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A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ Sognepræst Ole Rysgaard Madsen		

Adventstid
Med første søndag i advent er vi nået til et nyt
kirkeår. Det nye kirkeår begynder her omkring
1. december, og det er forbundet med en række
traditioner. Her i Ajstrup sogn bl.a. vores kirkefrokost og senere hen på måneden vores traditionsrige julekoncert og ligeså traditionsrige adventseftermiddag.

profetens forudsigelser bliver endelig opfyldt med
Jesus. Og så er det meget tankevækkende, at
salmen nævner den døvhed over for det glædelige
budskab og den stumhed og tilbageholdenhed
med at forkynde det, som vi også kan kende til
i vores egen tid. Den nævnes vel at mærke med
det fortegn, at den manglende ørenlyd for evangeliet og det manglende syn for evangeliets sandhed
nu skal svinde væk som dug for solen, fordi selve
budskabet i sig rummer en kraft stå stærk, at det
kan sætte sig igennem overalt.

Adventssalmer
Men allervigtigst er næsten at vi her i adventstiden synger de salmer, der hører adventstiden til.
For lige præcis på den her tid af året – adventstiden – er der bestemte salmer, vi ikke kan være
foruden. De hører næsten til på samme måde
som ”Et barn er født i Bethlehem” hører til på
juleaften. Vi kan slet ikke undvære dem. Vi kan jo
lige nævne de 3 vigtigste:

Vand i overflod
Forfatteren Antoine de Saint Exupery – det er
ham med ”Den lille prins” – fortæller et sted om
nogle sheiker, der rejser med fly fra deres hjemstavn i Sahara op til vore nordlige breddegrader.
Her står de en dag ved et stort vandfald. Vandet
fosser forbi dem i massevis – det vand, som de
derhjemme plejer at grave efter eller suge ud af
lidt vådt sand i oaserne – det vand, som i deres
hjemland er mere dyrebart end guld og perler.
Fordi deres liv derhjemme hænger i en tynd tråd,
hvis oasens vand bliver væk for dem.
Her er der vand i overflod. Og sheikerne bliver
stående og stirrer på denne overflod af køligt og
klart vand og vil slet ikke videre til alle de andre
attraktioner og oplevelser, som deres ledsagere på
rejsen er så ivrige efter at give dem del i. Da de til
sidst bliver spurgt, hvor længe de har tænkt sig at
blive stående der, svarer de, uden at tage øjnene
fra vandfaldet: ”Vi bliver her, til det holder op”.
Lidt den samme stemning kan ramme os, sådan
en første søndag i advent: ”Vi vil gerne blive her,
til det holder op”!
Men samtidig ved vi, som sheikerne selvfølgelig
også vidste, at der følger noget mere. At vi standser op og forundres er ikke det samme som at gå
i stå og ikke bevæge sig videre. Vi må også være
villige til at bevæge os videre, for virkelig at få del
i det, der forundrer os så stærkt.

Gør døren høj, gør porten vid
Den handler om indtoget af ærens konge, sådan
som allerede Det gamle Testementes salmeforfatter skrev om det. Men samtidig handler den
salme jo også om, at den konge, vi nu hilser velkommen i vores liv, det er Jesus, Guds søn. Han
kommer til sit folk. Han kommer til sin menighed.
Vær velkommen Herrens år
Den salme handler jo om, at vi nu starter noget nyt,
det nye kirkeår. Og det år rummer i sig hele historien lige fra Jesu komme og fødsel over hans lidelse,
død og opstandelse til Guds Ånds komme pinsedag
– ja til den kristne menigheds liv i det hele taget,
hvor vi stadig helt op til vores egen tid samles om
det kristne budskab. Det er jo det, der sker i kirken
hver eneste søndag, når der holdes gudstjeneste.
Blomstre som en rosengård
Også den salme henter sin inspiration i Det
gamle Testamente, hvor profeten Esajas taler om
gyldenåret. Men salmen vil især fortælle os, at

