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Himlen kaster lys på vandringsmanden,
giver ham et guddomsgyldent skær.
Et kærlighedens lys om bag forstanden,
så vejen frem bli’r mindre svær
Leif Rasmussen, januar 2011
Lysets Utålmodighed, nr. 37
(Sidste søndag efter helligtrekonger).

A J S T R U P

S O G N

Masker og skyer,
broer og byrder
v/ sognepræst Lars Jensen

Kan du gætte, hvem jeg er?
Når vi har vendt kalenderen og er begyndt på et
nyt år, møder der os først nogle vintermåneder.
Oftest er de kendetegnet af kulde og korte
dage. For mange afbrydes de undervejs, ofte i
februar, af en velimødeset vinterferie – måske
for at komme af sted på ski eller sydpå for at
få lidt varme. Den første folkelige højtid er
Fastelavn. Ikke mindst for mange børnefamilier
bliver Fastelavn fejret, og børn over hele landet
morer sig med at tage masker på, når der skal
slås katten af tønden. Det er sjovt og festligt at
være med til og se de mange forskellige slags
udklædning. Men tit og ofte kan vi voksne nu
godt se, hvem der gemmer sig bag maskerne! Vi
gennemskuer udklædningen – og smiler, når vi
gør det og finder måske på et passende svar, når
vi bliver spurgt: ”Kan du gætte, hvem jeg er?”
Også voksne kender til masker. Måske ikke så
meget masker i hel bogstavelig forstand – men
de mange slags usynlige masker, vi kan finde på
at bære over for hinanden i forskellige situationer – dem kender vi nok så godt. Der kan være
mange årsager til, at vi tager dem på os: måske
kan det være en frygt for at komme til at se svag
ud eller for at komme til at tabe ansigt? Eller
måske kan der gemme sig et ønske om at tage
sig lidt bedre ud i andres øjne end vi inderst inde
føler, at der er dækning for. Nogle gange kan
disse masker forekomme os nødvendige, men
de kan alligevel på den lange strækning være
ganske tunge.

i vinterhalvåret kan blive ramt af det rene snekaos? Eller hvordan skyggerne kan dukke op
selv midt i det mest strålende øjeblik af lykke?
Og hvordan vi midt i den helt almindelige
hverdag kan føle en trang til at gemme os bag
masker, fordi vi er sårbare.
Usynlige broer
Hvad kan vi gøre ved disse usynlige masker,
som kan være så lette at tage på, men som også
– i hvert fald ind i mellem – kan være tunge at
bære?
En tilfældig hverdag kommer der en tanke til
mig: Jeg tænder for radioen i min bil, og med ét
slår det mig: Det er nu alligevel underligt – og
ja, fantastisk – sådan som radiobølger og trådløst
internet kan flytte en strøm af information til
os, næsten som en kæmpemæssig usynlig bro,
hvorpå nyhederne kan køre hen til os. Selvom
jeg kører rundt i Vendsyssel, kan jeg uden
problemer følge med i, hvordan det går i en
spændende fodboldkamp på Sjælland!
Musikeren og komikeren Victor Borge skal
engang have sagt, at smilet er den korteste
afstand mellem to mennesker. I modsætning til
radiobølger og internet kan et smil ganske vist
ses – men så kan det også noget andet og langt
vigtigere:
Smilet kan bygge og skabe en bro af tillid
mellem os og ham eller hende, vi møder. En bro,
der gør det lidt lettere at være ærlig og åben
over for hinanden – at møde og blive mødt med
tillid!
Måske skulle vi prøve at mindske afstanden
mellem hinanden ved at smile lidt mere?

”…Så ren ser himlen ikke ud, at ej en sky
”…Så ren ser himlen ikke ud, at ej en sky med
storm og slud kan middags-solen møde.”
Sådan skrev salmedigteren Thomas Kingo i en
salme i 1689. Meget vand er løbet i åen siden
da. Alligevel kender vi det nok igen fra vores
eget liv i dag: Hvordan en skøn fest eller højtid

