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Vor egen magt ej hjælpe kan
let kan os fjenden fælde;
men med os står den rette mand,
omgjordet med Guds vælde.
Det er den Herre Krist,
og sejer får han vist,
hærskarers Herre prud,
der er ej anden Gud,
han marken kan beholde.
Martin Luther 1528
Den Danske Salmebog 336 vers 2

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Faste
Første søndag i marts var det fastelavns søndag.
Den søndag markerer vi med udklædning og
fastelavnsris, fastelavnsboller og ”katten af tønden”, at nu starter fasten. Nu starter den del af
kirkeåret, der kommer lige før påske, og som
varer i 40 dage – NETOP 40 dage – for at minde
os om, hvordan Jesus ved indledningen til sin
virksomhed måtte sulte og fristes i ørkenen. I
fastetiden rettes vores opmærksomhed således i
kirken imod en bestemt side af Jesu virke: Hans
kamp imod de onde magter i verden og i mennesker. Vi hører i fastesøndagenes tekstlæsninger
om, hvordan han til stadighed viser sig at have
muligheder, også når vi mennesker har måttet
give op.

PÅLÆGGES mennesker som en bods- eller
fromhedsøvelse. Derimod anerkender han frivillige faste, hvor fasten er et SELVVALGT udtryk
for eftertanke og forberedelse, hengivenhed og
glæde.
I kirken slog denne sidste betydning igennem.
Når kristne faster i tiden op til påske, så udtrykker det hengivenhed for Kristus og eftertanke
over, hvad han betyder for den enkeltes liv. Man
forbereder sig på at høre det helt centrale kristne budskab: budskabet om frelserens opstandelse, sådan som det lyder i påsken. Og en del af
fastens idé er, at man kan skærpe opmærksomheden omkring dette vigtige budskab ved frivilligt at give afkald og vise tilbageholdenhed med
bl.a. mad og drikke.

Led os ikke ind i fristelse
Denne bøn i fadervor kan tolkes netop som en
henvisning til Jesu fristelse i ørkenen. Bønnen
er altså ikke udtryk for bekymring om, at Gud
skulle ønske at friste mennesker, men en bøn
om Guds nærvær, når vi fristes.
Bønnen udtrykker vi menneskers taknemlighed
over, at Jesus overvandt alle fristelser – også de
overmenneskelige fristelser han blev udsat for
de 40 dage i ørkenen. Vi er taknemlige, fordi vi
ved, at vi ikke selv kunne have stået imod, hvis
det var os, der var blevet fristet. Men en anden
tog kampen imod ondskab og fristelse på sig.

Faster danskere?
Nu om dage er der nok ikke ret mange danskere
der lader fastetiden for alvor få indflydelse på,
hvordan vi lever og hvad vi spiser og drikker.
Modsat andre religioner som f.eks. islam, så er
vi kristne ”faldet lidt af på den”, hvad angår faste.
Den form for faste, vi kender bedst, er diverse
pulverkure, der i årets første måneder skal
fjerne de overflødige kilo, vi har spist os til i en
fed jul. Her gælder det jo mere om at ”genvinde
et fornuftigt udseende”, inden sommerens solbadning sætter ind, end det gælder om at bruge
tid på eftertanke og forberedelse på at modtage
påskebudskabet.

Faste før og nu
Langt tilbage i historien har man fastet, når man
ønskede at forberede sig til at møde Gud. På
Jesu tid brugte man faste til at markere sorg i
forbindelse med dødsfald men også for at forberede sig. Fromme jøder som farisæerne havde
nøje bestemmelser for, hvordan man skulle faste
i bestemte situationer.
Jesus gør op med fasten som noget, der kan

Egentlig er det en skam, at fastetid ikke længere
betyder faste. Vi danskere kunne godt have brug
for at faste. For at forberede os på påsketiden,
som det er kirkens tradition. Men også for at
besinde os på vores eget liv – vores overforbrug
af både mad og alt muligt andet – sat i forhold
til, at man andre steder på kloden måske ikke
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engang har det mest nødvendige til livets opretholdelse. Det ville ikke være nogen skade til,
hvis vi gjorde det til en tilbagevendende tradition
her i ugerne før påske at give plads for eftertanken. Vi bør give os tid til at overveje, hvordan vi
egentlig lever vores liv. Er der noget, vi kan eller
bør gøre anderledes?

