00
er der familiegudstjeneste i Grønbæk Kirke, hvor minikonfirmanderne sætter præg på gudstjenesten! Gudstjenesten er afslutning på efterårets minikonfirmand,
men alle – og ganske særligt børnefamilier – er velkomne til gudstjenesten.

Efterårskoncert med Sct. Mortens Kantori
Tirsdag den 8. september kl. 19.30 i Ans kirke
Sct. Mortens kirkes kantori består af 18-20 sangere i alderen 16 - 35 år. Kantoriet medvirker ved
alle gudstjenester i Sct. Mortens kirke, hvor de
synger for på salmesangen samt synger forskellige
korsatser. Derudover medvirker de også ved koncerter flere gange om året.
Koret skal til efteråret på koncertturné til London,
og i den anledning vil de gerne forinden synge deres turné-program for os i Ans kirke. Koncerten byder på nordisk kormusik vekslende
med kendte danske sange. Lytterne skal høre musik af Ola Gjeilo, Knut Nystedt og Christian Præstholm.
Koret dirigeres af Kristian Melchior Echwald og akkompagneres af Christian Præstholm. Begge ansat som organister ved Sct. Mortens kirke. Udover kormusik vil Christian Præstholm også spille et par solo orgelstykker.
Alle er velkomne, og der er fri entré.

Morgensang
Første onsdag i måneden
kl. 9.00-9.35 i Ans Kirke
(den 2. september er AFLYST
pga. sommermøde)
Efter morgensang inviteres alle over i
sognehuset til kaffe og rundstykker, og
det er gratis. Alle kan være med, og alle
er hjertelig velkomne!
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Indsamlinger
21. maj: Folkekirkens Mission
Ans Kirke: ......................710,00 kr.
Grønbæk Kirke: .............150,00 kr.
MobilePay: .........................0,00 kr.
31. maj: Folkekirkens Nødhjælp
Ans Kirke: ...................1.076,00 kr.
Grønbæk Kirke: .............300,00 kr.
MobilePay: .....................300,00 kr.

Høstgudstjenester
Søndag den 13. sept. kl. 10.30 i Grønbæk Kirke
Søndag den 27. sept. kl. 10.30 i Ans Kirke
Efteråret er høsttid og dermed en god anledning til
at takke Gud for alt, hvad vi har fået. De fleste af os
har ikke selv deltaget i høstarbejdet, men alle har vi
noget at takke for.
Ved høstgudstjenesterne i Ans og Grønbæk kirker
samler vi penge ind. Vi giver af det, vi har fået, til gavn
for andre. De indsamlede penge fordeles til folkekirkelige foreninger, organisationer og grupper.

Dåbstræf

Lørdag d. 31. oktober kl. 14.00-16.30
indbyder Hinge, Vinderslev og Grønbæk sogne i
fællesskab til dåbstræf for børn af årgang 2014 og
2015. For to år siden holdt vi det i Hinge, og denne
gang foregår det i Ans Kirke og sognehus. Vi får besøg af musiker og tryllekunstner Hans Jørn Østerby,
som vil synge, fortælle og vise lidt af, hvad han kan.
Derudover skal vi bruge tid på
at tale om dåb, Gud og tro.
Børnene og deres familier får en
skriftlig invitation, og både forældre, søskende og bedsteforældre er velkomne til at deltage.

E
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Gudstjeneste

med efterfølgende kagebord i Sognehuset
Sidste søndag i kirkeåret den 22. november kl. 14.30
Traditionen tro afslutter vi kirkeåret med stort fælles kagebord efter gudstjenesten i Ans kirke. Det er
i år søndag den 22. november kl. 14.30 i Ans kirke.
Bemærk at tidspunktet er rykket en halv time til kl.
14.30. I sognehuset er der dækket til fælles kaffebord
med hjemmebag og hygge, og alle inviteres til at være
med. Kaffebord med måske boller, tærter, lagkager,
skærekager, småkager osv. - og tid til at hygge og snakke med hinanden. Det er lokale folk fra sognet, som
bidrager med hjemmebag - en stor tak for hjælpen!
Hvem vil gerne bidrage med hjemmebag?
Jeg skal gerne bruge 10 frivillige til at bage
- lige hvad I helst vil.
Kontakt organist Anette Jungild, tlf.: 51 14 22 49.
Velkommen til alle - det er ganske gratis!

