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Det er ved et tilfælde,
at jeg ser en anden,
som mangler bo og klæder,
mangler hjem.
Jeg er den tilfældige
medmenneskekærlige,
når jeg ser en anden
med Guds blik.
Det er ved et tilfælde,
at en ukendt rejsende
svøber tøj og tæpper
rundt om mig.
Jeg er den tilfældige
nødstedte på andres vej
helt afhængig af,
at du ser mig.
Mirian Due, 2016

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ Sognepræst Lars Jensen

Pinse i en corona-tid
Foråret 2020 er blevet et forår, som vil sætte sig
i hukommelsen på en helt særlig måde. Vi har
oplevet, hvordan rigtig mange forhold i vores
hverdag og vores daglige tilværelse på ganske
kort tid blev ændrede på grund af corona-smitten
og de foranstaltninger, som er blevet taget af
myndighederne for at forebygge spredningen af
denne virus-sygdom.
Mange har oplevet ændrede forhold på deres
arbejdsplads eller har måske skullet indstille sig
på at arbejde hjemme for en periode. For mange
virksomheder har der været alvorlige konsekvenser, som kan synes ganske uoverskuelige.
Talrige af de ting, som fyldte i vores hverdag, er
blevet aflyst eller ændret. For børnene har der
været uger, hvor de skulle være hjemme og ikke
har kunnet opleve den normale hverdag med
deres kammerater. Og for mange ældre har det
været en tid med svære savn i form af manglende
samvær og besøg.

stævner” landet over. Det var meget store
sangstævner, hvor mange mødte frem og var med
til at synge sammen og herigennem få fornyet
håb.
I en tid med virus-smitte kan vi ikke være fysisk
sammen ved sådanne sangstævner, men synge
kan vi alligevel!
Ængstelse
En anden følelse, som mange har mærket i denne
tid, har været ængstelse. Ængstelsen for at blive
ramt af denne nye og ukendte virussygdom kan
fylde ganske meget, måske særligt, hvis man hører
til dem, der er særligt udsat. Der er helt sikkert
mange, der i disse måneder har tænkt bekymrede
tanker for sig selv eller sine nærmeste.
En anden ængstelse kan være den, der kan
komme, når der i kølvandet på denne coronasmitte er udsigt til en økonomiske krise: Hvordan
ser det ud med mulighederne for arbejde? Her
kan bekymringer for arbejdsløshed melde sig på
banen hos mange.

Ensomhed og fællessang
Ensomheden er en følelse, som nok har meldt
sig stadig stærkere hos mange, efterhånden som
ugerne er gået. Det er svært at være alene og
have færre af de møder med mennesker, som
er med til at give glæde og indhold i tilværelsen.
Derfor vil længslen efter igen at kunne være sammen som før, efter oplevelsen af fællesskab, mærkes stadig stærkere.
Måske er det en af forklaringerne på, at der er
mange, der i disse uger har fundet glæde og
opmuntring ved at synge sange og salmer. Selve
det at vide, at vi, selvom vi er hver for sig, alligevel på en måde kan være sammen ved at synge
nogle af de samme sange, kan give os en oplevelse af at stå sammen.
Under en anden vanskelig tid, i 1940, da Danmark
var blevet besat, netop i år for 80 år siden, blev
der i sommeren 1940 afholdt mange ”al-sangs-

