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Under drivende skyer
på vinger af vind
fløj du modet og håbet
og livsglæden ind
gennem ild, gennem tårernes dal
og med sol op til sangenes sal.
Og der kom farver på himlen
og mørket gik ned
og der skød blomster af alt det
der kender et sted
og under drivende skyer
med sange i hjertet
kan jeg mærke dit kys på min kind.
Arne Andreasen 2009
”Sangenes sal” –
Lysets Utålmodighed nr. 99

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ sognepræst Lars Jensen

Om flag, himmelfart og sommer
For mange er den 15. juni sikkert en ret almindelig dag – kigger vi på kalenderen, er det i år
en lørdag midt i juni, og den første weekend
efter pinse, så tankerne vil nok for mange gå til
forskellige sommerlige gøremål i haven eller
måske til en udflugt eller til et familiebesøg.
Alligevel vil selve datoen sikkert vække genklang hos en del, ikke mindst ældre: Af to grunde, som vil blive fejret og markeret på en særlig
måde i år og til næste år.
Den markering og fejring, som vil finde sted
til næste år handler om, at det d. 15. juni 2020
vil være præcis 100 år siden, at Sønderjylland
blev genforenet med resten af Danmark. Denne
genforening fandt sted den 15. juni 1920. Det
var en fredelig genforening, som blev besluttet
på baggrund af en folkeafstemning efter afslutningen af 1. verdenskrig. Selvom det naturligvis
på en helt særlig måde er en vigtig begivenhed i
Sønderjyllands historie, var det også en skelsættende begivenhed for hele Danmark.

festgudstjenester flere steder, ligesom der flere
steder vil være andre markeringer, f.eks. i form
af flagalleer.
Siden 1854 har det været almindeligt at bruge
flaget også ved private begivenheder, som f.eks.
fødselsdage og private fester. Dannebrog anvendes både ved glædelige anledninger og ved sørgelige begivenheder, hvor flaget sættes på halv.
Flaget i salmebogen
Også i vores salmebog er der omtale af det danske flag. Grundtvig nævner flaget i en salme,
som er skrevet til Kristi Himmelfartdag. Det
er nr. 257 i Den danske Salmebog: ”Vaj nu,
Dannebrog, på voven”. Her anvendes flaget i
den opfordring til glæde, jubel og lovsang, som
Grundtvig vil minde os om, er en hel central
del af det budskab, der lyder til os netop Kristi
Himmelfartsdag. Der står i salmen:
”Vaj nu, Dannebrog, på voven,
rul nu, bølge himmelblå!
Spring nu ud, hver bøg i skoven,
sjunger, alle fugle små!
Lillier i højtidsdragt,
I, som fik, trods konger, pragt,
samler eder, som vi synge,
mens det kimer, tæt i klynge!”

Dannebrog 800 år
Men ser vi på kalenderen vil der ud for den 15.
juni som regel stå navnet ”Valdemarsdag” ud
for datoen. Det viser hen til, at den 15. juni er
Danmarks årlige dag til markering af vores flag
- Dannebrog.
Og lige netop i år vil dette års Valdemarsdag
sikkert blive markeret og bemærket mere end
sædvanligvis:
Rigtig mange steder vil vores flag gå til tops d. 15.
juni i år, for netop i 2019 markeres det, at det i år
er 800-året for den begivenhed, der danner baggrunden for, at vi i Danmark har Dannebrog som
vores flag – et flag, der tilmed efter sigende er
verdens ældste nationalflag, der stadig er i brug.
Jubilæet fejres over hele landet på mange
forskellige måder. Det kommer til at ske ved

Her anvendes flaget sammen med eksempler
fra naturen, som Grundtvig jo ofte bruger, til
at illustrere den helt grundlæggende tone af
glæde, som kirkeårets festhøjtidsdag, Kristi
Himmelfartsdag, er kendetegnet af.
Og i et andet vers fortsætter Grundtvig den
samme jubeltone:
”Føle skal det folkevrimlen:
Ja og amen er Guds ord!
Jorden løftet er mod Himlen,
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Himlen sænket er mod jord,
stigen rejst til englegang
under støvets frydesang,
tonestigen fra vor tunge
did op, hvor serafer sjunge.”

I stedet må du gå - uden virkelig hjælp på dit
problem!
Hvorfor? Fordi den, der var dig nær - som lyttede og forstod dig og som havde tid til dig, ikke
var stor nok til at kunne løse dit problem!
Og fordi den, der var stor nok - ikke var
nær nok, ikke var til at få fat i, ikke var tilgængelig for dig!