Dette er kun et par forslag. Der kan sikkert findes mange andre gode ideer. Konkrete handlinger, der er udtryk for eftertanke og holdninger.
Det er vigtigt at understrege, at man ikke på
denne måde kan ”købe” sig til en god samvittighed overfor hverken sig selv eller resten af verden. Det er ikke dét, der er idéen. Men vi kan få
åbnet et vindue for den bøn og eftertanke, som
fasten gerne skulle være tiden for. Og vi kan få
åbnet øjnene for, at sandt fællesskab er andet og
rækker længere ud end til selskabelighed med
de mennesker, vi spiser sammen med!

Et par konkrete forslag
Hvordan kan faste konkret praktiseres i dagens
Danmark?
De fleste vil nok have vanskeligt ved at faste
hver dag. Men vi kan f.eks. markere fasten med
symbolhandlinger, der har et konkret indhold,
og som – hvis et tilstrækkeligt stort antal udfører dem – faktisk også kan betyde en forskel.
Her følger et par forslag, hvor overskuddet kan
sendes til en velgørende organisation, der hjælper sultne og fattige – som f.eks. Folkekirkens
Nødhjælp.

At give sig Kristus i vold
Martin Luther skrev den kendte salme ”Vor Gud
han er så fast en borg”, hvori fastens kendte
tema med kampen imod det onde er en central
del af indholdet. Modsat hvad mange måske tror,
så er det dog ikke en kampsalme, hvor den kristne står stærk imod alle fjender og anfægtelser.
Der forholder sig lige modsat. Luther har skrevet salmen som en trøstesalme for det menneske, der føler nederlag og er bange for ikke at
kunne bestå livets eksamen. Det menneske er
ikke mindst også ham selv.
For det var nemlig Luthers erfaring: Kampen
imod ondskab i verden og i mig selv kan jeg ikke
selv vinde. Og trøsten er: Kristus har vundet
den kamp for dig. Det er ikke dig, der skal være
stærk, men Kristus vil være stærk i dig.
Selv at ville besejre og udrydde det onde, det er
en håbløs kamp. Men at give sig Kristus i vold –
det giver del i Kristi sejr over mørke og død og
sætter fri til livets opgave her på jord!

1. Du og dine venner mødes og spiser samen
nogle gange i løbet af fasten, f.eks. en bestemt
ugedag. I forbereder et enkelt, billigt og sundt
måltid, men betaler som var der tale om ”oksebøffer og rødvin”.
2. Familien mødes til en fest som afslutningen på
fasten. I stedet for at gå på restaurant holder I
et sammenskudsgilde under hyggelige private
former, men betaler den pris, det ville have
kostet at gå ud.

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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Folkekirkens Familiestøtte
v/ koordinator Helene Selmer Kristensen
børnefamilie ved at besøge
familien cirka en gang om
ugen eller hver 14. dag og snakke med forældrene om de udfordringer, de oplever.

Få sparring til familiens udfordringer
Stressede morgener, hvor alle kommer skævt ud
af døren. Skænderier med teenageren. Børn, der
næsten ikke er til at hive væk fra skærmen. Det
er ikke nemt at være forælder.

Som forældreven støtter du forældre i at skabe
de forandringer i familien, som den lokale koordinator har aftalt med familien. Det kan f.eks.
være det gode måltid, hvordan de kommer godt
ud ad døren om morgenen, eller hvordan de får
børnene til at hjælpe i familien.

Det er ofte små ting, der skal til for at skabe en
stor forandring i hverdagen. Men det kan være
svært at lave selv små ting om. Alle børnefamilier kan have brug for støtte, viden og værktøjer
for at give familien en bedre hverdag.

Som forældreven står du ikke alene. Du kan altid
trække på den lokale koordinator, og du bliver
godt klædt på med viden, sparring og bliver en
del af et fællesskab.

Og det er præcis det Folkekirkens Familiestøtte
tilbyder forældre. Hos os kan du få personlig
sparring til lige netop den udfordring, der fylder
i din familie, eller du kan tilmelde dig et af vores
forløb, hvor du/I som forældre arbejder med et
konkret emne. Dette forår kan du f.eks. sætte
fokus på det gode parforhold, vejen videre efter
skilsmissen eller familiens skærmvaner.

