33. ÅRGANG
•
•
•
•
•
•
•
•

FEBRUAR / MARTS

2020 – Nr. 1

11/3: Sogneaften om Karen Blixens livssyn og gudstro
9/2: 25 års jubilæum for graver Steen Nielsen
18/2: Sogneeftermiddag: Født i Horsens Tugthus
25/3: Forårskoncert med Lund og Lindholm duo
8/3: Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
2/2: Familiegudstjeneste og børneforestilling
Præsten skriver: Der er mere…
Sognestatistik 2019

Som spurven finder bo,
som svalen finder ro
for deres unger små,
lad også mig nu få
et sted, som du har givet:
En plads hos dig i livet.
Sten Kaalø, 2011
Lysets Utålmodighed nr. 47, vers 3
(Til fastelavns søndag)

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ Sognepræst Lars Jensen

Der er mere…

”Jeg kender dig”
”Jeg kender dig!” Sådan kan det ske, at vi kommer til at sige ind i mellem. Betydningen heraf
kan være meget forskellig, alt afhængig af det
tonefald og den stemning og den situation, som
ordene bliver sagt ind i. F.eks. har ordene en
bestemt klang og betydning, hvis to mennesker
er i færd med et voldsomt skænderi, og det så
sker, at den ene råber til den anden: ”Jeg kender
dig!”

Der er mere – end det, vi lige ser
Jeg læste en beretning fra en, der fortalte om et
billede af Venedig, han havde set. Det var flot.
Faktisk var det et rigtigt flot og smukt billede. I
sagens natur var det ikke så underligt eller mærkeligt, for Venedig er jo en imponerende smuk og
storslået by. Jeg husker selv, hvordan det gjorde
et stort indtryk på mig, da jeg for nogle år siden
besøgte byen. Det at gå langs kanalerne, at sejle
på dem og slentre rundt på byens torve og fornemme stemningen og de mange smukke historiske bygninger, var en stor oplevelse.

Så taler sætningens ord: ”Jeg kender dig” deres
budskab om, hvilken ”kasse”, man mener, at den
anden hører til og passer ind i.

Men tilbage til det smukke billede af Venedig,
som bestemt gjorde indtryk at se. For der fulgte
nemlig en stor overraskelse med billedet. For ejeren af billedet sagde så til ham:
Nu skal du se et rigtigt billede af Venedig!
Og så trak han i billedets siderammer. Pludselig
blev billedet af byen langt, langt større, og der foldede sig et flere gange så stort billede af Venedig
ud med langt flere sider og vinkler af byen med
alle dens stemningsfulde kanaler, smukke kirker
og imponerende torve. Billedet rummede meget
mere end det, der umiddelbart var synligt.

Men senere - når skænderiet er overstået, og
roen og eftertanken melder sig, så kan det være,
at man forstår og indser, at sådan var det alligevel
ikke helt. Måske var det nok delvist sandt – men
det var alligevel langt fra at være hele sandheden
om det andet menneske: tanker og minder melder sig, der fortæller deres egen historie og fortælling om, at den anden også er meget andet end
det, man lige tænkte på, mens skænderiet stod
på. Ikke mindst er den anden – og vi selv med –
også så mange, mange flere muligheder.
Gud kender dig
Bibelen fortæller på mange forskellige måder, at
Gud siger til mennesket: ”Jeg kender dig!”
Men vel at mærke sådan, at når Gud siger det, bliver det sagt på en helt anden sand måde end den
ovenfor nævnte:
Når Gud siger til os: ”Jeg kender dig”, så siger
han det, som vores Skaber, der har skabt os og
som kender os som ingen anden gør det. Og han
siger det med baggrund i det, der skete Julenat,
hvor Gud blev menneske i Jesus Kristus. Han
blev vores bror, og han ved af erfaring, hvad det
vil sige at være menneske.