”You made my day”
”You made my day” – sådan hedder et dejligt
engelsk udtryk – som frit oversat betyder: du
reddede min dag. Nogle gange skal der ikke så
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meget til at få reddet sin dag. Måske du eller jeg
i dag kan være med til at gøre en andens dag
bare lidt bedre? Tænk, hvis et lille smil kunne
gøre det. Det er vel umagen værd at prøve?!?
Ved gudstjenesterne får vi hver søndag i Ajstrup
kirke lov til at høre om den største, usynlige,
men virkelige, bro af alle – broen fra Gud til os,
som Jesus Kristus, Guds Søn, har bygget for os.
Tænk, om vi også gjorde brug af dén bro ved
at tro på Jesus Kristus og takke ham, fordi han
elskede os så højt, at han gav sig selv for os?
Han, som virkelig i evigheds betydning ”made
my day” – reddede min dag og mit liv – evige liv!

transport. Efter et hvil må man gå videre med sin
byrde – eller selv betale for transporten af den.
Her i Danmark er det sjældent, at mennesker
går mange kilometer med tunge byrder.
Alligevel bærer mange på byrder i anden
forstand; byrder af bekymringer, af sorg; byrder
af fejl og nederlag. Mange forskellige slags
byrder, som i lighed med masker kan være
tunge at bære. Hvordan de indiske kristne
kirker er indrettet, ved jeg ikke så meget om;
men egentlig kunne de godt indrette deres
kirkebygninger sådan, at alteret kom til at ligne
en sådan ”byrdebærer”. Så kunne der ved alteret
stå disse ord af Jesus:
”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”
(Matt. 11,28).
For Bibelen fortæller os, at vi har lov at lægge
vore byrder over til Gud. Jesus er vores
byrdebærer! Når vi står med vores masker og
vores byrder af synd og skyld – og ikke selv kan
betale for transporten af den – og heller ikke
selv er i stand til at bære den – så er Jesus vores
byrdebærer. Alle andre steder må vi selv betale –
men til Jesus kan vi komme, som vi er! Da han
gav sit liv på korset Langfredag betalte Jesus for
os, da han tog vores byrder på sig.
Fastetidens gudstjenester er en god mulighed
for at lægge vores liv frem for Gud, aflægge vore
masker og byrder og blive stille for hans tale til
os.
Lars Jensen

En vandring uden maske
I kirken er fastetiden den periode på 40 dage,
som går fra lige efter Fastelavn og frem til
påske. Det er fra gammel tid af tænkt som
en forberedelsestid til påsken. I læsningerne
ved gudstjenesterne i denne periode følger
vi forskellige begivenheder undervejs på den
vandring, som Jesus og disciplene foretager op
til Jerusalem, hvor de skal fejre Påske.
Gennem den ene beretning efter den anden bliver vi gennem evangeliernes beretninger stillet
over for, hvordan Jesus møder mennesker, der
er i alle mulige forskellige situationer. Han gennemskuer alle masker, og ser mennesket som
det er. Og så taler han og handler – og fortsætter
sin vandring for at gennemføre, hvad han havde
sat sig for at gøre: dø for vores synders skyld
Langfredag og opstå af graven Påskemorgen!
Over for Gud kan vi roligt lægge alle masker
til side – også alle de usynlige af slagsen. Han
gennemskuer dem alligevel. Gud behøver ikke
gætte sig til, hvem vi er: For han ved, hvem vi
er inderst inde, og ved hvad vi rummer. Det skal
ikke holde os tilbage. Tværtimod. Vi får lov til
at komme til Gud, netop som vi er, når vi folder
vores hænder og beder til ham.

BESØG OG
HJEMMEALTERGANG
Præsten kommer gerne rundt på besøg
til en snak om stort og småt.
Ring blot hvis du ønsker besøg.
Præsten holder også gerne
hjemmealtergang for
bevægelseshæmmede og andre, der
har svært ved at deltage i søndagens
gudstjeneste.

