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29/9: Høstgudstjeneste med frokost og høstfest
Set & sket – billeder fra præstejubilæet
10/9: Bustur til Hune papirmuseum
Præsten skriver: Tanker til høst
Kirkens tilbud til børn 0 – 6 år
27/8: Viseaften med M & M
21/8: Aftentur til Gug kirke

Og tvivler du, så se hans tegn
og husk på Noas due.
Nu spænder sig fra egn til egn
din skabers himmelbue
i al sin farvepragt
som tegnet på hans pagt.
Se, menneske, mod himlen,
mod lysets farve-bro
og føl den store svimlen,
forstanden kalder tro!
Lars Busk Sørensen 2008
”Gud viste dem den nye jord”
Lysets Utålmodighed nr. 135 vers 3

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Tanker til høst
Ikke bare høsten på mark og i have, men selve
livet og de opgaver vi bliver betroet, er en gave fra
Gud til os mennesker. En gave givet i kærlighed.
Det minder vi hinanden om, når vi nærmer
os høsttid. Det siger vi tak for. Og vi gør det i
bevidstheden om, at med de gavmilde gaver, vi
har modtaget, så skylder vi også selv kærligt
og uden bagtanke at give videre til andre af de
gaver, vi har fået.
Det er også derfor, vi lader lovsangen fylde i
vores gudstjenester her i sommertiden og trinitatistiden frem mod høst. Bl.a. synger vi en del
af de særlige salmer, der er skik og brug i sommertiden og til høst. Det er gode salmer, som vi
holder af, så vi glæder os til at synge dem alene
af den grund. Og samtidig er det salmer, der
siger noget vigtigt om netop det at sige tak for
det daglige brød, at sige tak for livets gave.
Tak og lovsang fylder i vores gudstjenesteliv og
vores hverdagsliv i denne tid.

garanti mod at være et ulykkeligt eller bekymret
menneske.
Den skudsikre vest
Den nu afdøde danske nationalpoet Benny
Andersen fanger os og vores dårlige bekymringer på kornet, når han skriver: ”Hvad nytter det
at gå med skudsikker vest, når døden kommer
fra hjertet”?
Med de skudsikre veste konkret og i overført
betydning vil vi sikre os mod de trusler, der
kommer udefra. De skudsikre veste kan have
mange former.
I Europa har de seneste år været præget af flygtningestrømme. De får forståeligt nok folk til at
bekymre sig – man må gøre noget. Men man
risikerer også at ende i kynisme, hvis man alene
ser flygtningene som problemer og ikke kan få
øje på dem som medmennesker.
En anden bekymring er terroren. Vi kender
de ekstra personcheck i lufthavne, og toge der
bliver stoppet fordi man har fundet en mystisk
udseende pakke. Terror skal undgås. Men vi
skal passe på ikke med vores bekymring selv at
ødelægge det, vi gerne vil forsvare: vores åbne
demokratiske samfund.
På det personlige plan kender vi ”den skudsikre
vest” som en ekstra lås på døren, tyverialarmen,
pensionsopsparingen, den fedtfattige kost og den
daglige motion. Alt sammen kan det være meget
udmærket. Men det er som om der går selvsving
i foretagendet. Vi bliver så optaget af at sikre det
her liv, at vi helt glemmer at leve det. Samtidig
med at troen på det evige liv hos Gud fortoner
sig for mange, kæmper vi stadig mere desperat
for at holde os evigt unge, for at holde svækkelsen, alderdommen og døden på afstand.
Det minder lidt om en kvinde, der var bekymret
for at få stjålet sine smykker, mens hun var på
ferie. Så hun gemte dem et rigtigt godt sted.
Da hun kom tilbage havde hun glemt hvor det