Der er mere – også i mennesker
Der er mere – det samme gælder også os mennesker, når vi møder hinanden. Der er mere end
det, vi bare ser ved første øjekast.
Mennesket er ikke – ingen af os – blot et hurtigt
opslag i en bog. Vi rummer langt flere sider og
facetter og langt flere muligheder end det, vi først
ser. Ingen af os kan beskrives med blot et par
hurtige betegnelser eller labels på en skuffe. Vi er
alle langt mere, og vi rummer alle muligheder for
meget mere.
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Gud kender os fuldt ud og elsker os alligevel. Ved
gudstjenesterne i Ajstrup kirke kan vi søndag
efter søndag lytte til evangeliets beretninger om,
hvordan Jesus Kristus møder mennesker på en
måde, så vi forstår, at han ser mere end overfladen. Han møder mennesker med et kærligt
blik, der både ser, gennemskuer, forstår og som
samtidig elsker! For så højt elskede Gud, at han
gav Jesus, Guds Søn, hen i døden på korset for at
bære vores synder for os. Han stod op af graven
Påskemorgen og lever i dag!

første små tegn, for siden at se foråret bryde frem
stærkere og stærkere. Dagene bliver længere og
lysere og temperaturen stiger grad for grad. Selv
om foråret på en måde er det samme hvert år,
kan det alligevel overraske og glæde hvert eneste
år vi oplever det!
Der er mere at se – i gudstjenesten
I kirkeåret er februar og marts kendetegnet
ved Fastelavn efterfuldt af fastetidens søndage.
Det er en tid i kirkeåret, hvor vi forbereder os
til og ser frem imod og hen til Påskens højtid.
Her møder vi det store og vidunderlige budskab
om, at Jesus døde på korset Langfredag og stod
op af graven Påskedag! I tiden fra Fastelavn til
Påske er de forskellige søndages temaer tilrettelagt sådan, at vi fra mange forskellige vinkler
følger Jesus og hans disciple på deres vandring
til Jerusalem og til påsken. Her er – hvert eneste
år – mere at se og mere at få af hjælp til at tro
og forstå af, hvad det betyder at være kendt og
elsket af Gud og at leve i troen på Jesus Kristus!

Han kender mennesker og ved, hvad de rummer og bærer med sig i deres liv. Evangeliernes
beretninger om menneskers møde med Jesus
viser, hvordan Jesus Kristus kan sætte mennesker
fri og give dem tilgivelse og lede dem ind på og
videre ad troens vej. Når vi i tro lytter til evangeliets ord, ser og forstår vi, at det møde med Jesus
er et møde, der er værd at opsøge også i dag og
også for os!
Der er mere at se – i naturen
Forårsmånederne, der nu ligger foran os, er den
tid på året, hvor vi i naturen omkring os på en helt
særlig måde, oplever, hvordan det begynder at
spire og vokse frem. Til at begynde med ser vi de

Lars Jensen

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.
Det er ikke til ulejlighed, så kontakt roligt til en af os.
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SOGNEEFTERMIDDAG

Tirsdag d. 31/3 kl. 14 i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Agape Child Care
Benny Kristensen fra Agape Child Care
fortæller om velgørenhedsarbejdet blandt
børn i Uganda. Arbejdet i Agape Child
Care blev startet af nu afdøde Solveig
Vinther, og Benny Kristensen har som ansat
på TV2 Nord lavet flere programmer om
Solveig Vinther, og har nu med sin kæreste
Ninna personligt engageret sig i arbejdet i
Uganda, hvor de har været på besøg
adskillige gange.
Gratis kaffebord
Menighedsrådet

KIRKELIG VEJVISER:
(Yderligere / uddybende oplysninger
med hensyn til personregistrering,
herunder nærmere oplysninger om
indgivelse af digitale anmeldelser kan
fås på hjemmesiden: www.borger.dk
og på hjemmesiden www.personregistrering.dk. Du kan også kontakte
præsten for yderligere oplysninger).
FØDSEL:
Forældre skal kun anmelde fødslen
til præsten i bopælssognet, hvis der
ikke har medvirket en jordemoder
ved fødslen.
Ugifte forældre kan i reglen få
faderskabet registreret ved at
afgive en omsorgs- og ansvarserklæring til præsten senest 14 dage
efter barnets fødsel.
Dette skal ske digitalt via siden
www.borger.dk.
BARNEDÅB:
Kontakt præsten for at aftale tidspunktet. Inden dåben kommer
præsten på besøg, hvor der aftales
nærmere om navn, faddere og
selve dåben.