En byrdebærer
Langs landevejene i det sydlige Indien siges det,
at man kan finde nogle opsatser af granit, hvor
man kan stille sin tunge bagage og hvile sig.
En sådan indretning kaldes for en byrdebærer.
Uden tvivl en praktisk og god ordning for de
mange, der må bære deres byrder på de indiske
landeveje, fordi de ikke har råd til at betale for

Det er ikke til ulejlighed, så kontakt roligt
til en af os.
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Set & sket

v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen

1. søndag i advent
Igen i år var der en festlig gudstjeneste
med efterfølgende kirkefrokost på første
søndag i advent. Det er efterhånden blevet
en tilbagevendende tradition, og den første
adventssøndag er i vores sogn som mange
andre steder gennem de senere år blevet til en
af de ”store” kirkedage, hvor der altid er et højt
deltagertal.
I kirken medvirkede vores sognekor, der stille
og roligt vokser under organistens ledelse.
Herudover sang vi nogle af de adventssalmer,
der næsten er et lige så stort ”must” som
høstsalmerne til høstgudstjenesten og Et barn er
født i Betlehem til jul.
Ved det efterfølgende arrangement i Sognets
Hus nød vi først Vivis veltillavede julefrokost, før
vi atter fik rørt sangermusklerne. Som sædvanlig
var der ”fri leg”, hvor deltagerne kunne foreslå
deres favoritter fra højskolesangbogen.
Denne del af arrangementet blev sluttet af med
en julehistorie ved præsten, før vi havde samlet
så meget appetit, at vi kunne gå i gang med kaffe
og lagkage. Hvis nogen gik hjem den dag med
den mindst smule plads til overs i maven var det
i alt fald deres egen skyld!

Juletræspyntning.
I Ajstrup sogn har vi i en
årrække haft den dejlige tradition, at skolens juleafslutning
foregår i kirken, ligesom vi
også får besøg af de to børnehaver i dagene op
til jul.
Men allerførst skal juletræet pyntes. Og der
har vi de senere år fået hjælp af 3. klasse fra
Tylstrup Skole, der også i år havde klippet en
masse flot julepynt. I år havde de i udpræget
grad forstået beskeden om, at det skal have en
vis størrelse, hvis det også skal kunne ses fra
”bagerste parket” – rigtig godt!
Nogle dage før jul kom de og deres klasselærer
så på besøg i kirken for at hænge julepynten på
træet. Samtidig benyttede vi lejligheden til at
øve de salmer, der senere på ugen skulle synges
ved skolens juleafslutning. Og børnene fik lov
at komme lidt på opdagelse i kirkerummet,
hvor der findes mange spændende ting og
krinkelkroge.
Børnehaverne i kirke til jul.
Ved børnehavernes besøg var et af
højdepunkterne, at de af børnene, der havde
lyst, fik lov at prøve præstens tøj med kjole
og krave. Vi sang et par kendte julesalmer,
børnene kom med på opdagelse i nogle af
billederne på kirkens flotte altertavle og havde
også mulighed for at smage alterbrødet. Til
sidst var der historie. Og det særlige var, at
børnene undervejs var med til at fortælle julens
historie med forskellige dyrelyde fra de dyr,
der på første parket overværede Jesu fødsel
i stalden. Æsel, ko, lam – og mus! Og også
englesang medvirkede de med. Til allersidst lød
et iørefaldende ”glædelig jul” – i 3. forsøg blev
det meget højt.

Frokosten indtages i Sognets Hus.

Skolejul.
Tylstrup Skole stemmer børn og voksnes
sindsstemning til jul gennem hele december
måned. De to første fredage i december var vi to
præster på besøg ved hver vores morgensamling
for at fortælle og vise billeder. Det er en
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efterhånden mangeårig og god tradition.
Tylstrup Skoles traditionelle juleafslutning
i kirken var så sidste fredag før jul, sidste
skoledag før ferien. Kl. 10.30 rullede
busserne ind på parkeringspladsen med
forventningsstemte børn, der hurtigt fandt deres
plads i kirken. Programmet var som sædvanlig
4 meget kendte julesalmer, juleevangeliet og en
fortælling, der knyttede til ved julens budskab.
I år den kendte historie af Astrid Lindgren
om, hvordan Pippi Langstrømpe inviterede til
juletræsplyndring.
Efter 3 kvarter i kirken var det tid at ønske
hinanden glædelig jul. Også skolebørnene fik
lov at råbe deres ønske ud – i 3. forsøg var ikke
blot et velment, men også et øredøvende højt
GLÆDELIG JUL!!!
Som det har været tradition i mange år, begav

Børnene venter spændt på, at vi skal gå i gang (Foto fra et
tidligere års juleafslutning).

lærere og elever sig herefter ud på en frisk spadseretur tilbage til Tylstrup.

