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Så synger vi vor tak til Gud,
at vi får lov at være,
at alt vil vokse, springe ud
og siden frugter bære –
ja, Gud ske lov for kornets sang,
for dagligt brød på bordet,
vor glæde får sin bedste klang
i tak til skaber-ordet!
Michael Nielsen 1998
100 salmer nr. 810 vers 4
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S O G N

Præsten skriver
v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Tyske Kirkedage

Man fornemmede, at byen overalt var præget af
de mange kirkedagsdeltagere. Der var en god
stemning, og man blev slået af den hensynsfuldhed og imødekommenhed, der prægede
billedet. Det er jo langt fra altid en selvfølge, når
så mange mennesker er samlet og der derfor
(trods tyskerne store organisationstalent) kan
opstå besværligheder rundt omkring.

Sammen med mange andre deltog jeg og et par
andre præster her fra området 24. – 28. maj i det
suverænt største kirkestævne i Nordeuropa –
Tyske Kirkedage. Vi deltog for det meste i hver
vores arrangementer og udstillinger, men mødtes hver aften for at spise sammen og ”evaluere”
dagens forløb med hinanden og fortælle om de
mange gode oplevelser.

Tyske Kirkedage er et forum, hvor man også
som kirkeligt interesseret dansker kan få inspiration, opleve gode foredrag, interessante debatter,
gudstjenester og fællesskab, sang og musik og
medrivende events. Ikke mindst giver kirkedagene, som det ”forsøgslaboratorium” det også er,
ofte en forsmag på, hvad der vil præge det tyske
kirkeliv i de nærmeste år – og dermed sandsynligvis også i afledt forstand det danske.

Kirkedagene for de evangeliske kirker i
Tyskland finder sted hvert andet år og afvikledes
denne gang i Berlin. I anledning af reformationsjubilæet var der også kirkedagsarrangementer
i andre byer i det østlige Tyskland (som vi dog
ikke deltog i), og den store afslutningsdag med
bl.a. afslutningsgudstjenesten var henlagt til
Wittenberg – nærmere bestemt en eng syd for
byen og floden Elben.

Programfolderen var en ”bog” på 576 sider! (Den
får man heldigvis tilsendt i forvejen, så man kan
vælge, hvilke temaer / arrangementer, man vil
koncentrere sig om). Som erfaren deltager ved
kan, at det er klogt at have alternativer parat
– med så mange mennesker kan de mest populære arrangementer hurtigt vise sig at melde ”alt
udsolgt”, selv i den største kirke eller messehal.

Antallet af deltagere tilmeldt hele programforløbet fra onsdag til søndag oversteg bare i Berlin
langt 100.000, og dertil kom de mange, der
deltog enkelte dage, samt selvfølgelig Berlins
befolkning, der også var inviteret til at deltage i
en række store udendørs arrangementer og koncerter, hvortil der ikke krævedes adgangskort.

Afslutningsgudstjeneste.
I baggrunden skimtes de to kirketårne i Wittenberg.
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Et af de underholdende eftermiddagsarrangementer:
Musikkabaretten ”Luther bei die Fische”!

3 nordjyske præster på ”Gendarmenmarkt”
foran domkirken.

BESØG OG HJEMMEALTERGANG
Præsten kommer gerne rundt på besøg
til en snak om stort og småt.

”Deutsche Bahn” klarede transporten til Wittenberg med
bravur. Wittenbergs vartegn ved reformationsjubilæet ses i baggrunden – ”verdens største Bibel”.

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.

GUD OG SPAGHETTI
For børnefamilier og alle andre interesserede.
Første gang i den nye sæson!

Efter afslutningsgudstjenesten indbød lokale menigheder til fællesskab – nogle havde iklædt sig tøj fra Luthers tid.

Onsdag den 27. september kl. 17.00
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!
Mange tyske menigheder har et frivilligt orkester af blæsere. Her
en spontan optræden foran messecentret – ved afslutningsgudstjenesten spillede alle ca. 4000 med!

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

Friluftsarrangement foran Brandenburger Tor med Barach
Obama, Angela Merkel og ca. 70.000 andre!
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Open by Night

v/ sognepræst
Ole Rysgaard Madsen

Gadearrangement

Gennem de senere år har man hver sommer
haft arrangementet ”Open by night” i Tylstrup.
Senest er arrangementet flyttet fra august til juni
måned, hvor der er lyst længere om aftenen.
Menighedsrådet har i flere omgange drøftet, om
vi skulle deltage – men ideen er hver gang strandet på, at Sognets Hus ligger for langt fra det
område, hvor de øvrige aktiviteter foregår – så vi
har nøjedes med at sende et par repræsentanter
hen på Luneborgvej med et lille vareudvalg fra
kirkens lyssalg til fordel for ”Danmission”.