Se mere på hjemmesiden eller kontakt
koordinatoren
Som forælder er du velkommen til at ringe
til den lokale koordinator Helene Selmer
Kristensen og få en snak om de udfordringer, du
oplever. Det kan være alt fra problemer med at
putte børnene om aftenen til udfordringer i parforholdet og til børn, der ikke trives. Vil du være
frivillig er det også Helene, du skal have fat i.

Bliv frivillig forældreven
” Folkekirkens Familiestøtte har betydet, at
jeg er blevet mere tryg i min rolle som mor.”
Citatet kommer fra en forælder, som har fået
sparring og støtte af en frivillig forældreven hos
Folkekirkens Familiestøtte.

Find alle tilbud og mere om at være frivillig på
vores hjemmeside www.folkekirkensfamiliestotte.dk eller kontakt lokal koordinator
Helene Selmer Kristensen på tlf. 29 11 18 10.

Vores forældrevenner er helt almindelige mennesker, som har lyst til at gøre en forskel for en
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Resultat af årets Sogneindsamling
2.806 kr. indsamlet i kontanter i alt her i sognet
passer det stadig meget godt. Især da vi år for år
får flere og flere elektroniske overførsler. Mange
har ikke længere kontanter, men Folkekirkens
Nødhjælp kan også nås med Mobilepay og netbank!
Vi nåede altså desværre ikke nåede rundt til alle
husstande denne gang. Men det er under alle
omstændigheder på sin plads her at bringe EN
STOR TAK til bidragyderne.

Søndag den 10. marts var der den årlige indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, bl.a. i
Ajstrup sogn. Det var 20. gang sogneindsamlingen løb af stablen, og vi har været med gennem
alle årene
Vi startede med gudstjeneste for de morgenfriske kl. 9. Herefter var der kaffe / te med rundstykker i Sognets Hus og fordeling af ruterne
rundt omkring i sognet.
Desværre var vi ikke nok til dække alle ruter.
Modsat tidligere år var der var ingen spontant
fremmødte indsamlere – og et par konfirmander
havde misforstået mødetid- og sted. Vi måtte
nøjes med 5 indsamlere, og kunne dække 3 af de
indsamlingsruter, sognet er delt op i.
De 3 timers anstrengelser fra indsamlerne
indbringer typisk ca. 1000 kr. fra hver rute til
hjælpearbejdet i Folkekirkens Nødhjælp – med

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

Navnlig navne /

24.02.19:
Magnus Frendrup Sudergaard,
L. P. Jacobsens Vej 8, Tylstrup

Dåb og bryllup i Ajstrup Kirke

Diamantbryllup:
19.01.19: Ib Øgaard og
Tove Øgaard,
Lundevej 33 D, Odder.

KONFIRMATION
søndag den 5. maj 2019 kl. 10.00 i Ajstrup Kirke
Solvej Møller-Jensen
Lasse Schmidt Wiik
Nikolaj Skovmann Sudergaard
Jacob Hovaldt Holm
Mathilde Helen Skaug Poulsen
Frederik Milano
Mathias Hallberg Møller
Simon Christoffer Nielsen
Signe Legaard Hedemann
Casper Husth Pollas
Carl Bay Bertelsen
Jacob Sebastian Dencker
Elisabeth Kragh Rottbøll
Natasja Kaehne Madsen

Korsbrovej 33, 9381 Sulsted
Gammel Skolevej 4, 9382 Tylstrup
Tylstrupvej 35, 9382 Tylstrup
Sindholtvej 2, 9381 Sulsted
Ultvedvej 8, 9382 Tylstrup
Arendrupsvej 11, 9382 Tylstrup
Tylstrupvej 80, 9382 Tylstrup
Gammel Skolevej 10, 9382 Tylstrup
Klitgårdsvej 9, 9382 Tylstrup
Vrå Mark 23, 9382 Tylstrup
Luneborgvej 84, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 8, 9382 Tylstrup
Ajstrupvej 56, 9382 Tylstrup
Forsøgsvej 30 c st., 9382 Tylstrup

