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Nu kimer julens klokker
se, Guds løfter stod ved magt
og det Esajas spå’de
var sandt som det var sagt:
Vi lever for Guds ansigt
hans søn er født på jord
og salmesangen blander
sig i engles takkekor
Lisbeth Smedegaard Andersen, 2007
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A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ Sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Hellig 3 konger
Julen varer lige til påske – nej, derimellem kommer fasten. Sådan synger vi i en folkelig julesang.
Og det rummer i kirkens sammenhæng den
sandhed, at julen har en vis udstrækning. Der
skal være tid til at fordøje og rumme julen – ikke
bare al den gode mad, men nok så meget det
epokegørende budskab, der er indeholdt i det
kristne juleevangelium. Det er blandt andet det,
der fokuseres på, når vi 12 dage efter jul kan fejre
hellig 3 konger, eller som denne helligdag også er
blevet kaldt i den kirkelige tradition: epifanifesten
– festen for Guds tilsynekomst eller åbenbaring
for mennesker i barnet Jesus, født i Betlehem.
Blandt andet en af vore kendteste julesalmer,
Grundtvigs ”Dejlig er den himmel blå” er i virkeligheden en hellig 3 konger salme. Det fornemmes tydeligt, når vi synger den. F.eks.:

Den 4. vismand
I den kirkelige tradition findes der fra gammel
tid en legende, der fortæller, at der fandtes en
4. konge eller vismand. Han hed Artaban og
skulle have været med de tre andre i karavanen
til Jerusalem og Betlehem, men nåede ikke med.
For på vejen til deres fælles mødested bogstaveligt talt faldt han over et nødstedt menneske. Og
fordi han brugte tiden på at redde denne fremmedes liv, nåede han ikke frem i tide.
1. ædelsten
Den 4. vismand havde som de 3 andre solgt alle
sine ejendele for at købe kostbare gaver til himmelbarnet. Han havde købt 3 kostbare ædelstene:
en safir, en rubin og en diamant, som han ville
give til himlens kongesøn. Nu blev han imidlertid
nødt til at sælge safiren for at kunne udruste sin
egen karavane, så han ligesom de 3 andre kunne
følge stjernen, der ledte dem til Betlehem.

Vise mænd fra Østerland
drog i verden ud på stand
for den konge at oplede,
for den konge at tilbede
som var født i samme stund.

2. ædelsten
Da den 4. vismand endelig nåede frem til
Betlehem, var de andre konger rejst igen for 3
dage siden. Og også Josef og Maria var rejst med
det lille Jesusbarn, pga. en drøm om, at det lille
barn var i fare.
I virkeligheden var alle børn i fare. Kong Herodes
stræbte de små børn efter livet for at skille sig
af med en eventuel rival til tronen. Og netop da
Artaban kom til Betlehem startede Herodes’
soldater en massakre mod byens børn. Artaban
brugte nu sin anden ædelsten, rubinen, til at
bestikke soldaterne, så han kunne redde livet for
en ung mors spædbarn i byen.
Derefter forlod Artaban Betlehem for at lede efter
himmelkongen andre steder. De næste mange år
rejste han rundt omkring, men fandt ham ikke.
Til gengæld stødte han på mange syge, fattig og
sultne mennesker, der havde brug for hans hjælp

”Ny” gammel helligdag
En af de mange nyskabelser, da vi i begyndelsen
af 1990’erne fik en ny alterbog til brug i de danske kirker, var genindførelsen af hellig 3 konger
som helligdag. Dvs. nu kalder vi den hellig 3
kongers søndag, selv om søndagen mellem nytår
og hellig 3 konger ikke lige falder på den 6.
januar, der ifølge traditionen er hellig 3 kongers
dag. Nu hører vi igen i kirken evangeliet om
de 3 konger – de 3 vise mænd, der kom for at
tilbede verdens frelser og bringe ham kostelige
gaver som tegn på hans kongeværdighed og
deres tilbedelse og taknemlighed. Kun i de år,
hvor 1. søndag (som i år) falder 7. eller 8. januar
springer vi over hellig 3 konger-søndagen.
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– og som fik den. Og sådan gik der godt 30 år, så
Artaban snart var godt oppe i årene.

