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At sprede det gode i verden
og sige velkommen til andre
at give af det vi gik givet
og søge et savn at forandre
at finde de næster der venter
på nogen med vores talenter
det er hvad det handler om
vi kalder det kristendom
Iben Krogsdal 2012
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Konfirmationsprædiken 2017
v/ Sognepræst Karin Braüner Mikkelsen

Kære konfirmander

betyder, at der bliver sagt god for. Der er sagt god for
jer. I er mærket af hans kærlighed. Han har pustet liv
i jer og gør det stadigvæk på jeres vej fra barn til ung
til voksen.
I den tekst, som jeg læste fra alteret før, hører vi
også om en, der er på vej. Det er i lignelsen om den
barmhjertige samaritaner. Den handler om en mand,
der er på vej fra Jerusalem til Jeriko. Strækningen fra
Jerusalem som var en øde og gik gennem en ørken.
Det var absolut ikke et behagelig sted at gå alene. Det
er en lignelse fra Lukasevangeliet. En lignelse er en
historie i billeder, og netop denne lignelse har vi hørt
flere gange i undervisningen. Vi får ikke meget at
vide om manden. Måske bor han i Jeriko og har været
på besøg i Jerusalem. I al fald bliver han overfaldet af
nogle røvere, der har ligget på lur, og de lader ham
bare ligge. Der kommer tre mennesker forbi ham.
Først en præst, så en kirketjener og til sidst en samaritaner, som tilhørte en befolkning, der ikke har særlig
meget agtet. Præsten og kirketjeneren hjælper ikke,
men det gør samaritaneren.
Samaritaneren hjælper manden til en kro, hvor han
beder kroværten om at tage sig af den sårede mand,
til han er kommet sig og kan klare sig selv igen.
Lignelsen handler om at være næste, og hvem der er
næste for hvem. Manden, der hjælper, bliver næste
for den, der er overfaldet, Og ham, der er overfaldet,
bliver næste for den, der har hjulpet ham. De er ikke
længere ligegyldige for hinanden.
Præsten og kirketjeneren, som man ellers skulle
have troet ville hjælpe, går bare videre. Måske gør
de det på grund af ligegyldighed, måske fordi de
er bange for at blive smittet af den sårede mands
urenhed, så de ikke kan passe deres arbejde. På det
tidspunkt, blev man nemlig regnet for uren, hvis man
havde rørt ved en død, eller havde fået blod på sig fra
et andet menneske.
Manden, der er blevet overfaldet, og den mand, der
har hjulpet, er bagefter ikke længere ligegyldige for
hinanden. Når man har et fællesskab, eller er en del af
et fællesskab, er man ikke ligegyldig for hinanden, så
er ingen overflødig.
Vi møder umiddelbart ikke Gud i lignelsen, og
alligevel så er han der, for det er ham, der virker gen-

Det er med stor vemod, jeg står her i dag. Ja, det er
måske en underlig måde at begynde en konfirmationsprædiken på. Og alligevel så mener jeg det. Det har
været et fantastisk år sammen med jer. Nu er rejsen
sammen med jer slut. Jeg har fået lov til at følges
med jer gennem konfirmationsforberedelsen, som
har varet knap 10 måneder af jeres liv. Det er egentlig
ikke ret lang tid, når man sammenligner det med et
helt liv. Samtidig håber jeg, at I har fået noget med,
som I vil huske tilbage på med glæde. Jeg håber, at
I har fået noget med, som I kan tage frem, når I har
behov for at tænke på kirken som et sted, der kan
rumme jer i alle livssituationer.
Vi har hørt bibelhistorier, sunget, bedt, leget, plantet
tulipaner på kirkegården og lavet gospelgudstjeneste.
Vi været på ekskursion til Aalborg, hvor vi har mødt
de mennesker, der tager sig af nogle af dem, der har
det mest svært i vores samfund. Vi besøgte blandt
andet Cafe Parasollen på vores ekskursion, som er en
cafe for hjemløse, misbrugere og mennesker, som har
det svært.
Ordene, der er skrevet på den ene væg på cafe
Parasollen i Aalborg er nærmest blevet et motto for
konfirmandundervisningen i år.
Ordene der lyder: ”Hvert enkelt menneske er unikt
og rummer værdi uafhængigt af individuelle evner,
bidrag til samfundet og adfærd. Derfor er alle mennesker lige værdifulde og værdige som individer”.
Vi har haft besøg af slut-sult-karavanen, hvor vi har
hørt om det arbejde Folkekirkens Nødhjælp laver i
andre lande.
I har været sendt ud til konfirmandværter i sognet,
hvor I har interviewet dem om deres forhold til kirke,
konfirmation og kristendom.
Vi har designet salmebøger og malet ikoner over
jeres konfirmationsord.
Det har være en fornøjelse at følge jer, selv om det
kun har været knap 10 måneder af jeres liv.
I dag bliver I konfirmeret, som betyder, bekræftet.
Det kan godt være, at vi tvivler på Gud og har svært
ved at tro på ham, men han tror på os, og med hans
velsignelse, kan I blive sendt ud i livet. ”Velsignelse”