Vær ikke bekymrede
Og så lytter vi samtidig til Jesus, når han siger:
Vær ikke bekymrede. For det handler om
glæden og taknemligheden for skaberværket,
men samtidig kender vi også alt til menneskers
bekymringer, der alt for ofte kan stille sig i vejen
for, at den glæde kan komme til udtryk. Det
handler om både gode og dårlige bekymringer,
og om hvordan vi får skilt dem ad, så bekymringerne for os selv og vores eget ikke spærrer for
glæden og ikke blokerer for vores engagement.
Sommetider har man den fornemmelse, at jo
mere jordisk gods et menneske har, jo mere
bekymret bliver det menneske også. Vi ved godt,
at den tilsyneladende sikkerhed i tilværelsen,
som god økonomi og mad i laderne efterlader
os med, det er også et vilkår, der kan mistes.
Den sikkerhed i alderdommen, som en god
pensionsordning skulle garantere, er jo ikke en
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var hun havde gemt smykkerne. Så nu kunne
hun bruge endnu en masse bekymring på at lede
og spekulere over, om smykkerne nu var lagt et
sted, hvor de kunne risikere ved et tilfælde at
blive smidt væk!

Gud vil os det godt.
Lige her er det så Jesus møder os med sit budskab. Her er det han siger til os: Prøv lige at
åbne øjne og ører, se på blomsterne og fuglene.
Livet er mere end mad og klæder – Jesus fortæller os, at Gud godt er klar over, at vi har ondt i
livet, og han ved, hvad vi trænger til.
Vores grundlæggende behov er at få øje på en
anden horisont end den som har sit centrum i
vores egen navle. Svaler og markens liljer kan
åbne vores øjne for, at vi er del af en meget større sammenhæng end det, der har med os selv
og vores eget at gøre. Og bag det altsammen er
Gud, en Gud som vil os det godt.
Det er det ikke altid let at få øje på for os! Vi
bekymrer os. Og de evige bekymringer er en
krampagtig protest mod den sandhed om os, at
vores liv er skrøbeligt og forgængeligt. Det ubekymrede liv, Jesus vil åbne for os, finder vi først,
når vi tør indse, at vi er sårbare og dødelige
mennesker, og når vi tør tro, at Gud er der for
os, også der hvor livet gør ondt og virker brutalt
og meningsløst, også når vi mister dem vi holder
af og selv skal dø.

Bekymring er godt!
Bekymring kan i sig selv dog godt være godt. Vi
har faktisk fået evnen til at bekymre os af Gud.
Og Gud bekymrer sig selv om os og resten af sit
skaberværk.
Vi er som mennesker skabt med ”bekymringens
nådegave” for at vi skal kunne bekymre os om
hinanden og verden omkring os. Det siger Jesus
igen og igen. Det ligger i selve næstekærlighedsbuddet, at vi skal være opmærksomme på hvordan den anden har det. Vi skal bruge den fantasi,
følelse og forstand, Gud har udstyret os med til at
kunne sætte os i den andens sted. For sådan finder vi bedst ud af, hvordan vi kan hjælpe.
Men der er en verden til forskel på at bekymre
sig om et andet menneske eller om den verden,
vi sammen skal leve i og som også gerne skal
kunne holde til kommende generationer – og så
vores nervøse bekymring for os selv og vores
eget.
For alt for ofte er det sådan her: Vi bekymrer os
først og sidst for at miste det, vi har, selv om vi
jo godt ved, at vi alligevel ikke kan tage det med
os, når vi dør. Vi bekymrer os for ikke at slå til,
selv om vi jo godt ved at ingen er perfekt.
Med denne ”pindsvinebekymring” prøver vi at få
kontrol over vores liv. Vi narrer os selv til at tro,
at vi har magt over tilværelsen.

Troen som modgift.
Modgiften mod vores bekymringer er ikke endnu
mere overvågning og endnu højere hegn, ikke
endnu flere sikkerhedslåse på dørene og endnu
større opsparing. Modgiften er mere tro. Tro
på livet som en gave og en opgave betroet os af
Gud. Tro på Guds Søn, som vovede det åbne og
opmærksomme liv her hos jordiske mennesker,
selv om det kom til at koste ham livet.
Det er ikke for ingenting, at Jesus flere steder kalder os mennesker lidettroende. For bekymringen
viser, at vi nok tror lidt, men ikke tror nok.

