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Du viser os din vilje
og sender os dit ord,
og aldrig skal det vende tomt tilbage.
I sol og regn fra himlen,
i brødet på vort bord
ser vi, at du er med os alle dage.
Jens Simonsen, 2010, 2011.
Salme til søndag seksagesima,
Lysets Utålmodighed nr. 41

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ sognepræst Karin Braüner Mikkelsen

Orlov
Den 15. august 2017 går jeg på orlov. Jeg er blevet
bevilget tre års orlov af biskop Henning Toft Bro til at
lave et Ph.d.-projekt om autisme og inklusion i folkekirkens relationelle liv.

lige fællesskaber i kirken. Børnene og de unge skal
lære, hvad det vil sige at leve som kristne og at være
en del af det kristne fællesskab. Man kan kun lære om
det, ved at være i fællesskabet.
§ 1. Både børnekonfirmandundervisningen og konfirmationsforberedelsen bygger på dåben og er led i
folkekirkens dåbsoplæring.
Stk. 2. Formålet er at medvirke til at gøre børnene
og de unge fortrolige med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste samt lære
dem, hvad det vil sige at leve i en kristen tro og som
en del af det kristne fællesskab.

Jeg er så småt i gang. Jeg fik bevilget friplads på
ph.d-skolen på Teologisk Fakultet i København og
blev indskrevet 1. december 2016. Jeg bor stadigvæk
i Vestbjerg, og der bliver jeg boende. Selvfølgelig skal
jeg til Købehavn en gang i mellem for at få vejledning,
men jeg har ikke langt til lufthavnen. Jeg skal også
rundt i hele Danmark for at lave interviews af præster
og forældre til børn og unge med autisme. Jeg skal
også interviewe unge med autisme for at høre om
deres oplevelse af at være inkluderet i fællesskaber
i folkekirken, og om konfirmandundervisningen har
medvirket til inklusionen.

Dette kan især være svært for børn/unge med autisme,
hvor man netop har svært ved at være sammen med
mange mennesker og svært ved at forstå, hvad andre
udtrykker både med ord og med kropssprog og mimik.
Børn med autisme har svært ved holde til at være i en
sammenhæng, hvor alt ikke er overskueligt og struktureret. De kan også have det svært med for kraftige sanseindtryk, og deres motorik kan være udfordret. Det er
ikke det samme som, at de ikke har lyst til at indgå i et
fællesskab. De magter det bare ikke altid. Når man har
autisme, har man svært med kommunikation, socialt
samspil og forestillingsevne. Det gælder uanset om
man er barn, ung eller voksen med autisme.
Hovedvægten i mit studium er ikke autisme i sig selv.
Det kunne lige så godt have været ADHD eller en
anden udviklingsforstyrrelse. Jeg har valgt autisme,
fordi det er den mest gennemgribende udviklingsforstyrrelse, og fordi det er den udviklingsforstyrrelse, der
giver mest udfordring i forhold til at kunne holde til at
være i et fællesskab, selv om man egentlig gerne vil.
Hovedvægten er inklusion, hvor gruppen af mennesker med autisme gerne skulle have mulighed for at
være en del af kirken og ikke mindst indgå i de fællesskaber, der er i kirken.

Mit udgangspunkt er undervisningen af juniorkonfirmander eller mini-konfirmander, som det også
kaldes nogen steder. Den 24. september 2014 blev
der vedtaget en ny anordning for undervisningen.
Undervisningen hedder nu børnekonfirmandundervisning. Alle sogne i Danmark skal tilbyde
undervisningen. Indtil videre har det været frivilligt.
Det betyder, at alle børn i Danmark skal have tilbudt
undervisningen, uanset om de går i en almindelig folkeskole eller om de går i en specialklasse eller på en
specialskole. Indtil nu har der været en tilbøjelighed
til, at tilbuddet er blevet givet klassevis til børn i folkeskolen Børn med særlige behov, for eksempel med
autisme, har sjældent har fået tilbuddet.
§ 2. Menighedsrådet har ansvaret for, at alle børn
på tredje eller fjerde klassetrin får et tilbud om deltagelse i børnekonfirmandundervisning.
Der er også kommet en ny formålsparagraf, der er
fælles for børnekonfirmand-undervisning på 3. eller 4.
klassetrin og for den almindelige konfirmandundervisning på 7. eller 8. klassetrin. Den nye formålsparagraf
udvider undervisningen. Det er ikke nok at tilbyde
undervisningen som isolerede lektioner eller temadage. Undervisningen også være kiler ind i de forskel-