Nær, men svag og stærk, men fjern
Måske det kan undre os, hvorfor det er glæden,
der er i højsædet i netop en salme om Kristi himmelfart? For betød det da ikke, at vor Herre Jesus
Kristus forlod sine disciple – og dermed os?
Et enkelt billede kan måske hjælpe os på vej til
at forstå, hvad det handler om:
Du skal på et tidspunkt bruge et stort lån i
en bank eller en kreditforening - måske fordi
du skal købe et hus. Du går ind i banken og
kommer til at tale med en bankrådgiver, og du
fremlægger sagen for ham. Han er både flink og
venlig og lytter forstående på det, som du fremlægger.
Men når det så kommer dertil, at der skal træffes en afgørelse, og du direkte spørger, om du
kan få det lån, du ønsker dig eller ikke, viser det
sig, at den flinke bankrådgiver ikke kan svare
dig. De retningslinjer, han arbejder efter, giver
ham ikke mulighed for at bevilge et så stort lån
uden videre.
Du vil imidlertid gerne have, at der skal ske
noget hurtigt i sagen og spørger så efter direktøren. Han må kunne træffe en afgørelse!
Men så viser det sig, at bankdirektøren ikke er
til at træffe - han sidder i møde eller er ude at
rejse!

Nær nok og stærk nok
Bibelen fortæller os, at Jesus Kristus som vores
korsfæstede og opstandne og himmelfarne
Frelser er både stor nok og nær nok for os!
For igennem Jesus er Gud kommet os helt nær,
og han er os nær nu ved Helligånden. Og Jesus
er som opstanden både stor nok og stærk nok til
at være vores frelser.
Når Grundtvig i salmen synger:
”Jorden løftet er mod Himlen,
Himlen sænket er mod jord”
Så er det netop denne side ved Kristi
Himmelfartsdag, der peges på.
Derfor kan vi vide, at Gud er hos os, når vi
folder vores hænder og beder til ham, og når
vi samles til gudstjeneste. Det gælder, både vi
fyldes af glæde og føler trang til at sætte flaget
op på hel – og når vi er kede af det. Gud hører
os, når vi vender os til ham med vores nød og
smerte, og når vi kommer til ham med vores tak
og lovsang.
Glædelig Valdemarsdag – og god sommer!
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.
3
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KONFIRMANDERNES IKONER OVER KONFIRMATIONSORD

FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. pinsedag d. 10. juni
Hammer Bakker (bag Sulsted Kirke) kl. 11.
Gudstjenestepladsen ligger
BAG SULSTED KIRKE.
Man bedes bruge de anviste parkeringsmuligheder.
Kirkebilen kører (og kører retur umiddelbart efter
gudstjenesten).
Efter gudstjenesten er det en oplagt mulighed at
benytte lejligheden til en frokost i det grønne. En
lysegrøn skov og forhåbentlig dejligt vejr vil danne
en perfekt ramme om en picnic.
Ved dårligt vejr vil gudstjenesten i stedet finde sted i Sulsted Kirke.
Arrangører:
Præster og menighedsråd i Vodskov, Sulsted, Horsens, Hammer, og Ajstrup sogne.
Præster og andre fra de involverede kirker står for afviklingen af gudstjenesten i fællesskab.

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 /

Dåb i Ajstrup Kirke

24.02.19:
Magnus Frendrup Sudergaard, L. P. Jacobsensvej 8, Tylstrup.

28.04.19: Andrea
Larsen Cramer,
Hjulmagervej 6, st.,
Aalborg.

20.04.19: Medina Sabrina
Constantinescu, Hedensvej 7, Tylstrup.
Samme dag blev Irina-Maria og Eugen
Constantinescus borgerligt indgåede
ægteskab kirkeligt velsignet.

Konfirmation i Ajstrup Kirke 05.05.19.
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Set & sket

v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Juniorkonfirmandernes prædiken.

kunne afvikles så tæt på den bibelske historie
som muligt!
Om eftermiddagen blev der øvet salmer og
indslag til gudstjenesten søndag, og daglejren
sluttede af med et løb ude i naturen, hvor der
rundt på posterne var opgaver, som juniorkonfirmanderne skulle løse ved at samarbejde med
hinanden.