Kirken er lukket – men Gud holder åbent!
Også Ajstrup kirke har ligesom andre kirker landet over måtte aflyse gudstjenester i en længere
periode som et led i bestræbelserne for at forebygge smittefaren. Særligt mærkeligt kunne det
føles, at også påskegudstjenesterne måtte aflyses.
For mig personligt fik det mig til at tænke på den
jul, som jeg oplevede for ti år siden, hvor jeg var
præst på Bornholm, hvor julegudstjenesterne
blev aflyst, fordi hele sognet var sneet inde. Det
var virkelig en mærkelig jul – en juleaften uden
juleaftensgudstjeneste! Mærkeligt!
Og så kom vi i år til at opleve en hel påske uden
gudstjenester landet over!
I en kirke i København fandt man så i denne tid
på at skrive denne besked til menigheden:
”Kirken er lukket – men Gud holder åbent!”
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”De skulle vente på det, som Gud havde lovet”
I tiden efter påske kommer de søndage i kirkeåret, som kaldes for ”påsketiden”. 40 dage efter
Påske kommer Kristi Himmelfartsdag og ti dage
senere – 50 dage efter Påske – kommer Pinsens
højtid. Hvis vi læser Ny Testamentes beretninger
om disciplene i tiden efter påske, hører vi om,
hvordan den opstandne Jesus flere gange mødte
sine disciple. Han var sammen med dem og spiste
sammen med dem, og han viste dem naglemærkerne fra korsfæstelsen Langfredag. De skulle
se og forstå, at det var den samme Jesus, som de
havde gået sammen med, og som var blevet korsfæstet Langfredag, der nu var legemligt opstået
af graven Påskedag. Ham var det, der nu kom til
dem som deres korsfæstede og opstandne Herre
og Frelser og var sammen med dem og havde
fællesskab med dem. Kristi Himmelfartsdag forlod han så jorden og fór til himmels.

egne ord – og hvis vi har svært ved at få tingene
formuleret, så hører han os også, når vi beder
bønnen Fadervor! Og vi kan også, når vi synger af
salmerne i salmebogen, lade salmedigternes ord
blive til vores bønner, der sætter ord på bekymringer og ængstelse, som vi oplever lige nu. Og så
får vi lov til at bede Gud Helligånd om at være os
nær midt i alt det, som vi møder og bakser med i
vores liv i denne tid!
Pinse og en ny begyndelse
Vi længes efter en ny begyndelse. Sådan en
ny begyndelse i vores lands historie markeres
netop denne sommer, hvor det er 100 år siden, at
Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Det
var en begivenhed, der satte sig dybe spor i vores
lands historie.
For disciplene blev Pinsen en ny begyndelse, som
satte dem af sted med opgaven at forkynde mennesker det glade budskab om Jesus Kristus som
verdens Frelser!
I en af de kendte pinsesalmer, som ofte bliver sunget til pinse, står der:
”Glæde og lys med dem komme til bys,
blomstre lad muld, hvor de træde!
Styrke og mod bringe svaghed på fod,
trøst finde alle, som græde!
Ved evangeliets milde røst
miskundhed vågne i hvert et bryst!”
Salmebogen nr. 291, vers 3.

Hvad gjorde disciplene så?
Det er let at forestille sig, hvordan følelsen af at
være ladt alene herefter kunne overvælde dem.
Men Ny Testamente fortæller, at de gjorde sådan,
som de havde fået besked om: de gik tilbage til
Jerusalem og ventede dér på, at det, som Gud
havde lovet, skulle ske. Vi hører også om, at de i
de følgende dage, lige så forskellige som de var,
både apostlene og alle de andre, der havde fulgt
Jesus, i enighed holdt fast ved bønnen. Det er
meget sandsynligt, at der med udtrykket ”bønnen” her tænkes på den bøn, som Jesus havde
lært dem, bønnen Fadervor. Der kan også være
tænkt på nogle af de salmer, som findes i Bibelen,
og som også ofte blev brugt både til at synge og
som en formuleret bøn, der var en god hjælp til
den daglige bøn.

Glædelig Pinse 2020!
Lars Jensen

BESØG OG
HJEMMEALTERGANG

Pinse handler om Guds nærvær hos os i dag
Og mens de gjorde det, skete det ti dage efter
Kristi Himmelfartsdag, at Helligånden kom til
jorden Pinsedag.
Når vi fejrer pinsen, handler det om, at Gud er
nær hos os i dag. Det er han ved Helligånden alle
dage – altså også alle slags dage!
I dette år, hvor foråret har været så anderledes
gennem alt det, som har mødt os, får vi lige som
Jesu første disciple lov til at bede til Gud, mens vi
venter. Han hører os, når vi kommer med vores

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 en af os.
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Du bestemmer hvad din kirke kan

Orienteringsmøde den 9. juni kl. 19.30
i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup
Tidligere annoncerede møde er flyttet til ovennævnte dato.
Mød op og hør om arbejdet i menighedsrådets forløbne funktionsperiode og
orientering om det kommende råds arbejde.
Redegørelse for seneste års regnskab og kommende års budget.
Orientering for datoer og regler for kommende valg.