Pindsvinebekymring er skidt!
Det er pindsvinebekymringen, Jesus vil have os
til at slippe. Han siger det ganske enkelt: ”Hver
dag har nok i sin plage”! Det er jo i grunden et
enkelt budskab: Du kan jo ikke lave fortiden om,
og fremtiden ligger udenfor din rækkevidde.
Men lige her og nu har du mulighed for at gøre
noget. Først og fremmest handler det om, at du
er lige her og nu. Det er her du skal slå opmærksomheden til og gribe dagen med dens glæder
og muligheder og de opgaver og problemer der
kalder på din indsats.

Som Benny Andersen siger:
”Hvad hjælper det at gå med skudsikker vest,
når døden kommer fra hjertet”?
Jesus vil udskifte den skudsikre vest med Gud.
For han vil beskytte os indefra, han siger til os:
Jeg skal nok bekymre mig om dit liv nu og i al
evighed, så du kan lade dit hjerte banke for det
liv, der udfolder sig omkring dig – så du kan få
mod og kræfter til at kæmpe for det.
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Navnlig navne /

Dåb i Ajstrup Kirke

29.06.19:
Silke Lund Strandskov Sørensen, Limfjordsvej 55,
Nørresundby.

HUMORISTEN
Og så var der vendelboen, der havde forsøgt sig
med medlemskab i skiftende kirkeretninger,
og til sidst da han blev spurgt, hvorfor han
ikke længere var med der, hvor han ellers
sidst havde tilsluttet sig, svarede:
- Nu sorterer A direkte under Vorherre!

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

4

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

Børnenes musik i kirken!
v/ organist Mette Kamstrup Kristensen

Babysalmesang
Hver onsdag formiddag fra kl. 10.00 er der
Babysalmesang i Sognets Hus. Når vi er færdige
med at synge og opleve, drikker vi kaffe/the/
saft og spiser kiks, mens vi vender verdenssituationen eller måske bare snakker om de daglige
udfordringer med de små pus – eller måske
deres søskende. Babysalmesang er som navnet
angiver for babyer. Anbefalingen er at barnet
er 2-10 mdr. ved opstart, men man kan sagtens
starte før det; så kan baby måske bare ikke
holde ud helt så længe som de lidt ældre, men
der er stadig et fint udbytte. Er de små ældre
end 10 måneder ved opstart, kan de være svære
at holde fanget, og nogle vil gerne kravle væk
fra aktiviteterne. Men kom bare alligevel, hvis I
har muligheden :) Første gang i den nye sæson
er onsdag den 11/9. En sæson består af 8 mødegange. Vi holder ferie i uge 42. Tilmelding nødvendig til organisten med udgangen af august.

lægge musikken på hylden. Der er nemlig også
mulighed for en musikalsk legestue, når man
er blevet for stor til BørneBongo. Det kalder
vi Musik-Leg, fordi der i denne musikalske
legestue, der henvender sig til børn på 3½-6 år,
også er en smule fokus på legende, basal musikteori. Af hensyn til motorikkens og hjernens
udvikling er det vigtigt, at barnet er mindst 3½
år ved opstart. Musik-Leg afholdes – som de to
foregående børnehold – i Sognets Hus. Da der
også på dette hold forventes voksnes deltagelse,
ligger det tirsdag eftermiddag fra kl. 16.30. Efter
hver omgang Musik-Leg er der en brik-juice
til alle. Første gang i den nye sæson er tirsdag
den 10/9. En sæson består af 8 mødegange. Vi
holder ferie i uge 42. Tilmelding til organisten
nødvendig med udgangen af august.
Børnekor
Utallige undersøgelser har vist, at musik er godt
for hjernen. Så hvorfor ikke fortsætte det musikalske forløb ved at synge i kor? Ved Ajstrup
Kirke har vi et Børnekor. Det er for børn i 0.-6.
klasse og afholdes på Tylstrup Skole (musiklokalet) hver onsdag fra kl. 14.15 og maks. en time
frem. Oftest vil en korprøve vare 45 minutter.
Til Børnekor bliver der naturligvis sunget en
masse, men vi lærer også både rytmer, noder,
musikalske begreber og anden basal musikteori.
I modsætning til de andre børnehold, der kører
halvårligt, er Børnekor noget man tilmelder sig
for et år ad gangen. Der er mødepligt til korprøverne. Første gang i den nye sæson er onsdag
den 28/8. Tilmelding til organisten senest med
udgangen af uge 34.

