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Hørt udefra: Næstekærlighed langt ud over sognegrænsen
Set & sket: Til gudstjeneste og børneforestilling
Præsten skriver om påske
Konfirmander 2017
Kirkelig Vejviser
Navnlig navne
Humoristen

Nu kan jeg gå
i dit lys som opstanden,
og som du elsker,
skal vi elske hinanden.
Selv når vi dør,
kan vi håbe og leve.
Kristus, Guds søn,
det er påske i dag!
Holger Lissner 2010, 2011.
Salme til Påskedag,
Lysets Utålmodighed nr. 70

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ Sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Påsketid
Påsken falder relativt sent i år. Men selv om alting
derfor går lidt langsommere i år i ”kirkens fortsatte
historie”, så giver gudstjenesten de enkelte søndage
os alligevel en klar fornemmelse af, hvordan kirkeåret
skrider frem, og hvordan beretningen om Jesus udvikler sig i takt hermed. Kirkeåret er jo i virkeligheden
hele Jesu historie fra begyndelsen til afslutningen, fortalt i små afsnit. Overfor konfirmanderne beskriver vi
præster det ofte på den måde, at de enkelte søndage
ligger som perler på en snor. Og det er egentlig en
ganske rammende karakteristik.

Fra begyndelsen…
Vi startede kirkeåret med adventstiden, hvor vi forberedte os på at tage imod Frelseren og hørte om det
der gik forud.
Så var det Jesu fødsel, vi hørte om, i julen.
I nytåret hørte vi om, hvordan det lille barn blev givet
navnet Jesus.
Helligtrekongerfesten drejede sig om den tilbedelse,
Jesus blev genstand for fra de vise mænd. Og søndagene efter helligtrekonger handlede om, hvordan
Jesusbarnet var noget helt særligt, at han virkelig VAR
Guds Søn. Det fandt sit højdepunkt sidste søndag i
helligtrekongertiden. Vi hørte dén søndag om Jesus,
der opholdt sig på et bjerg sammen med 3 af disciplene. Dér lød det fra himlen: ”Det er min elskede søn,
i ham har jeg fundet velbehag”.
Disse ord identificerer Jesus som Guds søn.
Nu, i fastetiden, hører vi så om en bestemt side af
Jesu virksomhed: Jesu kamp imod de onde magter
i verden og i mennesker. Vi hører om, hvordan han
stadig viser sig at have muligheder, når mennesker
har måttet give op.
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Mod Jerusalem - mod påsken
Jesus bevæger sig i fastetiden rent fysisk frem mod
Jerusalem. Og også tidsmæssigt er vi på vej mod
påsken. Pludselig spidser det hele til, og begivenhederne tager fart og falder næsten over hinanden:
Jesu triumferende indtog i byen.
Jesu sidste måltid med disciplene: Nadverens indstiftelse.
Forræderiet og arrestationen.
Den lange fredag: Forhøret, domfældelsen og korsfæstelsen.
Disciplenes sorg og rådvildhed.
Den tomme grav påskemorgen: Rådvildheden viger
for triumfen: Troen på, at Jesus er stået op fra de
døde og har forladt graven. Nu er der grund til fest og
glæde. Disciplene er ikke til at kende igen.

Kirke-Nyt udgives af Ajstrup Sogns Menighedsråd. Bladet
udkommer 6 gange årligt i ca. 1.300 eksemplarer.
Redaktion: Ole Rysgaard Madsen (ansv.).
Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri A/S, Vraa.
Distribution: Nordjysk Distribution.
Næste nummer udkommer pr. 1. juni 2017.
Indlevering af artikelstof senest den 8. maj.