Palmelørdag.
Ligesom tidligere år blev forløbet med juniorkonfirmanderne afsluttet ”palmelørdag” med en
hel dag med forskellige aktiviteter og forberedelse af næste dags afslutningsgudstjeneste.
Om formiddagen producerede juniorkonfirmanderne en række billeder over de centrale
begivenheder i løbet af påsken. Hvert barn
havde fået en bestemt del af historien, som han
eller hun skulle illustrere. Først blev der lavet en
stregtegning på papir. Og herefter blev der lavet
et maleri på karton, der blev klæbet på en fast
baggrund, så det kunne stå som en del af juniorkonfirmandernes alterbillede i kirken hen over
påsken, Prædikenen palmesøndag blev da en billedprædiken over hele påskeugens begivenheder
ud fra disse billeder af juniorkonfirmanderne.

Palmesøndag.
Palmesøndag markerede så afslutningen på
undervisningsforløbet for juniorkonfirmanderne,
og her havde de mange opgaver – der som
nævnt var blevet øvet godt igennem om lørdagen. Allerede en halv time før gudstjenestens
start var juniorkonfirmanderne på plads og fik
øvet alle deres indslag igennem en sidste gang,
fik lagt de flot dekorerede tæpper af papir ud i
midtergangen og fik delt palmegrene ud til familie og andre gudstjenestedeltagere.
Spændte ventede juniorkonfirmanderne herpå i
våbenhuset på at høre de 9 bedeslag, hvorefter
de gik ind i procession under præludiet med
de mini-døbefonte, de hver især havde lavet og
malet i farvestrålende farver – de blev placeret på
døbefonten sammen med et dåbslys.
De stod endvidere for indgangsbøn og udgangsbøn og sagde for på trosbekendelsen og fadervor.
Kirkebønnen havde igen form af en sunget bøn
– den selvproducerede bønnesang fra sidste
familiegudstjeneste var gået rigtig godt og kunne
bestemt godt tåle en gentagelse.
Dagens bibelfortælling om bl.a. indtoget i
Jerusalem blev illustreret med et lille skuespil.
Og juniorkonfirmanderne stod som nævnt også
for en meget væsentlig del af dagens prædiken,
idet de havde produceret de flotte billeder over
påskens begivenheder, som præstens prædiken
handlede om.
Prædikenen blev således en genfortælling af
påskehistorien ud fra disse billeder, der var
opstillet rundt omkring i kirken. Billederne fik i
øvrigt lov at stå hen over påsken, så det er rigtig
mange der i påskeugen har oplevet påskebegivenhederne fortalt gennem juniorkonfirmandernes børnebilleder.

En af posterne på
løbet ude i naturen
gik ud på at kaste
med brænde – både et
spørgsmål om kræfter
og teknik.
Efter løbet skulle
resultatet gøres op hvor mange stykker
slik havde holdet
vundet?
Daglejren er slut, og
juniorkonfirmanderne
glæder sig til at vise
det hele frem ved
morgendagens gudstjeneste.
Juniorkonfirmanderne lavede også flotte tæpper til kirkens gulv og fandt palmegrene, så alle
gudstjenestedeltagere kunne få palmegrene at
vifte med under indtoget og hele gudstjenesten
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Lazarus blev syg og søstrene sendte bud til Jesus,
at han skulle skynde sig at komme og hjælpe
med at gøre broderen rask. Men Jesus havde slet
ikke travlt - selv om enhver kan se på billedet, at
Lazarus havde det rigtig skidt. Og da Jesus kommer frem, er Lazarus død – men Martha tror stadig, at Jesus kan gøre et eller andet, hun ved bare
ikke helt hvad.
Så fører Martha og Maria og alle de grædende
jøder Jesus ud til graven, der var i en klippehule.
Alle er meget kede af det.
Men Jesus beder dem åbne graven. Og de gør
det, selv om den praktiske Martha kommer med
indvendinger: ”Han stinker allerede”. Men Jesus
beder hende tie stille og tro på ham.
Jesus kalder så Lazarus ud af graven – og han
kommer ud, klædt næsten som en mumie. Men
han er ikke død, han er lyslevende. Han er kommet tilbage til verden og livet.

Juniorkonfirmanderne er helt
klar til gudstjeneste!

