33. ÅRGANG
•
•
•
•
•
•
•
•

AUGUST / SEPTEMBER

2020 – Nr. 4

15/9: Valgforsamling i forbindelse med valg til menighedsrådet
Menighedsrådets beretning, regnskab og budget
9/8: Afskedsgudstjeneste med frokost
19/8: Aftentur til Brønderslev Kirke
Arrangementsoversigt 2020 – 2021
Præsten skriver: Æble og kerne
De udskudte konfirmationer
Navnlig navne

Når bare der er kærlighed, når bare du er nær
og stråler rundt om alt hvad vi har levet,
og vi er under himlen, hvor vi godt kan komme hjem
som dem vi gennem årene er blevet
Når bare der er kærlighed, når bare der er tid
til timer hvor vi sidder stille sammen
og siger næsten ingenting til dem vi elsker højt,
men mærker du er om os i dit amen
Salmesamlingen ”Fra dybet”, nr. 82 vers 1-2.
Iben Krogsdal, 2019
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Præsten skriver
v/ Sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Æble og kerne
Der er ikke noget så velsmagende som et friskplukket æble i sensommeren eller i det tidlige
efterår. Sådan fra egen have. Saftigt, velsmagende, indbydende – og helt sikkert sundt.
Præstegårdens æbletræer har normalt ikke så
mange æbler. Dels er de ikke så store, dels kommer der her i Vendsyssel af og til frost på det
forkerte tidspunkt. Til gengæld er æblerne så
meget større og saftigere. Virkelig velsmagende.
Ofte ryger det hele ned, kærnehus inklusive.
Men skal det virkelig være godt, så skal man
selvfølgelig skære æblet i skiver og tage kernehuset fra.
Når man sådan tager en kniv og deler et æble
midt over, og dernæst skærer kernehuset ud,
ser man de mange små, brune æblekerner. Det
er æblets frø. Lige til at lægge i jorden. Måske
vil de så spire og med tiden blive til nye æbletræer… hvem ved?

tak i kirken for de mindste frø. Vi siger tak for
livet, for skaberværket i al dets mangfoldighed.
Og vi siger tak for, at vi nyder det privilegium
hver dag at kunne spise os mætte i det, vi lever
af på denne gode jord.
Tak til himlens Gud, skaberen af det store univers og skaberen af den mindste kerne. Tak til
Gud for alt, hvad vi får til livets opretholdelse.
Martha og Maria
En kort fortælling om to kvinder, der får besøg af
Guds søn, er blevet et yndet motiv også i kunsten.
Det er en fortælling om to søstre. Den ene har
ro på sig. Den anden er bekymret og urolig for
mange ting.
Bekymring og uro, en af vor tids mest udbredte
folkesygdomme. I dag kalder vi den slags travlhed og stress. Vi farter i øst og i vest og har ikke
rist eller ro. Men fortællingen om Martha og
Maria, som de to søstre hed, beder os i stedet
om at fokusere på det nødvendige, det egentlige.
På kontoret i præstegården hænger over skrivebordet et billede af netop den historie. Det er et
arvestykke, der har hængt i mine bedsteforældres hjem, vist meget typisk for den tid i såkaldt
”kirkeligt interesserede” kredse, og som jeg har
været så heldig at få i arv.
Billedet viser Maria, der sidder lyttende ved
Jesu fødder. Martha derimod står op. Hun har
en kurv under den ene arm, og foden stikker
ud til siden, utålmodigt, som om hun er på vej,
som om hun vil spørge Jesus og Maria: Nå, hvad
bliver det så til!