2

nem samaritaneren, og det er ham, der også virker
gennem manden, der tager imod hjælp. Det kan også
være virkelig svært, at tage imod hjælp.
Og præsten og kirketjeneren bliver ligegyldige. De
lukker sig selv ude fra det fællesskab som de andre
har.
Manden der hjælper og manden, der bliver hjulpet,
har lov til at se Guds ansigt i hinandens ansigter. De
har lov til at mærke Gud i hinanden og at høre Gud
tale bagved de nænsomme ord, der bliver sagt.
Efter lignelsen om den barmhjertige samaritaner
bliver der skiftet genre til fortælling.
Jesus kommer nu på besøg hos sine venner, de tre
søskende, Martha, Maria og Lazarus. Martha har
travlt med at varte op, mens Maria sidder bare og lytter. Martha bliver fornærmet over Marias manglende
hjælp, men Jesus bekræfter ikke Marthas fornærmelse, og taler den imod. Jesus roser derimod Maria
for at sidde stille og lytte og at lade arbejdet ligge.
Jesus er ikke ligeglad med, at der bliver tilberedt mad
til ham og disciplene og de andre i huset, men et menneske kan ikke nøjes med at give. Det må også tage
imod, ligesom manden, der bliver hjulpet af samaritaneren.
Vi må både give og tage imod, ligesom vi ånder
ind og ud, og i den samklang med hinanden, er der
en tredje, der skaber fællesskabet, nemlig Gud, der
omslutter og favner. Han omslutter og favner også
dem, der stiller sig selv udenfor, ligesom præsten og
kirketjeneren i lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Han omslutter og favner også dem, der bliver
stillet udenfor af andre, ligesom samaritaneren nok
har været indtil han får lov til at hjælpe manden, der
er blevet overfaldet og ligesom manden, der er blevet
overfaldet, indtil han bliver hjulpet.
Kære konfirmander. Jeg håber, at I både vil give
og modtage, som et åndedræt. Jeg håber, at I ikke
behøver at tro, at I skal klare alting selv. Jeg håber, at
I må opleve, at der er behov for jer, og at I må se Gud
i andres ansigter, og at andre må se Gud i jeres ansigter. Jeg håber, at I må høre Gud i andres stemmer, og
at I vil lade andre høre Guds stemme i jeres ord. At
andre må mærke Guds hjælp gennem jeres hænder,
der hjælper, og fødder, der vil gå derhen, hvor der er
behov for et medmenneske.
Og jeg håber, at I må tro, og bevare troen på, at
der er en tredje dimension, der skaber fællesskabet,
og som rummer mere, end I og vi kan præstere, så I
med tillid og livsmod og nysgerrighed kan bevæge jer
ud på jeres livsline. Jeres livsline, som vi senere skal
synge om, efter I er blevet konfirmeret.