Påskeblomst
En af vore elskede påskesalmer er Grundtvigs
”Påskeblomst! hvad vil du her”? I den salme beskrives det, hvordan påskeliljen med sit frembrud af
den kolde jord kan være et symbol på Kristus, der
bryder ud af dødens mørke, ud af graven. Skiftet fra
tvivl og fortvivlelse til tro og tryghed hos disciplene
–ja, og såmænd også hos os- er som frembruddet af
påskeliljen. Det er ligeså radikalt og ligeså pludseligt.
Påskeliljen skyder op, og som et andet ligklæde smider den sit bleggule hylster. Fra den ene dag til den
anden fremstår den med sine flammegule kronblade.
Underfuldt, som et symbol på livet selv. På livet, der
sejrer over døden. Som et symbol på opstandelsen.
Kirkeåret er én lang forsat beretning. Den beretning
slutter ikke med langfredag. Men efter langfredag
kommer påskedag, opstandelsesdagen. Påskedag og
påskens budskab er højdepunktet.

BESØG OG
HJEMMEALTERGANG
Præsten kommer gerne
rundt på besøg til en snak om
stort og småt.
Ring blot
hvis du ønsker besøg.

Der kommer også en tid efter påske. Men da er situationen en anden. Alting ses i et nyt lys. Alting ses i
opstandelsens skær. Det gælder i resten af kirkeåret.
Og det gælder i vores liv!

Præsten holder også
gerne hjemmealtergang
for bevægelseshæmmede
og andre, der har svært
ved at deltage i søndagens
gudstjeneste.

Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er gravsegl, sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde
han, som svor os bod for vånde.

Det er ikke til ulejlighed, så
kontakt roligt til en af os.

Sådan slutter Grundtvig triumferende sin salme. Og
den triumf inviteres vi også til at deltage i her i 2017.
GLÆDELIG PÅSKE!
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Set & sket

v/ sognepræst
Ole Rysgaard Madsen

Juniorkonfirmanderne klar til at holde gudstjeneste.

Juniorkonfirmander
Også i år har vi haft et hold ”juniorkonfirmander” – et
kirkeligt undervisningstilbud for børn i 3. klasse. I år
er der 9 tilmeldte børn fra 3. klasse på Tylstrup Skole.
Hver torsdag eftermiddag efter skoletid mellem jul og
påske mødes vi i Sognets Hus. Undervisningen rummer bl.a. sang, fadervor, bibelfortælling, en aktivitet i
forhold til dagens tema, samt et lille traktement med
saftevand og kiks til slut. Temaerne er bl.a. bestemt
af trosbekendelsens led og fadervor, af dåb og nadver,
og af kirkens højtider og store fester.

Juniorkonfirmanderne til gudstjeneste
Som sædvanlig er juniorkonfirmanderne også i år
med til at lave et par gudstjenester. Den første blev
holdt i slutningen af januar om eftermiddagen, hvor
børnene bl.a. stod for ind- og udgangsbøn, gik i procession med lys tændt ved dåbslyset, lavede et lille
drama over dagens evangeliefortælling – og ikke
mindst stod for kirkebønnen. Juniorkonfirmanderne
havde arbejdet ret så grundigt og intenst med bønner
og hver skrevet deres egen bøn. Det var med elementer herfra, at en sang på seks vers var blevet produ-

Så nydes kagemanden!
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Juniorkonfirmanderne og alle andre er næsten klar
til at forestillingen kan begynde!

Med én skuespiller til 13 roller kan det være lidt svært.
Men mon ikke det er Daniel i løvekulen. Eller kong
Nebukadnezar. Eller en drømmetyder. Eller?

ceret som kirkebøn. Juniorkonfirmanderne fremførte
den med stor entusiasme ved gudstjenesten.

roller. Det gjorde de fint og til stor jubel og applaus
fra de øvrige tilskuere!
Det blev til en både underholdende og oplysende
forestilling.

Børneforestilling
Efter gudstjenesten var der saft / kaffe og kagemand
i Sognets Hus.
Derefter var der en børneforestilling på en lille times
med Kirketeatret. Med kun én skuespiller til at spille
de 13 roller i stykket Daniel, den skøre ku(g)le var
der brug for, at børnene udfyldte forskellige mindre

Kl. ca. 16.30 sagde vi farvel efter en dejlig og oplevelsesrig eftermiddag. Ud over en skør, sjov og
alvorlig teaterforestilling fik både børn og voksne
også i høj grad frisket bibelhistorien op.