af mine mindste, har du gjort imod mig”!
Og en forundret glæde lyste over Artabans
ansigt, som når dagen bryder frem bag bjergene. Rejsen var endt. Hans gaver var modtaget.
Han havde fulgt stjernen og fundet kongen…

3. ædelsten
Legenden fortæller, at Artaban nåede tilbage til
Jerusalem lige omkring det tidspunkt, da Jesus
var blevet taget til fange og skulle korsfæstes.
Nu var Artabans plan at bruge den sidste ædelsten, diamanten, til at løskøbe de himmelske
konge fra den ventende henrettelse. Men inden
planen blev virkeliggjort, kom en ung pige i
fangenskab til ham og bønfaldt ham så mindeligt
om hjælp. Hun var på vej til at blive solgt som
slave og kunne kun reddes fra denne skæbne,
hvis en eller anden ville løskøbe hende.
Artaban kunne ikke modstå denne bøn. Han
gav pigen diamanten, så hun kunne undgå sin
skæbne – den diamant som himmelkongen
skulle have haft.
I det samme var der et jordskælv og en formørkelse af solen. Artaban blev ramt i tindingen af
en sten og faldt om. Det var for de omkringstående som om der lød en stemme i mørket, og de
bemærkede, at Artaban bevægede læberne til
svar: ”Nej, nej, Herre, hvornår så jeg dig sulten
og gav dig mad? Hvornår så jeg dig tørstig og
gav dig at drikke? Hvornår så jeg dig fremmed
og bød dig indenfor? Hvornår så jeg dig nøgen,
syg og i fængsel og kom dig til hjælp??”
Da Artaban tav, var det igen som om der lød en
stemme, der sagde: ”Hvad du har gjort imod en
Regnskab

2016

Udgifter

Jeg var sulten…
De ord, der lød til Artaban til slut, bliver aldrig
uaktuelle. Ordene om, at den, der har hjulpet
den syge, den fattige, den sultne og nødstedte,
i virkeligheden har øvet barmhjertighed imod
Kristus selv.
Man kan sige, at der også i vores egen tid i høj
grad er brug for, at vi efterlever de ord. Mange
mennesker både i vores eget land og ude i den
store verden lever til trods for verdens velorganiserede samfund et liv på randen af tilværelsen,
isoleret og truet af misbrug, sult eller sygdomme.
Et godt nytårsforsæt
Ved årsskiftet er det meget almindeligt med nytårsforsætter. Man lover sig selv og hinanden, at det
ene eller andet skal blive anderledes i det nye år.
Et godt nytårsforsæt kunne være, at vi hver især
lovede hinanden at bruge lidt mindre tid på os
selv og lidt mere tid på vore medmennesker.
Det er muligheder nok i praksis for at realisere
et sådant forsæt – det gælder blot for os hver
især om at bruge de muligheder, vi har. Og om
at huske, at det også bringer os selv glæde at
glæde andre.

Budget

2018

Udgifter

Kirkebygning og sognegård

472.702

Kirkebygning og sognegård

522.200

Kirkelige aktiviteter

793.781

Kirkelige aktiviteter

972.400

Kirkegård

1.199.000

Præste og graverbolig

56.500

347.099

Administration

384.700

725.723

Indtægter kirkegård

715.000

Ligningen drift

2.434.569

Kirkegård
Præste og graverbolig
Administration

1.164.375
64.378

Anlægsudgifter
Indtægter
Indtægter kirkegård
Ligningen drift

Indtægter
2.382.792

Ligningen anlæg
Kassebeholdning

Ligningen anlæg

v/ menighedsrådets
kasserer
Lone Mandrup Sørensen

1.183.568

Vi har ud over den almindelige drift i 2016
fået etableret et nyt lydanlæg i kirken (Dette er dog
budgetsat i 2017).
Desuden er der ved præsteboligen etableret en ny
græsplæne samt bed mod Klitgårdsvej.