Som minde om undervisningen og for at kunne
huske de mange gode historier fra bibelen, fik
juniorkonfirmanden under gudstjenesten overrakt tegneserien ”Menneskesønnen” som gave –
en bog der fortæller de centrale beretninger set
fra disciplen Peters perspektiv.
Her følger så de flotte billeder, som juniorkonfirmanderne havde lavet. Det blev til 5 malerier
i år, alle over påskedagenes centrale temaer.
Herudover havde vi som indledning 5 billeder
med fra Lazarus-historien (dem havde juniorkonfirmanderne tidligere lavet på almindeligt
papir – de hænger i Sognets Hus og blev ved
gudstjenesten vist på powerpoint). Historien om
Lazarus’ opvækkelse er en perfekt indledning til
selve påskehistorien.

Lines billede forestiller den sidste
nadver. De finder
et hus, og Jesus
deler brød og vin
med sine disciple.
Og han giver dem
besked om fremover
at spise dette måltid sammen til ihukommelse af
ham. De er der alle 12 et eller andet sted – også
forræderen Judas – og så Jesus. Men vi ser Jesus
til venstre med glorien og så én af disciplene, der
måske hjælper ham. Hvem mon det er der så
heldig?
Det er sidste gang, de skal være sammen, og
måske er der lidt kaos og panik. Men Jesus bevarer roen, velsigner brød og vin og fortæller dem,
hvad der skal ske.
Sent samme
aften blev
Jesus taget
til fange.
På Lærkes
billede ser
vi Jesus. Og
vi ser andre

På vej mod Jerusalem passerede Jesus byen
Betania, hvor søstrene Maria og Martha boede
med deres bror Lazarus. Ham havde Jesus gjort
levende igen, efter at han var både død og begravet.
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store nyheder: JESUS ER IKKE HER, HAN ER
OPSTÅET.

disciple – men de fleste er vist allerede flygtet deres
vej, fordi de blev bange. En af disciplene forsvarer
Jesus og hugger øret af en af ypperstepræstens folk
– Malkus. Men Jesus beder dem lade være med at
bruge vold og sætter øret på igen.
Dagen efter blev
Jesus korsfæstet,
som vi ser det på
Maries billede. Som
en gemen forbryder
hænger han der på
korset, mellem de to
røvere. Kvinderne,
der fulgtes med Jesus, kan kun se til og er meget
kede af det. Soldaterne spiller om Jesu tøj for at
fordrive tiden. Over korset ses anklagen mod Jesus
om oprør mod kejseren, som den er gengivet også
i Ajstrup Kirke: INRI: Jesus af Nazareth, Jødernes
konge.

En efter en kommer disciplene til tro på, at det er
sandt hvad kvinderne siger. Jesus er virkelig opstået fra de døde. Og han viser sig for disciplene igen
en uge senere, som vi ser det her på Oskars billede.
Selv den skeptiske Thomas – han bliver kaldt tvivleren - kan nu tro, at det passer, efter at han har
set sårene efter naglerne gennem Jesu hænder og
fødder og hullet i hans side efter spyddet.

Lucas har skildret
påskemorgen. Det
vises helt enkelt.
Stenen bliver væltet
fra. Graven er er
malet sort i sorgens
farve. Men øverst
varsler et træ håb. Og en ung mand, der nærmest
ligner en engel, er klar til at fortælle kvinderne,
der kommer til graven, hvad der er sket. De
skal ikke være bange, men fortælle disciplene de

Opstandelsen er den ny virkelighed for de kristne.
Der er stor glæde. Og det kan man også se på de
farver, Oskar har brugt. Det er ikke længere gråt
og sort, der dominerer, men billedets farver stråler,
som man må forestille sig, at disciplene har strålet
ved nyheden om opstandelsen.

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

JUNI 2019

Onsdag d. 12. juni kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

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

JULI 2019
Onsdag d. 10. juli kl. 10.00:
Sogneudflugt til bl.a. Museet for Religiøs Kunst i
Lemvig. Tilmelding nødvendig.