1. Kære linedanser, udspændt
4. Linedanser - vælge livet
ligger foran dig,
hvilken er din vej?
selve livet
Følge hjertet uforfærdet.
du fik givet,
Sige ja og nej.
gå nu kun din vej.
Verden spørger tit hvordan
Du må turde træde ud,
og alt for lidt hvorfor.
hvor dit liv kun er dit.
Der er så mange ting man kan
Det briste eller bære må
- stå for det du tror!
dette ene skridt.
Gid du aldrig mister modet
Give fra dig hvad du magter,
og lader
da ser du,
det onde uimodsagt.
en dag du nåede ud
Når viljen befries, - da falder magt.
og danser til himmelens stjerneskud.
2. Kære linedanser, hop nu
ud ved siden af.
Se dig danse,
bare sanse,
gøre hvad du ka’.
Være én, men én iblandt.
Og mødes så du gror.
Ja vent dig meget fra den kant:
Denne er din jord!
Tro mig, når jeg siger til dig
det største –
det ser man kun i det små.
Og kigger du opad er himlen blå.
3. Kære linedanser, ser du
livet er et net,
øjeblikke,
tro blot ikke,
dansen kun er let.
Og en dag gør livet ondt,
det ved jeg, at det vil.
For livet er et liv på trods,
smerten hører til.
Ud af sorgen vokser lykken
og livet
i påskens evige fest.
De stærkeste rødder har træ’r i blæst.
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5. Linedanser i det høje
dans vidunderligt!
For det næste
er det bedste:
Glæden ubestridt!
Tænk at få balancekunst
Så helt ufatteligt!
At modtage sin stang og snor
ganske kvit og frit.
Uanset om du nu tror det,
så ved jeg,
at lyset brænder for dig!
Og kigger du op, er der nok en vej.

Konfirmandernes
ikoner over
konfirmationsord
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NORDJYSK KIRKEDAG
MED PETER HALLDORF

10. juni kl. 10-16 i Folkekirkens Hus.
Nordjysk kirkedag består i år af to foredrag ved Peter Halldorf
samt musikalsk underholdning ved
Lise Hjørne, sopran, og Anne Kirstine Clausen, klaver.
Pris: 100,- kr. inkl. smørrebrød, kaffe og kage.
Drikkevarer kan købes.

Undervejs er der smørrebrød, kaffe og kage.
For en ordens skyld skal vi gøre opmærksom
på, at Halldorf er svensker og holder
foredragene på svensk.

Indbetales på:
reg.nr. 5079 kontonr. 0001404911
Sted:
Folkekirkens Hus i Aalborg, Gammel Torv 4.
Tilmelding senest 26/5
på e-post: lars.m.jens@gmail.com
Yderligere oplysninger og udførligt program
kan fås hos Ole Rysgaard Madsen,
tlf. 98 26 14 38 / e-post orma@km.dk

Nordjysk kirkedag er et økumenisk
arrangement, dvs. at det er
et samarbejde henover kirkegrænser.
Arrangørerne i år kommer fra Folkekirken,
Baptistkirken, Metodistkirken og Den
katolske Kirke.

Navnlig navne /

Dåb & konfirmation i Ajstrup Kirke

23.04.17: Lilly Elisabeth Rigmor
Gade
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Juniorkonfirmanderne

v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Dagløb
Ligesom flere tidligere år blev forløbet med
juniorkonfirmanderne afsluttet med et ”dagløb”
”palmelørdag” – dvs. en hel dag med forskellige
aktiviteter og forberedelse af næste dags afslutningsgudstjeneste.
Om formiddagen producerede juniorkonfirmanderne en række billeder over de centrale
begivenheder i løbet af påsken. Hvert barn
havde fået en bestemt del af historien, som han
eller hun skulle illustrere. Først blev der lavet
en stregtegning på papir. Og herefter blev der
lavet et maleri på karton, der blev klæbet på en
fast baggrund, så det kunne stå som en del af
juniorkonfirmandernes alterbillede i kirken hen
over påsken, Prædikenen palmesøndag blev da
en billedprædiken over disse motiver.