Gud tæller æblerne i en kerne
Et klogt menneske har engang sagt: “Hvem som
helst kan tælle antallet af kerner i et æble. Kun
Gud kan tælle antallet af æbler i en kerne.”
Jo, for kun Gud ved, hvad mine æblekerner kan
blive til. Om de kan blive til nye æbletræer, der
sætter hundredvis af frugter, som kan plukkes
og kernerne tages ud, de sås igen og blive til
flere nye æbletræer.
Hele skaberværkets mysterium ligger gemt i
sådan en lille kerne i et æble. Eller i et hvedekorn. Eller i et blomsterfrø. Eller i en celle i en
menneskekrop.
På forunderlig vis kan vi lægge det allermindste
i jorden. Det kan spire og vokse op, blive til
frugt, til brød og til liv.
Livet er et mysterium. Og det er dette forunderlige mysterium, der hver søndag leder os hen til
kirken.
Vi kommer hver søndag for at bringe vi vores

Ét er fornødent
Det er et faktisk et meget godt billede, og med
en meget god placering, hvis præsten skulle forfalde til travlhed, stress og jag!
For ét er fornødent. Jesus kalder det den gode
del: Det er alt det, som Gud igennem Jesus har
sagt og gjort for mennesker.
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Det holder Maria sig til, og det er godt. Muligvis
svigter Maria sine værtindeforpligtelser, men
Jesus tager hende i forsvar. For HUN ved, hvad
der er det allervigtigste: at åbne sig op for det,
som Gud vil. For udgangspunktet for al meningsfuld aktivitet er Guds ord. Det er Jesus fortælling om Gud. Det er forbindelsen til Gud.
Det er derfor vi går til gudstjeneste. Det er
derfor, vi også giver os ro til at lade budskabet,
evangeliet komme til orde her hos os i en ellers
alt for fortravlet og stresset verden.
Det bliver en nødvendig og tiltrængt korrektion
af den måde, vi ellers lever vores liv på.

Men det særlige er, at det ikke udelukker
Martha fra at kunne vælge præcis på samme
måde, hvis hun altså vil.
Men læg også mærke til, at det er en helt anden,
der vælger allerførst, og hvis valg er forudsætningen for Marias valg.
Det er Jesus. Det er faktisk en helt afgørende
pointe i den her historie. Det er jo Jesus, der vælger at gå ind i den her landsby. Han vælger at gå
hen til de to søstres hus og banke på døren og gå
ind der. Han vælger at sætte sig ned og fortælle.
Forudsætningen for Marias valg er altså, at der
er en, der giver hende valgmuligheden.

Det rigtige valg – og førstevælgeren
Den korte historie om Martha og Maria handler
altså om at vælge. Den handler om at det er vigtigt at vælge rigtigt, at foretage de rigtige prioriteringer i vores liv, hvad enten det er de små
dagligdags forhold det drejer sig om, eller det er
de helt store valg, alle mennesker træffer i løbet
af deres tilværelse.
Af historien fornemmer vi, at Maria valgte med
hjertet. Hun valgte ganske enkelt det, hun helst
ville. Hun har valgt den gode del, får vi at vide.

Vi gives valgmuligheder
Maria fik det privilegium givet, at hun kunne
vælge. Og hun benyttede sig af den gave og
valgte at lytte til Jesu ord.
Det skal ikke tages fra hende, siger Jesus. For
Jesu budskab er et budskab, der vil modtages
med åbent sind. Det tvinger sig ikke ind på livet
af os. Men det taler til hjertet. Og det er vores
valg, om vi vil åbne hjertet for det og lukke det
ind.

AFSKEDSGUDSTJENESTE FOR LARS JENSEN
i Ajstrup Kirke søndag d. 9. august kl. 10.00

Efterfølgende serveres der en let frokost i Sognets Hus, hvor der
vil være mulighed for at sige farvel til Lars Jensen, der har været
konstitueret som sognepræst hos os siden januar 2018.
Deltagelse i frokosten er gratis, men tilmelding er nødvendig
senest tirsdag d. 4. august
til Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17 eller til Lone Mandrup, tlf. 98 26 26 26.
Bemærk begrænset deltagertal, hvorfor hurtig tilmelding tilrådes.
Menighedsrådet.