BørneBongo
Når barnet er blevet for stort til Babysalmesang,
kan det fortsætte med BørneBongo. Det er en
musikalsk legestue for 1-3-årige. Da de fleste
forældre til børn i den aldersgruppe har afsluttet deres barsel, afholdes BørneBongo torsdag
eftermiddag fra kl. 16.30 i Sognets Hus. Efter
hver omgang er der saft/vand og kiks til børn
og voksne. Den voksne, der er med barnet,
forventes at deltage i aktiviteterne. BørneBongo
er masser af sang, leg, trommer og motoriske
udfordringer. Første gang i den nye sæson er
torsdag den 12/9. En sæson består af 8 mødegange. Vi holder ferie i uge 42. Tilmelding nødvendig til organisten med udgangen af august.
Musik-Leg
Børn vokser! Men det er ikke grund til at

Deltagelse i alle kirkens ugentlige aktiviteter for
børn er GRATIS!
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Arrangementsoversigt 2019 - 2020
De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes.

AUGUST 2019
Onsdag d. 14. august kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Onsdag d. 21. august kl. 19.00:
Aftenudflugt til Gug Kirke. Efterfølgende kaffebord i Sognets
Hus. Tilmelding nødvendig.
Tirsdag 27. august kl. 19.30:
Viseaften i Sognets Hus med M&M.

SEPTEMBER 2019
Søndag d. 1. september kl. 14.00:
Velkomstgudstjeneste for årets konfirmander.
Tirsdag d. 10. september kl. 14.00 PRÆCIS
Sogneeftermiddag. Bustur til Hune Papirmuseum.
Tilmelding nødvendig.
Onsdag d. 11. september kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Torsdag d. 19. september kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Onsdag d. 25. september kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Søndag d. 29. september kl. 10.00:
Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.

OKTOBER 2019
Tirsdag d. 1. oktober kl. 19.30:
Koncert i Ajstrup Kirke med Blum og Haugaard Trio.
Fredag d. 4. oktober kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.
Onsdag d. 9. oktober kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Torsdag d. 10. oktober kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Onsdag d. 16. oktober kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Henrik ”Røde” Jensen:
Når livet bliver for fedt.
Onsdag d. 23. oktober kl. 17.30
Menighedsmøde i Sognets Hus. Der startes med andagt i
kirken og spisning i Sognets Hus, hvorefter det årlige menighedsmøde afholdes. Tilmelding til spisningen nødvendig.
Søndag d. 27. oktober kl. 10.00:
Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medvirker. Kirkefrokost.

Tirsdag d. 29. oktober kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Sognepræst Jens Brun:
Menneskeskæbner fra Østhimmerland
Gratis kaffebord.

NOVEMBER 2019
Fredag d. 1. november kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Søndag d. 3. november kl. 14.00:
Mindegudstjeneste for årets døde.
Tirsdag d. 12. november kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Tidl. højskoleforstander Jørgen
Carlsen, Testrup Højskole: Forundringsparathed.
Onsdag d. 13. november kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Torsdag d. 14. november kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Tirsdag d. 19. november kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Tirsdag d. 26. november kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Sognepræst Lars Jensen:
Mennesker jeg mødte. Gratis kaffebord.

DECEMBER 2019
Søndag d. 1. december kl. 10.00:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.
Fredag d. 6. december kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Torsdag d. 12. december kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Søndag d. 15. december kl. 14.00:
Julekoncert i Ajstrup Kirke med sognekoret og børnekoret.
Tirsdag d. 17. december kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest. Gratis kaffebord.
Søndag d. 22. december kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
Tirsdag d. 25. december kl. 10.00:
Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

6

JANUAR 2020
Onsdag d. 8. februar kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Christian Borrisholt Sten:
Menneskesyn på spil
Fredag d. 10. januar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Tirsdag d. 14. jamuar kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Onsdag d. 15. januar kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Torsdag d. 16. januar kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Tirsdag d. 21. januar kl. 19.30:
Viseaften i Sognets Hus med Niels Christian Kobbelgaard.
Tirsdag d. 28. januar kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Christen Væver:
Er det er liv efter 65? Gratis kaffebord.