gen. Juniorkonfirmanderne stod for indgangsbøn og udgangsbøn og sagde for på trosbekendelsen og fadervor. Kirkebønnen havde igen
form af en sunget bøn – den selvproducerede
bønnesang fra sidste familiegudstjeneste var jo
gået rigtig godt og kunne bestemt godt tåle en
gentagelse. Dagens tekst med bl.a. indtoget i
Jerusalem blev illustreret med et lille skuespil.
Og juniorkonfirmanderne stod som nævnt også
for en væsentlig del af dagens prædiken, idet de
havde produceret de flotte billeder over påskens
begivenheder, som præstens prædiken handlede
om. Prædikenen blev således en genfortælling
af påskehistorien ud fra disse billeder, der var
opstillet rundt omkring i kirken, og som undervejs også blev vist på storskærm for at sikre, at
alle kunne se billederne, der blev prædiket over.

Juniorkonfirmanderne lavede også et flot tæppe
til kirkens gulv og fandt palmegrene, så hele
gudstjenesten kunne afvikles så tæt på den bibelske historie som muligt!
Om eftermiddagen blev der øvet salmer og indslag til gudstjenesten søndag, og dagløbet sluttede af med et løb ude i naturen, hvor der rundt
på posterne var forskellige opgaver, som juniorkonfirmanderne skulle løse ved at samarbejde
med hinanden.

Som minde om undervisningen og for at kunne
huske de mange gode historier fra bibelen, fik
juniorkonfirmanden til sidst overrakt tegneserien ”Menneskesønnen” som gave – en bog der
fortæller de centrale beretninger set fra disciplen Peters perspektiv.
Her følger så de flotte billeder, som juniorkonfirmanderne havde lavet. Det blev til 6 malerier
i år, da enkelte var forhindret i at være med den
dag, hvor billederne blev produceret. Men heldigvis havde vi et par billeder fra tidligere år, så
hele påskehistorien kunne blive illustreret

Palmesøndag
Palmesøndag markerede så afslutningen på
undervisningsforløbet for juniorkonfirmanderne,
og her havde de rigtig mange opgaver – der som
nævnt var blevet øvet godt igennem om lørda-

Så laves der malerier.

En papirsdug forvandles på 20 minutter til et flot Billederne var stillet op – og blev vist
tæppe med påskens begivenheder.
på storskærmen!
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Jesus sender to af disciplene (Peter og
Johannes) af sted hen i en landsby for at
hente et æsel og dets føl, som han skal
bruge til at ride ind i Jerusalem. På Sofies
billede vises, hvordan Jesus har fået æslet
og som en anden konge – himmelkongen –
er på vej ind mod byen Jerusalem.

Så rider Jesus frem mod byen Jerusalem.
På Sarah flotte billede har Peter og
Johannes netop fået ham op på æslet, hvor
der ligger nogle smukke tæpper som han
sidder blødt og behageligt på, og nu er han
på vej ind mod byen.
Sikke en velkomst. Æslet og Jesus bevæger
sig frem over de flotte tæpper, folket spredt
ud på jorden. Og alle vifter med palmegrene. Det er virkelig en kongelig velkomst,
Jesus får!

Dagen efter blev Jesus korsfæstet, som vi
ser det på Lauras billede. Som en gemen
forbryder hænger han der på korset, mellem de to røvere. Kvinderne, der fulgtes
med Jesus, kan kun se til og er meget kede
af det. Soldaterne spiller om Jesu tøj for at
fordrive tiden.

Katrine har skildret påskemorgen. Det er
i grunden meget enkelt. Kvinderne (- man
diskuterer, om der var 2 eller 3 – Katrine
siger 3) kommer til graven for at salve
Jesu legeme. Men stenen er væltet fra.
Graven er tom.
Og en ung mand, der nærmest ligner en
engel, sidder ved den store sten og fortæller
dem, hvad der er sket. De skal ikke være
bange, men fortælle disciplene de store
nyheder: JESUS ER IKKE HER, HAN ER
OPSTÅET.

