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Når tiden er inde
vil sorgmørket svinde
og Gudsriget komme med fryd.
Solen er ikke dit lysvæld om dagen
månen er ikke din lampe ved nat
Gud er dit evige lys
Inge Hertz Aarestrup, 2011.
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Præsten skriver
v/ kst. sognepræst Kirsten Haaber

Fyldt at glæde over livets under
Udgangspunkt for denne artikel om dåb er den
norske salmedigter Svein Ellingsens dåbssalme
Fyldt af glæde, som nok er blevet den mest
elskede dåbssalme i Danmark.
Salmen er skrevet på en særlig baggrund. Svein
Ellingsen mistede sin 6 årige datter Margrethe,
da hun løb over vejen og blev kørt ned og dræbt.
Samtidig med denne forfærdelige ulykke var
hans kone gravid med deres andet barn. Salmen
er skrevet til barnedåben nogle måneder senere.
På den baggrund får salmen og ordene ”dåbens
lys er tændt, når livet slukkes” en dybere og
stærkere klang,

Det gælder for alle, børn såvel som voksne, at
vi ikke kan bære os selv gennem livet. Vi er alle
afhængige af andre, der bærer med på vores liv,
både når vi er er glade, kede af det og utrygge.
Derfor, når vi vælger at bære vores børn til dåb
og bærer dem ind i kirken og op til døbefonten,
er det fordi, ingen kan bære sig selv. Vi har
brug for, at der er nogen, der bærer med på de
bekymringer og den usikkerhed og sårbarhed,
det skaber at have ansvar for et lille menneskebarn, ikke kun nu, men hele livet igennem, også
når vi ikke er her mere.
Når vi døber vores børn, er vi også med til at
videregive og bevare noget, vi synes er vigtigt,
som forbinder slægterne, og som sætter os ind i
en større sammenhæng.
Vi fornemmer, at det, der sker i dåben, kan være
med til at gøre os trygge, uden at vi nødvendigvis altid kan gøre rede for det.

Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet
Alle der bliver forældre fyldes af mange følelser,
tanker og spørgsmål. Tanker om fremtiden, om
ønsker, håb og drømme for barnet og for en selv.
At blive forældre er oftest forbundet med en
dybfølt glæde og en stor og ubeskrivelig kærlighed og nænsomhed, som kan være vanskelig at udtrykke med ord. Følelser, som er så
overvældende, at man indimellem er lige ved at
sprænges.

Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tager imod os.
Som forældre og faddere fyldes vi gang på gang
med undren over, at verden åbner sig på nye
måder. Der kommer nye farver og et nyt lys på
tilværelsen. At undre sig er en oplevelse af, at
verden er større end os selv. Vi oplever gang på
gang, at vi ikke har magt og kontrol over alting,
og det kan både være udfordrerne, forunderligt
og skræmmende. I dåben får vi et løfte om, at vi
ikke skal bære livet alene.

Fyldt af bæven for en ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.
Disse ord vækker genklang hos mange dåbsforældre. For selv om glæden er stor, så er det også
en ukendt verden og en ukendt fremtid, som de
begiver sig ind i. Mange oplever en sårbarhed,
som de ikke før har kendt til. Bekymringer og
følelsen af ansvar, bliver pludselig mere virkelig
og kan vække en form for utryghed eller usikkerhed.

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et liv i tro og tillid.
I dåben lægger vi barnet i Guds hænder. Når
korset bliver tegnet for barnets ansigt og bryst,
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knyttes det til Kristus, og med Kristus får det
Helligånden. Derfor er dåben begyndelsen til
et liv sammen med ham. Ritualet fortæller, at vi
bliver født på ny og sat ind i et fællesskab med
Gud og også med den menighed, som er døbt til
den samme tro.

noget andet end os selv, og derfor kan vi trygt
døbe både børn og voksne.
Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.
”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens
ende”. Sådan lyder ordene ved dåben. Kristus
er der også, når livet gør ondt, når vi tvivler, og
når vi bliver bange. Han omslutter os med sin
kærlighed hele livet, også i døden. Han kommer til os, når vi lukker vore øjne, og det håb
har vi brug for. Et håb, som rækker hele livet
og længere end det. Håbet er det lys, som bliver
tændt ved dåben, og det lys er stadig tændt for
os, når livet slukkes. Det er derfor, de samme
der ord lyder både ved dåb og begravelse; at
vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi
opstandelse.