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 en af os.
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Tak for 959 dage ved Ajstrup kirke!
v/ sognepræst Lars Jensen
959 er et pænt stort tal – og 959 dage lyder umiddelbart af lang tid, når man ser frem – men så
mange dage er der faktisk gået den 16. august,
hvor jeg har min sidste dag som sognepræst her
i Ajstrup sogn! Jeg begyndte for mere end 2 ½
år siden, den 1. januar 2018, hvor jeg blev konstitueret som sognepræst under sognepræst Karin
Braüner Mikkelsens studieorlov.
Det er altid spændende at begynde på noget nyt,
og det var også med både spænding og forventning, at jeg tiltrådte stillingen. Lige fra den første
dag mærkede jeg, at Ajstrup kirke og Ajstrup
sogn er et godt sted at være. Jeg blev modtaget
med venlighed og åbenhed, og jeg har mødt åbne
døre overalt, hvor jeg er kommet. Der har været
et virkelig godt og behageligt samarbejde mellem præster, menighedsråd og kirkepersonale
ved Ajstrup kirke; et samarbejde, hvor jeg dag
ud og dag ind er blevet mødt med smil og imødekommenhed fra alle sider! Tak skal I have alle
sammen! Det har været en fornøjelse at arbejde
sammen med jer!
En særlig tak vil jeg gerne benytte lejligheden til
at sige til provst Ole Rysgaard Madsen og menighedsrådsformand Arne Nyborg Thomsen!
Undervejs i de mange hverdage har jeg kunnet
glæde mig over at træffe mange i sognet ved samtaler og forskellige anledninger. Der har været
øjeblikke med glæde som ved dåb og bryllupper.

Navnlig navne /

Andre gange har det været sorgen, der har samlet
os ved bisættelser og begravelser. En stor fornøjelse har det været at undervise konfirmanderne
og at samtale med dem om mange store og små
emner i forbindelse med kristendommen! Der har
også været talrige gode oplevelser med konfirmanderne ved forskellige konfirmandarrangementer,
bl.a. sammen med Sulsted-konfirmanderne, ligesom jeg også har nydt samarbejdet med spejderne
omkring gudstjenester og spejderlejre.
Søndag d. 9. august kl. 10 har jeg afskedsgudstjeneste i Ajstrup kirke, hvor alle er hjerteligt velkomne, og bagefter er der hyggeligt samvær i Sognets
Hus. Og søndagen efter, søndag d. 16. august, ser
jeg frem til at afslutte min ansættelse på den festligste manér ved at konfirmere årets konfirmander
ved tre konfirmationer i Ajstrup kirke, kl. 9 og
10 og 11. Det skal nok blive den bedst tænkelige
afslutning på de godt og vel 2 ½ år!
Jeg vil gerne sige en stor tak for tiden, hvor jeg har
fået lov at være præst i Ajstrup sogn og menighed!
Hjertelig tak for fællesskabet omkring gudstjenesterne i den smukke Ajstrup kirke og for gode
samtaler og varme ord! Det har været en tid, som
har givet gode minder, som jeg vil bære med mig
med glæde i sindet!
Jeg vil ønske jer alle Guds velsignelse!
Lars Jensen

Dåb og vielse i Ajstrup Kirke

21.06.20:
Nohr Fjordvald, Sindholtvej
38, Ajstrup.
04.07.20:
Nickie Lund Nymann og
Søren Strandskov Sørensen,
Limfjordsvej 55, Nørresundby.
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KONFIRMATION
søndag den 16. august 2020 kl. 9.00, 10.00 og 11.00 i Ajstrup Kirke
Cecilie Guldhammer Braad Callesen
Peter Elholm Andersen
Simone Hedegaard Iversen
Aia Caroline Abel
Axel Rod Grétar Jóhannesson
Gustav Bloch Andersen
Mads Kæseler Haastrup
Frederikke Feldtmose Andersen
Marcus Vedel Möller
Annika Christensen
Mathias Steensbæk Hjortlund Christensen
Henriette Feldskov Larsen
Jon Hedegaard Nielsen
Rebecca Schnell Steen
Emilie Alfrida Maagaard Blok
Magnus Esmarch Panny Pedersen
Nicolai Gade Christiansen
Casper Skjødsholm Henriksen