Inklusion er ikke bare at lave specialundervisning
eller specialgudstjenester, men at tilrettelægge undervisningen, gudstjenesterne og de andre aktiviteter i
kirken på en måde, så alle mennesker, også dem med
autisme, kan være deltage. Det er ikke ensbetydende
med, at det aldrig er nødvendigt med specialundervisning, specialgudstjenester og andre aktiviteter, der
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er tilrettelagt specielt for en bestemt gruppe. Det er
også et spørgsmål om holdningen til minoriteten som
ligeværdige mennesker, hvor de ikke skal forsøge at
være anderledes, end de er. Majoriteten, for eksempel
dem uden autisme, skal komme minoriteten i møde,
så minoriteten kan føle sig som en del af fællesskabet
og som ligeværdige mennesker. Også selv om de, der
har behov for specielle hensyn ikke altid magter at
sidde på samme kirkebænk eller ved samme bord i
Sognets Hus som andre, der ikke har de samme problemstillinger.
Der kan være behov for nogle privilegier, hvor nogle
har lov til at have en reserveret plads ved udgangen,
uden at alle andre har lov til det det. Så kan man
hurtigt gå ud, hvis det hele bliver for overvældende,
og man skal ikke gennem en belastende kommunikation om at få en plads, hvor man måske kommer til
at sidde tættere, end man magter. Samtidig skal der
også være nogle restriktioner. Har man en Ipad med
til en gudstjeneste eller i undervisningen, må den
ikke forstyrre andre, og man må for eksempel ikke
tale i mobiltelefonen, hvis den bliver brugt som Ipad.
Restriktioner og privilegier behøves ikke at være ens
for alle. Det er kun kørestolsbrugere, der har behov
for, at rampen bliver hentet og anvendt, og er der ikke
nok salmebøger med ekstra store bogstaver, er de
selvfølgelig forbeholdt dem, der har behov for det.
Min afhandling skal også have udblik til andre steder
i folkekirken, hvor mennesker med autisme bliver
inkluderet. Det kan være i folkekirkens korarbejde,
hvor organister og korledere kan have fokus på, at der
også skal være plads til dem, der har autisme.
Min afhandling skal gerne munde ud i en beskrivelse
af en række eksempler, hvor inklusion af mennesker
med autisme og deres pårørende er lykkedes og en
analyse af, hvorfor det er lykkedes.

Vi har ramper i kirken for mennesker i kørestol.
Vi har teleslynge og salmebøger med ekstra stor
skrift. Men det er noget helt andet, der skal til, for at
mennesker med autisme kan føle sig hjemme. Det
kan for eksempel være, at man har mulighed for at
trække sig, når stimuli bliver for voldsom. I nogen
tilfælde skal et menneske med autisme måske have
lov til at side med sin I-pad i gudstjenesten og at have
høreværn og solbriller på. Måske skal der være et
mentor-system. Måske skal der være piktogrammer,
der viser, hvad der skal ske, og hvad der forventes, at
de skal gøre og hvornår, de skal gøre det. For et menneske med autisme er det ikke selve gudstjenesten
eller det at deltage i et foredrag, der er den største
udfordring, men snarere tiden inden og efter, hvor
man småsnakker med hinanden og tiden ved kaffebordet. Øjenkontakt kan være direkte ubehageligt
for et menneske med ASF. Mennesker med ASF kan
måske forstå de ord, der bliver udvekslet i en spontan
samtale, men de har svært ved at forstå kropssproget,
mimikken og betydningen af ordene. Det gør dem
trætte og udmattede.
Inklusion er blevet et plus-ord, men inklusion er mere
end blot at være i det samme rum. Man kan godt sidde
på samme kirkebænk uden at føle, at man høre til. Der
kan også være en distance til de øvrige i kirken eller i
Sognets Hus, hvis man føler sig udenfor eller forkert.
Der kan være en distance, hvis nogen ikke bliver
respekteret for den måde de er mennesker og som de
tænker og kommunikerer på. Distancen bliver mindre,
hvis alle får lov til at være dem, de er.
Inklusion er mere end integration, hvor man kun er til
stede som en del af en bestemt gruppe for eksempel
for mennesker med autisme i gruppen af alle de andre.
Ved inklusion glider skellet ud, når man netop bliver
set som den, man er. Ved eksklusion er man udelukket
fra fællesskabet. Ved separation er man med i et fællesskab, som ikke er en del af det store fællesskab.

