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Kokken kom ned

Snart går vi ud af tiden,
og hvert et navn blir glemt,
men, Gud, i din erindring
er vi for evigt gemt.
Det liv, der blir til intet,
er i din skaberhånd,
og trygt vi overgiver
til dig, og Gud, vor ånd.
Svein Ellingsen 1958 og 1971
Den Danske Salmebog nr. 575 vers 3

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ Sognepræst Lars Jensen		

Om blæsevejr og solskin,
gåture og taknemmelighed
Efterårsmånederne ligger nu for alvor foran os:
september kan stadig have nogen præg af sensommer, ja, måske ligefrem ind i mellem med
sommertemperaturer!

og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver”
Her forbindes vores erfaring af efteråret med
taknemmeligheden for alle de gaver, som Gud har
givet i sommerhalvåret. Og så sættes takken sammen med en bøn om Guds nærvær og velsignelse
midt i det efterår, som vi nu oplever:
”Her mellem modenhed og død
Velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer.”

Men oktober og november derimod – her sætter
efteråret for alvor ind! Vi kender det normale danske vejrlig: at der nu med al sandsynlighed kommer mange dage med regn, rusk og blæst – dage
med et stadigt tiltagende mørke, hvor de lyse
timer bliver færre og færre. Uvilkårligt skutter vi
os og søger læ for kulden og blæsten – og tænder
måske ekstra lys derhjemme.

Og salmen peger også på, hvorfor vi kan vende os
til Gud og bede denne bøn: nemlig den gave fra
Gud, der gælder i hver eneste årstid – og livstid:
Jesus Kristus! Salmen synger:
”Din Søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.”

Forhåbentlig betyder det dog ikke kun masser
af blæsende regnvejrsdage – men også mange
dejlige dage med høj blå himmel, solskin mellem
skyerne og mængder af vidunderlig frisk efterårsluft – lige til at fylde lungerne med! Dage, som det
gælder om at gribe i flugten og glæde sig over!
Det samme gælder for øvrigt også alle de mere
kedelige dage: de er – også – en ny mulighed, ja,
en gave, hvor Gud giver os at leve! En gave, som
vi får lov til at tage imod og sige tak for.

Derfor kan vi vide, at Gud er hos os: fordi Guds
Søn var her som den, der elskede så meget, at
han gav sit liv for at frelse os og som besejrede
døden ved sin opstandelse Påskemorgen!
Der er En, der går med
Erfaringen af skiftende vejrlig kan vi gøre os
undervejs i livet på mange forskellige måder.
Det er ikke altid solskin og høj blå himmel.
Blæsevejret – også i en mere overført forstand kan komme med en voldsom kraft over vores liv.

Efteråret i salmebogen
Vores salmebog har flere salmer, der sætter
efteråret sammen med de erfaringer, som vi
kan gøre os i vores liv og i vores tro. En nyere
efterårssalme i salmebogen er salme nr. 731: ”Nu
står der skum fra bølgetop”, som er skrevet af salmedigteren Lars Busk Sørensen. Her beskrives
efterårsstemningen med blæst og bølger og med
æblerne, der falder fra træerne i haverne. Der
står i salmen:
”Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,

I en af Ny Testamentes beretninger møder vi et
eksempel på det. Beretningen fortæller om to
venner af Jesus, der gik fra Jerusalem i retning
mod landsbyen Emmaus. De havde oplevet langt
mere end et truende efterårsmørke over deres liv.
Faktisk var hele deres tilværelse styrtet i grus.
Men da kom Jesus til dem og fulgtes med dem.
Og da de var næsten fremme ved den landsby, de
var på vej til, hører vi, at de bad Jesus:
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»Bliv hos os! Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hæld.« Så gik han med ind for at blive
hos dem. Og mens han sad til bords sammen med
dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav
dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte
ham”.

også vi lov at komme med vores vanskeligheder
til Gud. Også de helt almindelige ting, som vi
kæmper med i vores liv. Også midt i hverdagens
”efterårsmørke”. Bibelen forkynder, at Gud ser
dig – og hører dig, når du råber til ham! At han
ser og forstår den nød og de problemer, som vi
kæmper med netop nu!