Ultvedvej 5, 9382 Tylstrup
Stenisengevej 35, 9382 Tylstrup
Langesvej 2, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 88, 9382 Tylstrup
Bredholtvej 44, Ajstrup, 9381 Sulsted
Tylstrup Nørrehede 9, 9382 Tylstrup
Bilgårdsvej 28, 9382 Tylstrup
Gammel Skolevej 13, 9382 Tylstrup
Sulsted Landevej 146, Ajstrup, 9381 Sulsted
Brandborgvej 5, 9382 Tylstrup
Vildmosevej 350, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 32, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 34, 9382 Tylstrp
Ultvedparken 92, 9382 Tylstrup
Forsøgsvej 30A, 9382 Tylstrup
Luneborgvej 68 B, 9382 Tyltrup
Tylstrupparken 9, 9382 Tylstrup
Luneborgvej 47, 9382 Tylstrup

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Du bestemmer hvad din kirke kan

VALGFORSAMLING

Tirsdag den 15. september i Sognets Hus kl. 19.30
Valgforsamlingen afvikles efter en fast dagsorden.
På valgforsamlingen opstilles kandidater og der gennemføres en
hemmelig, skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen afgør,
hvem der er valgt til menighedsrådet.
Valgbestyrelsen
Ajstrup Sogn
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Arrangementsoversigt 2020 - 2021
De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. Arrangementerne afvikles i henhold til de til
enhver tid gældende forsamlingsbestemmelser mht. deltagertal mv. Ret til ændringer forbeholdes.
Søndag d. 11. oktober kl. 14 – 16:
Søndagscafé i Sognets Hus.

AUGUST
Søndag d. 9. august kl. 10.00:
Afskedsgudstjeneste i Ajstrup Kirke for Lars Jensen,
med efterfølgende arrangement. Tilmelding nødvendig.

Onsdag d. 14. oktober kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Journalist Kai Hartmeyer:
Vandring mod Nidaros og på den danske klosterrute.

Søndag d. 16. august kl. 9.00, 10.00 og 11.00:
Konfirmationer i Ajstrup Kirke.

Søndag d. 25. oktober kl. 10.00:
Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medvirker.
Kirkefrokost.

Onsdag d. 19. august kl. 19.00:
Aftenudflugt til den nyrenoverede Brønderslev Kirke.
Tilmelding nødvendig.

Tirsdag d. 27. oktober kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Benny Kristensen
fortæller om Agape Child Cares velgørenhedsarbejde
blandt børn i Uganda. Gratis kaffebord.

Tirsdag d. 25. august kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

NOVEMBER

SEPTEMBER

Søndag d. 1. november kl. 14.00:
Mindegudstjeneste for årets døde.

Søndag d. 6. september kl. 14.00:
Velkomstgudstjeneste for årets konfirmander.

Fredag d. 6. november kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

Onsdag 9. september kl. 19.30:
Viseaften i Sognets Hus med De galvaniserede
Leoparder.

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

Søndag d. 13. september kl. 14 – 16:
Søndagscafé i Sognets Hus.

Tirsdag d. 10. november kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Tidl. højskoleforstander og
valgmenighedspræst Aage Augustinus: Omkring Benny
Andersen – en lystvandring i Benny Andersens forfatterskab.

Tirsdag d. 15. september kl. 19.30:
Valgforsamling i Sognets Hus vedrørende valg til
menighedsrådet.
Torsdag d. 17. september kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Onsdag d. 11. november kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Søndag d. 27. september kl. 10.00:
Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.

Søndag d. 15. november kl. 15.00:
Koncert i Ajstrup Kirke med Nordstrand.
Tirsdag d. 17. november kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Tirsdag d. 29. september kl. 14.00 PRÆCIS
Sogneeftermiddag. Bustur til Skulpturparken i Blokhus.
Tilmelding nødvendig.

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

Onsdag d. 30. september kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Tirsdag d. 24. november kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Tidl.
Højskoleforstander Niels Ole Frederiksen: Født i
Horsens Tugthus. Gratis kaffebord.

OKTOBER
Fredag d. 2. oktober kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.

Onsdag d. 25. november kl. 19.00:
Konstituerende menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Onsdag d. 7. oktober kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Søndag d. 29. november kl. 10.00:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.
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MARTS 2021

DECEMBER
Fredag d. 4. december kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

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

Søndag d. 13. december kl. 14.00:
Julekoncert i Ajstrup Kirke med børnekoret og sognekoret. Efter koncerten gløgg og æbleskiver i Sognets
Hus. Gratis adgang.