Udgangspunktet er børnekonfirmandundervisning og
konfirmandundervisning, hvor formålsparagraffen er
blevet udvidet, selv om indholdet i formålsparagraffen burde være en selvfølge. Eksemplerne skal kunne
bredes ud, så andre i folkekirken, præster, kirke- og kulturmedarbejdere, andre ansatte, frivillige kan blive inspireret og finde forslag til, hvordan inklusion af kan foregå.
Jeg glæder mig til at arbejde videre med mit emne.
Tre år er umiddelbart lang tid, men jeg er ikke i tvivl
om, at jeg kan fylde tiden ud. Der vil blive ansat en
anden i stedet for mig til at varetage mine opgaver,
men det udelukker ikke, at jeg ikke vil være at finde
på kirkebænken indimellem.

At få lov til at være den, man er, er ikke det samme
som, at man bare opfører sig, som man har lyst til.
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Det nye menighedsråd

v/ sognepræst Ole
Rysgaard Madsen

Privat er Lone gift med Hans. Hun har gennem de sidste 9 år været ansat som provstisekretær – en stilling
på ca. halv tid. Det er nemt og praktisk, provstikontoret
ligger hos provsten her i Tylstrup. Endvidere deler hun
som nævnt kirkesangerjobbet med Arne Thomsen.
Lone har snart boet i Tylstrup i mange år, men hører
man godt efter, kan man på den syngende sprogtone
høre, at hun har en fortid længere sydpå i landet….

I sidste nummer af kirkebladet var der navne på de 6
personer, der er valgt til det nye menighedsråd, samt
de to suppleanter. Her følger en nærmere præsentation af alle rådets medlemmer, inkl. præsterne, herunder de poster og opgaver, som de enkelte medlemmer
af rådet har påtaget sig.
Arne Thomsen har været
medlem af menighedsrådet i 8
år – i denne omgang. Han har
dog tidligere været medlem af
menighedsrådet gennem en
lang periode helt fra de unge år,
og er uden diskussion den i det
nyvalgte råd med størst erfaring i
menighedsrådsarbejde. Arne har
således på bedste vis været med
til at præge sognets kirkelige liv
gennem mere end en menneskealder. Efter over 30
år tog han en velfortjent pause på 4 år, men nu er han
godt med igen, og der var ikke megen tvivl ved konstituering om, at han selvfølgelig skulle genvælges som
rådets formand.
Ud over formandshvervet er Arne også stadig medlem af det arrangementsudvalg, der står for koncerter
og viseaftner.
Arne er for snart nogle år siden gået på pension fra
sit arbejde som postbud, men han synger stadig som
kirkesanger i kirken – det hverv har han varetaget
siden september 1975! I de senere år har han delt
jobbet med Lone Mandrup Sørensen. Privat bor Arne
sammen med sin kone Britta i en villa i Tylstrup.
Tidligere var han meget aktiv indenfor de lokale
KFUM-spejdere. Nu bruger han meget tid i Y’s Mens
bevægelsen, hvor han har haft adskillige tillidsposter.