SOGNEINDSAMLING 2019
Folkekirkens Nødhjælp sætter fokus på
klimaet til den årlige sogneindsamling
søndag den 10. marts 2019. Som
indsamler kan du klæde verden på til
klimaforandringerne.

Som indsamler er du med til at samle ind til broer,
diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod
katastrofer. Du er med til at samle ind til rent
drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er
med til at klæde verden på til klimaforandringerne.
Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af
indsamlere, der står sammen om verdens nok
vigtigste sag.

Klædt på til klimaet

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
dedikeret til de klimaforandringer, som rammer
os alle sammen. Men som rammer særligt stærkt
i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær
så godt klædt på til det nye klima, som vi er i
Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan
aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler
broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler
vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad,
når ressourcerne slipper op.

Tilmeld dig som indsamler

Vær med til at gøre Sogneindsamling 2019 til en
vellykket indsamling og en god oplevelse også i
vores sogn! I år håber vi at få nok indsamlere, så vi
kan dække alle ruter i sognet. Så invitér venner og
familie med til en festlig indsamlingsdag.
Meld dig allerede nu dig som indsamler til søndag
d. 10. marts! Dette kan ske hos sognepræst Ole
Rysgaard Madsen, tlf. 98 26 14 38 eller med e-post
til orma@km.dk

Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til,
at 821 millioner mennesker – svarende til hver
niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på
vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi
kender dem. Og vi har brug for dig.
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Navnlig navne /

11.11.2018: Victor Skovsmose
Jeppesen, Bredgade 183,
Brønderslev.

Dåb i Ajstrup Kirke

18.11.2018: Marius Møller
Jørgensen, Asgård 35,
Brønderslev.

25.11.2018: Silke Bjørn
Nielsen, Bilgårdsvej 46,
Tylstrup.

Sognestatistik - statistik for Ajstrup Sogn 2018
.................................................................................

2018

2017

2016

Fødte i sognet.........................................................

23

27

20

Piger.........................................................................

9

13

6

Drenge.....................................................................

14

14

14

Døbt i Ajstrup Kirke..............................................

17

12

7

Navngivelse uden dåb...........................................

10

4

10

Konfirmerede i Ajstrup Kirke..............................

19

20

16

Børn tilmeldt undervisningen
af juniorkonfirmander...........................................

13

9

14

Kirkelige vielser i Ajstrup Sogn...........................

2

6

2

Kirkelig velsignelse af borgerligt
indgået ægteskab...................................................

0

0

1

Døde med bopæl i sognet.....................................

21

26

23

Begravelser fra Ajstrup Kirke..............................

23

23

26

i kirken.....................................................................

737

762

936

Altergæster ved plejehjemsgudstjenester,
hjemmealtergang m.m..........................................

134

267

178

Altergæster ved gudstjenester
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”BLÅ BLIXEN”

- Skibsdrengens Fortælling frit efter Karen Blixen,
formidlet af Anette Jahn

Teaterforestilling med Maale Fortælleteater
Onsdag den 6. marts kl. 19.30
Ajstrup Kirke, Ajstrupvej 13, 9381 Sulsted

Fra Blixens mystiske og fantastiske univers. Om skibsdrengen der efter en storm ude på det åbne, blå hav kravler op i
stormasten og reder en vandrefalk, som i vrede hugger ham i fingeren. Men den glemmer ham aldrig.
Om hvordan han giver sin dyrekøbte appelsin til Nora bag plankeværket. Og hvordan han slår en russisk sømand ihjel
og bliver reddet igen af en lappekone med runde, rasende, gule og gennemtrængende øjne, der kan danse rundt på
gulvet og støde med hovedet som en vred rovfugl.
Jens Rasmussen, konsulent Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg, fortæller om forestillingen: ”Levende fortælling
der ganske enkelt tryllebinder. Fortællingen som genre får i Skibsdrengens Fortælling fornyet kraft og energi - en
overraskende lydhørhed er konsekvensen af Anette Jahns fantastiske evne til at formidle. Et stemningsmættet kirkerum
- en fortælling om begrebet skæbne - en fortælling om livsmuligheder”.
Medvirkende: Anette Jahn Kostume: Mette Munk Lammers Foto: Josefine Wolters
Gratis adgang!