Ud over almindelig drift vil der på kirkegårdens gangareal
blive omlagt fliser.
Organistens løn vil stige i 2018 idet hun har startet
børnebongo og Musik og leg, og påtænker at starte børnekor
op først på året i 2018. Hun skal derfor opgraderes i timer.
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Beretning

v/ Arne Nyborg Thomsen, formand for menighedsrådet

Beretning ved menighedsmødet
25. oktober 2017
Min beretning vil som de forrige år indeholde lidt om
de ting menighedsrådet har beskæftiget sig med, det
være sig personale, materielle ting og arrangementer
mm.

mer med højtalerlyden i kirken,
især i tårnrummet.
Det er der nu styr på, og højtaleren i våbenhuset fungerer også
nu, så graverpersonalet kan
følge med i hvad der foregår i
kirken, bl.a. under bisættelser og begravelser.
Der har ligeledes været et problem med en af stemmerne i orglet, men den bliver holdt under opservation, så den kan blive ordnet hvis der igen sker
ændringer med den.

Menighedsrådsvalg
Siden sidste års menighedsmøde er et nyvalgt menighedsrådet tiltrådt, men der er ikke sket de store forandringer med hensyn til besættelserne af de enkelte
poster, dog er Lotte blevet valgt som næstformand i
stedet for Margit.
Menighedsrådet skal hvert år inden det nye kirkeår,
som jo starter 1. søndag i advent, konstituere sig, så
der er mulighed for at ændre på besættelsen af de forskellige poster en gang om året.

Møder og arrangementer mm.
Der har igen i år været god opbakning til de møder,
ture og koncerter, som menighedsrådet har arrangeret.
Den månedlige morgensang i Sognets Hus har ligeledes fortsat et stabilt fremøde, med 12-16 deltagere
pr. gang.
Organisten har Babysalmesang for børn fra 2-10
måneder, og tilbyder nu også Børnebongo, primært
for de 1-3 årige (det en efterfølger til babysalmesang),
og nu også musikleg.

Personale
Selv om præsterne ikke på samme måde er ansatte
under menighedsrådet, som det øvrige personale
ved kirken, så er det menighedsrådet der blandt
ansøgerne peger på hvem man ønsker skal være den
nye præst. Vi har i år været igennem denne opgave,
idet sognepræst Karin Brüner Mikkelsen har fået
bevilliget studieorlov i 3 år, og til hendes afløser blev
pastor Kirsten Haaber valgt, beklageligvis dog kun
som konstitueret til 31. december 2017, så stillingen
bliver igen opslået, og vi håber at finde en afløser for
Kirsten, som kan tiltræde snarest i det nye år.
Der har ikke været udskiftning af det øvrige personalet, men desværre har vi ikke været forskånet for
sygdom, og fravær af anden grund.
Menighedsrådets kontaktperson Hanne Møller har til
tider følt, hun var på overarbejde, når hun så tit skulle
finde afløsning til de forskellige arbejdsopgaver.
Det har selvfølgelig heller ikke kunne undgås at
menigheden har bemærket visse forandringer, når der
har været fremmed personale involveret ved de kirkelige handlinger og med arbejdet på kirkegården.
Vi håber at vi fremover kan undgå en lignende situation.

Sognekoret
Sognekoret er stadig et godt aktiv for sognet, og der
er inden for det sidste år kommet 2-3 stykker flere
med. Koret øver hver tirsdag aften, og medvirker ind
imellem i kirken og desuden ved gudstjenesterne på
Solgården, hvor de er til stor støtte ved salmesangen
og med praktiske ting for hjemmets beboere.
Grøn Kirke
Som nævnt tidligere år, så kan Ajstrup sogn kalde sig
Grøn Kirke, som bl.a 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.
Det er en løbende proces, som der hele tiden skal
følges op på.
Blandt de sogne, der her i provstiet er med i Grøn
Kirke arbejdet, er der fornylig blevet startet en ERFA
gruppe, som et par gange om året mødes for at dele
erfaringer med hinanden.

Vedligeholdelse af bygninger
Udover almindelig vedligeholdelse, med maling og
lignende, har der ikke i det forløbne år været større
arbejder at udføre på bygningerne.