Ud over tørvejr var der mulighed for en kop kaffe, et lille hvil,
eller en god snak.

I år fik vi imidlertid mulighed for at låne lokaler
i det gamle møbelhus af Bent Larsen, og dén
mulighed skulle udnyttes, så vi gik i gang med
at forberede vores deltagelse. Vi var kommet
lidt sent i gang med forberedelserne, men med
medlem af menighedsrådet
Margit Nonbo som drivende
kraft og med yderligere bistand
fra såvel menighedsrådsmedlemmer, spejdere som ansatte
lykkedes det at få et fint bidrag
på plads til dette års Open by
night.

Der blev således lavet store informative plakater
fra de mange og forskelligartede aktiviteter, der
foregår i sognets regi – med tekst og mange bil-

leder. Der var forskelligt skriftligt
materiale, som folk kunne tage
med hjem – noget af det produceret til lejligheden. Der var tilbud
om kaffe og kage, med mulighed
for at hvile benene en stund og
få en snak med hinanden, med
folk fra menighedsrådet eller med
præsten. Organisten havde et aktivitetstilbud til de mindre børn – og
for de lidt større børn og andre
med friluftsinteresse gav spejderne
i en udendørs aktivitet mulighed
for at brænde i træ med glødende
jern.
Menighedsrådet havde også lavet
en lille konkurrence, hvor man kunne deltage
med et afkrydsningsskema og gode ideer – og
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der var mulighed for at melde sig som frivillig til
en opgave i kirken, hvis man havde lyst til det.
Desværre blev arrangementet lidt skæmmet af,
at regnen silede ned fra start til slut, så der var
ikke så mange deltagere i arrangementet, som
arrangørerne havde forventet – og dem der
var gik hjem igen, når de var blevet våde. Men
der var faktisk trods omstændighederne en del
indenfor hos os (vi kunne jo byde på tørvejr og
varm kaffe!), og relativt set var vores deltagelse
en succes. Menighedsrådet mangler i skrivende
stund at evaluere og tage stilling til næste år

Navnlig navne /

28.05.17: Lise Bæk Povlsen,
Luneborgvej 235, Tylstrup.

Førstepræmien i konkurrencen
(et gavekort til Brugsen) blev
vundet af Victoria Holten
Hansen. Victoria bor selv i
Torderup, men kommer af og
til i kirken med sine bedsteforældre, der bor i Ajstrup. Hun
fortalte bl.a., at hun synes det
er sjovt at sidde på pulpituret
under gudstjenesten.

– men mon ikke det
er sandsynligt, at vi
deltager igen i en eller
anden form.

Dåb & Vielser i Ajstrup Kirke

02.07.17: Thor Christian Nielsen,
Aprilvænget 8, Brønderslev

04.06.17: Laura Skammeritz Kelberg,
Tylstrupparken 6, Tylstrup.

24.06.17: Birgitte Oline
Blindheim og Mikael
Eigil Lyngbo Mortensen,
Skansevej 50, 2. tv.,
Nørresundby.

20.05.17: Mille
Dueholm Hansen
og Henrik Feltmose
Andersen, Gammel
Skolevej 13, Tylstrup

17.06.17: Majbritt
Jansson Sørensen
og Rasmus Mygind
Mikkelsen, Ajstrupvej
21, Ajstrup

20.05.17: Rikke Marie
Knudsen og Mathias
Thomsen, Kålundsvej
5, Brønderslev.
Samme dag døbtes
parrets søn, Alfred
Loui Thomsen.

5

Arrangementsoversigt 2017 - 2018
De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes.
andagt i kirken og spisning i Sognets Hus, hvorefter
det årlige menighedsmøde afholdes. Tilmelding til
spisningen nødvendig.

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

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

Torsdag d. 17. september 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. 20. august kl. 10.00:
Præsteindsættelse og efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.
Onsdag d. 23. august kl. 19.00:
Aftenudflugt til Fjordbyen og Vesterkær Kirke i
Aalborg. Tilmelding nødvendig.

NOVEMBER
Fredag d. 3. november kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

SEPTEMBER

Søndag d. 5. november kl. 14.00:
Mindegudstjeneste for årets døde.

Søndag d. 10. september kl. 10.00:
Velkomstgudstjeneste for årets konfirmander.