Vi kan også i dag komme til at gøre den samme
erfaring af, at vi ikke behøver gå alene i livet,
hverken med vores glæde eller med alt det, der
er svært og tungt. For det budskab, som Bibelen
kommer med og som vi får lov at høre ved gudstjenesten, vil minde os om det samme: At vor
Herre Jesus Kristus lever, og at han også vil være
vores Herre og Frelser. At han vil gå med os i
livet. Og at vi får lov at bede ham blive hos os,
mens vi går videre i livet, det være sig i solskin
eller blæst!

Det mærkelige er bare, at selvom vi rent faktisk
får, hvad vi beder om, glemmer vi let at sige tak.
Jeg hørte om en mand, som bad sådan her:
”Herre, velsign vores hukommelse”.
Det er en rigtig god bøn. Det at kunne huske
Guds gerninger i historien, i andres liv og i mit
eget liv – det er en vigtig ting, for det hjælper os
til at gå den rigtige vej i vores liv. Vi har alle fået
en masse af Gud. Men ser vi det og husker vi det?

Et sted at sige tak
I tegneserien: ”Steen og Stoffer” er der et sted,
hvor man ser drengen Steen, der skal op til en
prøve, og man hører ham bede: ”Kære Gud, lad
mig bestå denne prøve”. Stoffer spørger ham så:
”Er du blevet religiøs, Steen”? Og Steen svarer:
”Det finder vi ud af lige om lidt”.

Tit og ofte så vi bare ikke, at Gud var der i vores
liv. Vi troede måske, at det bare var tilfældet eller
heldet eller en blind skæbne, der gjorde det. Men
det var det ikke: Det var den levende Guds hånd,
der gang på gang greb os, hjalp os og bar os igennem!
Er vi glemsomme, er det godt at få hjælp til
at huske! På søndag kan vi i kirken få hjælp
til at få frisket hukommelsen op, når vi lytter
til evangeliets ord og får lejlighed til at folde
vores hænder og sige Gud tak! Du er velkommen til gudstjeneste i Ajstrup kirke – der er
gudstjeneste også på søndag! Glædeligt efterår!
Lars Jensen

Vi smiler uvilkårligt ad Steen, men forstår, hvad
han mener: Hvis bare han får hjælp til at bestå
prøven, vil han gerne tro på Gud! Steen er nok
slet ikke den eneste, der har tænkt sådan!
Hvordan det gik med Steens prøve, melder
historien ikke noget om. Men ligesom Steen har

BESØG OG HJEMMEALTERGANG
Præsten kommer gerne rundt på besøg til en snak om stort og småt.
Ring blot hvis du ønsker besøg.
Præsten holder også gerne hjemmealtergang for bevægelseshæmmede
og andre, der har svært ved at deltage i søndagens gudstjeneste.
Det er ikke til ulejlighed, så kontakt roligt til en af os.
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Navnlig navne /

24.08.19:
Bastian Vinther Christoffersen,
Sølgårdvej 60, Ajstrup.

Dåb i Ajstrup Kirke

25.08.19:
Esther Vestergaard Jensen, Sølgårdvej 70, Ajstrup.

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

Andagt i Ajstrup Kirke
onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 17.30
med efterfølgende fælles spisning og menighedsmøde i Sognets Hus,
Klitgårdsvej 34, Tylstrup.
23. oktober 2019 vil der blive afholdt det årlige offentlige menighedsmøde.
Vi starter med andagt i kirken og fælles spisning i Sognets Hus inden mødet.
Menighedsrådet håber, mange har lyst at være med denne aften!
Selve menighedsmødet har følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Beretning om menighedsrådets arbejde, i det forløbne år.
4. Orientering om menighedsrådets planer i det kommende år.
5. Regnskabet 2018
6. Budget 2020
7. Kirkens liv og vækst
8. Eventuelt
Tilmelding til spisningen skal ske til Sonja Andersen, tlf. 98 26 14 88,
eller til Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17, senest torsdag d. 17. 10.
Ajstrup Menighedsråd