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
indgives digitalt via siden
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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

Konfirmander
Konfirmation søndag den 7. maj 2017 kl. 9.00 og kl. 11.00 i Ajstrup Kirke
Kl 9.00
Andreas Emil Pedersen
Emil Bilgaard Jensen
Christoffer Sloth Christensen
Kaya Hedegaard Nielsen
Simon Andersen
Stine Lennert

Bredholtvej 68, Ajstrup, 9381 Sulsted
Granbækvej 18, 9700 Brønderslev
Grundtvig Sørensens Vej 15, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 34, 9382 Tylstrup
Sølvpoppelvej 6, 9382 Tylstrup
Luneborgvej 191, 9382 Tylstrup

Kl. 11.00
Benjamin Jørgensen
Camilla Bang
Katrine Christensen
Emilie Gade Christiansen
Ida Mørk Jensen
Julie Vandborg Krogh Jensen
Laura Lærke Nielsen
Mia Hallberg Møller
Mathias Olesen Hierzmann
Mathias Emil Nellø Huusom
Nanna Møller Andersen
Nikoline Maagaard Blok
Pernille Steffensen Sørensen
Vibeke Kragh Rottbøll

Hejbækvej 21, 9281 Tylstrup
Grundtvig Sørensens Vej 13 F, 9382 Tylstrup
Brandborgvej 5, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 80, 9382 Tylstrup
Luneborgvej 167, 9382 Tylstrup
Hejbækvej 14 9382 Tylstrup
Klitgårdsvej 26, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 98, 9382 Tylstrup
Bilgårdsvej 11, 9382 Tylstrup
Klitgårdsvej 5, 9382 Tylstrup
Tylstrupparken 13, 9382 Tylstrup
Forsøgsvej 30 A, 9382 Tylstrup
Jens Thises Vej 2, 9382 Tylstrup
Ajstrupvej 56, Ajstrup, 9381 Sulsted

Navnlig navne /

Dåb i Ajstrup Kirke

04.03.17:
August Holm
Pedersen,
Ultvedparken
108, Tylstrup.

Fremstilling efter
hjemmedåb:

05.02.16: Felix Lund Strandskov Sørensen, Vesterå
25 st. th., Aalborg.

05.03.17: Elena
Eva Dagny
Asdal Truelsen,
Grundtvig
Sørensens Vej 2C
1, Tylstrup.
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Hørt udefra

ARTIKEL FRA AALBORG STIFTSAVIS 2016 NR. 4.
(Tekst: Kamilla Bøgelund Hansen).

Næstekærlighed langt ud
over sognegrænsen
“Som kristne og medmennesker er vi forpligtede
på at hjælpe mennesker i nød, også i andre dele af
verden”, mener Gitte Lykke Andersen, sognepræst i
Brønderslev, som netop er vendt hjem fra Malawi
I januar 2015 blev landsbyen James Village i det
sydlige Malawi tilintetgjort efter en voldsom
storm og oversvømmelse. De, der kunne, søgte
op på hustage eller klatrede op i de omkringliggende akacietræer – for at undgå at blive revet
med af strømmen. Andre måtte give fortabt.
Først efter flere døgn trak vandmasserne sig, og
byens overlevende kunne samles på et stykke
bart land. Efter yderligere fem døgn kom en
helikopter fra Folkekirkens Nødhjælp. I dag,
halvandet år efter, har lokalbefolkningen stadig
brug for hjælp til at genopbygge det, som var.
“Det er så vigtigt i forhold til vores kristne forståelse. Hvis ikke vi gør noget, så er der ingen,
der gør noget. Jeg føler virkelig, jeg har et stort
ansvar over for de mennesker, jeg har mødt – og
på deres vegne at tage til Danmark for at bede
om hjælp”, fortæller Gitte Lykke Andersen,
sognepræst i Brønderslev og indsamlingsleder i
Folkekirkens Nødhjælp.
Hun var i slutningen af oktober med
Folkekirkens Nødhjælp i Malawi for at se effekten af det arbejde, nødhjælpsorganisationen her
udfører i samarbejde med lokale partnere.
Rejsen blev et møde med barske klimaforhold og
stor fattigdom, men også et overraskende møde
med et folk, for hvem troen på Gud giver håb
midt i al håbløsheden.