Selv om de spørgsmål, som stilles ved dåben,
kan lyde som et forhør, en eksamen eller en test,
så er de det ikke. Når vi svarer ja på spørgsmålene, er det et: Ja tak, det vil jeg gerne tro.
Gud, hjælp mig til det! For vel kan der være
noget i trosbekendelsen, vi ikke kan tro eller
rumme lige nu, men vi svarer ja tak, fordi det er
gået op for os, at dåben er en gave, Gud giver os.
En gave givet i kærlighed.
Kan vi svare ja på vegne af barnet? Alle forældre
må tage stilling til mange ting i de år, hvor barnet vokser til, og forsøger af hele deres hjerte, at
åbne gode døre for deres børn.

Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde!
Selvom dåben er en ganske enkel handling, kan
det være svært at rumme dens dybder.
Derfor må vi bede om at få troen, der hviler i, at
Gud bærer med, lige meget hvad der sker.

Alligevel er der en del, der vælger ikke at lade
deres børn døbe, fordi de ønsker, at børnene
selv skal tage stilling til, om de vil døbes eller ej.
Men hvornår er de egentlig klar til det?
Dåben er en gave til os mennesker ligesom
troen er det. En gave, som vi kan tage imod i tillid til Guds kærlighed til os. Tillid beror netop på

Kirsten Haaber
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Præsentation – Kirsten Haaber
Jeg hedder Kirsten Haaber, og er 59 år gammel.
Jeg er uddannet cand.mus.ter (musikterapeut) og
psykoterapeut. Desuden har jeg en diplomuddannelse og en master i Clinical Palliation (MCP).
15. maj i år bestod jeg Kirkeministeriets foreskrevne teologiske prøve med tilladelse til at søge
embede i folkekirken.

på Nykøbing Mors Sygehus, som
senere flyttede til Thisted Sygehus. Mit arbejde i
Teamet har hovedsageligt bestået i samtaler med
både børn, unge og voksne i forbindelse med
alvorlig sygdom og død og opfølgning efter dødsfald. Min stilling som psykoterapeut blev nedlagt
1. januar 2016.

Jeg er opvokset i Thy og har boet her det meste af
mit liv med undtagelse af de år, hvor jeg var under
uddannelse.

Tiden var derfor inde til et skift i min tilværelse.
Jeg har brugt de sidste 1½ på at forberede mig
på eksamen og på at blive præst. Jeg har bl.a.
fulgt timer på universitetet i Aarhus. Desuden
har jeg siden august sidste år været i praktik i
Klitsognene i Thy, hvilket jeg er meget taknemmelig for. Jeg er sikker på at det har givet mig et
fundament, som jeg kan bygge videre på i mit nye
embede.

Efter studentereksamen var jeg på Løgumkloster
Højskole. En tid med musik, litteratur og et møde
med Sønderjylland, som på det tidspunkt var
ukendt land for mig. Efter højskoleopholdet blev
jeg ansat på højskolen til at tage mig af alt det
praktiske.

Jeg glæder mig meget til at blive sognepræst for
Sulsted og Ajstrup sogne. Tusind tak for den fine
modtagelse, som jeg har fået begge steder. Jeg
glæder mig arbejdet og samarbejdet.

I 1980 påbegyndte jeg teologistudiet på Aarhus
Universitet med ønske om at blive præst, når jeg
var færdiguddannet. Under min studietid var jeg
frivillig i Gellerup Kirkes børne- og ungdomsarbejde og var ansat i kirkens kor og som afløser
for kirketjeneren. Studiet blev dog afbrudt efter
fire år, og jeg flyttede til Aalborg og påbegyndte
musikterapistudiet i 1984. Under mit studie i
Aalborg var jeg ansat henholdsvis på Kirkens
Korshærs varmestue og på Herberget. Endvidere
sang jeg i Hasseris Kirkes kor.

Kirsten Haaber

GUD OG SPAGHETTI
For børnefamilier og alle andre interesserede.

Tirsdag den 14. november kl. 17.00
Kort, børnevenlig gudstjeneste
i Ajstrup Kirke kl. 17.

I 1989 rejste jeg til Bergen i Norge for at tage en
specialistuddannelse indenfor palliation (lindrende
behandling for alvorligt syge og døende). De første 1½ år var jeg stipendiat på Smerteklinikken på
Haukeland Universitets Sykehus, og de følgende
1½ år var jeg ansat i Sygehusets præstetjeneste.
Som en del af min uddannelse fik jeg mulighed
for at rejse rundt i Norge for at holde foredrag og
undervise.