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

Hvad laver man i Danmarks
mest lokale demokrati
– menighedsrådet?
Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, som består af frivillige, der på demokratisk
vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer, og af sognets præster, der automatisk
indgår i rådet. Menighedsrådsarbejdet handler
om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det
om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati
til gavn for den lokale folkekirke.
Et menighedsråd sætter retningen for kirkens
arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets
opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal
være i kirken – meditation, koncerter, drop-in dåb
og bryllup, legestue, flygtningecafé, voksenundervisning, sorggrupper, ungdomsgudstjenester
eller noget helt andet, mulighederne er mange.
Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad
deres kirke skal.
Menighedsråd mødes typisk en gang om måneden på hverdagsaftener og drøfter aktuelle temaer
og projekter i kirken. Menighedsrådsarbejdet er
som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.
Et menighedsråd vælges som udgangspunkt for
en fireårig periode og består af 5-15 medlemmer
foruden sognets præster. Antallet varierer efter
sognets størrelse.
Menighedsrådets opgaver spænder bredt og
beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens
arbejde og berører alt fra lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og
kirkens sociale arbejde.

I tilfælde af at en ny præst skal ansættes, har et
menighedsråd til opgave at udpege den præst,
man ønsker at ansætte, hvorefter Kirkeministeriet
fungerer som arbejdsgiver for præsten.
Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine potentialer ved at
vide, hvilken funktion du bedst kan udfylde og
dermed bidrage til at samspillet om helheden
i arbejdet varetages på bedst mulige måde.
Menighedsrådsarbejdet kan være en god læreplads i kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling med
meget mere.
Læs mere om de forskellige ansvarsområder
og arbejdsopgaver i menighedsrådet på:
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/
LM_medlemsside/Sider/default.aspx
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Præster sætter ord på corona
(Artikel fra Aalborg Stifts hjemmeside).
Når én kirkedør lukkes, åbnes en ny. Ny
podcast-serie sætter spot på, hvad coronakrisen gør ved os mennesker - set fra præstens perspektiv.
Hvad gør corona-krisen ved os mennesker?

- Jeg tror, at det er enormt vigtigt at nogen italesætter og anerkender de svære følelser, man
kan få i en krisetid som den her. I samtalerne
med præsterne får jeg oplevelsen af, at jeg ikke
er mærkelig, blot fordi jeg har følt mig afmægtig
eller har været ved at blive bims over isolationen,
siger Sofie Klingberg.

Hvordan påvirker frygt og isolation os? Og er der
overhovedet plads til håbet og troen midt i en tid
med krise, usikkerhed og nedlukning?

I første afsnit af “Tro, håb & corona” taler Sofie
Klingberg med sognepræst Jesper Fodgaard fra
Vor Frelses Kirke i Aalborg. Temaet er ‘frygten’.
Han siger:

I den nye podcast-serie “Tro, håb & corona” fortæller en række præster, hvordan de håndterer
de store eksistentielle spørgsmål, som er opstået i
kølvandet på corona-krisen.

- Jeg tror, vi stiller os selv nogle andre spørgsmål
i en tid som den her. Lige nu bliver vi kollektivt
mindet om, hvor skrøbeligt livet er. Vi er jo altid
blot en diagnose eller et telefonopkald væk fra, at
vores verden falder sammen. Sagt med andre ord,
er vores skrøbelighed et grundvilkår, men ét som
mange af os ikke er specielt bevidste om i hverdagen - det har ændret sig nu.

Corona-krisen er også en eksistentiel krise
Podcasten “Tro, håb & corona” fra Folkekirken i
Nord- og Nordvestjylland (Aalborg Stift) vil skabe
et frirum til at reflektere over de mange store
eksistentielle spørgsmål, som mange danskere
stiller sig selv under corona-krisen.
Den er både for hende, der aldrig kommer i
kirke, og ham, der sidder der hver søndag.

Andet afsnit er med provst Gerda Neergaard
Jessen, som sætter ord på emnet ‘isolationen’.
Hun er provst og sognepræst i Nibe/Vokslev
Kirker.