2

Den fortsatte historie
Når vi lader os føre med gennem det nye kirkeår,
møder vi hele historien om Jesus. Ca. 60 søndage
eller helligdage. Og hver eneste af disse søndage
og helligdage, som nu ligger foran os, har så sin
lille bid at fortælle os til den samlede historie om
Jesus.
Man kunne kalde det en fortsat historie, som dem
man kender fra ugebladene. Først når hele året
er gået – fra i dag, hvor det er 1. søndag i advent
og helt frem til sidste søndag i kirkeåret – først da
har vi hørt det hele – først da er hele fortællingen
fortalt til ende. Og ligesom i den fortsatte historie
i ugebladene skal vi helst have det hele eller i alt
fald det meste med. For ellers mister vi den røde
tråd undervejs, og historien bliver ikke helt så
spændende.
Kirkeåret fører os med ind i Jesu historie. Det
starter med, at vi forbereder os på hans fødsel og
barndom om ganske få uger. Så skal vi høre om
hans første undere, om hans rejse til Jerusalem
og den korsfæstelse, død og begravelse, der
ventede dér. Men døden fulgtes af opstandelsen
og af Jesu møde med disciplene efter påske. Han
fór til himmels, og i stedet kom Helligånden, talsmanden, Guds Ånd til hans menighed. Og resten
af kirkeåret fordyber vi os så i hverdagslivet og
hører om Jesu mange ord og gerninger.
Sådan er indholdet i den forsatte historie, meget
kort fortalt. Og når vi kommer i kirken og deltager i gudstjenesten, så får vi også alle nuancerne
med, så vi kan blive ét med den fortsatte historie, der stadig fortælles også her hos os i vores
menighed.
Hver søndag er Herrens dag, præget af lys og
glæde. Og hver søndag og helligdag er altså med
til at levere sin lille brik til puslespillet, til det samlede billede, det samlede budskab om Guds søn,
der lod sig føde her hos os.

fællesskabet værdifuldt og meningsfyldt. Så kommer det til at betyde en forskel, at vi hører ordet,
at vi er fælles om dåb og nadver.
Derfor begynder vi kirkeåret med at bede Gud
om at komme ind til os. Hans nærvær er vigtigt. Vi beder døren om at åbne sig, så han kan
komme ind. Komme ind i kirken. Komme ind i
vores liv.
Det med at han kommer ind er et flot billede. Det
rummer både sandhed, skønhed og anskuelighed
i sig. Vi forstår det alle sammen, både unge og
ældre, børn og voksne. For Guds nærvær er vigtig, ja uundværlig, når vi holder gudstjeneste.
Gud er stærk og vældig. Han er stærk og vældig
til alle tider, men især i sin kærlighed, når han
sagtmodig og ridende på et æsel kommer frem
og dermed markerer: nu er det en ny tid. Og med
den nye tid er kærligheden blevet den magt, som
Kristus vil sejre igennem.
Tempeldøre og kirkedøre skal åbne sig og lade
himlens kongesøn ride ind.
Og hjertets døre skal åbne sig. Åbne sig for dét
nye kærlighedsbudskab, som banker på og vil
ind. Det budskab er så stærkt, at også lukkede,
vinterkolde hjerter på en mørk og kold decemberdag må åbne sig.
Advent: Det betyder, at vi åbner vores hjerter og
byder kærligheden, Guds kærlighed velkommen
indenfor.
HAN KOMMER
Ordet advent betyder egentlig noget der kommer
eller ham, der kommer.
Vi fejrer og forbereder, at Jesus kom, og at han
stadig kommer til mennesker. Vi fejrer og forbereder, at vi nu atter nærmer os den højtid, hvor
det budskab står i centrum for vores opmærksomhed på såvel det kirkelige som det folkelige
plan.
Derfor er der grund til at holde glædesfest. –
grund til at lovsynge og prise Gud, som vi gør
med de kendte og elskede adventssalmer.
At lovprise, takke og glæde os. Det er den rolle, vi
har fået tildelt i adventstiden.
For når Jesus nærmer sig Jerusalem, så er det jo
et tegn på, at han har forladt sin himmel og tager
sin opgave her på jorden på sig. Han er himmelkongen, der kommer til os jordiske mennesker
med glædesbud fra Gud. Det er hans opgave, det