Hanne Møller har været medlem af menighedsrådet gennem
godt 13 år. Helt fra starten har
hun varetaget posten som kontaktperson – altså menighedsrådets ”personaleleder” med
kontakt til de ansatte ved kirken.
Denne post har Hanne varetaget
godt, og derfor fortsætter hun på
posten også i det nye menighedsråd. Det er en ganske praktisk
løsning, da hun og hendes mand Ernst gennem mere
end 40 år har boet et stenkast fra kirken!
Hanne er nu pensionist, og det giver bedre tid til at
varetage opgaven. Det er også nødvendigt, da den del
af folkekirkens personaleforhold, menighedsrådet har
ansvaret for, er blevet en noget mere kompleks og
tidkrævende opgave gennem de senere år.
Søren Sørensen starter på sin
fjerde periode i menighedsrådet
og har altså været medlem i 12
år. Han hører dog stadig til de
yngre medlemmer også i det
nye menighedsråd. Søren er
murermester med egen murerforretning i Ajstrup, og han har
bl.a. specialiseret sig i opgaver
på de gamle middelalderkirker i
omegnen. Søren overtog for 9 år
siden hvervet som kirkeværge, og det fortsætter han
med i det nye råd. Under kirkeværgens opgaver hører
også tilsynet med menighedsrådets bygninger (kirke,
graverfaciliteter, Sognets Hus, præsteboligen og graverboligen). Søren er nu den eneste i rådet med egentlig
håndværksmæssig uddannelse, og også derfor er det
oplagt, at han fortsætter med denne opgave, herunder
bistår kirke- kirkegårdsudvalget med råd og vejledning.
I forbindelse med kirkesyn og provstesyn finder
tilsynsfunktionen sted i samarbejde med menighedsrådets bygningskyndige. Her er tømrermester Tom
Thomsen genvalgt på posten.

Lone Mandrup Sørensen har
siddet i menighedsrådet gennem
16 år. For 14 år siden overtog
hun kassererposten, og denne
post er hun også valgt til for den
kommende periode. Lone blev
endvidere valgt til formand for
kirke- kirkegårdsudvalget, der
også tager sig af opgaverne med
præstebolig og Sognets Hus. Hun
blev også valgt til formand for
valgbestyrelsen, hvis opgaver jo navnlig koncentrerer
sig i perioden op til et menighedsrådsvalg. Og endelig
har hun påtaget sig sammen med Margit Nonbo at
være med i kirkebladsudvalget, herunder særligt at
stå for kirkens hjemmeside.
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Margit Nonbo har været medlem af menighedsrådet i 4 år – i
denne omgang. Men vi har kendt
hende længere! For som det
vil være en del bekendt, så har
Margit Nonbo tidligere været
ansat som organist ved Ajstrup
Kirke – indtil hun fik ansættelse
i en tilsvarende fuldtidsstilling
længere nede i landet. Dengang
sad Margit i en valgperiode som
medarbejdervalgt repræsentant i menighedsrådet, og
var også i et par år valgt medlem af rådet.
Margit er valgt som medlem af kirke- kirkegårdsudvalget og valgudvalget. Hun er endvidere stadig med i de
to arrangementsudvalg, menighedsrådet har nedsat.
Og så har hun påtaget sig sammen med Lone Mandrup
at være med i udvalget vedrørende kirkebladet, herunder særligt opgaven med kirkens hjemmeside.
Margit Nonbo har også haft ansvaret for etableringen
af kirkekaravanen for et par år siden og den løbende
”vedligeholdelse” i den forbindelse, ligesom hun har
lagt kræfter i arbejdet med frivillighedslaget, herunder rekrutteringen af frivillige i sognet og kontakt til /
særlige arrangementer for disse.

siden sommeren 1994. Gennem de sidste godt 16 år
har han tillige været provst i Aalborg nordre provsti.
Præsterne har jo navnlig ansvaret for de gejstlige
opgaver i sognet, men som medlem af menighedsrådet kan en præst naturligvis også påtage sig andre
opgaver. Ole har således påtaget sig også i den nye
periode at være referent ved menighedsrådets møder
– og derved bliver alt på dette område ved det gamle.
Ellers har han blandt andet hidtil varetaget menighedsrådets ansvar i forbindelse med arrangementer
og ture og for kirkebladet, og disse opgaver fortsætter
han med i den nye periode. Det har for alle medlemmer af arrangementsudvalget været en fornøjelse at
arbejde med de mange vellykkede og som regel velbesøgte arrangementer og udflugter – og den hidtidige
succes forpligter selvfølgelig på et eller andet niveau i
fortsættelsen.
I fritiden bruger Ole bl.a. en del tid på at spille skak.
Mindst en aften om ugen går turen til Nørresundby
Skakklub, hvor han også i en årrække har været med
i bestyrelsen.
Karin Braüner Mikkelsen har
været præst i Ajstrup Sogn siden
december 2006.
Hun bor i Vestbjerg sammen
med sin mand og deres 3
drenge. En søn på 13 år og tvillingedrenge på 11 år.
Karin er deltidsansat og varetager opgaver i sognet i forhold
hertil. Det er oftest Karin, der
underviser konfirmanderne.
Fra den 15. august 2017 har hun orlov i tre år til at
skrive en Ph.d. afhandling om autisme og inklusion i
folkekirken