FEBRUAR
Søndag d. 2. februar kl. 14.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende
børneforestillingen i Sognets Hus med Kirketeatret.
Fredag d. 7. februar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
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
Onsdag d. 26. februar kl. 19.30:
Viseaften med ”Vokalisterne”

MARTS
Fredag d. 6. marts kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Søndag d. 8. marts:
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Tirsdag d. 10. marts kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
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.
Tirsdag d. 17. marts kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Torsdag d. 19. marts kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Søndag d. 22. marts kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendig.
Onsdag d. 25. marts kl. 19.30
Forårskoncert i Ajstrup Kirke Lund og Lindholm duo.
Tirsdag d. 31. marts kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Solveig Vinther fortæller om
Agape Child Cares velgørenhedsarbejde blandt børn i Uganda.
Gratis kaffebord.

APRIL
Fredag d. 3. april kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Søndag d. 5. april kl. 10.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Afslutning for
juniorkonfirmanderne.
Torsdag d. 9. april kl. 19.30:
Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke – med musikalske indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i Sognets Hus.
Søndag d. 12. april kl. 10.00:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
Mandag 13. april kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
Torsdag d. 16. april kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Onsdag d. 22. april kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

MAJ
Søndag d. 3. maj:
Konfirmation i Ajstrup Kirke.
Onsdag d. 13. maj kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Torsdag d. 14. maj kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Søndag d. 31. maj kl. 10.00:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

JUNI
Mandag 1. juni kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker.
Onsdag d. 10. juni kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Søndag d. 21. juni kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendig.

7

25 års præstejubilæum

8

Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag
v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen		
Igen i år var der 2. pinsedag (10. juni) friluftsgudstjeneste fælles for sognene rundt om Hammer Bakker:
Vodskov, Horsens, Hammer, Sulsted og Ajstrup sogne.
Præster fra alle sognene deltog, og varetog i fællesskab gudstjenesten. Den musikalske side af sagen
blev denne gang varetaget af organisten fra Vodskov
Præster og deltagere er ved at være
sammen med kirkens ungdomskor – de blev i dagens
klar til gudstjeneste.
anledning suppleret af yderligere et par musikere. Og
under gudstjenesten blev alle deltagerne aktiveret, da
alle fik mulighed for selv at formulere sig om Helligånden og sætte budskabet ind på den fælles tråd
ved siden af alteret.
Alt var således linet op til en rigtig god oplevelse, og da vejret også spillede med, blev det en stemningsfyldt og vedkommende fælles gudstjeneste.
Efter gudstjenesten var der som sædvanlig inviteret til at dele madkurven i den dejlige natur – det
benyttede de fleste lejligheden til at deltage i.

BUSTUR TIL HUNE PAPIRMUSEUM

Tirsdag d. 10. september. (BEMÆRK DATOEN)
Afgang fra Sognets Hus kl. 14.00 præcis.
Traditionen tro bliver vores første sogneeftermiddag en bustur.
Turen går i år til Hune, hvor vi skal se Museet for Papirkunst.
Der vil blive rundvisning med guide.
Menighedsrådet medbringer kaffe.
Hjemkomst ca. kl. 17.
Turen koster 50,- kr., som betales undervejs.
Tilmelding er nødvendig til Sonja Andersen,
tlf. 98 26 14 88, eller Hanne Møller,
tlf. 20 96 26 17, senest torsdag d. 5/9.
Menighedsrådet.