NAVNGIVELSE
OG NAVNEÆNDRING:
Ansøgning om navngivelse uden
dåb samt om navneændring skal
indgives digitalt via siden
www.borger.dk.
Alle børn skal tildeles et navn ved
dåb eller navngivelse senest 6
måneder efter fødslen.
BRYLLUP:
Tid og sted aftales med præsten.
Ægteskabspapirer ordnes
forud hos bopælskommunen.
Ægteskabserklæringen skal udfyldes digitalt via www.borger.dk.
Erklæringen findes under punktet
”familie og børn”. Kommunen
udfærdiger en prøvelsesattest, der
sammen med parrets dåbsattester
afleveres til præsten.
DØDSFALD:
Anmodning om begravelse eller
ligbrænding indgives til præsten i
afdødes bopælssogn snarest muligt
efter dødsfaldet. Anmodningen
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indgives digitalt via siden
www.borger.dk.
Lægens dødsattest afleveres.
Attester for afdøde forevises
såfremt det er påkrævet.
BEGRAVELSE /
BISÆTTELSE:
Tid og sted aftales med præsten.
De pårørende har en samtale med
præsten om salmer mv.
GRAVSTED:
Vedrørende valg af gravsted og
pasning af gravsteder kontaktes
kirkegårdskontoret på tlf. 98 26 10
70, telefontid daglig 11-12.
KIRKEBOGFØRENDE
SOGNEPRÆST:
Provst Ole Rysgaard Madsen
Klitgårdsvej 30 - 9382 Tylstrup.
Tlf. 98 26 14 38.
E-mail: orma@km.dk

SOGNEINDSAMLING 2020
8. marts 2020 kan du være med til at gøre en forskel for
klimaet og verdens fattigste.
Den dag samler vi i Ajstrup Sogn sammen med 15000 andre danskere og Folkekirkens
Nødhjælp ind til de mennesker, som lider allerhårdest under klimaforandringerne. Går du med, giver
du livsnødvendig hjælp til dem, der står i første række, når oversvømmelser eller tørke rammer.
Verdens fattigste
har brug for konkret hjælp
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp
til mennesker i snart 100 år, længe før klimaforandringerne kom på dagsordenen.
MEN der har aldrig været naturkatastrofer
i det omfang, verden oplever nu. Og her er
det ikke nok, at vi som danskere reducerer
vores CO2-udledning.
I verdens fattigste lande er der brug for
konkret hjælp til at håndtere tørke og
oversvømmelser. Hjælp til at overkomme
orkaner, der bliver voldsommere år for
Vandpumper i Bangladesh. Børn pumper rent vand op i
år. Her rammer forandringerne ikke kun
verdens største flygtningelejr i Bangladesh
fremtidens, men også nutidens børn.
Fotograf: Tine Sletting Jakobsen
Overforbrug af jordens ressourcer har
skabt en global klimakrise. Det er ved at gå op for os, at vi må ændre vores egne vaner og komme vores
medmennesker til undsætning. Et konkret og godt sted at starte er at blive indsamler ved Folkekirkens
Nødhjælps Sogneindsamling.
Pengene fra indsamlingen går til klimaløsninger som disse:
• Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og skygge
• Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser
• Huse og veje, der kan modstå vandmasser og jordskred
• Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et forestående uvejr
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand
• Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskiftelighed
Vi opfordrer alle – børn som voksne - til at gå en tur for verdens fattigste og klimaet søndag den 8.
marts, når Folkekirkens Nødhjælp afholder husstandsindsamling.
Tilmeld dig som indsamler
Vær med til at gøre Sogneindsamling 2020 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. 8. marts! Dette kan ske hos sognepræst Ole
Rysgaard Madsen, tlf. 98 26 14 38 eller med e-post til orma@km.dk
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Set & sket