Menighedsrådet

SOGNEAFTEN
Tirsdag den 12. februar kl. 19.30
i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Ulla Egeskov:

REGAN VEST

60 meter under en kridtbakke i Rold Skov ligger 5.500 m2 helt unik danmarkshistorie. Et bunkeranlæg, opført i dybeste
hemmelig i perioden 1963-68, med det formål at huse regering og kongehus i tilfælde af en atomkrig.
At træde ind i REGAN Vest er på mange måder som at træde ind i selve Den Kolde Krig. Man går ad tilsyneladende
uendelige lange, golde betongange, indtil man pludselig står i et fuldt funktionsdygtigt anlæg med soverum, kantine,
dagligstue, konferencerum, krypteringsrum, lægeklinik, maskinrum osv. Både anlæggets helt unikke opbygning
og størrelse, dets komplette og uspolerede indretning, hemmeligholdelsen og planlægningen helt ned i detaljen
vidner om periodens trusselsbillede, og kryber som sådan ind under huden på alle, der besøger stedet. Frygten for en
atomkrig bliver pludselig nærværende.
Nordjyllands Historiske Museum arbejder på at åbne anlægget for offentligheden, og en af dem, der er meget
involveret i dette, er aftenens foredragsholder, museumsinspektør Ulla Varnke Egeskov.
Kaffe á 20,- kr.		

Menighedsrådet
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Kalenderen

Tirsdag d. 12. marts kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Onsdag d. 13. marts kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og
Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes.

Torsdag d. 14. marts kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

FEBRUAR 2019

Tirsdag d. 19. marts kl. 19.30
Forårskoncert i Ajstrup Kirke med Shine.

Søndag d. 3. februar kl. 14.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende
børneforestillingen i Sognets Hus.

Søndag d. 24. marts kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendig.

Tirsdag d. 5. februar kl. 19.30:
Foredrag og koncert i Sognets Hus. Musik bag tremmer.

Tirsdag d. 26. marts kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Leif Fabricius: Et
sundt legeme i et sølle skrog – humoristisk foredrag.
Gratis kaffebord.

Fredag d. 8. februar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Tirsdag d. 12. februar kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Museumsinspektør Ulla
Varnke Egeskov: Koldkrigsbunkeren REGAN vest.

APRIL 2019

Onsdag d. 13. februar kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

Fredag d. 5. april kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

Torsdag d. 14. februar kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Onssdag d. 10. april kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

ONSDAG 27. februar kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Bitten Laubjerg: Et
spændende liv på godt og ondt. Om livet på Løkken
Badehotel. Gratis kaffebord.

Torsdag d. 11. april kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Søndag d. 14. april kl. 10.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Afslutning for
juniorkonfirmanderne.

MARTS 2019

Torsdag d. 18. marts kl. 19.30:
Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke – med
musikalske indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i
Sognets Hus.

Fredag d. 1. marts kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Onsdag d. 6. marts kl. 19.30:
Sogneaften i Ajstrup Kirke. Måle fortælleteater /
Anette Jahn: Blå Blixen. Tre blå fortællinger – frit
efter Karen Blixen.

Søndag d. 21. april kl. 10.00:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
Mandag 22. april kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup
Kirke

Søndag d. 10. marts:
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

GUD OG SPAGHETTI

FOR BØRNEFAMILIER OG ALLE ANDRE INTERESSEREDE

Tirsdag den 12. marts kl. 17.

Kort, børnevenlig gudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 17.
Herefter fælles aftensmad (spaghetti og kødsovs) i Sognets Hus.
Det hele vare en god times tid. Tilmelding er ikke nødvendig,
hverken til gudstjeneste eller mad!
Maden koster 10,- kr. for voksne og 5,- kr. for børn.
Menighedsrådet
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FAMILIEGUDSTJENESTE

i Ajstrup Kirke

Søndag den 3. februar kl. 14.00.

Juniorkonfirmanderne medvirker i gudstjenesten.
Efterfølgende vil der være den festlige børneforestilling
i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Hvor kragerne vender …
Én skuespiller i 14 roller!
Kirketeateret leverer familieteater når det er bedst! Det er skrupskørt – og ramme alvor…
H. C. Andersen – alias skuespiller Jens Jødal – opfører eventyret om ”Klods-Hans” og lignelsen
om ”Den fortabte søn”. Undervejs inddrages publikum selv i forestillingen, og der er lagt op til
skæg, ballade og alvor, når Jens Jødal ruller sig ud i forestillingens 14 forskellige roller!
I Sognets Hus vil der være saft og kagemand til børnene, og en kop kaffe til de voksne.