Fyraftensgudstjeneste
Onsdag den 7. oktober kl. 17.00
i Ans Kirke og Sognehus
Vi fejrer gudstjeneste i kirken og spiser sammen i
Sognehuset. Gudstjenesten er for alle, men ganske
særligt for børnene! Minikonfirmander medvirker
ved gudstjenesten. Maden er gratis for børn, men vi
beder de voksne betale 20 kr. pr. person.
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Allehelgensdag

Søndag den 1. november er det
Allehelgensdag. I Grønbæk og
Ans kirke mindes vi den dag dem,
som har været her hos os, men nu
er døde. Ved gudstjenesterne gives der plads til savnet af og takken for dem, som vi har kendt og
holdt af, men som ikke længer lever iblandt os. Efter prædikenen
nævnes navnene på dem, som er
døde og/eller begravet her i sognet siden sidste Allehelgensdag,
mens vi står op og er stille.
I Grønbæk kirke er der almindelig gudstjeneste kl. 10.30. I
Ans Kirke er der liturgisk gudstjeneste kl. 16.00 med læsninger fra Bibelen og musik ved familien Bechmann fra Lærkevej.

Sæt

X i kalenderen

Julekoncert søndag den 6. december kl. 16 i Grønbæk kirke
med Filharmonisk kor, Aalborg.
Adventshygge i sognehuset tirsdag den 8. december kl. 14-16

SOGN

ET

BABYSALMESANG
Babysalmesang er sansestimulerende sang og bevægelse. Barnet skal være mellem
1 og 10 mdr. på begyndelsestidspunktet. Man behøver
ikke kunne synge for at være
med. Vi mødes i kirkerummet og synger og bevæger os
til musik. Bagefter drikker vi
te og kaffe sammen.
Babysalmesang finder sted
løbende hen over året. Har
du lyst til at være med, kan
du kontakte Helle på nedenstående nummer eller mail
for at forhøre dig om holdstart og tidspunkter.
Det koster ikke noget at være
med. Alle er velkomne!
Tilmelding til Helle Kjærs
gaard: SMS til 3042 0134
eller mail:post@hellehus.dk.

SOMMERMØDE

HUNGER GAMES

Tirsdag den 2. september kl. 14.00
i Ans kirke og sognehus

- Hvor går grænsen mellem retfærdig
og uretfærdig krig?
Sogneaften, tirsdag den 27. oktober
kl. 19.30 i Sognehuset i Ans
v/ sognepræst Merete Møllmann Boye
Forfatteren Suzanne Collins, voksede op med en far,
der var officer i det amerikanske forsvar, og gennem
ham blev hun tidligt interesseret i krigshistorie og
særligt i mekanismerne bag krig. Hun har skrevet den
populære ungdoms-trilogi Hunger Games, som rummer en aktuel diskussion af, hvornår voldsanvendelse
er retfærdig, og hvornår den ikke er - samt af, hvornår
krig er at foretrække frem for tyranni.
Hunger Games foregår i et samfund, hvor en kreativ elite har magten i landet Panem. Landets navn er
inspireret af den latinske sætning panem et circenses
- brød og skuespil. Folkene uden for hovedstaden
sulter, mens eliten lever i luksus og ofte er beskæftiget inden for tv og underholdning.
(Man behøver ikke have kendskab til Hunger Games
for at får noget ud af foredraget).
Merete Møllmann Boye bor i Ans
og er sognepræst i Hobro.
PRIS: 50 KR

Mødet indledes med gudstjeneste i kirken, og derefter er
der kaffe og foredrag i Sognehuset.
Tidligere valgmenighedspræst
i Kjellerup, Karen Marie Ravn,
vil i forlængelse af prædikenen holde et historisk-poetisk foredrag med en fri fortælling og
sammenkædende kommentarer til en række
fællessange, som vi synger med organisten ved
klaveret.
Sangene er tematisk udvalgt ud fra årstidens
septemberblå himmel og dette års 100-års
Genforeningsjubilæum for grænsedragningen
i 1920. Foredragsholderen har også i tankerne
haft Coronakarisens vilkår, som vi alle er underlagt med netop nye grænser for hverdagens
udfoldelse.
Vi håber, at se mange til sommermødet!
Der er bustransport fra Søvangen kl. 13.45.