v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Adventsfrokost.
Igen i år var der
en festlig gudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost på første søndag i advent. Det
er efterhånden
Frokosten indtages i
blevet en tilbageSognets Hus.
vendende 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 år var der også dåb, så vi var vel
75 mennesker samlet til adventsgudstjeneste. Som
sædvanlig sang vi nogle af de adventssalmer, der
næsten er et lige så stort ”must” som høstsalmerne til høstgudstjenesten og julesalmerne til jul.
Ved det efterfølgende arrangement i Sognets Hus
nød godt 40 personer Grethes veltillavede julefrokost, før vi atter fik rørt sangermusklerne. Som
sædvanlig var der ”fri leg”, hvor deltagerne kunne
foreslå deres favoritter.
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!

Nogle dage før jul kom klassen
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.
3. klasse øver salmer.
Og børnene fik lov
at komme lidt på opdagelse i kirkerummet.
Børnehaverne i kirke til jul.
Ved børnehavernes besøg var et af højdepunkterne, at de børn, 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 som tidligere år var
børnene 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.

Juletræspyntning.
I Ajstrup sogn har vi i en længere 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. De 26 elever
Det flot pyntede
havde lavet en masse julepynt
juletræ.
- flotte engle med personligt
udtryk. Og børnene 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!

Børnehaverne i kirke til jul.
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Skolejul.
Tylstrup Skole stemmer børn og voksnes sindsstemning til jul gennem hele december måned.
De to første uger i december var præsten på
besøg ved morgensamlingen onsdag for at fortælle og vise billeder. Det er en efterhånden mangeårig og god tradition.
Tylstrup Skoles traditionelle juleafslutning i kirken var så sidste skoledag før ferien. Programmet
var som sædvanlig 4 meget kendte julesalmer,

Navnlig navne /

juleevangeliet og en fortælling, der knyttede til
ved julens budskab. I år grønlandsfareren Knud
Rasmussens beretning om den gamle grønlænder Kuanjas første oplevelse af julens budskab i
Grønland!
Efter 3 kvarter i kirken var det tid at ønske hinanden glædelig jul. Også skolebørnene fik lov
at råbe deres ønske ud – et ikke blot et velment,
men også et øredøvende højt GLÆDELIG JUL!!!

Dåb & i Ajstrup Kirke

01.12.19: Isabelle Leicht Ettrup,
Mølledamsvej 2, Tylstrup.

15.12.2019: Signe Faurholt Jensen,
Luneborgvej 134, Tylstrup.

Sognestatistik - statistik for Ajstrup Sogn 2019
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af juniorkonfirmander...........................................
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Døde med bopæl i sognet.....................................
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2019
19
7
12
11
9
14

2018
23
9
14
17
10
19

2017
27
13
14
12
4
20

5
0

13
2

9
6

1
20
19

0
21
23

0
26
23

639

737

762

221

134

267

FAMILIEGUDSTJENESTE

i Ajstrup Kirke søndag den 2. februar kl. 14.00
Juniorkonfirmanderne medvirker i gudstjenesten.

Efterfølgende vil der være den festlige børneforestilling
”SPLEJSEN OG KÆMPEN i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup.
Skuespiller Jens Jødal viser historien om David og Goliat på sin helt egen måde!
David spilles af bugtalerdukken David, mens Jens Jødal tager sig af (denne og) alle de øvrige roller – ud over
dem, som børn fra publikum får mulighed for at spille undervejs… Men David har nu sin helt egen idé om,
hvordan dén historie skal fortælles!
En skør, sjov, spændende og festlig forestilling, der har høstet rigtig mange roser, og som blander teater,
bugtaleri og rapmusik i verdens (så vidt vides) eneste enmands-bugtaler-rap-musical!
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.