Du tænker måske, at du kender papir. Det fine materiale af fibre, som er en selvfølgelig del af vores hverdag: Avispapir. Brevpapir. Bagepapir. Indpakningspapir. Kopipapir. Men papir er meget mere end det.
Hos Museum for Papirkunst udfolder der sig en ny og spændende verden for øjnene af dig. En verden af sanseindtryk, som vil ændre dit syn på det hvide materiale. Museum for Papirkunst er det eneste kunstcenter i Norden,
der har papiret som omdrejningspunkt: klippet, formet, foldet, revet eller skåret. Her kan du opleve imponerende
samtidskunst, håndværk og design af papir, skabt af både nationale og internationale kunstnere.
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HØSTGUDSTJENESTE I AJSTRUP KIRKE

Søndag den 29. september kl. 10
Med efterfølgende
Kirkefrokost i Sognets Hus

Ved såvel gudstjenesten i kirken som ved arrangementet bagefter vil der
være musikalske indslag. Høstfesten i Sognets Hus vil traditionen tro bl.a.
byde på auktion (husk småpengene!) og fællessang af høstens kendte sange.
Traktementet i Sognets Hus koster 25,- kr. for voksne og 10,- kr. for børn.
Tilmelding til spisningen senest torsdag d. 26. september til Sonja
Andersen, tlf. 98 26 14 88, eller Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17.
Har du evt. et glas rødbeder eller en pose frugt, du vil donere til auktionen, kan dette evt. meddeles ved tilmelding.
Alle er velkommen!
Menighedsrådet.

GUD OG SPAGHETTI

AFTENUDFLUGT
onsdag d. 21. august

For børnefamilier og alle andre interesserede.
Første gang i den nye sæson!

Gug Kirke – kirken,
dens historie og udsmykning.

Onsdag den 25/9 kl. 17.
Kort, børnevenlig gudstjeneste
i Ajstrup Kirke kl. 17.

Søren Winther fra det lokale menighedsråd
fungerer som vores guide og fortæller, når
vi denne aften skal se den spændende og
på mange måde nyskabende Gug Kirke.
Efterfølgende vil der være kaffebord for
deltagerne i Sognets Hus i Tylstrup.

Herefter fælles aftensmad
(spaghetti og kødsovs) i Sognets Hus.
Det hele varer en god times tid.
Tilmelding er ikke nødvendig,
hverken til gudstjeneste eller mad!

Afgang fra Sognets Hus kl. 19.00 PRÆCIS.

Maden koster
10,- kr. for voksne
og 5,- kr. for børn.

Tilmelding er nødvendig
til Sonja Andersen, tlf. 98 26 14 88,
eller Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17,
senest onsdag d. 14/8.

Menighedsrådet.

Pris: 50,- kr. inkl. kaffe.
Beløbet betales undervejs.
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.

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

I AUGUST OG SEPTEMBER
ER DATOERNE:
Tirsdag d. 6. august. 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. 3. september kl. 15:
Gudstjeneste med nadver.

Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl. 14.30.

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

INDSAMLING I
AJSTRUP KIRKE
I august og september er der følgende
indsamlinger i Ajstrup Kirke:
1. – 8. september
Folkekirkens Mission
15. – 22. september
Danmission

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.

29. september
Folkekirkens Nødhjælp og
Kirkens Korshær i Aalborg
Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.
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Gudstjenester
4. august kl. 10
7. s. e. trin. – Luk. 19,1-10
Lars Jensen
11. august kl. 19.30
8. s. e. trin. – Matt. 7,15-21
Lars Jensen
18. august kl. 10
9. s. e. trin. – Luk. 16,1-9
Ole Rysgaard Madsen
25. august kl. 10
10. s. e. trin. – Luk. 19,41-48
Ole Rysgaard Madsen
KAFFE
1. september kl. 14
11. s. e. trin. – Luk. 18,9-14
Lars Jensen
KONFIRMANDVELKOMST
8. september kl. 10
12. s. e. trin. – Mark. 7,31-37
Ole Rysgaard Madsen

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

15. september kl. 10
13. s. e. trin. – Luk. 10,23-37
Lars Jensen
22. september kl. 10
14. s. e. trin. – Luk. 17,11-19
Iver Viftrup
29. september kl. 10
15. s. e. trin. – Matt. 6,24-34
Ole Rysgaard Madsen
HØSTGUDSTJENESTE. KIRKEFROKOST
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