Onsdag d. 10. marts kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Professor Søren Dosenrode:
Kaj Munk og hans virke under anden verdenskrig.
Tirsdag d. 16. marts kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Tirsdag d. 15. december kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.
Gratis kaffebord.

Søndag d. 21. marts kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendig.

Torsdag d. 17. december kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Onsdag d. 24. marts kl. 19.30
Forårskoncert i Ajstrup Kirke. Hjallerup Sangkor.

Søndag d. 20. december kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.

Søndag d. 28. marts kl. 10.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Afslutning for
juniorkonfirmanderne.

Fredag d. 25. december kl. 10.00:
Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Tirsdag d. 30. marts kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Johnny Sort: Det er i
faldet, du finder dine vinger. Gratis kaffebord.

JANUAR 2021
Onsdag d. 6. januar kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Forfatter og salmedigter
Iben Krogsdal: Fra dybet – tilbage til taknemligheden.

APRIL 2021
Torsdag d. 1. april kl. 19.30:
Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke – med
musikalske indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i
Sognets Hus.

Fredag d. 8. januar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Onsdag d. 13. januar kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Søndag d. 4. april kl. 10.00:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Tirsdag d. 26. januar kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Forfatter Mariane
Hesselholt: Hans Fugl, en udvandrersaga.
Gratis kaffebord.

Mandag 5. april kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
Tirsdag d. 13. april kl. 19.30
Koncert i Ajstrup Kirke: Lund og Lindholm duo.

Søndag d. 31. januar kl. 14.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende børneforestillingen i Sognets Hus.

MAJ 2021

FEBRUAR 2021

Søndag d. 2. maj:
Konfirmation i Ajstrup Kirke.

Onsdag 3. februar kl. 19.30:
Viseaften i Sognets Hus med Visevenner fra Randers.

Søndag d. 23. maj kl. 10.00:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

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

JUNI 2021

Tirsdag d. 23. februar kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Tidligere provst JensAnders Djernes: Holst og huset. Om forfatteren Knud
Holst. Gratis kaffebord

Søndag d. 20. juni kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost.
Tilmelding nødvendig.
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Beretning
v/ Arne Nyborg Thomsen, formand for menighedsrådet
Beretning ved orienteringsmødet, 9. juni 2020
- vedr. menighedsrådsvalget 2020.
Beretningen vil indeholde lidt om de ting, som
menighedsrådet har beskæftiget sig med i den
forgange 4 års, menighedsrådsperiode, som slutter
den 28. november 2020.
Jeg vil fortælle lidt om de opgaver der vedrører
personalet, og om de materielle ting, samt om de
aktiviteter og arrangementer, som personalet og
menighedsrådet arrangerer.

31. marts 2020.
I stillingen som værtinde i Sognets Hus har menighedsrådet derfor ansat Britta Thomsen, fra 1.
august 2020. Grethe har været afløser for Vivi, i en
periode og er det stadig, og vil også bistå Britta i
den første tid.
Det er ikke alle i personalegruppen der stopper
eller flytter, så hurtigt som dem jeg lige har nævnt.
Vi har inden for 9 måneder i 2019-2020, kunnet fejre
ikke mindre end 3 der haft 25 års jubilæum.
1. juni 2019 kunne sognepræst Ole Rysgaard
Madsen fejre 25 års jubilæum, som sognepræst i
Ajstrup sogn, og den 13. september 2019 kunne
Jeanette Nielsen fejre sit 25. års jubilæum, som
gravermedhjælper ved Ajstrup kirke, og 1. februar
2020, var det graver Steen Nielsen, som blev fejret
for sit 25. års jubilæum om graver ved Ajstrup kirke.