25 ÅRS JUBILÆUM
for graver Steen Nielsen

Gudstjeneste

i Ajstrup Kirke søndag den 9. februar kl. 10.00
Med efterfølgende kirkefrokost i Sognets Hus.
Til februar er det 25 år siden, at Steen Nielsen blev ansat som graver ved Ajstrup Kirke.
Det markeres med en festlig gudstjeneste i Ajstrup Kirke og efterfølgende spisning og samvær i Sognets Hus i Tylstrup.
Deltagelse i arrangementet er gratis, men tilmelding til spisningen er nødvendig.
Seneste tilmelding mandag d. 3. februar til Sonja Andersen, tlf. 98 26 14 88, eller til Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17.
Tilmelding i god tid tilrådes
Menighedsrådet.

SOGNEEFTERMIDDAG

Tirsdag den 18/2 kl. 14 i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Født i Horsens Tugthus

Niels Ole Frederiksen fortæller om sin barndom og opvækst i det nu nedlagte Horsens Statsfængsel
eller som det almindeligvis hedder: ”Horsens Tugt¬hus.” Mellem dette lidt mærkelige kirkesogns ydre
afgrænsede hegn og det lukkede fængsels høje ringmure blev han født i det nordvestlige soveværelse i
en af anstaltens funktionærboliger. Han er døbt i dette sogns egen kirke - Fængselskirken. En personlig
beretning om nogle af de folk han har mødt.

Niels Ole Frederiksen

Niels Ole Frederiksen voksede op i det nu lukkede Horsens Tugthus. Hans far var ansat her.
Efter nogle år som kontorassistent bl.a. på Grønland og et højskoleophold kom han på seminariet, og blev i en alder af 29 år dimitteret som lærer fra Ribe Statsseminarium. Siden 1975 har han været ansat som højskolelærer på forskellige højskoler. Jaruplund
Højskole, Båring Højskole, Esbjerg Højskole. Gennem 11 år var han højskoleforstander på Sdr. Felding Højskole.
Gratis kaffebord Menighedsrådet
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Kalenderen

De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis.
- Ret til ændringer forbeholdes.
Tirsdag d. 17. marts kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

FEBRUAR
Søndag d. 2. februar kl. 14.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende børneforestillingen i Sognets Hus med Kirketeatret.

Torsdag d. 19. marts kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Fredag d. 7. februar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

Søndag d. 22. marts kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendig.

Søndag d. 9. februar kl. 10:
25 års jubilæum for graver Steen Nielsen
Gudstjeneste med efterfølgende spisning.
Tilmelding nødvendig.

Onsdag d. 25. marts kl. 19.30
Forårskoncert i Ajstrup Kirke med Lund og Lindholm
duo.
Tirsdag d. 31. marts kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Benny Kristensen
fortæller om Agape Child Cares velgørenhedsarbejde
blandt børn i Uganda.
Gratis kaffebord.

Onsdag d. 12. februar kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Torsdag d. 13. februar kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Tirsdag d. 18. februar kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Niels Ole
Frederiksen: Født i Horsens Tugthus.
Gratis kaffebord

APRIL
Fredag d. 3. april kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

Onsdag d. 26. februar kl. 19.30:
Viseaften med ”Vokalisterne”

Søndag d. 5. april kl. 10.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Afslutning for
juniorkonfirmanderne.

MARTS

Torsdag d. 9. april kl. 19.30:
Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke – med
musikalske indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i
Sognets Hus.

Fredag d. 6. marts kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Søndag d. 8. marts:
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

Søndag d. 12. april kl. 10.00:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Søndag d. 8. marts kl. 14 – 16:
Søndagscafé i Sognets Hus.

Mandag 13. april kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.

Tirsdag d. 10. marts kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Torsdag d. 16. april kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Onsdag d. 11. marts kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Per Værum: Hvordan bærer
man en hård skæbne – om Karen Blixens livssyn og
gudstro.