Herefter fælles aftensmad
(spaghetti og kødsovs) i Sognets Hus.
Det hele varer en god times tid.
Tilmelding er ikke nødvendig,
hverken til gudstjeneste eller mad!
Maden koster
10,- kr. for voksne
og 5,- kr. for børn.

I 1992 vendte jeg tilbage til Thy. Jeg oprettede en
privatpraksis, som jeg stadig har.
I 1996 blev jeg ansat i Kræftens Bekæmpelse som
rådgiver for Thy og Mors, i den forbindelse oprettede jeg sorggrupper for børn og unge. I 1998 blev
jeg ansat som psykoterapeut i Det Palliative Team

Menighedsrådet.
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Navnlig navne /

Dåb & Vielser i Ajstrup Kirke

05.08.17: Theo Vinther Christoffersen,
Sølgårdvej 60, Ajstrup.

19.08.17: Dorte Mørk Jensen og Kjeld
Christiansen, Tylstrupvej 32, 9382 Tylstrup.

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. 5
Anmodningen

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

Set & sket

v/ sognepræst
Ole Rysgaard Madsen

Sogneudflugt til Mors
Den årlige sommerudflugt gik denne gang til
Mors. Også i år havde vi mange tilmeldte, så i god
tid før tilmeldingsfristen måtte vi kontakte busselskabet og reservere deres dobbeltdækkerbus i
stedet for den bus, vi først havde kalkuleret med.
På en af de få sommerdage i år steg vi så alle forventningsfulde på bussen onsdag formiddag d. 12.
juli ved Sognets Hus og kørte vestpå!

fra øens kulturhistorie i bred forstand, var der
også en særdeles interessant særudstilling –
”Udvandrerne” – der levende og med en personlig
vinkel fortalte historien om det store antal mennesker, der for 100 – 150 år siden udvandrede til
Amerika for at skabe sig en bedre tilværelse der.
På Dueholm Kloster blev vi delt op i 3 grupper
med hver sin guide til rundvisningen. Bagefter
var der tid til at gå rundt og kigge på tingene på
egen hånd – eller nyde den friske luft på pladsen
foran museet – eller måske gå på shopping i den
velassorterede museumsbutik, der vist havde en
ganske god omsætning dén dag!

Stemningsfulde Café Holmen.
Efter en skøn tur gennem Limfjordslandskaberne
og tværs over Mors var vi ved stedet for vores
middagsmad præcis til tiden – kl. 12. På Café
Holmen fik vi et lokale for os selv – deres festlokale, der er charmerende indrettet med ældre
møbler og billeder og kunst på væggene. Andre
gæster spiste i restauranten ved siden af, eller
ude i det fri med fri udsigt over havnen og over til
Salling.

Dueholm Kloster. Museumsbutikken havde flere gode
tilbud.

Middagsmad på ”Café Holmen”

Dueholm Kloster. Der slikkes sol efter rundvisningen.
Galleri Hesselbjerg.
Som sidste stop på turen var indlagt et besøg på
Galleri Hesselbjerg på Nordmors, hvor galleriets
ejer viste os rundt og fortalte lidt om stedet og de
kunstnere, der udstillede lige nu. Her serveredes
også kaffen i et tilstødende lokale. Det viste sig, at
stedet ud over at være galleri også rummer værelser og lejligheder til overnatning i kortere eller
længere tid.

”Cafe Holmen” set fra syd.
Dueholm Kloster.
Hovedseværdigheden på denne tur var Dueholm
Kloster, der huser det lokale, historiske museum.
Ud over at de havde en fast udstilling, hvor
man kan gå på opdagelse i masser af genstande
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Rundvisning i grupper.

Kaffebord på Galleri Hesselbjerg.
Efter besøget på galleriet kørte vi nordpå langs den
karakteristiske Feggeklit og hørte Margit Nonbo
fortælle historien om kong Fegge, inden færgen
på 5 minutter bragte os over på nordsiden af
Limfjorden, hvorfra turen gik tilbage mod Tylstrup.

fantasifulde og farverige huse. Der er tydeligt,
at stedet rummer en broget skare af mennesker,
hvor nogle dyrker det meget enkle liv (af nødvendighed eller lyst) mens andre med flere ressourcer har ”opgraderet” status på husene til lidt
mere luksus. Men det er stadig tydeligt, at stedet
har plads til alle, også de ”skæve eksistenser”, der
måske kan have svært ved at finde en plads andre
steder i samfundet.