Lotte Hovmøller Christensen
er nu påbegyndt sin anden periode i menighedsrådet. Hun stillede
op i 2012 som 1. suppleant, men
måtte tidligt i perioden træde ind
i rådet grundet forfald af et af de
andre medlemmer.
Lotte er nu blevet valgt til næstformand for menighedsrådet
og herudover er hun indtrådt i
kirke- kirkegårdsudvalget, arrangementsudvalget, valgbestyrelsen samt udpeget som
repræsentant i KFUM-spejdernes grupperåd.
I det private er Lotte gift med Peter og mor til to
teenage-døtre. Hun er opvokset i Nørresundby, men
familien har boet i Tylstrup de sidste 20 år.
Lotte er uddannet bibliotekar, men har de seneste
knap 10 år arbejdet som bogansvarlig i en boghandel.
Hendes største fritidsinteresse er da også bøgernes
verden.

Ud over disse 8 medlemmer af menighedsrådet
(6 valgte og 2 præster) har medarbejdere ansat af
menighedsrådet mulighed for at udpege en repræsentant, der deltager i rådets møder uden stemmeret.
Pt. har medarbejderne ikke ønsket at gøre brug af
muligheden – måske fordi 2 af de ansatte er valgt ind
i rådet som almindelige medlemmer. En medarbejderrepræsentant udpeges for et år ad gangen, så ved det
årlige medarbejdermøde med menighedsrådet kan
en repræsentant til enhver tid vælges, hvis personalet
måtte ønske det.

Ole Rysgaard Madsen er som
sognepræst automatisk medlem
af rådet. Han kommer oprindelig
fra Thy, og efter teologistudiet og
en efterfølgende 4-årige ansættelse som konsulent indenfor
KFUM og KFUK i Århus gik
turen til Vendsyssel, hvor han nu
har været præst i Ajstrup sogn

Oven i de nævnte opgaver, der nu er fordelt på
menighedsrådets medlemmer, er der alle de mange
konkrete opgaver, der skal løses undervejs. Så der er
heller ikke fare for, at menighedsrådets medlemmer
skal blive ”arbejdsløse” i den kommende periode!
Menighedsrådet har forberedt arrangementerne i
resten af sæsonen. Herefter er der imidlertid ”frit
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slag” og har nogle af læserne gode ideer til arrangementer / foredragsholdere, skal man ikke tøve med
at henvende sig til menighedsrådets medlemmer. Vi

kan ikke love, at vi vil gennemføre det hele, men gode
idéer er altid velkomne!

En af menighedsrådets mange
aktiviteter er kirkefrokost efter
søndagens gudstjeneste. Det
har vi 5 gange om året. Her
er det 1. søndag i advent, hvor
det nye kirkeår og med det den
nye menighedsrådsperiode blev
”skudt i gang” med en festlig
gudstjeneste i kirken, efterfulgt
af en hyggelig kirkefrokost med
næsten 40 tilmeldte. De mest
kendte adventssalmer sang vi i
kirken, og det blev suppleret fra
højskolesangbogen ved samværet i Sognets Hus.

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 digitalt6via 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

Sogneindsamling 2017
Søndag den 12. marts kl. 10 - 13 inviteres du med ud og samle ind til verdens fattigste

Gør en verden til forskel

Mon det nytter?
Det nytter – og det virker. Folkekirkens
Nødhjælp holder skarp kontrol med korruption,
og regner omhyggeligt på projekter, så de gavner mest muligt og bærer sig selv, når nødhjælpens folk rejser igen. Siden første sogneindsamling i 1999 har frivillige samlet godt 210 millioner
kroner, som har bedret livet for millioner af mennesker udsat for sult, sygdom, minefare, tørke,
oversvømmelser, overgreb, frarøvelse af jord og
anden ekstrem uretfærdighed.