Folkekirkens Nødhjælp sendte en helikopter,
og de beder fortsat Gud om hjælp til at komme
videre. At vi kom på besøg, så de også som
Guds svar på deres bønner. Det rørte mig dybt”,
fortæller den nordjyske sognepræst tydeligt
bevæget.
Som præst oplever hun ofte, at danskere, der
har været ude for en tragedie, mister troen og
bebrejder Gud dét, der er sket.
“Gud hørte ikke mine bønner, jeg tror ikke på,
Han er med mig, hører jeg typisk. Det er ret
tænkevækkende, at malawianernes tro er så dyb
på trods af det, de har været igennem”.
“Jeg følte mig ydmyg”
Vandet presser sig på i øjenkrogen, når hun tænker tilbage på besøget, hvor hun og de øvrige
rejsedeltagere også var inviteret til lokal gudstjeneste. Her fik hun æren af at starte gudstjenesten med en bøn.
“Jeg blev meget berørt og følte mig ydmyg over
at sidde foran mennesker, der har mistet alt,
men som alligevel har deres fulde tillid til Gud
– og til, at deres bønner bliver hørt. Jeg fik følelsen af, at jeg skulle lære noget af de her menneskers stærke tro. Det prikker til mig. Jeg har
stor respekt for deres intense fromhedsliv”.

“Vi er svaret på deres bønner”
I den katastroferamte landsby møder Gitte
Lykke Andersen byens pastor.
“Han fortæller mig, at de er taknemmelige over
at være i live. Flodbølgen var naturens gang,
livets ubarmhjertige vilkår. De tror på, at Gud
er hos dem, og at Han hører deres bønner. De
takker Gud for, at vandet trak sig tilbage, at
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udvikle de herskende samfundsmønstre. De
er helt sikkert med til at gøre det nemmere
for de næste generationer, gennem oplysning
og bedre uddannelse. Hvis bare én eller to
kan få sig en uddannelse, kan de bidrage til at
gøre en vigtig forskel”.

Oplevelserne i Malawi står i skarp kontrast til
hverdagen hjemme i Brønderslev.
“Det berørte mig meget at opleve mennesker, der
stort set ingenting ejer og som alligevel er yderst
taknemmelige for det lidt, de har. Herhjemme
oplever jeg et utal af mennesker, der er utaknemmelige, og det på trods af, at de har alt”!

Folkekirken må ikke spille fallit
“Folkekirkens Nødhjælp er en organisation,
som hviler på det kristne menneskesyn. Jeg
mener, at vi som kristne og medmennesker
er forpligtede på at hjælpe hinanden. Derfor
støtter jeg op om den årlige indsamling”, siger
Gitte Lykke Andersen, for hvem det er en
personlig drivkraft at arbejde for lighed mellem mennesker.
“Som præst og som kristent medmenneske er
det vigtigt for mig at være et godt eksempel
over for blandt andre sognebørn og konfirmander. Ved sogneindsamlingen kan vi helt
konkret og i fællesskab vise næstekærlighed”.

En vigtig forskel
Gitte Lykke Andersen har samlet ind til
Folkekirkens Nødhjælp i flere år, men fra i år har
hun overtaget posten som sognets indsamlingsleder. Det er baggrunden for, hun blev inviteret
med på studieturen. På den måde fik hun med
egne øjne mulighed for at se, hvad de indsamlede
midler bliver brugt til.
Ud over konkret katastrofehjælp så hun og de
øvrige rejsedeltagere også et projekt, der hjælper
bønder med at organisere og øge deres produktion af afgrøder. To øvrige projekter havde fokus
på at oplyse og støtte kvinder, der lever et liv
med hiv.
“Det har været spændende at opleve, hvordan
Folkekirkens Nødhjælp er med til at ændre og