Personale
Selv om præsterne ikke på samme måde er ansatte
af menighedsrådet, som det øvrige personale ved
kirken, så har menighedsrådet indflydelse på hvem
de vil pege på, som den kommende præst.
Den opgave var MR sat på i 2017, da Pastor Karin
Braüner Mikkelsen fik bevilliget studieorlov i 3 år,
og valget blev pastor Kirsten Haaber, der kun var
her i nogle få måneder, da hun fik et embede tættere
ved sin bopæl i Klitmøller. Stillingen blev opslået på
ny, og pastor Lars Jensen blev valgt og ansat fra 1.
januar 2018. Lars Jensen er ansat til 16. august 2020,
hvorefter pastor Karin Braüner Mikkelsen, kommer
tilbage som halvtidspræst i Ajstrup sogn.
Gravermedhjælper Gunnar Jensen, som kun var deltidsansat i ca. 9 måneder om året, valgte at stoppe i
slutningen af november måned 2017 for at gå på pension, og efterfølgende blev Maiken Schultz ansat i 8
måneder om året, fra april til udgangen af november.
Maiken havde i 2019 barselsorlov, og som afløser
var Jørn Vestergaard ansat i de 8 måneder 2019.
Maiken startede op igen i april 2020, men var her
kun i ca.1½ måned, og stoppede på grund af andet
arbejde.
Der lykkedes heldigvis hurtigt at finde en ny gravermedhjælper og Anja Møller Jensen, er ansat for
resten af perioden i 2020. Da Anja blev ansat uden
der har været stillingsopslag, så skal stillingen opslås
i 2021, inden perioden på kirkegården starter, og
Anja skal, hvis hun er interesseret, ansættes på ny.
I november 2017, valgte Grethe Styrishave at opsige
sin stilling som værtinde i Sognets Hus, men lovede
at fortsætte i en kortere periode indtil vi havde
mulighed for at finde en afløser.
Fra 1. marts 2018 blev Vivi Larsen ansat. Desværre
måtte Vivi på grund af svigtende helbred sige op fra

Graverboligen
I oktober 2017 ansøgte graver Steen Nielsen om lov
til at fraflytte graverboligen pr. 30 april 2018.
Det blev bevilliget, og muligheden for at bruge boligen til andet formål blev drøftet, og menighedsrådet
valgte at benytte boligen til forskellige formål.
Et af værelserne blev indrettet til et kontor til pastor
Lars Jensen. Et andet rum er indrettet til dåbsværelse, hvor dåbsforældrene kan komme ind og skifte
barnet og evt. iklæde dåbstøj m.m.
Stuen er blevet indrettet til bl.a. kirkekaffe og
udvalgsmøder, samt opholdsrum for evt. aktører til
arrangementer i kirken.
Vedligeholdelse af bygninger med mere
Der pågår jo til stadighed opgaver med at vedligeholde både kirken og de øvrige bygninger, som
menighedsrådet har ansvaret for.
Når det drejer sig om kirken, så er det jo vigtigt at tingene bliver udført efter de retningslinjer der er for en
sådan fredet bygning, og det skal udføres i bestemte
materialer, og der skal indimellem indhentes tilladelser og godkendelser, højere oppe i systemerne.
Et af de tiltag der har været i denne periode, er
udskiftning af tårndøren mod vest. Døren er lavet
i egeplanker og hængslet med smedejernsbeslag,
som er fastgjort med specielle søm, der er smedet
enkeltvis, og ikke maskinlavede. En speciel udfordring for håndværkerne at lave en sådan dør.
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måneden fra kl. 14-16. Der kan man komme og
være sammen med andre, for at tale sammen,
drikke en kop kaffe, spille forskellige spil og have
fællesskab med andre.

Sidste år fik vi renoveret vejrhanen på toppen af
kirketårnet, og det var en speciel opgave, som
krævede et par store kraner, der kunne række fra
parkeringspladsen øst for kirken og op til toppen af
kirketårnet. Det var en speciel opgave for de folk,
som var involveret i det arbejde.
Der pågår til stadighed opgaver for at holde de forskellige bygninger m.m. i en god stand, og der er en
bestemt plan f.eks. for hvornår de forskellige ting
skal males, så det sker efter den bestemt rækkefølge.