Alle er velkommen – det er gratis at deltage!

Menighedsrådet.

SOGNEEFTERMIDDAG

Tirsdag den 26. marts kl. 14

i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Leif Fabricius:

En sund sjæl i et sølle skrog
Vi kender alle ordene om den sunde sjæl i det sunde legeme. Og det er selvfølgelig idealet, men vi kommer ikke uden om, at
kroppen med alderen pålægger os visse begrænsninger, og hvad gør man så?
Ja, man kan sætte sig ned og fortvivle, men det er en dårlig ide. Det skaber bare bitterhed. Det behøver ikke at være
kedeligt at blive ældre.
Et positivt livssyn og humoristisk sans er en rigtig god modgift, når tidens tand gnaver løs, og det er den modgift Fabricius
forsøger at sprøjte ind i sine sagesløse tilhørere. Det er vitaminer for sjælen. En frisk indsprøjtning i den 3. alder.
Leif Fabricius er født og opvokset i Vestjylland. Uddannet lærer på Esbjerg Seminarium. På seminariet opdyrkede han en
interesse for revy og ikke mindst tekstskrivning. En interesse, der med årene greb om sig, og førte til, at han i 1991 søgte
orlov fra folkeskolen. Han har skrevet tekster til forskellige revyer og ikke mindst til en gammel seminariekammerat –
Finn Nørbygaard – og var bl.a. tekstmanden bag hans i sin tid så populære figur Karl Ejnar fra Borris. I otte år var han
medvirkende i og kunstnerisk leder af EsbjergRevyen, og i 2001 blev han kåret som årets revyforfatter.
De senere år har han så slået sig på foredragsvirksomheden, et område der tilgodeser både skolelæreren og
entertaineren!
Gratis kaffebordMenighedsrådet
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SOGNEEFTERMIDDAG

ONSDAG den 27. februar kl. 14 (BEMÆRK DATO)
i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Bitten Lauberg:

Et spændende liv på godt
og ondt
Det bliver en dag, som kommer til at byde på en fortælling om mange både morsomme og alvorlige oplevelser.
Bitten Laubjerg er vendelbo og voksede op i Løkken, hvor forældrene havde et badepensionat. Det blev en arbejdsom
barndom og ungdom, hvor pudsige gæster blev en del af hverdagen.
Senere blev hun lærer, og det meste af sit liv underviste hun de unge mennesker, som vi i dag kalder
udviklingshæmmede.
En jordomrejse efter endt lærereksamen varede 1½ år, hvor ægteparret kørte 30 000 km i et folkevognsrugbrød.
I 1974 adopterede ægteparret 2 søstre fra Korea. Da pigerne blev store, bestemte Bitten sig til at finde den familie, som
havde sagt farvel til pigerne. Det lykkedes. Året efter tog pigerne med derud, og det blev et gribende gensyn mellem
familiemedlemmer, som i mere end 20 år havde levet på hver sin side af jorden.
Året efter tog den yngste pige sit eget liv. I foredraget kommer Bitten ind på, hvordan man som mor kommer igennem
en så ufattelig tragedie.
Gratis kaffebordMenighedsrådet

GUDSTJENESTE

i Ajstrup Kirke
Søndag den 24. marts kl. 10.00

Med efterfølgende kirkefrokost i Sognets Hus
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Sognets Hus.
Traktementet koster 25,- kr. for voksne og 10,- kr. for børn.
Tilmelding til spisningen senest torsdag d. 21. marts til Sonja Andersen, tlf. 98 26 14 88,
eller til Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17.
Alle er velkommen – kirkebilen kører som sædvanlig!
Menighedsrådet
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Lidt af
hvert...
KFUM-SPEJDERNE
SULSTED-TYLSTRUP GRUPPE

GUDSTJENESTER PÅ
”SOLGÅRDEN”

KFUM-spejderne har aktiviteter i følgende
aldersgrupper. For nogle aldersgrupper
findes aktiviteten både i Sulsted og
Tylstrup, for andre er den slået sammen.