Guds nærvær
Gør døren høj, gør porten vid. Vi fornemmer, at
det betyder noget særligt: Ærens konge kommer.
Den menighed, der samles i kirken, hvad enten
det er her hos os eller andre steder, er jo i sig
selv bare en flok mennesker, der ligner alle andre
mennesker. Uden Guds nærvær er det fællesskab
i grunden ikke noget særligt. Men når Guds Søn
rider ind i vores midte, så bliver der fest, så bliver
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Det er det, der er baggrunden for, at Jesus rider
frem og også rider ind i vores liv. Det det, der er
baggrunden for, at vi takker og lovsynger.

som han skal fuldføre her hos os. Og den bedste
måde, vi kan møde ham på, den bedste måde,
vi kan byde ham velkommen på og den bedste
måde vi kan forberede os på hans komme – det er
med lovsang, med takkesang. Det er ved at synge
vores hosianna, vores lovprisning af Gud

Befrielse og nyt liv
Vi mennesker hænger fast i vores eget. Og nu
kommer han, som KAN befri os, som VIL befri
os!
Derfor er der god grund til at takke, lovprise og
glæde sig. Derfor står det nye kirkeår i lovsangens fortegn. For adventsbudskabet bringer godt
nyt til os.
Ikke at vi bliver fri for måske at have sorg i sindet
eller angst for døden og det at miste. Men med
adventsbudskabet bryder lyset og håbet frem.
Der kommer lys og varme til vinterkolde hjerter.
Vi ser himmelkongen komme ridende. Sagtmodig
og på et æsel.
Nu kommer han. Han kommer til os. For at give
os del i sin kærlighed.
Nu kommer tiden, hvor vi endnu engang vil forberede os på, at Gud omfavner jorden og skaberværket!

Lovsang og takkesang
Lovsangen skal lyde højt og klart og uden forbehold. Det er vores opgave og rolle, vores plads i
beretningen om indtoget i Jerusalem. Vi kan se
himlens kongesøn for vores indre blik. Det ER os,
der står der langs vejen, som den lovprisende, takkende og bekendende menighed. Det ER os, der
synger: ”Hosianna, Davids Søn! Velsignet være
han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det
højeste!”
Jesus kommer som himlens kongesøn for at forkynde den virkelige sandhed om vores liv: At vi
intet kan i os selv, men helt og fuldt er udleveret
til Guds magt, omsorg, nåde og beskyttelse. Vi er
og vil altid være fuldstændig afhængige af hans
tilgivelse og kærlighed – det er budskabet til os!
Gud har skabt os. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren,
som det udtrykkes i en gammeltestamentlige
salme.

Glædelig advent!

Regnskab 2018 og budget 2020 - v/menighedsrådets kasserer Lone Mandrup Sørensen
Regnskab

2018

Budget

Kirkebygning og sognegård

509.229

Kirkebygning og sognegård

495.500

Kirkelige aktiviteter

892.040

Kirkelige aktiviteter

956.300

Kirkegård

1.185.000

Præste og graverbolig

11.000

Administration

373.000

Udgifter

Kirkegård
Præste og graverbolig
Administration

Udgifter

1.240.940
83.407
350.850

Anlægsudgifter

0

Indtægter
Indtægter kirkegård
Ligningen drift

0
Indtægter

723.056
2.434.569

Ligningen anlæg
Kassebeholdning

2020

0

Indtægter kirkegård

585.000

Ligningen drift

2.434.569

Ligningen anlæg

0

1.101.439

Reparation af flisegangen blev billigere end
budgetteret.
Der blev så investeret i en ny katafalk til kirkegården
der overholder de arbejdsmiljømæssige krav.