Benjamins billede forestiller den sidste
nadver. De finder et hus, og Jesus deler
påskemåltidets brød og vin med sine
disciple. Og han giver dem besked om
fremover at spise dette måltid sammen til
ihukommelse af ham. De er der alle 12 –
også forræderen Judas – og så Jesus. Det
er sidste gang, de skal være sammen, og
måske er der lidt kaos og panik. Men Jesus
bevarer roen, velsigner brød og vin (som
han holder i hænderne) og fortæller dem,
hvad der skal ske.

En efter en kommer disciplene til tro på,
at det er sandt. Jesus er virkelig opstået
fra de døde. Og han viser sig for disciplene
igen en uge senere, som vi ser det her på
Idas billede. Selv tvivleren Thomas kan nu
tro, at det passer, efter at han har set sårene efter naglerne gennem Jesu hænder og
fødder og hullet i hans side efter spyddet.
Opstandelsen er den ny virkelighed for de
kristne. Der er stor glæde. Og det kan man
også se på de farver, Ida har brugt. Det er
ikke gråt og sort, der dominerer, men billedets farver stråler, som man må forestille
sig, at disciplene har strålet ved nyheden
om opstandelsen.

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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Mors-turen

v Margit Nonbo, medlem af menighedsrådet

Sogneudflugt til Mors onsdag den 12. juli
Årets udflugt går til det naturskønne Mors med
besøg på Dueholm Kloster i Nykøbing samt Galleri
Hesselbjerg på Nordmors.

Udstillingen er bygget op af plancher, film, billeder, lydspor (oplæsning af en række af breve, som
morsingboerne sendte til familien
på hjemøen) - foruden større
rekvisitter såsom en halv togvogn, en bjælkehytte, en
amerikansk veranda, en kahyt med koøjer og et skibsdæk med ræling.

Vi kører over Vildsundbroen (den med buerne) til
Nykøbing, hvor vi starter med middag på den stemningsfyldte lystbådehavn.
Herefter Dueholm Kloster (Mors’ ”Nationalmuseum”),
der er hovedkvarter for Morslands Historiske Museum,
grundlagt i 1901. Der er 3 afdelinger andre steder på
øen.

Herefter vil der være tid til lidt videre udforskning på
egen hånd, inden vi kører nordpå.
Galleri Hesselbjerg ligger midt i den skønneste
natur på Nordmors, nær molersklinterne, der skyder
op som store hvaler i det ellers flade landskab.

På Dueholm Klosters faste udstillinger kan man gå på
opdagelse i et hav af genstande fra øens kulturhistorie
med temaer som f.eks. Klosterets og herregårdens
historie/ kirkeliv på Mors/ fajance fra Gl. lund/ oldtidsfund/ tekstiler/ håndværk/ søfart mm..
Vi får en guidet rundvisning af en times varighed –
første halve time introducerer disse faste udstillinger,
mens næste halve time handler om særudstillingen
”Udvandrerne”.
Særudstillingen fortæller historien om det store antal
mennesker, som mellem 1860 og 1930 emigrerede
fra Mors og resten af Danmark for at skabe en bedre
tilværelse for dem selv i Amerika. Om rejsen over
Atlanten til ”det forjættede land” og om det liv, som
udvandrerne håbefuldt forsøgte at skabe sig der.

Galleriet ligger på første sal i en smuk (tidligere firlænget)
gård med Orangeriet lige ved siden af.
Indehaveren Gunna Stenskov viser rundt på galleriet og fortæller om sin kunst og hvordan hun endte på Mors. Der er desuden en udstilling af Helga Czeloths farvestrålende malerier.
Der serveres kaffe og boller i disse hyggelige omgivelser.

Fra Dueholm
Klosters udstilling
”Udvandrerne”.

Vi fortsætter mod nord langs Feggeklit til
Feggesundfærgen med en 5 minutters sejltur til fastlandet i Hanherred.
Afgang fra Sognets Hus kl. 10:00 (præcis)
Forventet hjemkomst kl. 18:30 (ca.)
Pris: 150,- kr.
inkl. entre og middag. Beløbet betales undervejs.
Tilmelding senest 4/7 til Margit Nonbo,
tlf. 40 68 97 19
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Dueholm Kloster – kirkerummet.