Ca. 1 gang i måneden afholdes der gudstjeneste
på ”Solgården”. Gudstjenesterne er åbne for
såvel beboerne som for pårørende og andre
interesserede.

I FEBRUAR OG MARTS
ER DATOERNE:

Bævere (Bh. Kl. + 1. kl.)
Ulve (2. kl. + 3. kl. + 4. kl.)
Spejdere (5. kl. - 17 år)
Rovere (17 år og opefter)

Tirsdag d. 5. februar kl. 15:
Gudstjeneste med nadver.

For nærmere oplysninger om den enkelte
enheds program og mødetid og –sted bedes
man kontakte Hugo Christensen,
tlf. 21 49 52 54.

Tirsdag d. 5. marts kl. 15:
Gudstjeneste med nadver.

Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl. 14.30.

Går du rundt med en hemmelig drøm om
at blive spejderleder – eller kunne du bare
godt tænke dig at få nogle dejlige friluftsoplevelser sammen med en af ovennævnte
aldersgrupper af børn og unge og med
andre leder?
-Så prøv at kontakte Hugo Christensen
for at høre nærmere om mulighederne.
De nuværende ledere vil gerne dele deres
mange gode oplevelser med dig, hvis du
er interesseret.

INDSAMLING I
AJSTRUP KIRKE
I februar og marts er der følgende
indsamlinger i Ajstrup Kirke:
10. februar – 3. marts
Y’s Men Region Danmark
Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.

KIRKEBIL

HUMORISTEN
På det teologiske fakultet i Aarhus har man
fundet ud af, at Adam og Eva levede som
borgere i det kommunistiske Sovjetrusland.
Og det lyder faktisk meget overbevisende:
De havde hverken tøj på kroppen eller tag over
hovedet. De havde kun et æble til deling. Og
alligevel troede de, at de var i paradis!

Har du brug for transport
til gudstjeneste i Ajstrup Kirke?
Ring til Lotte Hovmøller på 23 40 53 47
senest kl. 15 dagen før
Så koordinerer hun transport til
og fra din bopæl.
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Gudstjenester
3. februar kl. 14
4. s. e. h. 3 k. – Matt. 8,23-27
Ole Rysgaard Madsen
FAMILIEGUDSTJENESTE
JUNIORKONFIRMANDERNE MEDVIRKER

10. februar kl. 10
Sidste s. e. h. 3 k. – Matt. 17,1-9
Ole Rysgaard Madsen

17. februar kl. 10
Septuagesima søndag – Matt. 20,1-16
Lars Jensen

24. februar kl. 10
Seksagesima søndag – Mark. 4,1-20
Iver Viftrup
KAFFE

3. marts kl. 10
Fastelavns søndag – Matt. 3,13-17
Ole Rysgaard Madsen

10. marts kl. 9
1. s. i fasten – Matt. 4,1-11
Ole Rysgaard Madsen
SOGNEINDSAMLING

17. marts kl. 10

Telefontavle
Sognepræst:
Sognepræst kbf.
Ole Rysgaard Madsen.........................98 26 14 38
E-mail.................................................orma@km.dk
Konstitueret sognepræst
Lars Jensen...........................................26 42 16 44
E-mail......................................................laj@km.dk
Kirkegårdskontoret:
Graver Steen Nielsen
Telefontræffetid 11-12..........................98 26 10 70
Kirkesangere:
Arne Thomsen.....................................98 26 14 21
Lone M. Sørensen................................98 26 26 26
Organist: Mette K. Christensen ......20 95 66 72
Kirkeværge: Søren Sørensen............98 26 03 67
Formand: Arne Thomsen..................98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus
Lone M. Sørensen................................98 26 26 26
Sognets Hus
Klitgårdsvej 34......................................98 26 25 40
Kirkens hjemmeside:
www.ajstrupkirke.dk

2. s. i fasten – Matt. 15,21-28
Iver Viftrup

24. marts kl. 10
3. s. i fasten – Luk. 11,14-28
Lars Jensen
KIRKEFROKOST

31. marts kl. 10
Midfaste søndag – Joh. 6,1-15
Ole Rysgaard Madsen
KAFFE
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