Kirkens liv og vækst
Kirkekaravanen gør stadig en forskel på deltagerantallet ved vore gudstjenester, og en stor tak til jer, der
på den måde er med til at gøre gudstjenesterne mere

Materiel i kirken
Jeg nævnte sidste år, at der havde været nogle proble-
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rialer og billeder som prydede væggene i lokalerne.
Der var opstillet borde og stole, så man kunne få
kaffe, saftevand og kage.
Organisten havde arrangeret musikleg for mindre
børn, men der kom kun nogle enkelte forældre med
børn.
Vejret var heller ikke denne aften godt, hvilket det jo
ikke har været på flere tidspunkter denne sommer,
men vi havde da en del som kom indenfor, og menighedsrådet fik et positivt indtryk af at være med.
Det vil være ønskeligt hvis arrangementet kunne
være i Sognets Hus, men det kræver jo at vi kan få
folk til at komme uden for det område, hvor der sædvanligt er andre aktiviteter på denne aften.

attraktive at komme til, når der er flere tilstede.
Sidste år ved menighedsmødet kunne jeg fortælle
at menighedsrådet havde besluttet et indføre den
ændrede liturgi, som på det tidspunkt havde været
afprøvet ved enkelte gudstjenester. Nu har den så
været i brug i et år og jeg er spændt på at høre om
der er tilfredshed, eller måske det modsatte, med den
liturgi, som nu anvendes.
Open-by-night
Som noget nyt deltog vi aktivt, den 9. juni, i byens
Open-by-night.
Vi havde lånt lokalerne hvor der tidligt var møbelbutik, og Margit Nonbo, som var primus motor for
arrangementet, havde fået anskaffet en masse mate-

Orientering om planer for det kommende år
Den nok største opgave de kommende år vil være at
få påbegyndt anlæggelsen af de 2 afsnit på kirkegården, som der er lavet en plan over, og vi nærmer os
efterhånden det tidspunkt, hvor vi kan begynde med
at etablere gange og dele af beplantningerne. Der er
dog stadig gravsteder, som der skal tages hensyn til,
da de ikke er udløbet.
Til foråret skal dele af flisegangene på kirkegården
lægges om og gøres lidt bredere. Det er gangene fra
bøgehækken mod vest og til kirken og fra kirken og
til lågen mod nord.
Derudover er der ikke, på det materielle område,
nogle større ting der ligger tilbage, men der er jo altid
nogle synsudsatte opgaver der skal løses.
GRØN KIRKE er jo som nævnt en proces der hele
tiden skal forbedres, og det vil også ske fremover.
Kirkens Liv og Vækst, vil også fremover være et
tema, som menighedsrådet fortsat vil have fokus på,
med opfølgning på nuværende tiltag og gerne suppleret med nye.

Organisten vil efter nytår prøve at starte et børnekor,
og hvis det er muligt med sammensætning af børn,
bliver det opdelt i to kor, så de dygtigste danner en
gruppe, som kan fungere som kirkekor, det vil dog
først ske efter sommerferien.
Sognekoret kører uændret videre.
Jeg vil gerne opfordre menigheden til at kontakte
enten præster eller menighedsrådet, hvis man har
ideer til nye tiltag, som man mener, MR skal overveje.
Det kan være både i forbindelse med gudstjenester,
møder, ture eller materielle ting, der bør ses på.
Menighedsrådet kan ikke altid være opmærksomme
på alt, derfor vil det være dejligt at få indput fra
menigheden.
Lad os stå sammen om at Ajstrup Kirke og
sogn, også fremover må have en levende kirke
og være et aktivt sogn.

BØRNEKOR

Til januar starter der endnu et
nyt musikhold op for børn.
Nu er vi nået til Børnekor. Invitationen gælder i første omgang alle skolesøgende børn, og korprøverne
bliver afholdt på Tylstrup skole.
Det er planen, at koret med tiden skal deles op, så
der bliver en mindre gruppe, der kan medvirke ved
nogle af højmesserne i løbet af året.
Ved kirkekors-gruppen kræves dog et vist musikalsk
niveau, ligesom jeg forventer et rimeligt læseniveau.
Mette Kamstrup Christensen, organist.
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Musik-Leg

holdets 5 deltagere.
Det er planen, at Musik-Leg skal køre sideløbende
med Babysalmesang og BørneBongo. To sæsoner
a 10 gange pr år.
Deltagelse er selvfølgelig gratis, men tilmelding er
nødvendig – sker til organisten.