GUD OG SPAGHETTI

Onsdag d. 22. april kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

FOR BØRNEFAMILIER OG ALLE ANDRE INTERESSEREDE

Tirsdag den 10. 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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KONCERT I AJSTRUP KIRKE
Onsdag den 25. marts kl. 19.30
med duoen Lund & Lindholm
”Hold håbet oppe”
- Sange fra kirkesangbogen

Kirkesangbogen udkom i 2017. Den er en direkte
udvidelse af Den Danske Salmebog, og rummer et
væld af salmer og sange – fra den ældste kirkemusik
og til den nyeste pop.
Under temaet ’Hold håbet højt’ kan du opleve en smagsprøve på, hvad Kirkesangbogen
indeholder. Til koncerten vil Lund & Lindholm præsentere nye og gamle sange, der kommer
omkring årstiderne og livets store følelser.
Duoen Lund & Lindholm alias Tinne Lund og Mads Lindholm har spillet sammen i mere end 10
år og lavet en lang række koncerter i de nordjyske kirker. Tinne Lund er uddannet sanger fra
Nordjysk Musikkonservatorium og fungerer til daglig som underviser og sanger. Mads Lindholm er pianist og har i mange år arbejdet med gospel og rytmisk kirkemusik.
Fri entré

Ajstrup Menighedsråd

SOGNEAFTEN

Onsdag den 11. marts kl. 19.30

i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Peter Værum
Hvordan bærer man en hård skæbne
– om Karen Blixens livssyn og gudstro.
Blixens livssyn og gudstro

Tabet af farmen, sygdommen, faderens selvmord, forholdet til mændene - Karen Blixen fik mange hårde slag
af skæbnen. Men hun ville mindst af alt bede om medlidenhed.
Hendes gudsbillede var uden barmhjertighed - hun så Gud som den suveræne kunstner, og
krævede blot af livet, at der kom en fortælling ud af det hele.
Alt kan man bære, når livet forvandles til fortællinger.
Men hvordan lærer vi andre “at se storken”?
Peter Værum har en baggrund som fortæller, forfatter, præst. Han har endvidere været
højskolelærer på Rønshoved og Ry højskoler.
Kaffe á 20,- kr. 			

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 den 4. februar kl. 14.30:
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 den 3. marts kl. 15:
Julegudstjeneste

Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl. 14.30.
4. februar dog efter gudstjenesten, kl. ca. 15.00.

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:

2. februar

Y’s Men Region Danmark

HUMORISTEN

Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.

En amerikansk præst bekendtgjorde fra prædikestolen,
at han den følgende søndag ville tale om løgnen. I den
anledning bad han menighedens medlemmer læse de
første otte vers af Hebræerbrevet kapitel 14.
Den følgende søndag bad han så dem, der faktisk havde
fået læst den pågældende tekst, række hånden i vejret.
Det gjorde faktisk temmelig mange.
- Tak for det. Denne lille hændelse vil være et udmærket
udgangspunkt for min tale om løgnen. Der eksisterer
nemlig ikke noget kapitel 14 i Hebræerbrevet.

KIRKEBIL
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
2. februar kl. 14
Sidste s. e. h. 3 k. – Matt. 17,1-9
Ole Rysgaard Madsen
FAMILIEGUDSTJENESTE.
JUNIORKONFIRMANDERNE MEDVIRKER
9. februar kl. 10
Søndag septuagesima – Matt. 25,14-30
Lars Jensen
GRAVERENS JUBILÆUM - KIRKEFROKOST
16. februar kl. 10
Søndag seksagesima – Mark. 4,1-20
Lars Jensen
23. februar kl. 19.30
Fastelavns søndag – Luk. 18,31-43
Lars Jensen
KAFFE
1. marts kl. 10
1. s. i fasten – Luk. 22,24-32
Ole Rysgaard Madsen
8. marts kl. 9
2. s. i fasten – Mar. 9,14-29
Ole Rysgaard Madsen
SOGNEINDSAMLING
15. marts kl. 10
3. s. i fasten – Luk. 22,24-32
Lars Jensen
22. marts kl. 10
Midfaste søndag – Joh. 6,24-35
Ole Rysgaard Madsen
KIRKEFROKOST
29. marts kl. 14
Mariæ bebudelses dag – Luk. 1,46-55
Ole Raakjær
KAFFE

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 Mandrup......................................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 Mandrup......................................98 26 26 26
Sognets Hus
Klitgårdsvej 34......................................98 26 25 40
Kirkens hjemmeside:
www.ajstrupkirke.dk
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