MÅ MAN TAGE LIVET AF SIG SELV MOR?
Sogneaften, tirsdag den 22. september kl. 19.30 i Sognehuset i Ans v/psykoterapeut Benjamin Kobborg
Der er et før og et efter 27/2 2012 for foredragsholder Benjamin Kobborg. Gennem en gribende og personlig
fortælling om moderens selvmord tages tilhørerne med igennem sorg, smerte og vrede.
• Hvordan lever man videre i en virkelighed, hvor selvmord pludselig er en mulig vej?
Og hvordan sikrer man, at det ikke bliver ens egen?
PRIS: 50 KR
• Hvad siger man til familien, sine børn, venner og kolleger?
• Hvordan forliger man sig med at være blevet efterladt uden mulighed for at sige farvel?
• Hvordan påvirker selvmord troen, livet, mennesker og Gud?
6

KONCERT
OG FERNISERING

VORE FRIVILLIGE HJÆLPERE
I vores sogn er der mange mennesker, som hjælper med forskellige ting
året igennem. Nogle hjælper ved gudstjenesten på Søvangen. Mange laver kaffe eller mad til alle de ting, der sker i Sognehuset. Nogle hækler
dåbsklude, og en enkelt sidder og broderer navne på dem, hver gang
et barn i menigheden skal døbes. Der er også nogle, som hjælper med
vores minikonfirmander, og nogle der stiller hoppekirke op til Open
By Night. En laver Fællesnævner og sørger for de mange udstillinger i
Sognehuset. Det er bare nogle eksempler. En gang om året mødes vi alle
og deler et måltid sammen. Vores kirke kunne ikke hænge sammen, hvis
vi ikke havde dette fællesskab omkring opgaver!

Søndag den 4. oktober
kl. 14-16 i Ans Sognehus
Visens Venner fra Kjellerup vil
denne eftermiddag underholde
med forskellige viser, sange og
små fortællinger. Der bliver også
mulighed for selv at synge med
på de mange kendte viser.

Har du lyst til at være en del af dette fællesskab, har du lidt tid til overs
og tror, der kunne være en opgave til dig, er du meget velkommen til at
henvende dig. Der er brug for hænder til mange ting! Om du årligt kan
afse to timer eller mange flere, er du lige velkommen! Der vil altid være
nogen tilstede, som kender det hele godt, så du vil kunne være tryg ved
det, som du deltager i!

Efterårskoncerten i Ans Sognehus
begynder kl. 14, og i pausen vil der
være kaffe, te, hjemmebag samt fernisering af nyt kunst.
Alle er velkomne til et par
hyggelige timer i Sognehuset
med fællessang, musik og kunst.

Du er velkommen til at rette henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder
Helle Kjærsgaard, til Erik Bjørn eller menighedsrådet, hvis det har din
interesse. Helle: kirke@hellehus.dk, 30 42 01 34.

JULEHJÆLP
Grønbæk Sogn råder over en
række legater, som gør det muligt at give julehjælp til beboere
i sognet, som måtte have behov
for det. Der uddeles pakker
med købmandsvarer for beløb
mellem ca. 400 kr. og 900 kr.
Ansøgning om julehjælp skal
sendes til sognepræst Erik
Lippert Bjørn, Finderupsvej
3, 8643 Ans By, e-mail: erbj@
km.dk. I ansøgningen skal
anføres en begrundelse for
ansøgningen, og husstandens
sammensætning skal angives.
Frist for ansøgning er mandag
den 7. december.

FRI ENTRÉ

UDSTILLERE
I ANS SOGNEHUS
MEDITATION I GRØNBÆK KIRKE
Alle er velkommen · 3. september kl. 16.30 starter vi igen med at meditere sammen
Meditationen er for ALLE, som har lyst til at mødes, være stille og vil prøve at meditere sammen med andre. Kom
gerne uanset om du er øvet eller nybegynder. Giv dig selv et lille sjæleligt pusterum i et givende forum, skabt af
kirken, de andre og af dig.
Vi mødes mellem 16.15-16.30. Der vil være en kort intro. Herefter starter meditationen,
som vil vare cirka 20 til 50 min…og vi fortsætter hver vores dag. Det er gratis og ingen tilmelding.
Der er meditation hver torsdag i de lige uger.
På gensyn Helle Rokkjær 51 50 22 40
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August og september:
Ingers Væverier. Inger S. Madsen, [22 48 19 55]
Venlig hilsen Sonja Poulsen

Se side 14

ANS M
ISSION
SHUS
SEPTEMBER

Fredag den 4. september 18.00
Fællesspisning.
19.00 Familieaften. Promissio medvirker.
Torsdag den 10. september 19.30
Mødeaften. Tale v. Jørn Andreas Pedersen, sognepræst.