6

Set & sket

v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Juniorkonfirmander
Igen i år har vi haft et hold ”juniorkonfirmander” – et kirkeligt undervisningstilbud for børn
i 3. klasse. I år er det af forskellige årsager et
ganske lille hold med 5 børn fra 3. klasse på
Tylstrup Skole, men de 5 børn hygger sig, når vi
mødes torsdag eftermiddag.
Undervisningen rummer bl.a. sang, fadervor,
bibelfortælling, en aktivitet i forhold til dagens
tema, samt et lille traktement med saftevand og
kiks til slut. En enkelt gang er der også en ekskursion til kirken. Temaerne de enkelte dage er
bl.a. bestemt af trosbekendelsens led og fadervor, af dåb og nadver, og af kirkens højtider og
store fester.

på melodien til børnesalmen
”Kære Gud, jeg takker dig”.
Juniorkonfirmanderne fremførte den med stor
entusiasme ved gudstjenesten.
Juniorkonfirmandernes kirkebøn:
Kære Gud jeg takker dig,
for hvad du har givet mig.
Tak for verden, hvor jeg bor.
Tak for søster og for bror.
Tak fordi jeg har en ven.
Min kanin – ja tak for den.
Tak for hotdogs, slik og is,
og for denne lille gris.
Tilgiv mig når jeg bli’r vred.
Tilgiv at jeg bare skred.
Tilgiv at jeg slog min ven.
Tilgiv hvis det sker igen.

Juniorkonfirmanderne
klar til gudstjeneste.

Juniorkonfirmanderne til gudstjeneste
Som sædvanlig er juniorkonfirmanderne også i
år med til at lave et par gudstjenester. Den første
blev holdt i begyndelsen af februar om eftermiddagen, hvor børnene bl.a. stod for ind- og
udgangsbøn, gik i procession med lys og med
de døbefonte, de havde produceret da vi havde
om dåb.
Gudstjenesten faldt dagen efter 2. februar
(kyndelmisse), så en lysprocession var meget
oplagt. Fremme ved alteret blev hver enkelt
juniorklonfirmands lys tændt ved dåbslyset, og
herefter placeret i en halvkreds på døbefonten.
Den anden halvkreds udgjordes så af de små
”døbefonte”, juniorkonfirmanderne havde lavet i
”trylledej” og efterfølgende malet flot.
Juniorkonfirmanderne lavede også en lille
dramatisering over dagens evangeliefortælling – og ikke mindst stod de for kirkebønnen.
Juniorkonfirmanderne havde arbejdet med bønner og hver skrevet deres egen lille bøn. Det var
med elementer herfra, at en sang på fem vers
var blevet produceret som kirkebøn – sunget

Hjælp os med at holde fred.
Lad os finde kærlighed.
Hjælp med leg og sjove spil.
Lad os komme hjem med smil.
Kære Gud jeg takker dig,
for hvad du har givet mig.
Tilgiv dem, som jeg har kær.
Hjælp de svage, vær dem nær.
Så er der høflig
selvbetjening!

Så er kagemanden serveret til
glæde for både voksne og børn

Juniorkonfirmanderne har indtaget første parket til forestillingen.
Nogle forældre holder sig lidt
mere i baggrunden!
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Den verdenskendte
forfatter gør sin entré –
han har krage
og træsko med!

Til sidst
hørte spillede
skuespiller
Jens Jødal
historien
om den
fortabte
søn.