I september startede en ny musikalsk legestue op
for de 3½-6 årige.
På dette hold fokuseres der stadig på alt det sjove
i legen, og det suppleres med indledende, legende
musikteori. Det er blevet taget rigtig godt imod af

Næste sæson starter den 23. januar.

Wittenbergs kirkedør i Ajstrup Kirke
v/ Ingrid Skjøth, Ajstrup.
Onsdag d. 13. september gav Måle
Fortælleteater sammen med TRIOfabula publikummet i Ajstrup Kirke en intens skuespilpræstation.
Gennem en medrivende fremførelse af Luthers
enkes fremlæggelse af sin livshistorie blev tilhørerne ansigt til ansigt konfronteret med reformationstidens konflikter og tidsånd.
Skuespillerne inddrog hele kirkerummet - og
publikum - i en historisk oplevelse, som understregede, at - reformation eller ej - vore kirker
er unikke, gamle middelalderkirker.
Tine K. Skau og Anette Jahn foran kirkedøren med teserne.
Privatfoto.

Med Luthers reformatoriske tanker slået op på
Ajstrup Kirkes tunge, århundredgamle egetræsdør blev kirken en overbevisende baggrund for
livshistorien, der blev fortolket fremragende
af Anette Jahn som Luthers enke, sekunderet
intenst af Tine K. Skau som tidsånden, hun
levede i.
Det var formidlingens kunst. Og elegant afsluttedes fremførelsen med det samlede publikum i
middelalder-kædedans rundt i kirken.

En af teserne. Privatfoto.
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Set & sket

Vi havde bestilt en guidet rundvisning i hele
huset, og det viste sig at være en rigtig god
disposition. På en god times tid fik vi set det
væsentligste, og vi sluttede af med kaffe og kage
i Nordkrafts café.

v/ Sognepræst
Ole Rysgaard Madsen
Høstfest og kirkefrokost.
Traditionen tro holdt vi sidste søndag i september høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost og høstfest. Det er den søndag, der på
landsplan er udnævnt til ”fyld kirken” – dag. Og
med over 50 tilmeldte til den efterfølgende frokost gjorde vi vores til sagen!
Først var der en festlig høstgudstjeneste i kirken,
hvor traditionerne blev holdt i hævd med korsang
ved sognekoret, og der blev båret korn, frugt og
grønt ind i kirken. Og ikke mindst blev gudstjenestens tema med tak og lovsang understreget med
de traditionelle og elskede høstsalmer, hvor alle
kunne synge med af karsken bælg.
Efterfølgende var der som nævnt kirkefrokost.
Det foregik i Sognets Hus, hvor vi nød den gode
mad i godt selskab, og hvor samtalen og fællesskabet som sædvanlig var i højsædet. Undervejs
blev der som tidligere år afholdt 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. Og denne gang også
hjemmestrikkede huer og vanter. Og folk var
i det gavmilde humør når de bød – vi kunne
således efterfølgende sende næsten 4000,- kr.
afsted til deling mellem de to formål for dagens
indsamling: Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens
Korshærs lokale arbejde i Aalborg.

Rollespil for konfirmander.
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. For første gang var også konfirmanderne fra Ajstrup sogn med.
Rollespillet afvikledes i løbet af et par timer i de
skønne omgivelser i og omkring Sulsted Kirke.
Konfirmanderne fra sognene blev to og to sat samme i grupper på 8 og blev iført middelalderdragter,
hvorefter de rundt i området skulle løse en række
opgaver og udfordringer, alt mens de mødte reformationstidens hovedskikkelser, som de havde hørt
om i forvejen. Bl.a. mødte de Luther i 3 forskellige
aldersafsnit, men også en anden af reformationens
hovedskikkelser, Melanchton, samt repræsentanter for paven og usympatiske personer, der forsøgte at sælge dem aflad.