Året slutter med en forøgelse af kassebeholdning
på kr. 61.750

Ud over den almindelige drift er der blevet plads til en
materialvogn, kantfræser og et kabel.
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v/ menighedsrådets
kasserer
Lone Mandrup Sørensen

Beretning

v/ Arne Nyborg Thomsen,
formand for menighedsrådet

Beretning ved menighedsmødet
den 23. oktober 2019.
Beretningen er som tidlige år en gennemgang af
en del af de ting, som menighedsrådet har beskæftiget sig med i det forgangne år. Det være sig om
materielle ting, arrangementer og personale m.m.

både kirken og de øvrige bygninger, som menighedsrådet har
ansvaret for.
I år har vi et ”højtravende”
projekt, som I har kunnet læse om i Kirke Nyt.
Det går ud på at Vindfløjen, i daglig tale kaldet
Vejrhanen, skal repareres for rust og nye lejer, så
den stadig kan dreje rundt, og vise vindretningen
På kirkegården, mellem bøgehækken og diget
mod vest, har vi fået fjernet asketræerne, som var
blevet angrebet af sygdom, og med bøgehækken
og diget mellem de to kirkegårdsafsnit er det ok
uden træerne.
På lagerpladsen bag redskabshuset har vi fået
rumopdelingerne til de forskellige materialetyper
udskiftet til betonelementer, som er mere solide
og holdbare end de tidligere, der var af træ.

Personale
Gravermedhjælper Maiken Schultz, som er deltidsansat i 8 måneder om året, har haft barselsorlov hele perioden i år, og forventer at starte igen
til foråret 2020.
I Maikens sted er Jørn Vestergaard ansat, og hans
ansættelse gælder til udgangen af 2019.
Der har i året været en del sygdom blandt personalet, og det har derfor været nødvendigt at
trække på vikarer, eller reducere i nogle ad aktiviteterne i sognet.
Det drejer sig om organisten, der er deltidssygemeldt og derfor kun varetager sit arbejde med at
spille til tjenesterne i kirken og på plejehjemmet.
De øvrige ting er p.t. lagt i dvale.
Servicemedarbejder Vivi Larsen er sygemeldt, og
i hendes sted er Grethe Styrishave tiltrådt midlertidigt.

Møder og arrangementer
Der har igen iår været mange aktiviteter i sognet
og som tidligere år har der været god tilslutning
til de enkelte arrangementer.
Jeg vil gerne her nævne, at under organistens
sygefravær, vil den månedlige morgensang stadig
blive gennemført, men uden musikledsagelse.
Det er dejligt at se, at medlemmer fra voksenkoret, trods pause i øveaftnerne, deltager flittigt ved
både morgensang og plejehjemsgudstjenester,
som enkelt personer, og begge steder er de en
god støtte til sangen, samt støtte for plejehjemmets
beboere til bl.a. at finde salmerne i salmebogen.

Der har i det forløbne år været afholdt 2 jubilæer
blandt personalet.
1. juni kunne sognepræst og provst Ole Rysgaard
Madsen fejre sit 25 års jubilæum som sognepræst
i Ajstrup sogn.
13. september kunne Jeanette Nielsen fejre sit 25
års jubilæum, som gravermedhjælper ved Ajstrup
kirke.
Begge jubilæer blev markeret ved arrangementer
i Sognets Hus.

Grøn Kirke
Vi er i Ajstrup sogn med i GRØN KIRKE, som
står for:
Glæde og respekt for Guds skaberværk –
Global retfærdighed – Klima – Miljø – og
Naturhensyn.
Opgaven er derfor at være bevist med bl.a. forbrug af energi, materialer o.s.v.
En løbende proces der hele tiden skal følges op på.
Af tiltag, som vi her i sognet har foretaget, kan
nævnes energiområdet, hvor vi har udskiftet
belysningen i kirken til energisparepærer, og
ligeledes er de spots, som belyser kirken blevet
udskiftede til energibesparende lamper, og ligeså
lamperne ved lagerpladsen ved redskabshuset.

Graverboligen
I stuen er de lydmæssige problemer, efter flere
tiltag, afhjulpet.
Stuen bliver brugt til bl.a. kirkekaffe og andre
møder for mindre forsamlinger, og evt. til ophold
for solister m.m. til koncenter og andre arrangementer i kirken.
Vedligeholdelse af bygninger m.m.
Der pågår til stadighed almindelig vedligehold af
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Orientering om planer for kommende år!