Da Mette Frederiksen lukkede landet ned, blev
vært for “Tro, håb & corona”, Sofie Klingberg,
ængstelig. Det her er jo fuldstændig vildt, tænkte
hun.

Tredje afsnit sætter spot på temaet ‘mening’.
Gæst er sogne- og hospicepræst Ole Raakjær fra
Sulsted Kirke.

- Jeg tror, at den uro, jeg følte, blev omsat til handling, på den måde, at jeg havde brug for at kaste
mig over en masse projekter. Og der var jo ting
nok, som skulle klares med familie og arbejde. Et
par uger efter den første kritiske fase, kiggede jeg
pludselig ned på min hånd. Den rystede. Først
dér, forstod jeg, hvor påvirket jeg faktisk var.

For en bred målgruppe
Podcast-serien er ikke kun rettet mod den vante
kirkegænger. Sofie Klingberg mener også, at
dem, der ikke fast kommer i kirken, kan få glæde
af “Tro, håb & corona”-serien.
- Præsterne er ikke terapeuter. Men i hverdagen
før corona-krisen mødte de allerede alle de store
modsætninger i den menneskelige tilværelse.
Den enorme glæde ved bryllup og konfirmation.
Den dybe magtesløshed og smerte ved sygdom
og død. Hele den viden og erfaring tager de med

Fra frygt til mening
I podcast-serien taler Sofie Klingberg med en ny
præst i hvert afsnit. Udgangspunktet er de mange
eksistentielle problemstillinger, som danskerne
pludselig har måtte stifte bekendtskab med.
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Præster sætter i ny podcast ord på de eksistentielle spørgsmål, mange af os har mødt under coronakrisen.
Foto: Helle Thorngaard Jessen

De første tre afsnit af “Tro, håb & corona” ligger
klar på stiftets hjemmeside og flere vil være tilgængelige i løbet af kort tid.

ind i podcast-samtalen. Og det er meget givende
og helende for mig at være med i. Jeg håber, at
lytternes skuldre også vil sænke sig, og at de kan
spejle sig i følelserne.

Læs mere og hør podcasten her:
https://aalborgstift.dk/aktuelt/tro-haab-corona

På Sjælesorg.nu får du
omsorg for sjælen
af Pernille Hornum, leder af Sjælesorg på Nettet
Sjælesorg på Nettet
Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens digitale online-tjeneste til alle, der måtte ønske en
sjælesorgssamtale, som er en fortrolig samtale
med en præst/sjælesørger. Sjælesorg på Nettet er
mobilt i den forstand, at hvis man har sin digitale
tablet, smartphone, computer eller iPad ved hånden, kan man ved at klikke sig ind på Sjælesorg.
nu i åbningstiden chatte med en præst alle vegne
fra, på gaden, i bussen, i toget, på arbejdspladsen,
i sygesengen fra hospitalet og fra ens hjem. Man
skal ikke bestille tid hos præsten eller møde personligt op men blot logge sig ind på hjemmesiden
sjælesorg.nu for at få kontakt.

Historie
Sjælesorg.nu blev lanceret i februar 2017 og er
på baggrund af de mange henvendelser der har
været til præsterne de sidste 3 år blevet permanent fra d.1.januar 2020. Over 11.000 har indtil
videre benyttet sig af tilbuddet for at få en fortrolig samtale med en præst på sjælesorg.nu. Både
unge, midaldrende og ældre mennesker har delt
sine inderste tanker og følelser, sorger og bekymringer i en anonym, fortrolig chatsamtale med en
af præsterne på sjælesorg.nu
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Anonymitet
Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og sjælesørger er fortrolige og anonyme samtaler, hvor
både sjælesørger og konfident er anonyme og det
betyder, at det er muligt at skabe et fordomsfrit
rum i den forstand, at køn, alder og udseende
ikke bliver forstyrrende eller får betydning for
samtalen.
I chatsamtalen har sjælesørgeren og konfidenten
kun ordene til rådighed, og alligevel er den anonyme, digitale sjælesorg en særlig intens samtale,
hvor sjælesørgeren kan formidle omsorg, varme,
empati, lytte og møde konfidenten ligeværdigt.