Det tager kun tre timer af din forårssøndag at
samle ind – men det gør en verden til forskel for
mennesker, der intet har i dag. Når du går en
rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:

• Fem familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt
• 25 mennesker midlertidigt husly efter en katastrofe
• 30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned
Der er brug for dig
Omkring 20.000 frivillige går på gaden, når
Folkekirkens Nødhjælp samler ind. Men der er
altid brug for flere, som vil bidrage til en givende
søndag på tværs af generationer og grænser. Tag
en ven med – eller hele din familie - og se, hvem
der samler mest ind!

Folkekirkens Nødhjælp er derude - og ser fremgang hver dag. Hver en krone har gjort forskel!
Vær med til at gøre Sogneindsamling 2017 til en
vellykket indsamling og en god oplevelse også i
vores sogn! I år håber vi at få nok indsamlere, så
vi kan dække alle ruter i sognet. Så invitér venner og familie med til en festlig indsamlingsdag.

Det går pengene til
Pengene går til nogle af verdens allerfattigste
og mennesker i nød ud fra princippet ’hjælp til
selvhjælp’. Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 24
lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.

Meld dig allerede nu dig som indsamler til søndag d. 12. marts! Dette kan ske hos sognepræst
Ole Rysgaard Madsen, tlf. 98 26 14 38 eller med
e-post til orma@km.d

Sognestatistik - statistik for Ajstrup Sogn 2016
...............................................................................................
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Kalenderen
De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes.

FEBRUAR

APRIL

Fredag d. 3. februar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

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

Onsdag d. 8. februar kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Kai Bohsen: Humor fra
kirkens verden.

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

Torsdag d. 16. februar 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.

Tirsdag 28. februar kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Marianne
Hesselholt: Hændelser ved Hulsig.
Gratis kaffebord.

Søndag d. 16. april kl. 10.00:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
Mandag 17. april kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup
Kirke.

MARTS
Onsdag d. 1. marts kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

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

Fredag d. 3. marts kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

GUD OG SPAGHETTI

Søndag d. 12. marts:
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

For børnefamilier og alle andre interesserede.
Vi gentager succes’en!

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

Onsdag den 15. marts kl. 17.00

Torsdag d. 16. marts kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Kort, børnevenlig gudstjeneste
i Ajstrup Kirke kl. 17.
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!

Tirsdag d. 21. marts kl. 19.30:
Koncert i Ajstrup Kirke med Michala Petri og Lars
Hannibal. ENTRÉ.
Søndag d. 26. marts kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendig.

Maden koster
10,- kr. for voksne
og 5,- kr. for børn.

Tirsdag d. 28. marts kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Hans Gregersen:
Her går solen aldrig ned – Drachmann og Skagen.
Gratis kaffebord.

Menighedsrådet.

Onsdag d. 29. marts kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
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SOGNEEFTERMIDDAG

Tirsdag d. 28. februar kl. 14.00
i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup
Marianne Hesselholt:

Hændelser ved Hulsig
Cand.mag. og forfatter Marianne Hesselholt kommer med sit spændende foredrag, ”Hændelser ved Hulsig”, som
tager udgangspunkt i hendes bog af samme navn.
Syd for Skagen findes et af landets mindste sogne: Skagen landsogn. I ”gamle dage” bestod det af få familier fordelt på en samling gårde og huse. I flere århundreder var disse familier afskåret fra omverdenen af store sandmiler, for veje var der ingen af, og al samfærdsel foregik langs havet. Tit var man plaget af oversvømmelser og sandflugt, og de barske levevilkår skabte en befolkning, som nok udadtil var hårdfør men som i sindet var skrøbelig.
Marianne Hesselholt beskriver levende dette sogn gennem tiden.
Gratis Kaffebord 							Menighedsrådet

SOGNEETERMIDDAG

Tirsdag d. 28. marts kl. 14.00
i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup
Hans Gregersen:

Her går solen aldrig ned – Drachmann og Skagen
Historiker og forfatter til over 70 bøger, Hans Gregersen, er en levende fortæller og vil denne eftermiddag gæste
os med et spændende foredrag om Holger Drachmann.
I 1871 kom den unge, opløbne kunstnerspire Holger Drachmann for første gang til det fjerne Skagen. Han forelskede sig i det særegne sted, og resten af livet blev fiskerbyen en af de faste stationer i hans forfløjne og turbulente tilværelse. Den var præget af et flittigt virke som forfatter og maler, af hans tre ægteskaber og forskellige
kærlighedsforhold til yngre kvinder.
Hans Gregersen skildrer Drachmanns omtumlede liv med særlig fokus på hans nære forhold til Skagen, lokalbefolkningen og den legendariske kunstnerkreds med familierne Krøyer og Ancher som frontfigurer.
Gratis kaffebord				Menighedsrådet

Navnlig navne /
Dåb i Ajstrup Kirke

04.12.16: Noah Bollerup Backhausen,
Luneborgvej 70, 9382 Tylstrup.
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SOGNEAFTEN

Onsdag d. 8. februar kl. 19.30
i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Kai Bohsen: Humor og
muntre oplevelser fra kirkens verden
En del mennesker forbinder kirke og kristendom med noget trist og gabende kedsommeligt. Men der er i høj grad humor i Bibelen, ligesom humor og muntre oplevelser findes i
stor stil i den kirkelige hverdag. Humor er simpelthen en måde at overleve på.
Dette vil Kai Bohsen fortælle meget mere om i sit foredrag, både med eksempler fra bibelen og fra hans mange år som sognepræst i folkekirken.
Kai Bohsen er oprindelig uddannet pædagog, men blev teolog fra Århus Universitet i
1984. Han har arbejdet som sognepræst i Fredens kirke i Herning (1985-92), siden i Ikast
(92-2012), hvor han også bor.
Han har i mange år arbejdet for KFUM og KFUK, som sekretær og i bestyrelsen, og har
desuden været landsformand for KFUM’s Soldatermission i Danmark i en årrække.
Kaffe á 20,- kr.							Menighedsrådet

Koncert i Ajstrup Kirke den 21/3 kl. 19.30

MICHALA PETRI
OG LARS HANNIBAL
Petri/Hannibal Duo har i koncertsæsonen 2016/17 eksisteret i
25 år. I det kvarte århundrede har duoen spillet mere end
1.500 koncerter i førende koncerthuse, ved festivals samt på
TV/Radiostationer i Europa, Asien, USA, Canada, Mexico og
Mellemøsten.
Programmet til jubilæumskoncerterne vil holde sig inden for det klassiske.
Michala vil spille et bredt udvalg af sine mange typer blokfløjter og Hannibal vil spille
både lut og guitar. Programmet vil være varieret geografisk og tidmæssigt og vil
som gennemgående temaer have folkemusikinspireret musik fra forskellige lande og
”karakterstykker”.
Entré kr. 100,- (betales i døren).

Kirkebilen kører			
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Menighedsrådet

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 FEBRUAR - MARTS
ER DATOERNE:
Tirsdag den 7. februar 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. marts 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 februar og marts er der følgende
indsamlinger i Ajstrup Kirke:
15. januar – 5. februar
samles der ind til
Y’s Mens International Region 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
5. februar kl. 10

Sidste s. e. h. 3 k. – Matt. 17,1-9
Karin Braüner Mikkelsen
12. februar kl. 10

Septuagesima søndag – Matt. 20,1-16
Karin Braüner Mikkelsen
19. februar kl. 10

Seksagesima søndag – Mark. 4,1-20
Ole Rysgaard Madsen
26. februar kl. 10

Fastelavns søndag – Matt. 3,13-17
Iver Viftrup
5. marts kl. 10

1. s. i fasten – Matt. 4,1-11
Ole Rysgaard Madsen
12. marts kl. 9

2. s. i fasten – Matt. 15,21-28
Ole Rysgaard Madsen
SOGNEINDSAMLING
19. marts kl. 10

3. s. i fasten – Luk. 11,14-28
Karin Braüner Mikkelsen

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

26. marts kl. 10

Midfaste søndag – Joh. 6,1-15
Ole Rysgaard Madsen
KIRKEFROKOST
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