Aftenudflugt i august.
Sensommerens aftenudflugt var også begunstiget
af godt vejr. I år gik turen til Fjordbyen i Aalborg
og Vesterkær Kirke. På den valgte rute langs havnefronten var der tillige lejlighed til at forvisse sig
om, at byggekranerne har en travl tid i Aalborg
lige nu.
Fjordbyen ligger i Aalborg Vestby, tæt på
Skudehavnen og Friluftsbadet. De oprindelige
skure til opbevaring af fiskernes garn og grej
bliver nu for en stor dels vedkommende brugt til
beboelse eller som fritidsbolig – området har status som kolonihaveforening. Det er et lille åndehul
midt i byen, med fred og ro, atmosfære og plads til
alle uanset status og pengepung.

I Fjordbyen er
man ikke uden
humor!

Ord som
”hyggeligt”
og ”alternativt” dækker
meget godt
stemningen.
Foto: Jens
Morten.

Vi bliver budt velkommen.

Vesterkær Kirke.
Fra Fjordbyen gik turen videre til den nærliggende Vesterkær Kirke. De allerfleste valgte at gå
de 300-400 meter.
I kirken fortalte sognets tidligere præst Villy
Mølgaard levende om kirkens tilblivelse (den
blev taget i brug i 1970) og om sognets historie.
Særligt interessant var det høre om alterbilledet – et meget stort billede af kunstneren Esben
Hanefelt Kristensen, som vi jo kender så godt hos
os. Billedet med titlen ”Den ny himmel og den ny
jord” rummer de for kunstneren så karakteristiske
blå farver og massevis af detaljer, som også er
typisk for hans billeder. I det forholdsvis enkle kir-

Udsigten over mod
Nørresundbysiden
– de nye huse i
Lindholm.

Vi blev budt velkommen ved stedets værtshus.
Herefter blev de godt 60 deltagere i turen delt op i
3 grupper og vist rundt i området med de mange
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kerum ligefrem ”suger” det flotte billede opmærksomheden til sig, straks man træder ind i rummet.

Tidligere sognepræst Villy Mølgaard fortæller om
det smukke alterbillede.
Efter at have hørt om kirken sluttede vi turen af
med kaffebord i kirkens menighedslokaler, inden
turen igen gik tilbage til Tylstrup.

Kaffebord i menighedslokalerne.

Kalenderen
De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes.
Onsdag d. 8. november kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

OKTOBER
Onsdag d. 4. oktober kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Bjarne Thorndal: Island –
sagaernes og naturens ø.

Tirsdag d. 14. november kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Torsdag d. 16. november kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Fredag d. 6. oktober kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.

Tirsdag d. 28. november kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Jens Andersen: Astrid
Lindgren – denne dag, et liv

Onsdag d. 11. oktober kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Torsdag d. 12. oktober kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

DECEMBER

Onsdag d. 25. 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. 3. december kl. 10.00:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.
Onsdag d. 6. december kl. 19.30:
Julekoncert i Ajstrup Kirke med Voqalis.

Søndag d. 29. oktober kl. 10.00:
Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medvirker.
Kirkefrokost.

Fredag d. 8. december kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Torsdag d. 14. december kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Tirsdag d. 31. oktober kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Jonna og Jørgen
Fristrup: Rejseforedrag om tur til Skt. Petersborg
Gratis kaffebord.

Søndag d. 17. december kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
Tirsdag d. 19. december kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.
Gratis kaffebord.

NOVEMBER
Fredag d. 3. november kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Søndag d. 5. november kl. 14.00:
Mindegudstjeneste for årets døde.

Mandag d. 25. december kl. 10.00:
Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
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SOGNEAFTEN

i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

onsdag den 4/10 kl. 19:30 (til ca. kl. 22)
Bjarne Thorndal:

”Island – sagaernes
og naturens ø”
Bjarne Thorndal fortæller, viser film og
billeder fra en helt fantastisk ferie på Island.
Vi kan se frem til en aften, der bl.a. giver os
indblik i Islands helt enestående natur
Kaffe á 20,- kr. Menighedsrådet

ANDAGT I AJSTRUP KIRKE

LITTERATURSTUDIEKREDSEN

onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 17.30

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.

med efterfølgende fælles spisning og menighedsmøde
i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup.
25. oktober 2017 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!

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.

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 2016
6. Budget 2018
7. Kirkens liv og vækst – bl.a. med nyt om strukturdebat mv.
8. Eventuelt

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. 6/10 – kontakt
gerne sognepræsten for nærmere oplysninger.