Vejrhanens dag

Ajstrup Kirkes tårn prydes af en usædvanlig karakteristisk vejrhane udført i smedejern. Gennem år og dag
har ”kokken” været vartegn for kirken og samtidig vist
besøgende i kirke og på kirkegård vindretningen.
Her i august var tiden så kommet, hvor ”kokken” skulle
ned for at blive serviceret og få udskiftet dele i bl.a.
beslaget, som var rustet væk. To meget store mobilkraner hjalp med opgaven – en til at løfte vejrhanen og en
til at løfte håndværkerne! Det var næsten en begivenhed
der havde fortjent at komme med i en af Søren Ryges
TV-udsendelser. Nu må vi nøjes med de billeder, kirkens
nabo Anders Skjøth tog på den store dag.
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Set & sket

v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Sogneudflugt til Vestjylland
Årets sogneudflugt 10. juli gik vestpå, hvor hovedmålet for turen var Museet for Religiøs Kunst i
Lemvig. Vi var begunstiget af perfekt sommervejr
denne dag, så derfor var busturen i sig selv en
stor oplevelse, hvor turen gennem Hanherred,
Thy og Thyholm hele tiden var præget af
Limfjordslandskabet og selve fjordens blå vand,
snart til den ene, snart til den anden side. En del
af turen kørte vi højt i terrænet og havde derfor
en fantastisk udsigt.

var med til at åbne vores øjne for de gennemgående temaer i Peter Brandes’ kunst, ikke mindst
temaer han har hentet i det gammeltestamentlige
univers. Vi fik også alle udleveret en skriftlig
guide til udstillingen, som vi så kunne tage med
hjem og fordybe os yderligere i – eller bruge til
at repetere oplevelsen! Den tykke illustrerede
kunstbog, der var udgivet om udstillingen var der
knap så stor rift om – men præsten købte da et
eksemplar.

Vestervig
Undervejs gjorde vi efter et par timers kørsel
ophold i landsbyen i Sydthy med det gamle
tinghus – Vestervig. Thinghuskroen var rammen om middagsmaden, som vi nød i de dejlige
omgivelser. På vejen dertil kørte vi lige forbi den
imponerende landsbykirke Vestervig er så kendt
for, og kunne fra bussen se folk, der gik til Liden
Kirstens grav – der var dog ikke tid til stop her i
denne omgang.
Middagsmaden nydes
i de dejlige lokaler
på Thinghuskroen i
Vestervig.

Rundvisning i Brandes-udstillingen.

Humlum Kirke
Fra Lemvig kørte vi til Humlum Kirke, hvor vi
fik en tiltrængt kaffepause. Kaffen er vigtig på
vores ture, men vi skulle dog især til Humlum
fordi den gamle landsbykirke dér har fået indsat
nye malerier i den gamle altertavle, malet af den
kendte kirkekunstner Arne Haugen Sørensen.

Brandes-udstilling
Fra Vestervig var der ca. 1 times kørsel til Museet
for Religiøs Kunst i Lemvig – hovedmålet for
udflugten. Museet har denne sommer haft en
temaudstilling om den kendte danske kirkekunstner Peter Brandes, i anledning af hans 75 år fødselsdag. Udstillingen med titlen ”Skaberkraft” var
dels med værker af Peter Brandes selv, og den
gav således et godt indblik i hans kunst og den
måde, han arbejder på. Dels var der også mange
værker fra den imponerende private antik- og
kunstsamling, Peter Brandes og hans ægtefælle
Maja Lise Engelhardt har skabt gennem årene.
På udstillingen blev vi delt i to grupper, der så
blev vist rundt i udstillingen af hver sin guide. Det

Altertavlen af Arne
Haugen Sørensen
i Humlum Kirke –
efter at kunstneren
var helt færdig med
den.
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De fleste var vist enige om, at det har givet kirkerummet mere liv, men det mest interessante var
næsten at høre den lokale sognepræsts beretning
om processen – tænk at kunstneren dagen inden
indvielsen malede motiverne på altertavlen over
og malede dem på ny, så dens udtryk blev ændret
i sidste øjeblik.

I kirken. Selv kirkebænkene er præget af den rå beton, kirken
er opført i.

rummene og brugen af det firkantede kirkerum,
hvor orientering er en anden end den traditionelle
øst-vest.
Efter en tur rundt om bygningen, der gav et godt
indtryk af kirkens placering i landskabet, fik vi en
grundig indføring i kirkerummet og dets indretning. Blandt andet alterbordet med de 12 indmurede muselmalede tallerkner og døbefonten med
det altid rindende vand, der ledes ud af kirken
igen gennem et lille hul i murværket.
Herefter blev vi ledt rundt i hele kirkekomplekset
og fik dermed et godt indtryk af de muligheder,
lokalerne giver for aktiviteterne i dette store
bysogn.
Efter rundvisningen kørte vi tilbage til Sognets
Hus i Tylstrup, hvor vi nød den ventende kaffe og
lagkage.