Folkekirkens Nødhjælp. Resultater i 2015
• 1,2 millioner mennesker har modtaget humanitær nødhjælp og beskyttelse.
• 882.000 mænd og kvinder har fået viden og værktøjer til at påvirke politiske
beslutninger, så deres liv forbedres.
• 7,5 millioner mennesker har fået gavn af arbejdet med at påvirke lokale love
og politikere.
• 258.000 mennesker er blevet undervist i at dyrke jorden mere effektivt, så de
får en bedre høst og bedre indkomst.
• 295.000 mennesker har fået mere viden om deres rettigheder og har fået
bedre adgang til mad på grund af politiske beslutninger.
• 1,2 millioner kvadratmeter jord er ryddet for miner.
• 7.900 mennesker har deltaget i støttegrupper for folk med hiv.
• 168.000 mennesker er blevet oplyst om hiv og aids.
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Kalenderen
De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes.

APRIL

MAJ

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

Onsdag d. 3. maj kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Søndag d. 9. april kl. 10.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Afslutning for
juniorkonfirmanderne.

Søndag d. 7. maj kl. 10:
Konfirmation i Ajstrup Kirke.
Torsdag d. 18. maj kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Torsdag d. 13. april kl. 19.30:
Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke – med
musikalske indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i
Sognets Hus.

JUNI

Søndag d. 16. april kl. 10.00:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Søndag d. 4. juni kl. 10.00:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Mandag 17. april kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup
Kirke.

Mandag d. 5. juni kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker.

Torsdag d. 20. april kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Onsdag d. 7. juni kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Søndag d. 18. juni kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost.
Tilmelding nødvendig.

HUMORISTEN
- Tja, biskop Olsen, sagde lægen efter at have afsluttet sin undersøgelse. De
er simpelthen overkørt. De må tage mindst 3 måneder til de kanariske øer.
- Det er helt umuligt. Julen og hele mødesæsonen står for døren. Jeg har i
hundredvis af forpligtelser, som jeg ikke kan rejse fra.
- Det må De selv om, men De må vælge mellem himmelen og De kanariske
øer, svarede lægen køligt.
- Nå, svarede biskoppen stille efter nogen betænkning. Ja, hvis det ligger
sådan, foretrækker jeg naturligvis De kanariske øer.
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PÅSKENS GUDSTJENESTER:
Palmesøndag d. 9. april:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 10: Ole
Rysgaard Madsen

Langfredag d. 14. april:
Liturgisk gudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 10.00:
Karin Braüner Mikkelsen

Gudstjenesten vil denne søndag være tilrettelagt
med speciel hensyntagen til børnene – men alle
aldersgrupper er velkomne!
Juniorkonfirmanderne medvirker.
Kaffe / Juice i våbenhuset efter gudstjenesten

Påskedag d. 16. april:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 10.00:
Ole Rysgaard Madsen
2. påskedag d. 17. april:
Musikgudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 19.30 med
de 9 læsninger.

Skærtorsdag d. 13. april:
Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 19.30: Ole
Rysgaard Madsen

Liturg: Karin Braüner Mikkelsen

Festlig aftengudstjeneste med musikalske indslag.
Efter gudstjenesten inviteres der traditionen tro til
gratis kaffebord i Sognets Hus. Her bliver der lejlighed til hygge og fællessang.

Kirkebilen kører som sædvanlig til alle påskens
gudstjenester.

Resultat af årets Sogneindsamling
Søndag den 12. marts var der den årlige indsamling til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp, bl.a. Ajstrup sogn. Det var 18. gang sogneindsamlingen løb af
stabelen, og vi har været med gennem alle årene
Vi startede med gudstjeneste for de morgenfriske kl. 9. Herefter var der kaffe / te / med rundstykker i Sognets Hus og fordeling af ruterne rundt omkring i sognet.
I år var vi ikke så mange indsamlere, men de der var, fik en dejlig spadseretur i en frisk martssøndag. Vi var 5 indsamlere, og kunne dække 4 af de indsamlingsruter, sognet er delt op i.
De 2 – 3 timers anstrengelser fra indsamlerne indbragte i gennemsnit 1000 kr. fra hver af de 4 ruter
til hjælpearbejdet i Folkekirkens Nødhjælp – 4.500 kr. i alt her i sognet. Hertil kommer de mange
girokort, der blev lagt i postkasse hvor folk ikke var hjemme, samt det nye med mobiloverførsler.
Mange har ikke kontanter, men Folkekirkens Nødhjælp kan nås med både Mobilepay og SMS –
enkelte lavede faktisk overførslen mens indsamleren stod og så på!
Selv om vi desværre ikke nåede rundt til alle husstande denne gang, er det under alle omstændigheder på sin plads her at bringe EN STOR TAK til alle bidragydere. Indsamlerne bør selvfølgelig
særligt takkes for indsatsen, men det har de allerede fået at vide!
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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 afvikles på
”Gavlen” og 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 APRIL - MAJ
ER DATOERNE:
Tirsdag den 4. april kl. 15.00:
Gudstjeneste med nadver.