Den aktuelle coronakrise
Under den nuværende coronakrise har vi udvidet
åbningstiden, så vi mens kirkerne er lukkede holder åbent på sjælesorg.nu alle dage fra kl.12.0022.00. Der er stor øgning af tilgang af konfidenter
i denne tid og man kan tale om to typer af henvendelser. De henvendelser der konkret handler om
frygt for at blive syg, ensomhed og usikkerhed
og også de mennesker der gennem længere tid
og før krisen brød ud har været påvirkede af og
måske tumlet med nogle eksistentielle spørgsmål
og dilemmaer, som nu, hvor der er mere tid til
refleksion kommer op til overfladen. I denne tid,
hvor mange mennesker er hjemme fra deres
sædvanlige beskæftigelse, har mange mennesker
ikke samme mulighed for at handle sig bort fra
problemerne, som man ofte har i en travl hverdag. Så kan det blive mere nærliggende for en
at søge omsorg for sjælen gennem en fortrolig
samtale med en sjælesørger/præst. Enten i den
digitale, anonyme samtale på Sjælesorg.nu eller i
en samtale med den lokale sognepræst i en samtale ansigt til ansigt.

Temaer i sjælesorgssamtalen
på sjælesorg.nu
Sjælesorg.nu er åben for alle, og sammenlignet
med andre digitale fora er der ikke noget specifikt
kriterium for, hvem der kan henvende sig, og
hvad man kan henvende sig med. Hvis temaet
for samtalen kræver en anden form for rådgivning, end sjælesørgerne kan indfri, henvises der
typisk til andre relevante fagpersoner. Ensomhed,
familiekonflikter, tro og tvivl, sorg og krise, selvmordstanker, overgreb, mobning, meningsløshed,
seksualitet er bare nogle af de eksistentielle
dilemmaer både unge, midaldrende og ældre
mennesker henvender sig med til sjælesørgerne.
Flere giver udtryk for,
at de er glade for samtalen med præsten på
Sjælesorg.nu, og at den
erfaring gør, at det ikke
længere føles så fremmed at kontakte den
lokale sognepræst, hvis
man har brug for samtaler ansigt til ansigt.

De sædvanlige åbningstider vil fremgå af hjemmesiden: https://www.sjaelesorg.nu

Bønner og
velsignelse
Hvis en konfident
ønsker det eller sjælesørgeren finder det
relevant i samtalen er
det muligt at sende
bønner og velsignelsen
i den digitale samtale.
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Nu gælder det om at vinde freden
v/ Sognepræst Ole Rysgaard Madsen
Hævnen er sød
Men samtidig var hævnen jo også sød.
Hævntørsten gav sig mange udslag.
Der var den stille triumf over de slagne soldater på
vej sydover til ruindyngerne – her fik det tyske slagord ”heim ins Reich” jo unægteligt et nyt og noget
andet indhold!
De såkaldte ”tyskerpiger” fik klippet håret af og
blev jaget ud af byen.
Tyske håndlangere -både de store og små fisk- blev
taget til fange og måtte stå til regnskab for deres
handlinger. Og det er ikke alt, danskerne i den forbindelse behøver været særskilt stolte af. Skildret
meget rammende i f.eks. den store danske TV-serie
”Matador”.

I dette øjeblik meddeles det…
Det er i år 75 år siden, at frihedsbudskabet fra
London den 4. maj hen på aftenen lød gennem
radioen. Den store frihedsfest, der var planlagt i den
anledning, måtte vi desværre undvære på grund af
pandemien, der har gjort mange ting i dette forår
anderledes. Det gælder også den genforenings- og
befrielsesgudstjeneste, vi havde planlagt her i sognet. Takken og lovsangen i kirken måtte vi undvære, og nøjes med den taknemlighed og besindelse
på frihedens pris og værdi, vi ”sammen, men hver
for sig” kunne stemme sindet til i eget hjem. Til
gengæld står budskabet om frihed efter de 5 hårde
år måske så meget desto stærkere netop på baggrund af det, vi i vores egen tid har været igennem i
løbet af de sidste uger og måneder. Lystændingen i
manges vinduer på befrielsesaftenen vidner om det
og tyder på det.