Der er ikke de større opgaver at tage fat på i det kommende kirkeår, når vi ser på de materielle og
praktiske ting, men de daglige vedligeholdelser m. m. skal vi jo hele tiden være over.
Der har jo som nævnt i årsberetningen, været et par jubilæer at fejre i det forgangne år, men det
holder ikke ved det, for graver Steen Nielsen, har den 1. februar 2020, været ansat ved Ajstrup kirke i
25 år, så det må vi også fejre.
Der skal til næste år være valg til menighedsråd, i hele landet og der er allerede sat dato på hvornår
både valgdagen og de forskellige orienteringsmøder, skal afholdes.
Det bliver en opgave til alle her i sognet, at finde personer, der vil tage opgaven ,som
menighedsrådsmedlem på sig, hvis man gerne vil der skal være gang i KIRKENS LIV og VÆKST, og
denne opgave er IKKE kun menighedsrådets medlemmers opgave, men jeg vil gerne her opfordre
ALLE til at medvirke til at løse denne opgave.
Gå i gang allerede nu, selvom det først er om et år man skal tiltræde!

VI SKAL AFHOLDE:

Et offentligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj måned, datoen er 12. maj.
Der skal afholdes en valgforsamling den 3. tirsdag i september, datoen er 15. september, hvor
menighedsrådets medlemmer vælges, dog kan der i en periode på 4 uger efter dette valg,
indleveres kandidatlister med stillere, som så udløser et afstemningsvalg, som skal afholdes
den tirsdag den17. november 2020.
En almindelig valgperiode er 4 år, man
kan med menighedsrådets begrundelse
ansøge biskoppen om en nedsættelse af
funktionsperioden, til 2 år.
Kirke-Nyt udgives af Ajstrup Sogns Menighedsråd. Bladet
udkommer 6 gange årligt i ca. 1.300 eksemplarer.

Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i
advent, 29. november 2020.

Redaktion: Ole Rysgaard Madsen (ansv.).
Layout: Grafikeren.nu

Formand for valgbestyrelsen i menighedsrådet
er: Lone Mandrup, som vil kunne oplyse om mere
vedr. valg til menighedsråds, opstilling m.m.

Navnlig navne /

Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri
Distribution: Nordjysk Distribution.
Næste nummer udkommer pr. 1. februar 2020 Indlevering
af artikelstof senest den 3. januar.

Dåb & i Ajstrup Kirke

28.09.19:
Hedvig Augusta
Klarskov Mikkelsen,
Petersborgvej 43,
Aalborg.

02.11.19:
Mathilde
Thykjær Larsen,
Rødbøgevej 5,
Tylstrup.
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Set & sket

v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Traditionen tro holdt vi sidste søndag i september høstgudstjeneste
med efterfølgende kirkefrokost og høstfest. Med en velbesøgt gudstjeneste, samt over 50 tilmeldte til den efterfølgende frokost var
det en dejlig dag!

Vi holdt auktion over de mange ting, venlige mennesker fra sognet havde produceret og givet til formålet:
Syltetøj og marmelade, syltede rødbeder og græskar,
frugt og grønt fra haven. Et par flasker lokalt produceret vin var der også. Vi kunne efterfølgende sende et
pænt stort beløb afsted til deling mellem Folkekirkens
Nødhjælp og Kirkens Korshærs arbejde i Aalborg.
Vi var så heldig, at stifteren af og
direktøren for museet, Bit Vejle, der
selv er en meget dygtig og anerkendt
papirkunstner, personligt viste os
rundt og fortalte om museet og dets
fascinerende papirverden.

Konfirmanderne skulle gribe
flødeboller, der blev kastet med bliden – et af datidens krigsvåben.

Sæsonen for sogneeftermiddage startede
med en lille bustur. Denne gang gik
turen til Museeet for Papirkunst i Hune,
der med sine imponerende papirklip
virkelig er et besøg værd.

I begyndelsen af oktober deltog ca. 300
konfirmander, en række præster og en stor
flok frivillige statister fra mange af provstiets sogne i rollespillet ”Luther på spil”,
der handler om reformationen. Rollespillet
afvikledes i løbet af et par timer i de skønne omgivelser i og omkring Sulsted Kirke.
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SOGNEAFTEN i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup
Onsdag den 8/1 kl. 19:30

Christian Borrisholt Steen:

Menneskesyn på spil
Oplæg om arbejdet i Etisk Råd, hvor Christian Borrisholt Sten har været medlem. I oplægget vil han bl.a. komme omkring aktuelle
etiske emner som aktiv dødshjælp og organdonation. Efter oplægget vil der være mulighed for spørgsmål til emnet og dialog med
foredragsholderen.
Christian Borrisholt Steen har gennem mange år blandet sig i samfundsdebatten om særligt etiske emner. Mange vil kende ham
fra avisklummer og deltagels i radioprogrammer. Christian har været medlem af Etisk Råd, der debatterer svære etiske dilemmaer,
vi i samfundet og som enkeltpersoner stilles overfor.
Kaffe á 20,- kr. 				