Torsdag den 8. oktober 17.30
Fællesspisning.
19.00 Sømandsfest / Tidlig Torsdag. Tale v. Nikolaj Vibe, general
sekretær i Sømandsmissionen.
Torsdag den 15. oktober
Bibelkreds i hjemmene.

Fredag den 25. september 19.00
Høstfest. Tale v. Lasse Iversen

Fredag den 23. oktober 10.00
Årsfest Formiddagsmøde.
Andagt v. Erik Bjørn, sognepræst
Grønbæk sogn.
18.00 Fællesspisning.
19.00 Årsfest Tale v. Højskoleforstander Robert Bladt.

OKTOBER

Torsdag 29. oktober 19.30
Filmaften.

Torsdag den 17. september 19.30
Mødeaften.
Sangaften v. Dorte Hansen.

Torsdag den 1. oktober 19.00
Oktobermøde. Gudstjeneste i Karup Kirke, Kirkebakken 10, Karup
v. Jesper Hornstrup, sognepræst,
Skive. Efterfølgende er der kaffe i
Karup Sognehus og Bibelforedrag v.
Jesper Hornstrup

Mandag den 9. november kl. 19.00
Bedemøde.		
19.30 Temauge. Tale v. Frede Møller, Ans. Emne: salmernes bog
Tirsdag den 10. november kl. 19.00
Bedemøde.		
19.30 Temauge. Tale v. Erik Bjørn,
sognepræst. Emne: salmernes bog.
Torsdag den 12. november kl. 19.00
Bedemøde.		
19.30 Temauge. Tale v. Klaus Laursen. »Bibelen Live«. Emne: Kong
David, ud fra Salmernes bog.
Torsdag den 19. november kl. 19.30
Mødeaften. Tale v. Villy Sørensen.
Fredag den 27. november kl. 19.00
Syng julen ind i kernehuset.
Sted: Rugvænget 60, Ans.

NOVEMBER

Torsdag den 5. november 17.30
Fællesspisning.
18.15 Tidlig Torsdag. Tale v. Orla
Villekær.
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SØMANDSKREDS
Mandag den 7. sept. kl 19.00
Karen Johansen,
Ans Søpark 42.
Mandag den 5. okt. kl 19.00
Lisbeth Andersen,
Ans Søpark 42.
Torsdag den 8. okt. kl. 17.30
Sømandsfest. Tidlig torsdag.
Kl. 18.15 Tale ved Sømandsmissionær Simon Ambrosen,
Ærø.
Mandag den 2. nov. kl. 19.00
Edel Bitsch,
Finderupparken 30.
Mandag den 7. dec. kl. 19.00
Tove og Niels Arne Nilsen,
Solsortevej 27.

FOR

CLUB LIGHT
Hvem: Club Light er en klub hver mandag for børn og unge i 5.-8. klasse.
Hvornår: Vi mødes hver tirsdag aften kl. 19.00-21.00 i Ans Missionshus.
Hvorfor: Et tilbud til de større børn om hyggeligt samvær i et kristent
fællesskab.
Hvad: »Club Light« er tilknyttet Foreningen Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler.
Pris: Det koster kun 75 kr. pr. halvår at være med i Club Light.
Ledere: Andreas Thorlund [29 33 91 07] · Camilla Sørensen [22 53
30 19] . Kasper Lassen [41 13 30 21] · Elisabeth Lassen [22 53 30 19]
Børneråd: Michelle Mouritsen [22 57 86 13] · Jeppe L. Hansen [24 64
86 60] · Marcus Hansen [26 77 00 54]
7. september: 		
14. september:
21. september:
28. September:
5. oktober: 		
12. oktober: 		
19. oktober: 		
26. oktober: 		
2. november: 		
9. november: 		
16. november: 		
23. november: 		
30. november:

YT
N
S
G
ENIN

Bliv Spejder
•
•
•
•
•
•
•
•

Du kan læse mere om, hvad vi
laver og finde programmet med
blandt andet mødetidspunkter
på www.spejderneians.dk for
henholdsvis:
• Familiespejderne		
(3 år - 1. klasse)
• Ulve (2. - 4. klasse)
Vi har plads til både voksne og • Spejdere (5. klasse og over)
børn.