Kunst præger Nordkraft – her
eksperimenterende kunst i form
af det sorte ”fnuller” på væggene.

Eftermiddagstur til Nordkraft
Igen i år startede vi sæsonen for sogneeftermiddage med en lille bustur. Denne gang havde vi
valgt at lade turen gå til Nordkraft i Aalborg. Det
gamle kraftvarmeværk er nu på en helt ny måde
blevet et kraftcenter i byen, med det mange forskellige institutioner, det huser indenfor gymnastik, idræt, uddannelse, kunst og kultur.

Sognekoret har nu også mulighed for klokkespil til fremførelserne!

Rundt i bygningen, her
ved indgangen til DGIs
afdeling af bygningen.

Ajstrup sogns konfirmander.

Igen i år deltog mange i vores kirkefrokost og høstfest.

Kaffen nydes på det indendørs
torv udenfor caféen.

Konfirmanderne er kommet og venter
sognevis på at blive inddelt i hold
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Kalenderen

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

Torsdag d. 18. januar kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

DECEMBER
Søndag d. 3. december kl. 10.00:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.

Tirsdag d. 23. januar kl. 19.30:
Viseaften i Sognets Hus med Martin Kjeldgaard fra
Vodskov Kirke.

Onsdag d. 6. december kl. 19.30:
Julekoncert i Ajstrup Kirke med Voqalis.

Tirsdag d. 30. januar kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Sognepræst Torben
Brink: Martin Luthers liv og levned – en rejseberetning.
Gratis kaffebord.

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

FEBRUAR

Søndag d. 17. december kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup
Kirke.

Fredag d. 2. februar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Søndag d. 4. februar kl. 14.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende
børneforestillingen med Kirketeatret i Sognets Hus.

Tirsdag d. 19. december kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.
Gratis kaffebord.

Tirsdag d. 6. februar kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Mogens Blume-Schmidt:
Nielson Mandela – der blev et verdensomspændende
ikon.

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

JANUAR 2018

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

Fredag d. 5. januar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

Torsdag d. 15. februar kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Tirsdag d. 9. januar kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Tirsdag 27. februar kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Poul J. Nedergaard,
Skive: Da Danmark blev befæstet fra nord til syd og
øst til vest.
Gratis kaffebord.

Onsdag d. 10. januar kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Valgmenighedspræst
Ronald Risvig: Matador og kristendom – fortællinger
om vort liv.
Tirsdag d. 16. januar kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Navnlig navne /
Dåb i Ajstrup Kirke

07.10.17: Ida Serup Andersen,
Hejbækvej 90, Tylstrup.
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ADVENTSGUDSTJENESTE

i Ajstrup Kirke søndag d. 3. december kl. 10.00
Med efterfølgende kirkefrokost i Sognets Hus.
Starten på det nye kirkeår markeres med en festlig gudstjeneste.
Der vil traditionen tro blive uddelt adventskalendere til børnene.
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. 30. november til Margit Nonbo, tlf. 40 68 97 19.
Alle er velkommen!
Menighedsrådet.

SOGNEAFTEN

Onsdag den 10. januar kl. 19.30 i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup
Valgmenighedspræst Ronald Risvig:

Matador og kristendom – fortællinger om vort liv.
Den folkekære tv-serie Matador er omdrejningspunkt for ny bog om kristne værdier, som
de afspejler sig i hverdagen. For nok er der alle intrigerne og magtkampene, side om
side med sladderen i Korsbæk, som vi spejler os i - men under det hele ligger den varme
og forløsende humor, der gør, at vi trods alt rummer og ser hinanden som dem vi er - på
trods af alle skel - for humoren er i sit væsen beslægtet med evangeliet.
Valgmenighedspræst Ronald Risvig, fortæller uddybende og levende om nye vinkler på Matador.
Kaffe á 20 kr.
Menighedsrådet.