Menighedsrådet

SOGNEEFTERMIDDAG

Tirsdag d. 28/1 kl. 14 i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Christian Væver:

Er der et liv efter 65?

Et munteret causeri om at blive ældre og stadigvæk kunne se muligheder i livet.
Christian Vævers beretning er båret af mange humoristiske historier.

Alle er velkommen!
Gratis kaffebord		
Menighedsrådet

Christian Væver holder sit causeri med baggrund i en alsidig livsbagage: Uddannet styrmand. Sejlet som 2. og 1. styrmand. Derefter jurist med søret som
speciale. Læste tillige teologi og virkede derefter som sognepræst i Danmark,
præst i New York, Los Angeles, USA og som præst på Costa del Sol i Spanien.

25 ÅRS JUBILÆUM
for graver Steen Nielsen

Gudstjeneste

i Ajstrup Kirke søndag d. 9. februar kl. 10.00
Med efterfølgende kirkefrokost i Sognets Hus.
Til februar er det 25 år siden, at Steen Nielsen blev ansat som graver ved Ajstrup Kirke.
Det markeres med en festlig gudstjeneste i Ajstrup Kirke og efterfølgende spisning og samvær i Sognets Hus i Tylstrup.
Deltagelse i arrangementet er gratis, men tilmelding til spisningen er nødvendig.
Seneste tilmelding mandag d. 3. februar til Sonja Andersen, tlf. 98 26 14 88, eller til Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17.
Tilmelding i god tid tilrådes
Menighedsrådet.
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Kalenderen

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

DECEMBER 2019

Onsdag d. 15. januar kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Søndag d. 1. december kl. 10.00:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.

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.

Fredag d. 6. december kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Søndag d. 8. december kl. 14 – 16:
Søndagscafé i Sognets Hus.

Tirsdag d. 28. januar kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Christen Væver: Er
det er liv efter 65?
Gratis kaffebord.

Torsdag d. 12. december kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Søndag d. 15. december kl. 14.00:
Julekoncert i Ajstrup Kirke med Sangkoret
Limfjorden. Efter koncerten gløgg og æbleskiver i
Sognets Hus.
Gratis adgang.

FEBRUAR 2020
Søndag d. 2. februar kl. 14.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende
børneforestillingen i Sognets Hus med Kirketeatret.

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

Fredag d. 7. februar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

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

Søndag d. 9. februar kl. 10:
25 års jubilæum for graver Steen Nielsen
Gudstjeneste med efterfølgende spisning.
Tilmelding nødvendig.

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

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

JANUAR 2020

Torsdag d. 13. februar kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Onsdag d. 8. januar kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Christian Borrisholt Sten:
Menneskesyn på spil

Tirsdag d. 18. februar kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Niels Ole
Frederiksen: Født i Horsens Tugthus.
Gratis kaffebord

Fredag d. 10. januar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Søndag d. 12. januar kl. 14 – 16:
Søndagscafé i Sognets Hus.

Onsdag d. 26. februar kl. 19.30:
Viseaften med ”Vokalisterne”

Tirsdag d. 14. januar kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

GUD OG SPAGHETTI

FOR BØRNEFAMILIER OG ALLE ANDRE INTERESSEREDE

Onsdag den 15. januar 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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JULEKONCERT I
AJSTRUP KIRKE

Søndag d. 15. december kl. 14
med Sangkoret Limfjorden
”Sangkoret Limfjorden” er et blandet, flerstemmigt og velklingende kor med et meget alsidigt repertoire – både danske og
udenlandske sange kan opleves.
Koncerten vil også byde på fællessang, hvor vi vil synge et par af
vores kendte advents- og julesalmer.
Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Sognets Hus.
Gratis adgang til koncert og traktement!