Glidebane sjov
Krea aften
Spadestik
Det flyvende tæppe
Maddyst/bagedyst
Efterårsferie
Spadestik
Spion/gyser løb
Konsolaften
Billøb/bilgemmeleg
Spadestik
Vi laver flødeboller
Spilleaften
Hilsen Elisabeth og Club Light

9

Få mere motion
Få flyttet dine grænser
Få flere oplevelser
Gør/vær noget for andre
Ha’ det sjovt
Kom ud i naturen
Få nye venner
Bliv en del af et fællesskab

FOREN

INGSN

YT

ANS IDRÆTS &
KULTURCENTER
IT/EDB-undervisning:
Den første mandag hver måned
kl. 14.00-16.00.
Ingen tilmelding.
Pris pr. gang: 15 kr.,
der går til hallens
driftsomkostninger.
Der er fri kaffe.
Lis Christiansen
Petanque:
Tirsdag kl. 10.00-12.00.
Primo april til ultimo oktober.
Ingen tilmelding.
Alle er velkomne til at deltage.

Bestyrelsen

Brugerrådets Venneforening
SØVANGEN
Onsdag den 16. september kl. 11.30. Høstfest.
I år får vi besøg af sognepræst Jørgen Løvstad fra Thorning, som
kommer og holder festtalen.
Husorkesteret vil sørge for musikken, og vores køkken for en dejlig middag og kaffe.
Entré 2oo kr. for medlemmer, 250 kr for ikke medlemmer.
Tilmelding på liste på Søvangen, eller til Grethe på 86 87 07 42
senest den 10. september.
Lørdag den 28. november kl. 13.30-16.00. Julestue.
Organist Anette Jungild har lovet at komme med lidt
underholdning,som vi starter med. Derefter stort lotteri, med
flotte gevinster, som vi håber byens handlende m.m. igen i år vil
betænke os med.
Kaffe, gløgg og æbleskiver kan købes.
Fri entre.
Onsdag den 9. december kl. 11.30. Julefrokost.
Nærmere i næste Fællesnævner.
På hjertelig gensyn, med hilsen fra Brugerrådet
Disse arrangementer er selvfølgelig med forbehold - men vi håber meget, det til den tid kan gennemføres.
Med venlig hilsen på Brugerrådets vegne:
Erna Haugaard.
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Vandgymnastik
for pensionister i AIKCcenterets varmtvandsbassin
Start i uge 36 og slutter i uge
17 i 2021.
Tirsdag kl. 9.00 - 10.00
+ 10.00 - 11.00.
Onsdag kl. 10.00 - 11.00.
Første gang er gratis.
Kontingent:
September - december 350 kr.
Januar - april 350 kr.
Starter i september og slutter
til maj 2021.
Tilmelding og flere oplysninger
ring til Gerda Blovbjerg [21 66
83 65].

Banko på
SØVANGEN
Hver tirsdag kl. 14.00 spiller vi banko for Søvangens
beboere, men alle udefra, der
har lyst til at deltage, er meget
velkomne.
De flinke frivillige

Ans-Grønbæk Lokalråd

Efterårsprogram for Torsdags Café
kl. 9.30-11.30 i de »lige uger«
3. september 	Preben Johannsen, Gjessø synger og spiller irsk og
skotsk folkemusik.
17. september 	Fodterapeut Susanne Christensen fortæller om fodpleje og fysioterapeut Niels Vinter fra Ans Lægehus
fortæller om fysioterapi.
1. oktober	Forhenværende forsvarsminister og nuværende
EU-politiker Søren Gade fortæller sin livshistorie.
Mænd er velkomne.
16. oktober 	Familien på Farten fortæller om deres rejse til Canada og Alaska. Aftenarrangement for alle, inkl.
spisning kl. 18. Obs: det er fredag aften, derfor
ingen café torsdag d. 15.10. Opslag kommer senere
mht. at billetter købes i AIKC
29. oktober	Tidligere Ans-dreng Orla Madsen fortæller og spiller sammen med sin pianist Ole Hermansen.
12. november Christina Tartarczuk, mor til 9 børn fortæller om et
anderledes familieliv. Kendt fra TV midt Vest
26. november Julebanko.
10. december 	Julefrokost og afslutning med julemusik og hygge v.
Anne Lise Boskov. Medbring en pakke til ca. 25 kr.
til pakkespil. Julefrokosten koster i år 100 kr.