Grøn Kirke
Sognet er med i GRØN KIRKE, som står for:
GLÆDE OG RESPEKT FOR GUDS
SKABERVÆRK-GLOBAL RETFÆRDIGHEDKLIMA.MILJØ OG NATURHENSYN.
Opgaven er derfor at være bevidst med bl.a. forbrug af energi, materialer osv.
Det er en løbende proces, der hele tiden skal følges
op på.
Et udvalg deltager et par gange om året i en ERFA
gruppe her i provstiet, hvor vi deler erfaringer om
de tiltag, der gøres i de enkelte sogne.

Kirkegården
På kirkegården har vi måttet fjerne asketræerne,
som stod mellem diget mod vest, og bøgehækken,
da træerne var blevet angrebet af sygdom.
Bøgehækken var blevet for høj, og derfor var den
vanskelig at få klippet i toppen. Der er blevet taget
ca. 80 cm. af toppen, så nu kan vi se hen over den, fra
gravlunden og ind på den øvrige del af kirkegården.
Som noget nyt er der på den stribe jord mellem
diget og bøgehækken (der hvor asketræerne stod),
blevet sået græs og bede, bl.a. er der sået forskellige flerårige blomster, som vi håber vil blive til
glæde at se på for de besøgende på kirkegården.

Planer for kommende år
Der er ikke mange opgaver, som ligger og venter til
det kommende menighedsråd, men et par vedligeholdelsesarbejder ligger der dog til 2021, af de lidt
større.
Der skal skiftes tagplader på redskabsbygningen,
og skiftes tagpap på mandskabsbygningen.

Kirkens Liv og Vækst
Denne overskrift dækker over mange ting, bl.a. de
forskellige ting, som menighedsrådet og eksempelvis organisten arrangerer, for både børn og voksne.
Her kan nævnes:
• Babysalmesang, for børn fra 2-10 måneder
• Børnebongo, for 1-3årige
• Børnekoret, som organisten samler på skolen, for
0.-6. klasse
• Musikleg
• Sognekoret, som deltager ved forskellige arrangementer.
• Den månedlige morgensang.
Derudover har organisten også ansvaret for at
arrangere koncerter og viseaftner, det sker sammen
med et par fra menighedsrådet.
Under denne overskrift kommer endvidere de
arrangementer, som menighedsrådet arrangeret.
Det er sogneeftermiddage, sogneudflugter og
sogneaftner. Det er arrangementer med meget forskellige emner, og som regel med god tilslutning.
Ansvaret for disse arrangementer har et udvalg
bestående af præsten, samt et par fra menighedsrådet.
Som noget nyt blev der sidste år startet et initiativ
med søndagscafé i Sognets Hus den 2. søndag i

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

Onsdag den 30/9 kl. 17
Kort, børnevenlig gudstjeneste
i Ajstrup Kirke kl. 17.
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!
Maden koster
10,- kr. for voksne
og 5,- kr. for børn.
Menighedsrådet.
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HØSTGUDSTJENESTE I AJSTRUP KIRKE Søndag den 27. 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!).
Traktementet i Sognets Hus koster 25,- kr. for voksne og 10,- kr. for børn.
Tilmelding til spisningen senest tirsdag d. 22. september til Lone Mandrup, tlf. 98 26 26 26,
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 – PÅ GRUND AF BEGRÆNSET DELTAGERTAL TILRÅDES HURTIG TILMELDING
Menighedsrådet.

AFTENUDFLUGT ONSDAG D. 19. AUGUST TIL BRØNDERSLEV NY KIRKE
Brønderslev Ny Kirke har netop gennemgået en
gennemgribende restaurering og ombygning.
Vi skal se kirken og høre historien.
Efterfølgende vil der være kaffebord for deltagerne i
Sognegården i Brønderslev.
Afgang fra Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup kl. 19.00
PRÆCIS.
Tilmelding er nødvendig senest torsdag d. 13/8 til Lone Mandrup, tlf. 98 26 26 26, eller
Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17.
Pris: kr. 50,- inkl. kaffe. Beløbet betales undervejs.
Menighedsrådet.