Vores guide Søren Winther tager imod ved klokketårnet.

Aftenudflugt i august
Vores kirketur i august gik denne gang til Gug
Kirke i det sydøstlige Aalborg. Vi blev vist
rundt og fik fortalt om kirken af det mangeårige
menighedsrådsmedlem Søren Winther, der øste
af sin store viden og fortalte levende og med
stor kærlighed om denne moderne sognekirke,
der er opført i beton. Kirken har haft Exner som
arkitekt (altså ligesom Nørre Uttrup Kirke i vores
eget provsti), og man kan godt se noget af den
samme inspiration, f.eks. i brugen af lysindfald i

LITTERATURSTUDIEKREDSEN
Litteraturstudiekredsen er efterhånden blevet en fast bestanddel af vinterhalvårets
tilbud i Sognets Hus.
Den samler hvert år 10 – 15 personer, som diskuterer bøgerne, der bliver læst.
Første gang kommer deltagerne med ønsker om, hvilke bøger der skal læses.
Det er dog en betingelse, at de kan fås i bogbussen i et antal, så alle kan få en bog.
Vi mødes så en gang om måneden og snakken går med hvad hver enkelt har fået ud af
”månedens bog”.
Mange af deltagerne har været med i mange år, men hver år plejer der at komme et par
nye til. Måske er det dig?
Det foregår månedligt fredag eftermiddag kl. 14.30.
Første gang fredag d. 4/10 – kontakt gerne sognepræsten for nærmere oplysninger.
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Søndags Cafe
Menighedsrådet vil gerne prøve et nyt tiltag.
Vi har kaldt det ”søndags café”.
Ideen er, at vi en gang i måneden vil åbne Sognets
Hus fra kl. 14.00 til kl. 16.00 for sognets beboere.
Man kan så mødes til hygge og samvær.
Menighedsrådet er vært med kaffe og te.
Det er op til jer der møder op, hvad eftermiddagen skal
indeholde. Det kan være hyggelig samtale, kortspil, spil
eller andre gode forslag. Det er jer der møder op der former eftermiddagen.
Vi holder åbent første gang den 6. oktober 2019 (det vil blive annonceret i Vodskov Avis).
Mød op og tilbring et par timer i hinandens selskab.
Menighedsrådet

ADVENTSGUDSTJENESTE
i Ajstrup Kirke søndag
den 1. december kl. 10.00
Med efterfølgende kirkefrokost i Sognets Hus.
Starten på det nye kirkeår markeres med en festlig gudstjeneste.
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. 28. november
til Sonja Andersen, tlf. 98 26 14 88, eller Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17.
Alle er velkommen!
Menighedsrådet
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Kalenderen

De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis.
- Ret til ændringer forbeholdes.
Tirsdag d. 12. november kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Tidl. højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole:
Forundringsparathed.

OKOTOBER 2019
Tirsdag d. 1. oktober kl. 19.30:
Koncert i Ajstrup Kirke med Blum og Haugaard Trio.

Onsdag d. 13. november kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Fredag d. 4. oktober kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.

Torsdag d. 14. november kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Søndag d. 6. oktober kl. 14 – 16:
Søndagscafé i Sognets Hus.

Tirsdag d. 19. november kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Onsdag d. 9. oktober kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Tirsdag d. 26. november kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Sognepræst
Lars Jensen: Mennesker jeg mødte.
Gratis kaffebord.

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.

DECEMBER 2019

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. 1. december kl. 10.00:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.
Fredag d. 6. december kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

Søndag d. 27. oktober kl. 10.00:
Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medvirker.
Kirkefrokost.

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

Tirsdag d. 17. december kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.
Gratis kaffebord.

NOVEMBER 2019

Søndag d. 22. december kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup
Kirke.

Fredag d. 1. november kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Søndag d. 3. november kl. 14.00:
Mindegudstjeneste for årets døde.