FOR

YT
N
S
G
ENIN

Ans Borgerforening

Ordinær
generalforsamling
Torsdag den 26. november
kl. 19.30 i Ans Sognehus

RØDE KORS TRYGHEDSOPKALD FOR ENLIGE
Kontakt: Edel Bitsch [86 87 02 38] eller [42 58 74 90]

Seniorgymnastik

for MÆND og KVINDER
Vi starter torsdag den 10. september kl. 14.45 i Ans Skolehal under
ledelse af Else Pedersen. Alle kan deltage uanset alder og fysisk formåen.
Det koster 75 kr. at deltage indtil nytår. Efter gymnastikken drikker vi en
kop kaffe sammen i kantinen. Pris 10 kr. pr. gang. Medbring selv en kop.
Vi glæder os til at se jer.
Else Pedersen og Hanne M. Moesgaard

Deltagergebyr: 40 kr. pr. gang for kaffe og rundstykker. Endvidere skal
man være medlem af Ans IF s venner, 100 kr. årligt.
Ketty [21 27 57 92] · Ellen [29 67 86 04] · Ellen (Søs) [20 23 64 30]
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FOREN

INGSN

Kondiklubben Morgenduk´s

YT

LOKALHISTORISK
ARKIV

Mandagsture sommer 2020
Der er afgang kl. 9.00 fra parkeringspladsen ved kirken i Ans
hver mandag forhåbentlig fra september
Bemærk: Hvor intet andet er anført, er der selvforsyning (kaffe + brød) – takst for samkørsel 25 kr.
Turene afvikles som kør-sammen og gå-ture. Gør mandagen til din faste motionsdag for sundhed, velvære og
samvær. Program for de kommende måneder kan rekvireres via mail hos Sonja Poulsen.
Skriv til: sonja.ans.poulsen@gmail.com, spørg om program. Kontaktperson: Johs. Christensen [20 99 09 69]

ANS IDRÆTSFORENING

For kommende aktiviteter se kalender:
www.ansif.dk

Lokalhistorisk Arkiv hos
AIKC, Ans Søpark 30,
8643 Ans
Arkivet holder åbent
torsdag kl. 16.00-18.00,
samt efter aftale.
Henvendelse til:
Bent Fahlberg [86 87 08 18]
Frede Haurum [30 58 04 66]
www.lokalhistorieans.dk
Bestyrelsen

Aktivitetsgruppen på SØVANGEN

SYNG SAMMEN

Vi er nogle, som mødes hver onsdag kl. 9.30-11.30 på Søvangen til
kreativt og hyggeligt samvær. Har du lyst, så kom og vær med. Det
er GRATIS.
Vi glæder os til at se dig!
Hilsen fra pigerne
fra Aktivitetsgruppen

på SØVANGEN
hver torsdag kl. 9.45-11.10.
Alle er velkomne.
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Ans-Grønbæk Pensionistforening
Onsdag den 2. september kl. 14 00: Banko på Søvangen.
Onsdag den 23. september: Udflugt.
Turen går til Glenholm Vingård. Pris 450 kr.
Busafgang fra AIKC kl. 09 10,
og fra Busholdepladsen kl. 09 20.
Tilmelding til Asta Østergaard, tlf. 86 87 03 13,
senest den 2. september

NY ADRESSE
TIL SOGNEPRÆSTEN

Onsdag den 14. oktober kl. 14.00: Banko på Søvangen.

Sidst i juni flyttede sognepræsten ind i den nye præstebolig i Ans.
Det betyder, at sognepræstens adresse fremover er Finderupsvej 3,
8643 Ans. Telefonnummeret er det samme som hidtil: 86 87 01 05.