BUSTUR TIL SKULPTURPARKEN I BLOKHUS
Tirsdag d. 29. september

Afgang fra Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup
kl. 14.00 præcis.
Traditionen tro bliver vores første sogneeftermiddag en
bustur. Turen går i år til Blokhus, hvor vi skal se Skulpturparken med dens mange flotte sandskulpturer, fiberskulpturer og træskulpturer.
Menighedsrådet medbringer kaffe.
Hjemkomst ca. kl. 17. Turen koster 50,- kr., som betales undervejs.
Tilmelding er nødvendig senest torsdag d. 24/9 til Lone Mandrup, tlf. 98 26 26 26, eller
Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17.
Menighedsrådet.
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Lidt af
hvert...
KIRKEBIL

INDSAMLING I AJSTRUP KIRKE

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.

I august og september er der følgende
indsamlinger i Ajstrup Kirke:

30. august – 6. september
Folkekirkens Mission

13. – 20. september
Danmission

27. september

Folkekirkens Nødhjælp og
Kirkens Korshær i Aalborg
Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.

Regnskab 2019 og budget 2021 - v/menighedsrådets kasserer Lone Mandrup
Regnskab

2019

Budget

Kirkebygning og sognegård

446.065

Kirkebygning og sognegård

463.150

Kirkelige aktiviteter

908.536

Kirkelige aktiviteter

990.150

Udgifter

Kirkegård
Præste og graverbolig
Administration

Udgifter

1.237.409
16.788
302.932

Anlægsudgifter

Ligningen drift

Præste og graverbolig
Administration

1.124.200
20.800
384.500
0

Indtægter
695.146
2.434.569

Ligningen anlæg
Kassebeholdning

Kirkegård

0

Indtægter
Indtægter kirkegård

2021

0

Indtægter kirkegård
Ligningen drift
Ligningen anlæg

553.000
2.434.569
0

1.458.472

Generelt så er der ikke brugt så meget af
vedligeholdelses kontoen i år.

Budget er udarbejdet så realistisk som muligt udfra regnskab
2019 og budget 2020.

Året slutter med en forøgelse af kassebeholdning
på kr. 357.033 i forhold til sidste år.

11

Gudstjenester
2. august kl. 10
8. s. e. trin. – Matt. 7,22-29
Lars Jensen
9. august kl. 10
9. s. e. trin. – Luk. 18,1-8
Lars Jensen
AFSKEDSGUDSTJENESTE / KIRKEFROKOST
16. august kl. 9 – 10 – 11
10. s. e. trin. – Matt. 11,16-24
Lars Jensen
KONFIRMATION
23. august kl. 10
11. s. e. trin. – Luk. 7,36-50
Karin Braüner Mikkelsen
30. august kl. 10
12. s. e. trin. – Matt. 12,31-42
Ole Rysgaard Madsen
KAFFE
6. september kl. 10
13. s. e. trin. – Matt. 20,20-28
Karin Braüner Mikkelsen
KONFIRMANDVELKOMST
13. september kl. 10
14. s. e. trin. – Joh. 5,1-15
Ole Rysgaard Madsen
20. september kl. 10
15. s. e. trin. – Luk. 10,38-42
Ole Rysgaard Madsen
27. september kl. 10
16. s. e. trin. – Joh.11,19-45
Karin Braüner Mikkelsen
HØSTGUDSTJENESTE / KIRKEFROKOST

Telefontavle
Sognepræst:
Sognepræst kbf.
Ole Rysgaard Madsen.........................98 26 14 38
E-mail.................................................orma@km.dk
Sognepræst
Karin Braüner Mikkelsen...................21 64 71 81
E-mail.................................................kbmi@km.dk
Kirkegårdskontoret:
Graver Steen Nielsen
Telefontræffetid 11-12..........................98 26 10 70
Kirkesangere:
Arne Thomsen.....................................98 26 14 21
Lone Mandrup......................................98 26 26 26
Organist: Mette K. Christensen ......20 95 66 72
Kirkeværge: Søren Sørensen............98 26 03 67
Formand: Arne Thomsen..................98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus
Lone Mandrup......................................98 26 26 26
Sognets Hus
Klitgårdsvej 34......................................98 26 25 40
Kirkens hjemmeside:
www.ajstrupkirke.dk
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