Tilmelding til spisningen skal ske til Margit Nonbo,
tlf. 40 68 97 19, senest torsdag d. 19.10.
Ajstrup Menighedsråd
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SOGNEEFTERMIDDAG

i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Tirsdag den 31/10 kl. 14:00

Jonna og Jørgen Fristrup
fortæller om Skt. Petersborg.
I 2010 sejlede de til Skt. Petersborg. Deres beretning omhandler
de oplevelser, turen bød på såvel til lands som til vands. Turen
omfattede besøg i Sverige, på Aaland, i Finland, i Estland, på
Gotland og selvfølgelig i Rusland.
Turen foregik for en stor dels vedkommende i Valdemar Sejrs
kølvand. Han tog turen i 1219 og ifølge Jordebogen 1231 besøgte han en del steder undervejs. Blandt andet Utklippan,
Kalmar, Spårö, St. Askö, Arkösund, Baggensstä, Stockholm og Hangö.
Turen var deres første længere sejlads som pensionister. Den varede ca. tre måneder, fra juni til september.
Turen varede ca. 3 måneder, fra juni til september, og gav lyst til mere, så siden har de besøgt Lofoten i 2011, Kanaløerne i
2012 og Haparanda 2014. Vintermånederne bruges så til at berette om deres oplevelser for interesserede.”
Gratis kaffebord				Menighedsrådet

Jens Andersen:

”ASTRID LINDGREN –
DENNE DAG, ET LIV”
Jens Andersens biografi om den legendariske Astrid Lindgren har høstet
formidable anmeldelser, og Jens Andersen blev tildelt ”Politikens
Litteraturpris 2014” for bogen.
Jens Andersen har et stærkt udviklet socialt talent, han formår at få folk
til at lirke de hemmelige rum op i skriveborde og chatoller og dele ting fra
godteposen med deres omverden. Han er desuden selv en fremragende fortæller og formidler.

”Her har man BOGEN om Astrid Lindgren”, hed det bl.a. i Nordjyske.
Jens Andersen er født 1955 i Glostrup, opvokset i Hvidovre og Bagsværd. Han har været litteraturkritiker på de fleste store
danske dagblade. Har også skrevet en del biografier over store danske forfattere, bl.a. Thit Jensen, Tove Ditlevsen, Tom
Kristensen og HC Andersen.
Der sælges øl og vand

			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 afvikles på
”Gavlen” og 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 OKOTBER - NOVEMBER
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 den 3. oktober 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 7. november 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?

GRATIS KIRKE-TAXA
Ring til

98 82 17 00

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

- 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.

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.

INDSAMLING I AJSTRUP KIRKE
I oktober og november er der følgende
indsamlinger i Ajstrup Kirke:
15.-29. oktober samles der ind til
Danmission.
5. november samles der ind til
Danske Sømands- og Udlandskirker.
Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.
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Gudstjenester
1. oktober kl. 10

16. s. e. trin. – Luk. 7,11-17
Ole Rysgaard Madsen
8. oktober kl. 10

17. s. e. trin. – Luk. 14.1-11
Kirsten Haaber
15. oktober kl. 10

18. s. e. trin. – Joh. 15,1-11
Ole Rysgaard Madsen
22. oktober kl. 19.30

19. s. e. trin. – Joh. 1,35-51
Ole Rysgaard Madsen
29. oktober kl. 10

20. s. e. trin. – Matt. 22,1-14
Kirsten Haaber
FAMILIEGUDSTJENESTE / KIRKEFROKOST
KFUM-SPEJDERNE MEDVIRKER
5. november kl. 14

Alle helgens dag – Matt. 5,13-16
Ole Rysgaard Madsen
MINDEGUDSTJENESTE

Telefontavle
Sognepræst:
Sognepræst kbf.
Ole Rysgaard Madsen.........................98 26 14 38
Fax.........................................................98 26 14 60
E-mail.................................................orma@km.dk
Konstitueret sognepræst
Kirsten Haaber.....................................20 46 83 47
E-mail................................. kirstenhaaber@live.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:
http://www.ajstrupkirke.dk/

12. november kl. 10

22. s. e. trin. – Matt. 18,21-35
Iver Viftrup
19. november kl. 10

23. s. e. trin. – Matt. 22,15-22
Kirsten Haaber
26. november kl. 10

Sidste s. i kirkeåret – Matt. 25,31-46
Iver Viftrup
KAFFE
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