Juniorkonfirmander og
andre børn hjælper til
med forestillingen

Børneforestilling
Efter gudstjenesten var der saft / kaffe og kagemand i Sognets Hus.
Derefter var der en børneforestilling på en lille
times tid med Kirketeatret. Med kun én skuespiller til at spille de 14 roller i stykket ”Hvor kragerne vender” var der brug for, at børnene udfyldte
forskellige mindre roller. Det gjorde de fint og til
stor jubel og applaus fra de øvrige tilskuere!
Det blev til en både underholdende og oplysende forestilling. Første del af forestillingen
handlede om H. C. Andersen-eventyret om
Klods-Hans – herunder deltog en (næsten) ægte
krage og helt ægte pludder fra muddergrøften.
Anden del handlede om Jesu lignelse om ”den
fortabte søn”.
Kl. ca. 16.30 sagde vi farvel efter en dejlig og
oplevelsesrig eftermiddag. Ud over en skør, sjov
og alvorlig teaterforestilling fik både børn og
voksne også i høj grad frisket bibelhistorien op.
Sogneaften om REGAN Vest
Tirsdag den 12. februar havde vi besøg af museumsinspektør Ulla Varnke Egeskov, der tog os
med på en tur ind i koldkrigsbunkeren REGAN
Vest i Rold Skov. Det var uhyre interessant at
høre historien om det bunkeranlæg, der under
den kolde krig var udset til at huse regering
og kongehus i tilfælde af en atomkrig. Og vi
kan alle glæde os til det tidspunkt inden alt for
længe, hvor det bliver muligt at komme på ekskursion til anlægget, når Nordjyllands Historiske
Museum med bl.a. Ulla Egeskov i spidsen åbner
det for offentligheden. Måske det kunne blive
målet for en fremtidig sogneudflugt?!

Sogneeftermiddag med
Bitten Lauberg
Som noget helt særligt lå
sogneaftenen i slutningen af
februar denne gang på en
onsdag, idet det var eneste
mulighed for at vores foredragsholder kunne deltage.
Og det fortrød vi bestemt
ikke! Bitten Lauberg er en eminent fortæller,
og de ca. 35 deltagere blev holdt i nærmest
åndeløs spænding, mens hun berettede om sit
spændende liv. Det gjaldt både barndomslivet
i Nordjylland, der var præget af materiel fattigdom men rigdom på så mange andre områder
i mødet med mennesker og oplevelser. Og det
gjaldt voksenlivet med jordomrejse og alle de
oplevelser, det bar med sig. Og det gjaldt familielivet med både glæder og sorger. Det er ikke en
floskel at sige, at folk gik berigede hjem fra dén
eftermiddag.

REGAN Vest
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Teaterforestillingen
”BLÅ BLIXEN”
I begyndelsen af marts havde vi
fornøjelsen af et gensyn med Anette
Jahn og Maale Fortælleteater. Vi
havde besøg af Anette Jahn i forbindelse med reformationsjubilæet i
2017, hvor vi oplevede hendes forestilling og Luthers hustru Katharina
(Käte).
Det blev derfor et fornøjeligt gensyn, hvor Anette Jahn denne gang
tog os med ind i Karen Blixens
univers og forfatterskab med sin
fremførelse af ”Skibsdrengens
Fortælling”. Deltagerne blev nærmest tryllebundet af fortællingens

kraft – og måske skete der det for
enkelte, som Anette Jahn indledningsvis fortalte om sit eget møde
med Karen Blixens forfatterskab
– at historien kom så meget ind på
livet af os, at den fik ”sin krog” sat
i os – og vi bare må vide mere om
Karen Blixens mystiske og fantastiske univers. I så fald vil det ikke
være første gang, at dét sker.

Anette Jahn i ”BLÅ BLIXEN”.

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

APRIL 2019

MAJ 2019

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

Søndag d. 5. maj:
Konfirmation i Ajstrup Kirke.

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

Onsdag d. 8. maj kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

Torsdag d. 11. april kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

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

Søndag d. 14. april kl. 10.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Afslutning for
juniorkonfirmanderne.

JUNI 2019

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

Søndag d. 2. juni kl. 10.00:
25 års Præstejubilæum.
Gudstjeneste med efterfølgende spisning. Tilmelding
nødvendig.

Søndag d. 21. april kl. 10.00:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Søndag d. 9. juni kl. 10.00:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Mandag 22. april kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup
Kirke

Mandag 10. juni kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker.
Onsdag d. 12. juni kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus
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PÅSKENS GUDSTJENESTER:
Palmesøndag d. 14. april:
Familiegudstjeneste i
Ajstrup Kirke kl. 10:
Ole Rysgaard Madsen
Gudstjenesten vil denne
søndag være tilrettelagt
med speciel hensyntagen
til børnene – men alle
aldersgrupper er velkomne!
Juniorkonfirmanderne
medvirker.
Kaffe / Juice i graverhuset
efter gudstjenesten