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

JUNI

JULI

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

Onsdag d. 12. juli kl. 10.00:
Sogneudflugt til Mors. Tilmelding nødvendig.

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

AUGUST

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

Tirsdag d. 15. august kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Søndag d. 18. juni kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost.
Tilmelding nødvendig.

Onsdag d. 23. august kl. 19.00:
Aftenudflugt til Fjordbyen og Vesterkær Kirke i
Aalborg. Tilmelding nødvendig.

Sogneudflugt
onsdag d. 12. juli
Årets sogneudflugt går til Mors
• Skøn bustur gennem Limfjordslandskaberne
• Middag på lystbådehavnen i Nykøbing
• Dueholm Kloster med guidet rundvisning
bl.a. i særudstillingen ”Udvandrerne”
• Galleri Hesselbjerg på Nordmors, hvor indehaveren fortæller om sin kunst og hvor der serveres
kaffe med boller
Afgang fra Sognets Hus kl. 10. (Bemærk tidspunktet!)
Forventet hjemkomst kl. ca. 18.30.
Pris: 150,- kr., inkl. entré og middag på turen.
Beløbet betales undervejs.
Tilmelding senest tirsdag d. 4/7 til: Margit Nonbo, tlf. 40 68 97 19
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GUDSTJENESTE I AJSTRUP KIRKE DEN 18. JUNI KL. 10.00
Med efterfølgende kirkefrokost i Sognets Hus.
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. 15. juni
til Margit Nonbo, tlf. 40 68 97 19
Alle er velkommen – kirkebilen kører som sædvanlig!
Menighedsrådet.

FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG D. 5. JUNI
Hammer Bakker (bag Sulsted Kirke) kl. 11.
Gudstjenestepladsen ligger BAG SULSTED KIRKE.
Man bedes bruge de anviste parkeringsmuligheder.
Kirkebilen kører (og kører retur umiddelbart efter
gudstjenesten).

Efter gudstjenesten er det en oplagt mulighed at
benytte lejligheden til en frokost i det grønne. En
lysegrøn skov og forhåbentlig dejligt vejr vil danne
en perfekt ramme om en picnic.

Ved dårligt vejr vil gudstjenesten i stedet finde sted i Sulsted Kirke.

Arrangører: Præster og menighedsråd i Vodskov,
Sulsted, Horsens, Hammer, og Ajstrup sogne.
Præster og andre fra de involverede kirker står
for afviklingen af gudstjenesten i fællesskab.
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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 JUNI - JULI
ER DATOERNE:
Tirsdag den 6. juni 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 4. juli 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?

HUMORISTEN

- 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.

Pastor Hansen havde fået en ny stilling
i en anden by, og ved afskedsfesten
udtalte formanden for menighedsrådet
blandt andet:

GRATIS KIRKE-TAXA

- Pastor Hansen har gjort et stort arbejde her hos os. Før han kom, vidste vi
knap nok, hvad synd er.

Ring til

98 82 17 00

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

Pinsedag – Joh. 14,22-31
Iver Viftrup
5. juni kl. 11

2. pinsedag
FRILUFTSGUDSTJENESTE I HAMMER
BAKKER
11. juni kl. 10

Trinitatis søndag – Joh. 3,1-15
Ole Rysgaard Madsen
18. juni kl. 10

1. s. e. trin. – Luk. 16,19-31
Karin Braüner Mikkelsen
KIRKEFROKOST
25. juni kl. 10

2. s. e. trin. – Luk. 14,16-24
Ole Rysgaard Madsen - KAFFE
2. juli kl. 10

3. s. e. trin. – Luk. 15,1-10
Iver Viftrup
9. juli kl. 10

4. s. e. trin. – Luk. 6,36-42
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

16. juli kl. 10

5. s. e. trin. – Luk. 5,1-11
Ole Rysgaard Madsen
23. juli kl. 19.30

6. s. e. trin. – Matt. 5,20-26
Ole Rysgaard Madsen
30. juli kl. 10

7. s. e. trin. – Luk. 19,1-10
Karin Braüner Mikkelsen - KAFFE
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