GUD OG SPAGHETTI

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

FOR BØRNEFAMILIER OG ALLE ANDRE INTERESSEREDE

Tirsdag den 19. november kl. 17.

Kort, børnevenlig gudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 17.
Herefter fælles aftensmad (spaghetti og kødsovs) i Sognets Hus.
Det hele vare 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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SOGNEAFTEN i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup
Onsdag den 16. oktober kl. 19:30

Når livet bliver for fedt

Henrik Røde Jensen lever af- og for, at gøre store og nærmest
umulige drømme til virkelighed.
Henrik Røde Jensen er manden der havde en drøm om at invitere
Præsident Bill Clinton til Frederikshavn, og via netværk, hårdt
arbejde og en stor pose penge lykkedes det i 2006.
Henrik Røde Jensen er også manden der i 10 år arbejdede for
drømmen om at kunne præsentere Præsident Obama i Danmark,
den dag han stoppede i Det Hvide Hus.
Drømmen blev for 2 år siden til en fælles drøm med Kolding og
28. september 2018, kunne han så sammen med Kolding præsentere
Præsident Obama i SDU.
Og Henrik Røde Jensen er manden der for 6 år siden vejede over
190 kg og var ved at dø af overvægt, inden drømmen om at tabe sig,
leve et sundt liv og være glad hver dag han står op, gik i opfyldelse
Men hvordan gør han disse umulige drømme til virkelighed?
Det og meget mere, kan du høre om, til hans inspirerende snak.
Kaffe á kr. 20,-		
Menighedsrådet

SOGNEAFTEN i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Tirsdag den 12/11 kl. 19:30

Forundringsparathed

Jørgen Carlsen har fundet på et nyt ord: forundringsparathed. Han vil i sit
foredrag præsentere en række eksempler på forundringsparathed med
baggrund i livsanskuelse, filosofi, litteratur og højskolens univers. Han ser
højskolen som den organiserede protest mod ligegyldiggørelsen af livet
og fremhæver højskolesangens betydning i denne sammenhæng. En god
højskolesang stimulerer vores fornemmelse for livets underforståede under. Den skaber forundringsparathed. Det skal vi med højskolesangbogen i
hænderne opleve forskellige eksempler på.

Jørgen Carlsen

Jørgen Carlsen er idéhistoriker og måske mest kendt som forstander på Testrup Højskole. I 2017 fratrådte han efter
mere end 30 år på posten. Han er endvidere medredaktør af Højskolesangbogen, klummeskribent i Kristeligt Dagblad
og var medlem af Etisk Råd fra 2011-2016. I 2015 udgav han bogen ”Festens glæde – en julekalender for voksne” (forlaget Eksistensen).

Kaffe á kr. 20,- 		

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 OKTOBER OG NOVEMBER
ER DATOERNE:
Tirsdag d. 1. oktober 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. 5. november 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 oktober og november er der følgende
indsamling i Ajstrup Kirke:

KIRKEBIL

3. november
Danske Sømands- og Udlandskirker.

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.

Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.
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Gudstjenester
6. oktober kl. 19.30
16. s. e. trin. – Luk. 7,11-17
Lars Jensen
13. oktober kl. 10
17. s. e. trin. – Luk. 14.1-11
Lars Jensen
20. oktober kl. 10
18. s. e. trin. – Joh. 15,1-11
Ole Rysgaard Madsen
27. oktober kl. 10
19. s. e. trin. – Joh. 1,35-51
Lars Jensen
FAMILIEGUDSTJENESTE / KIRKEFROKOST
KFUM-SPEJDERNE MEDVIRKER
3. november kl. 14
Alle helgens dag – Matt. 5,13-16
Ole Rysgaard Madsen og Lars Jensen
MINDEGUDSTJENESTE
10. november kl. 10
21. s. e. trin. – Joh. 4.46-53
Lars Jensen

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

17. november kl. 10
22. s. e. trin. – Matt. 18,21-35
Ole Rysgaard Madsen
24. november kl. 10
Sidste s. i kirkeåret – Matt. 25,31-46
Lars Jensen
KAFFE
1. december kl. 10
1. s. i advent – Luk. 4,16-30
Ole Rysgaard Madsen
KIRKEFROKOST
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