Onsdag den 18. november kl.14.00: Musikunderholdning
på Søvangen med Madammerne. Else Juul
Hansen, Ester Back og
Margrethe Nissen synger i Silkeborg Motetkor,
og da de alle tre spiller,
har de for flere år siden
fundet sammen i trioen
»Madammerne«.
Deres instrumenter er henholdsvis kontrabas, klaver og violin.
De spiller og synger kendte sange og melodier i et bredt
repertoire, som man kan nynne eller synge med på.
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FORENINGEN TIL BEVARELSE
AF TANGE SØ HÅBER PÅ
GENERALFORSAMLING I EFTERÅRET
I forbindelse med besøg af miljøministeren og Folketingets arbejde med
vandplaner og fiskepassager har Foreningen til Tange Sø sendt information til ministeren om vores kompromisløsning, Tangestryget. Løsningen
sikrer fuld passage af alle fiskearter og
alle insekttyper op og ned i Gudenåen
ved Tangeværket. Samtidig sikrer den
vand nok til at drive værket og til at
beholde søen.
Vi håber, at ministeren bruger materialet til en god og grundig forberedelse til besøget i august. Vi er sikre
på, at miljøministeren kommer til at
åbne øjnene for de åbenlyse kvaliteter søen og værket har, og de mange
mennesker, der får flotte rekreative
oplevelser, i et helt særligt naturområde. Det er nemlig værd at huske på,

at både Ans, Bjerringbro, Tange, Rødkærsbro og Kjellerup alle er meget tæt
på søen, der er en karakteristisk del af
naturen.
Tilbage i marts måtte vi aflyse vores
generalforsamling. Vi håber, at vi kan
afholde en generalforsamling her til
efteråret, når reglerne for forsamlinger normaliseres. Vi vil dog udvise
ekstra forsigtighed, da vi også må indrømme, at mange af vores besøgende
er ældre end 60 år. Men vi lader høre
fra os. Hvis I i mellemtiden ønsker at
følge med i debatten, så kan Ifølge os
på Facebook: Bevar Tange Sø.
Venlig hilsen
Foreningen til Bevarelse af Tange Sø,
Formand, Jarl Gorridsen,
kontakt@tangesoe.dk
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En aften med journalist
Anders Laugesen fra Danmarks Radio
Onsdag d. 28. oktober kl 19.30 i Ans Sognehus
Programvært og journalist hos Danmarks Radio Anders Laugesen vil
sætte fokus på emnet ‘Dialog eller konfrontation‘.
Vi lever i en tid, hvor mange søger konfrontation og siger mange negative ting om andre og andres holdninger. Hvad kan konsekvenserne
blive, når kommunikationen bliver så barsk? Er det muligt at ændre
på det, så vi får dialog og samtale i stedet?
Anders Laugesen har gennem adskillige år arbejdet inden for Danmarks Radio med programmer som eksempelvis ‘Mennesker og tro’
og ‘De højere magter’. I øjeblikket er han aktuel med programmet ’Pilgrim – på rejse i troens univers’.
Kaffe koster 30 kr.
Arr. Netværksbestyrelsen i KLF, Kirke og Medier,
NetværkMidtØstjylland.
Henvendelse
ang. arrangementet
kan ske til
Hanne Bitsch,
tlf. 61 33 83 76.

KIRKEKONTORET

SIDEN SIDST
DØBTE
Oskar Krogh M
ikkelsen
Teglgade 41 A,
Ans By
Nikoline Smid
t Hansen
Fasanvej 3, Ans
By
Valde Hagelskjæ
r Siim
Ternevej 14, A
ns By
Freja Skalborg
Klostergaard
Hedevej 8, Iller
Sarah Nygaard
Ejsing
Skovsborgvej 9,
Skovsborg
		

Navne på denn
e side nævnes ku
n med tilladelse,
drører kirkelige
og vehandlinger, som
har fundet sted
Grønbæk kirker
i
A
ns og
. Ønskes navne
nævnt efter hand
andre kirker, ka
n det ske ved he
linger i
nvendelse til so
gnepræsten.