Alle er velkomne..
Menighedsrådet

Gratis
adgang til
koncert og
traktement

DE 9 LÆSNINGER
Stemningsfyldt gudstjeneste i Ajstrup Kirke
Søndag d. 22. december kl. 19.30.
Vi vil synge julen ind med nogle af advents- og juletidens kendte salmer.
De bibelske læsninger peger alle frem mod den tilstundende højtid.
Og det hele bliver ledsaget af festlig musik.
Alle er velkommen.
		

Menighedsrådet

SOGNEEFTERMIDDAG
Tirsdag d. 17/12 kl. 14
i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Adventsfest
Gratis kaffebord
Menighedsrådet
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Lidt af
hvert...
KFUM-SPEJDERNE
SULSTED-TYLSTRUP GRUPPE

GUDSTJENESTER PÅ ”SOLGÅRDEN”
Ca. 1 gang i måneden afholdes der gudstjeneste
på ”Solgården”. Gudstjenesterne er åbne for
såvel beboerne som for pårørende og andre
interesserede.

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

I DECEMBER OG JANUAR
ER DATOERNE:

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

Tirsdag d. 3. december 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.

Fredag d. 20. december kl. 15:

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.

Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl. 14.30.

VISEAFTEN MED FÆLLESSANG

Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.

TIRSDAG DEN 21. JANUAR KL. 19.30
Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

KIRKEBIL

Julegudstjeneste

Tirsdag d. 7. januar kl. 15:
Gudstjeneste med nadver.

INDSAMLING I AJSTRUP KIRKE
I december - januar er der følgende
indsamlinger i Ajstrup Kirke:
24. december Børnesagens Fællesråd
25.-29. december Kirkens Korshær
1. januar Bibelselskabet
19. januar - 2. februar
Y’s men Region Danmark

Viseaften med Niels Christian Kobbelgaard

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.

Niels Christian Kobbelgaard, der er domprovst i
Aalborg, står for denne viseaften i Sognets Hus.

I pausen serveres ost og rødvin á kr. 25,-.
Menighedsrådet

11

Gudstjenester
8. december kl. 10
2. s. i advent – Matt. 25,1-13.
Ole Rysgaard Madsen
15. december kl. 14
3. s. i advent
JULEKONCERT
Liturg: Lars Jensen
22. december kl. 10
4. s. i advent
Lars Jensen
BØRNEJUL

12. januar kl. 10
1. s. e. h. 3 k. – Mark. 10,13-16
Ole Rysgaard Madsen
19. januar kl. 10
2. s. e. h. 3 k. – Joh. 4,5-26
Lars Jensen
26. januar kl. 10
3. s. e. h. 3 k. – Luk. 17,5-10
Ole Rysgaard Madsen
KAFFE

Telefontavle

22. december kl. 19.30
4. s. i advent
DE 9 LÆSNINGER
Liturg: Lars Jensen

Sognepræst:
Sognepræst kbf.
Ole Rysgaard Madsen.........................98 26 14 38
E-mail.................................................orma@km.dk

24. december kl. 14.30 og 16
Juleaften – Luk. 2,1-14
Ole Rysgaard Madsen

Konstitueret sognepræst
Lars Jensen...........................................26 42 16 44
E-mail......................................................laj@km.dk

25. december kl. 10
Juledag – Joh. 2,1-14
Ole Rysgaard Madsen

Kirkegårdskontoret:
Graver Steen Nielsen
Telefontræffetid 11-12..........................98 26 10 70

26. december kl. 10
2. juledag – Matt. 10,32-42
Lars Jensen

Kirkesangere:
Arne Thomsen.....................................98 26 14 21
Lone M. Sørensen................................98 26 26 26

29. december kl. 10
Julesøndag – Matt. 2,13-23
Ole Rysgaard Madsen
KAFFE

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

1. januar 2020 kl. 14
Nytårsdag – Matt. 6,5-13
Lars Jensen

Udlån af Sognets Hus
Lone M. Sørensen................................98 26 26 26

5. januar kl. 19.30
Helligtrekongers søndag
Lars Jensen

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