Krigens børn
Stadigvæk, så mange år efter befrielsen, kan man
høre nogle af de børn, hvis forældre dengang
samarbejdede med besættelsesmagten, eller hvis
eksistens skyldes forbindelsen mellem en dansk
kvinde og en tysk soldat, i aviser og bøger berette
om, hvordan de følte befrielsen. De registrerede
naturligvis glædesrusen blandt folk i almindelighed.
Men de måtte også konstatere, at det var svært for
dem selv at tage del i glæden.
Og disse børn af krigen har siden i en stor del af
deres voksne liv båret en hemmelighed med sig,
som man ikke talte højt om. De har gennem deres
forældres handlinger følt sig stemplet og ugleset.
Først nu, så mange år senere, vover nogle at tale
åbent om det. Og mange vil sikkert også nu stadig
bare forsøge at fortrænge og glemme det, de oplevede dengang.

Befrielse, men fra hvad og til hvad?
Nogle af arrangementerne er udskudt til næste år.
Og det er godt, for jubilæet er stadig en markering
værd, også på et ”skævt” årstal.
De ældste iblandt os husker stadig tydeligt befrielsesdagen. Det er for mange af dem én af de dage i
deres liv, hvor de stadig, selv 75 år efter, kan huske,
hvor de ophold sig netop på denne dag og på dette
tidspunkt.
De fleste af os andre kender også frihedsbudsabet
indgående, nemlig fra de mange gange, de løfterige
ord om den genvundne frihed siden hen er blevet
gentaget i radio og TV. Da vi mennesker jo af natur
helst husker de glade stunder, står friheds-dagene
og den opløftede stemning i de dage for mange af
os i et lidt rosenrødt skær, og da navnlig, når man
markerer et jubilæum.
Men var et nu så godt og rosenrødt alt sammen?
Naturligvis var der i frihedsdagene en euforisk
stemning, hvor befrierne, her personificeret i de
engelske soldater med cigaretter og chokolade, blev
budt velkommen overalt med blomster og et mylder
af mennesker. Og med god grund. For med befrielsen blev der jo bragt nyt håb til danskerne og det
danske samfund.

Det nye samfund?!
Efter krigen skulle danskerne så til at starte på en
frisk. En væsentlig opgave for de styrende i landet
blev at tilvejebringe befolkningen basale livsfornødenheder. På et mere overordnet plan blev det ikke
til den helt nye start, nogle havde drømt om skulle
blive resultatet af krigstidens kamp og afsavn.
I virkeligheden gik det sådan, at man forsøgte, i
små såvel som i store forhold, at genoprette den
samfundsmodel, man havde kendt fra før krigen.
Visioner om store ændringer måtte vige for ”realpo-
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litik” – og det blev hurtigt hverdag igen. Måske var
det i virkeligheden også, hvad de fleste danskere
ønskede, efter 5 års unormalitet.
Befrielsen – 75 år efter
I år kan vi så – som sagt i afdæmpet form, men
måske i virkeligheden derfor med større opmærksomhed – fejre befrielsen fra besætternes åg og
krigens rædsler.
Fraværet af skåltaler og almindelig festivitas giver
os nok i virkeligheden i højere grad blik for, at det
der skete dengang, stadig har bud til os i dag. Der
er ikke så meget ”udenoms” til at forstyrre billedet.
For befrielsen har bud til andre, end dem der selv
var med dengang. Det ER selvfølgelig en historisk
mindedag, hvor vi i taknemlighed må mindes dem,
der betalte en dyr pris for den genvundne frihed, vi
stadig nyder gavn af. Men det er netop IKKE KUN
en historisk begivenhed. Befrielsen rummer også
det til stadighed – og ikke mindst i disse dage og
måneder – aktuelle budskab, at vi ikke skal tage
alting for givet, men unge som ældre må være
taknemlige over de gode vilkår og fredelige livsmuligheder, der er blevet os til del. Vi skal jo ikke så
langt uden for Danmarks grænser for at finde steder, hvor det ser helt anderledes ud.
Derfor giver den stille fejring af befrielsen god plads
for vores taknemlighed og lovsang. En taknem-