Søndag d. 9. juni kl. 10.00:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
Mandag 10. juni kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker.
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SOGNEUDFLUGT ONSDAG DEN 10/7 TIL
MUSEET FOR RELIGIØS KUNST I LEMVIG

Denne sommer går vores heldagstur til Lemvig, hvor vi skal
se udstillingen på Museet for religiøs kunst.
Vi får en guidet rundvisning i sommerhalvårets udstilling,
der bærer titlen:

SKABERKRAFT

- Peter Brandes og hans kunstsamling
Udstillingen rummer nogle af de talrige kristent inspirerede
værker, som Peter Brandes har udført, ikke mindst i forbindelse med hans store kirkeudsmykningsopgaver, herunder
Roskilde Domkirke, Vejleå Kirke og den lokale Nørre Nissum
Kirke. Værkerne udstilles i dialog med Brandes’ egen imponerende samling af kirkekunst fra antikken og middelalderen
kombineret med kunstværker med kristent indhold fra de
sidste to århundreder: Malerier af bl.a. C.W. Eckersberg og
Vilhelm Hammershøi, af Georg Baselitz og Leon Kossoff.
Udstillingen formidler forbindelsen mellem tradition og skaberkraft gennem en tematisk præsentation af motiver som:
Den fortabte søn, Jakobs kamp, Sædemanden m.fl.
På vej til Lemvig nyder vi en dejlig middag på Thinghuskroen Peter Brandes’ alterudsmykning
i Nørre Nissum Kirke.
i Vestervig.
På vejen hjem gør vi holdt ved Humlum Kirke, hvor vi nyder den kaffe,
menighedsrådet har medbragt.
Vi skal se kirken, hvor stedets sognepræst vil fortælle om kirken, herunder ikke mindst om kirkens
alterudsmykning af Arne Haugen Sørensen, der er en anden af vores store nutidige kirkekunstnere.
Afgang fra Sognets Hus kl. 10. (Bemærk tidspunktet!)
Forventet hjemkomst kl. ca. 19.
Pris: 150,- kr., inkl. entré og middag på turen. Beløbet betales undervejs.
Tilmelding senest tirsdag d. 2/7 til:
Sonja Andersen, tlf. 98 26 14 8 8 eller Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17
Om museet:
På en af Lemvigs smukkest beliggende grunde ved Limfjorden lå tidligere byens gamle sommerrestaurant. Den nedbrændte, og
ved hjælp fra bl.a. by, amt og private fonde byggede man i 1994 kunstmuseet. Med en udvidelsen i 1998 blev der plads til skiftende
udstillinger. Bag museet løfter sig de tæt bevoksede skrænter, der beskytter mod vestenvinden, og foran museet ligger fjorden med
indsejlingen til Lemvig Havn.
At der i dag ligger et kunstmuseum i Lemvig, der som sit særlige område har den religiøse kunst, udspringer af den store udsmykning af Lemvig kirke, som billedkunstneren Bodil Kaalund udførte 1976-81. Kunstnerens samarbejde med befolkningen på egnen
førte til mange samtaler om kunstens væsen og om dens rolle og forhold til kirke og religion. De store eksistentielle spørgsmål om
liv og død, om tilværelsens mening og sammenhæng optager mange mennesker.
Museet i Lemvig ser det som sin opgave at vise, hvorledes den religiøse dimension kommer til udtryk ikke mindst i nutidskunsten.
På denne måde fortsætter man den samtale og debat, der startede på egnen i forbindelse med udsmykningen af byens kirke.
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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.

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

I JUNI OG JULI
ER DATOERNE:
Tirsdag d. 4. juni. 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. 2. juli 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.

HUMORISTEN
Familien havde været i kirke, og på
hjemvejen kritiserede far præstens
prædiken, mor syntes,
at organisten spillede elendigt og lillebror
hævdede, at degnen brægede.
Men nu syntes storesøster alligevel,
det gik for vidt med al
den kritiseren, så hun brød ind:
- Jeg synes nu, det var en god forestilling for
de 2 kroner, du puttede i bøssen!

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
9. juni kl. 10
Pinsedag – Joh. 14,22-31
Ole Rysgaard Madsen
10. juni kl. 11
2. pinsedag
FRILUFTSGUDSTJENESTE I
HAMMER BAKKER
16. juni kl. 10
Trinitatis søndag – Joh. 3,1-15
Peter Bandholm
23. juni kl. 9.30
1. s. e. trin. – Luk. 16,19-31
Lars Jensen
30. juni kl. 10
2. s. e. trin. – Luk. 14,16-24
Lars Jensen
KAFFE
7. juli kl. 10
3. s. e. trin. – Luk. 15,1-10
Ole Rysgaard Madsen
14. juli 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

4. s. e. trin. – Luk. 6,36-42
Ole Rysgaard Madsen
21. juli kl. 19.30
5. s. e. trin. – Luk. 5,1-11
Iver Viftrup
28. juli kl. 19.30
6. s. e. trin. – Matt. 5,20-26
Lars Jensen
KAFFE
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