DØDE / BEGRA
VEDE

Knud Ejgil Mad
sen
Finderupvej 56
, Ans By
Jens Jacob Heinr
ich Jensen
Egernvej 58A,
Ans By
Jette Vad Sørens
en
Ansvej 63, Ans
By
Agnes Vestergaa
rd Madsen
Vestre Langgade
30, 11, Ans By
Svend Aage Ols
en
Sandgårdsparke
n 10, Kjellerup

Elly Ottilie Wes
ted
Kongsbergvej 7,
st.

11, Silkeborg
Svend Erik Pede
rsen
Markedsgade 2F
, Fårvang

Fødsel: Anmeldes normalt af jordemoder.
Ugifte forældre skal inden 14 dage efter barnets fødsel anmelde faderskab (omsorgs- og
ansvarserklæring) på www.borger.dk (Familie
og børn)
Dåb: Aftales med sognepræsten i god tid.
Navneændring: Navneændring anmeldes digitalt på www.borger.dk (Familie og børn).
Vielse: Aftales med præsten i god tid. Før vielsen kan finde sted, skal der foreligge en prøvelsesattest, som parret udfylder på www.borger.dk
(Familie og børn). Prøvelsesattesten må på vielsestidspunktet ikke være over 4 måneder gammel.
Dødsfald/begravelse: Anmeldelse af dødsfald
på www.borger.dk (Sygdom og sundhed) senest
2 hverdage efter dødfaldet. Man kan henvende
sig til en bedemand. Begravelsen aftales med
sognepræsten (eventuelt via en bedemand).
Hjemmealtergang: Er man forhindret i at deltage i gudstjenesten, kan man træffe aftale med
præsten om en hjemmealtergang.

Udgives af Grønbæk Sogns Menighedsråd i samarbejde med sognets foreninger.
REDAKTION: Erik Bjørn, Niels Villumsen
og Sonja Poulsen.
LAYOUT & TRYK: Team Lynderup [97 17 34 08]
& Videbæk Bogtrykkeri A·S
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Sygehusbesøg: Ønsker man besøg på sygehuset – eller kender man nogen, der gør det – er
man velkommen til at henvende sig til sognepræsten.
Sognepræst Erik Bjørn
Finderupsvej 3		
8643 Ans By [86 87 01 05]
mail: erbj@km.dk
Se i øvrigt Grønbæk Sogns
hjemmeside groenbaekkirke.dk

DATO
5. sept.

Riv af og hæng op

(ia) Ingen altergang
(bk) Børnekirke = Bibelfortælling/aktivitet for børn under prædikenen

DAG
Lørdag

GRØNBÆK KIRKE
9.30 og 10.00 Konfirmation

ANS KIRKE

6. sept.

13. s. e. trin.

10.30

Ingen

8. sept.

Tirsdag

19.30 Koncert

12. sept.

Lørdag

10.00 Lørdagsdåb

13. sept.

14. s. e. trin.

10.30 Høstgudstjeneste. Høstindsamling Ingen

20. sept.

15. s. e. trin.

Ingen

27. sept.

16. s. e. trin.

Ingen

10.30 Høstgudstjeneste. Høstindsamling

4. okt.

17. s. e. trin.

10.30 Frede Møller

7. okt.

Onsdag

Ingen
14.00 Koncert og fernisering
17.00 (ia) Fyraftensgudstjeneste

9.00 (ia) KLF, Kirke og Medier

9.00 (ia) Mikael Kongensholm

10.30 KLF, Kirke og Medier

11. okt.

18. s. e. trin.

18. okt.

19. s. e. trin.

10.30

24. okt.

Lørdag

10.00 Lørdagsdåb

25. okt.

20. s. e. trin.

Ingen

10.30 BUSK

1. nov.

Allehelgen

10.30 Danske Sømands- og Udlandskirker

16.00 (ia) Danske Sømands- og Udlandskirker

8. nov.

22. s. e. trin.

Ingen

10.30 Frede Møller

15. nov.

23. s. e. trin.

10.30

22. nov.

S. s. i kirkeåret 10.00 Minikonfirmandafslutning

29. nov.

1. s. i advent

6. dec.

2. s. i advent

9.00 (ia) Blå Kors
16.00 Koncert

Ingen

9.00
14.30 Kagebord
10.30 Blå Kors
9.00 (ia) Jørgen Løvstad

Se omtale af anderledes gudstjenester, koncerter mv. inde i bladet.
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Team Lynderup [97 173408]
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