lighed, der netop i sit væsen har, at den ikke kan
bygge på falsk selvros, rettet mod os selv. Men som
har det udgangspunkt, at takken må rettes opad,
til Ham, der ser i nåde til os, hver især og som folk.
Nu gælder det om at vinde freden
Det er sagt før, at når krigen er vundet, så gælder
det om at vinde freden, og det er tit det sværeste.
For fred er ikke bare fravær af krig. Fred er forsoning. Forsoning udadtil med de tidligere fjender. Og
forsoning indadtil i vores eget folk.
Befrielsesfejringen har derfor som sit væsentligste
budskab til os i dag ikke bare taknemligheden for
at vi og verden blev befriet fra nazisterne og deres
voldsregime. Langt mere rummer den budskabet
om, at befrielsen skal være befrielse TIL det fælles
liv, som vi sammen skal leve.
Her, så mange år efter, er det vel en selvfølge, at forsoningen og det fælles liv også rækker til at omfatte
krigens børn. De børn af krigen, der gennem
mange år bar en hemmelighed med sig, som de var
bange for skulle komme frem og stigmatisere dem.
Først når befrielsen også omfatter dem, og andre,
der lever på samfundets skyggeside, først når
storsindet og det fælles liv rækker så langt, at det
også omfatter disse mennesker – først da kan vi i
sandhed tale om BEFRIELSE til det fælles liv, vi
sammen skal leve.

GUDSTJENESTE

i Ajstrup Kirke søndag den 14. juni 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. 11. juni til til Sonja Andersen,
tlf. 98 26 14 88, eller til Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17.
Arrangementet gennemføres, hvis corona-situationen tillader det.
Følg med i annonceringen i Vodskov Avis.
Menighedsrådet.
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Lidt af
hvert...
KFUM-SPEJDERNE
SULSTED-TYLSTRUP GRUPPE

Humoristen

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

Det var en ældre mand, der kom op og bankede på Himmerigets port. Sankt Peter bad ham
om at nævne bare én god gerning fra sit liv, der
kunne retfærdiggøre, at manden kom i Himlen.
”Ja, det kan jeg godt”, svarede manden. ”Der
var engang en rockerbande, der generede en
ældre dame, og så gik jeg hen og sparkede
lederen i skridtet”.
”Nå”, sagde Sankt Peter. ”Hvornår var det”?
”Det er nok 45 sekunder siden”, svarede manden.

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

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

Kalenderen

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.

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

JUNI
Søndag d. 14. juni kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendig.

Tirsdag d. 9. juni kl. 19.30:
Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg i Sognets
Hus.
Onsdag d. 10. juni kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
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Gudstjenester
1. juni kl. 10
2. pinsedag – Joh. 6,44-51
Ole Rysgaard Madsen
7. juni kl. 10
Trinitatis søndag – Matt. 28,16-20
Ole Rysgaard Madsen
14. juni kl. 10
1. s. e. trin. – Luk. 12,13-21
Lars Jensen
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

21. juni kl. 10
2. s. e. trin. – Luk. 14,25-35
Lars Jensen

Kirkesangere:
Arne Thomsen.....................................98 26 14 21
Lone Mandrup......................................98 26 26 26

28. juni kl. 10
3. s. e. trin. – Luk. 15,11-32
Ole Rysgaard Madsen
KAFFE

Organist: Mette K. Christensen ......20 95 66 72

5. juli kl. 10
4. s. e. trin. – Matt. 5,43-48
Lars Jensen

Udlån af Sognets Hus
Lone Mandrup......................................98 26 26 26

12. juli kl. 9
5. s. e. trin – Matt. 16,13-26
Ole Rysgaard Madsen

Kirkeværge: Søren Sørensen............98 26 03 67
Formand: Arne Thomsen..................98 26 14 21

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

19. juli kl. 19.30
6. s. e. trin. – Matt. 19,16-26
Ole Rysgaard Madsen
26. juli kl. 10
7. s. e. trin. – Matt. 10,24-31
Ole Rysgaard Madsen
KAFFE
2. august kl. 10
8. s. e. trin. – Matt. 7,22-29
Lars Jensen
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