VISEAFTEN MED FÆLLESSANG

Viseaften med Martin Kjeldgaard tirsdag den 23. januar kl. 19:30
Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup
Denne aften kan du være med til at synge sange fra
Højskole-sangbogen. Alle fremmødte inviteres til at
foreslå en sang og måske begrunde valget. Martin
Kjeldgaard, der til daglig er organist i Vodskov,
akkompagnerer på klaveret. Når sangstemmerne
trænger til pause, giver Martin selv et par numre.
Har du lyst til at synge og komme i godt
humør, så mød op!
I pausen serveres ost og rødvin á 25,- kr.			
Menighedsrådet
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JULEKONCERT I
AJSTRUP KIRKE

Onsdag d. 6. december kl. 19.30

med kvindekoret Voqalis

Til dette års julekoncert får vi besøg af kvindekoret
Voqalis. De vil synge et lækkert program for os med
julens dejlige toner. Dertil hører selvfølgelig et par
fællessalmer og den efterfølgende hygge i Sognets Hus.
Voqalis er en vokalgruppe bestående af 8 dygtige korsangere. Vokalgruppen synger klassiske korsatser, årstidens
sange, svenske sange, spirituals samt kendte og elskede aftensange.
Vokalgruppen ledes af organist og musikpædagog Lene Rom Frederiksen og akkompagneres af Christian
Vestergaard Wennerlin

Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Sognets Hus.
GRATIS ADGANG TIL KONCERT OG TRAKTEMENT!
Kirkebilen kører. Ajstrup Menighedsråd

DE 9 LÆSNINGER

SOGNEEFTERMIDDAG

Stemningsfyldt musikgudstjeneste
i Ajstrup Kirke

Tirsdag d. 30/1 kl. 14.00.

Søndag d. 17. december kl. 19.30.

i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

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.

Sognepræst Torben Brink, Aarhus:

MARTIN LUTHERS LIV OG LEVNED
– EN REJSEBERETNING
Gratis kaffebord

Alle er velkomne – kirkebilen kører.

Menighedsrådet

Menighedsrådet
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Lidt af
hvert...
KFUM-SPEJDERNE
SULSTED-TYLSTRUP GRUPPE

GUDSTJENESTER PÅ
”SOLGÅRDEN”

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

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

I DECEMBER - 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 den 5. december kl. 15.00:
Gudstjeneste med nadver.

Fredag den 22. december kl. 15.00:
Julegudstjeneste.

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. januar 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

INDSAMLING I AJSTRUP KIRKE
I december og januar

Juleaften samles der ind til Børnesagens Fællesråd
I juledagene samles der ind til Kirkens Korshær
Nytårsdag samles der ind til Det danske Bibelselskab
21. januar – 11. februar samles der ind til
Y’s Men Region Danmark
Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.
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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.

Gudstjenester
3. december kl. 10

1. s. i advent – Luk.4,16-30
Ole Rysgaard Madsen - KIRKEFROKOST
10. december kl. 10

2. s. i advent – Matt. 25,1-13. Kirsten Haaber
17. december kl. 19.30

DE 9 LÆSNINGER
Ole Rysgaard Madsen - MUSIKGUDSTJENSTE
24. december kl. 14.30

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

Juleaften – Luk. 2,1-14. Kirsten Haaber
25. december kl. 10

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

2. juledag – Matt. 10,32-42. Iver Viftrup
31. december kl. 10

Julesøndag – Matt. 2,13-23
Kirsten Haaber - KAFFE
1. januar 2016 kl. 14

Nytårsdag – Matt. 6,5-13. Ole Rysgaard Madsen

Telefontavle
Sognepræst:
Sognepræst kbf.
Ole Rysgaard Madsen.........................98 26 14 38
E-mail.................................................orma@km.dk
Konstitueret sognepræst (indtil 31/12 2017)
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:
www.ajstrupkirke.dk

7. januar kl. 19.30

1. s. e. h. 3 k. – Mark. 10,13-16. NN
14. januar kl. 10

2. s. e. h. 3 k. – Joh. 4,5-26. Ole Rysgaard Madsen
21. januar kl. 10

Sidste s. e. h. 3 k. – Joh. 12,23-33. NN
28. januar kl. 10

Søndag septuagesima – Matt. 25,14-30
Ole Rysgaard Madsen - KAFFE
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