Skærtorsdag d. 18. april:
Aftengudstjeneste i Ajstrup
Kirke kl. 19.30: Lars Jensen
Festlig aftengudstjeneste
med musikalske indslag.
Efter gudstjenesten inviteres der traditionen tro til
gratis kaffebord i Sognets
Hus. Her bliver der lejlighed
til hygge og fællessang.
Langfredag d. 19. april:
Gudstjeneste i Ajstrup Kirke
kl. 10.00: Ole Rysgaard
Madsen

Påskedag d. 21. april:
Påskegudstjeneste i Ajstrup
Kirke kl. 10.00: Ole Rysgaard
Madsen
2. påskedag d. 22. april:
Musikgudstjeneste i Ajstrup
Kirke kl. 19.30 med de 9
læsninger.
Liturg: Lars Jensen
Menighedsrådet

Kirkebilen kører som sædvanlig til
alle påskens gudstjenester.

PRÆSTEJUBILÆUM – 25 ÅR
GUDSTJENESTE
i Ajstrup Kirke søndag den 2. juni kl. 10.00
Med efterfølgende kirkefrokost i Sognets Hus.
I juni er det 25 år siden, at Ole Rysgaard Madsen blev ansat som sognepræst i Ajstrup
sogn. Det markeres med en festlig gudstjeneste i Ajstrup Kirke og efterfølgende spisning
og samvær i Sognets Hus i Tylstrup.
Deltagelse er gratis, men tilmelding til spisningen er nødvendig.
Seneste tilmelding mandag d. 27. maj til Sonja Andersen, tlf. 98 26 14 88,
eller til Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17.
Hurtig tilmelding tilrådes, da der er et begrænset antal pladser til rådighed og de fordeles
efter ”først til mølle”
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 APRIL OG MAJ
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. 2. april 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 d. 7. maj kl. 15:
Gudstjeneste med nadver.

Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl. 14.30. (2.
april startes dog med gudstjeneste kl. 14.30, efterfulgt
af kaffe).

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 april og maj er der følgende
indsamlinger i Ajstrup Kirke:
21. april – 5. maj
KFUM og KFUK i Danmark
Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.

KIRKEBIL

HUMORISTEN

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.

Lotte var en meget god og from pige, der
havde lært, at man aldrig skal tænke på sig
selv, men altid på andre.
Derfor bad hun hver aften i sin aftenbøn om, at
Gud ville sende hendes mor en rig og
flot svigersøn.
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Gudstjenester
7. april kl. 10

Mariæ bebudelses dag – Luk. 1,26-38
Iver Viftrup
14. april kl. 10

Palmesøndag – Matt. 21,1-9
Ole Rysgaard Madsen
FAMILIEGUDSTJENESTE – AFSLUTNING FOR
JUNIORKONFIRMANDERNE - KAFFE
18. april kl. 19.30

Skærtorsdag – Matt. 26,17-30 - Lars Jensen
MUSIKALSKE INDSLAG – KAFFE
19. april kl. 10

Langfredag – Mark. 15,20-39
Ole Rysgaard Madsen
21. april kl. 10

Påskedag – Mark. 16,1-8
Ole Rysgaard Madsen
22. april kl. 19.30

2. påskedag
Lars Jensen – MUSIKGUDSTJENESTE
28. april kl.10

1. s. e. påske – Joh. 20,19-31
Lars Jensen – KAFFE
5. maj kl. 10

2. s. e. påske – Joh. 10,11-16
Lars Jensen – KONFIRMATION
12. maj kl. 10

3. s. e. påske
Ole Rysgaard Madsen
17. maj kl. 10

Bededag – Matt. 3,1-10
Lars Jensen
19. maj kl. 10

4. s. e. påske – Joh. 16,5-15
Ole Rysgaard Madsen

26. maj kl. 10

5. s. e. påske – Joh. 16,23b-28
Ole Rysgaard Madsen – KAFFE
30. maj kl. 10 – Mark. 16,14-20

Kristi himmelfarts dag
Iver Viftrup
2. juni kl. 10

6. s. e. påske – Joh. 15,26-16,4
Ole Rysgaard Madsen
PRÆSTEJUBILÆUM - KIRKEFROKOST

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