For nærmere oplysninger om den enkelte
enheds program og mødetid og -sted
bedes man kontakte gruppeleder
Tonnie Ehlers, tlf. 98 26 24 25.

Tirsdag den 2. maj kl. 15.00:
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 frilufts
oplevelser sammen med en af ovennævnte
aldersgrupper af børn og unge og med
andre ledere?

INDSAMLING I
AJSTRUP KIRKE

- Så prøv at kontakte gruppelederen for
at høre nærmere om mulighederne. De
nuværende ledere vil gerne dele deres
mange gode oplevelser med dig, hvis du
er interesseret.

I april og maj er der følgende
indsamlinger i Ajstrup Kirke:
16. april – 7. maj
samles der ind til KFUM og KFUK i
Danmark

GRATIS KIRKE-TAXA

Ring til

98 82 17 00

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

senest kl. 15 dagen før.
Så bli’r du hentet og bragt på din bopæl.
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Gudstjenester
2. april kl. 10

Mariæ bebudelses dag – Luk. 1,26-38
Iver Viftrup
9. april kl. 10

Palmesøndag – Matt. 21,1-9 - Ole Rysgaard Madsen
FAMILIEGUDSTJENESTE – AFSLUTNING FOR
JUNIORKONFIRMANDERNE - KAFFE

21. maj kl. 10

5. s. e. påske – Joh. 16,23b-28 - Ole Rysgaard
Madsen
25. maj kl. 10 – Mark. 16,14-20

Kristi himmelfarts dag - Iver Viftrup
28. maj kl. 10

6. s. e. påske – Joh. 15,26-16,4
Karin Braüner Mikkelsen - KAFFE

13. april kl. 19.30

Skærtorsdag – Matt. 26,17-30
Ole Rysgaard Madsen
MUSIKALSKE INDSLAG – KAFFE
14. april kl. 14

Langfredag – Mark. 15,20-39
Karin Braüner Mikkelsen
LITURGISK GUDSTJENESTE
16. april kl. 10

Påskedag – Mark. 16,1-8 - Ole Rysgaard Madsen
17. april kl. 19.30

2. påskedag - Karin Braüner Mikkelsen
MUSIKGUDSTJENESTE
23 april kl.10

1. s. e. påske – Joh. 20,19-31
Karin Braüner Mikkelsen
30. april kl. 10

2. s. e. påske – Joh. 10,11-16 - Iver Viftrup - KAFFE
7. maj kl. 9 og 11

3. s. e. påske
Karin Braüner Mikkelsen - KONFIRMATION
12. maj kl. 10

Bededag – Matt. 3,1-10 - Ole Rysgaard Madsen
14. maj kl. 10

4. s. e. påske – Joh. 16,5-15 - Ole Rysgaard Madsen

Telefontavle
Sognepræst
Sognepræst kbf.
Ole Rysgaard Madsen........................ 98 26 14 38
E-mail................................................ orma@km.dk
Sognepræst
Karin Braüner Mikkelsen.................. 21 64 71 81
(tr. bedst ti. to. fre. formiddag – ikke mandag).
E-mail................................................ kbmi@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 27 28
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 27 28
Sognets Hus
Klitgårdsvej 34..................................... 98 26 25 40
Kirkens hjemmeside:
www.ajstrupkirke.dk