Onsdag d. 8. november kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Tirsdag d. 12. september kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Tirsdag d. 14. november kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Onsdag d. 13. september kl. 19.30:
Sogneaften i Ajstrup Kirke. Måle fortælleteater /
Anette Jahn: Katharina Luther – Munkens brud

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

Torsdag d. 21. september kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

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

Søndag d. 24. september kl. 10.00:
Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.

DECEMBER

Tirsdag d. 26. september kl. 14.00 PRÆCIS
Sogneeftermiddag. Bustur til ”Nordkraft” med rundvisning og kaffe. Tilmelding nødvendig.

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

Onsdag d. 27. september kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

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

OKTOBER

Fredag d. 8. december kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

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

Torsdag d. 14. december kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

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

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

Onsdag d. 11. oktober kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

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

Torsdag d. 12. oktober kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

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

Onsdag d. 25. oktober kl. 17.30:
Menighedsmøde i Sognets Hus. Der startes med
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Onsdag d. 14. marts kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

JANUAR 2018
Fredag d. 5. januar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

Torsdag d. 15. marts kl. 19.30
Forårskoncert i Ajstrup Kirke med Lund & Lindholm Duo.

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

Tirsdag d. 20. marts kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Jan Svendsen: Livet
i Store Vildmose gennem tiderne. Gratis kaffebord.

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

Søndag d. 25. marts kl. 10.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Afslutning for
juniorkonfirmanderne.

Tirsdag d. 16. januar kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Torsdag d. 29. marts kl. 19.30:
Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke – med
musikalske indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i
Sognets Hus.

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

APRIL 2018

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

Søndag d. 1. april kl. 10.00:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

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

Mandag 2. april kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
Fredag d. 6. april kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

FEBRUAR 2018

Tirsdag d. 10. april kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Fredag d. 2. februar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

Torsdag d. 19. april kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

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

Søndag d. 22. april kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendig.

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

MAJ 2018

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

Onsdag d. 2. maj kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

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

Søndag d. 6. maj:
Konfirmation 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.

Torsdag d. 17. maj kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Søndag d. 20. maj kl. 10.00:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
Mandag 21. maj kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker.

MARTS 2018
Fredag d. 2. marts kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

JUNI 2018

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

Onsdag d. 6. juni kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Torsdag d. 8. marts kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Søndag d. 17. juni kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost.
Tilmelding nødvendig.

Søndag d. 11. marts:
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
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REFORMATIONSFORESTILLING
Ajstrup Kirke
Onsdag d. 13. september kl. 19.30

”Jeg beder om, at man tier med mit navn og ikke kalder sig
luthersk, men kristen. Hvad er Luther? Læren er jo ikke min,
og heller ikke er jeg blevet korsfæstet for nogens skyld.
Hvordan skulle jeg usle, stinkende ådsel nå til, at man
kaldte Kristi børn ved mit elendige navn?
Jeg er ikke og jeg vil ikke være nogens mester.
Kristus alene er vor mester”.
Citat Martin Luther

I anledning af 500-året for reformationen
indbyder menighedsrådet til en oplevelse ud
over det sædvanlige med denne reformationsforestilling.
Vi skal opleve reformationens historie fortalt gennem teater og musik. I forestillingen
møder vi Luthers kone, Katharina, netop
som Luther er død, og hun kommer ind i
slotskirken i Wittenberg. Luther har via testamente sikret, at deres børn kan blive sammen
med deres mor - men lovgivningen vil ikke
anerkende, at en enke beholder sine børn.
Forestillingen bliver hendes forsvarstale overfor publikum, hvor hun fortæller sin spændende livshistorie.
GRATIS ADGANG –
KIRKEBILEN KØRER.

Menighedsrådet.

Forestillingen viser reformationens konsekvenser for en konkret kvindes liv - samtidig
hører vi om Luthers reformerende tanker og
handlekraft. Forestillingen sættes i musik med
sære, kendte og finurlige instrumenter tilsat
reformerende guitarpedaler og loopmaskine.
Musikken giver et autentisk tidsbillede, bygger bro og udvikles til et nutidigt lydbillede.

Manus og Katharina Luther:
Måle Fortælleteater (Anette Jahn)
Komponist, musiker og & trickster:
TRIOfabula (Tine K. Skau)
Instruktion: Peter Kunz
Kostumier: Birgitte Nisbeth

PRÆSTEINDSÆTTELSE
i Ajstrup Kirke
Søndag d. 20. august kl. 10.00

Med efterfølgende kirkefrokost i Sognets Hus.

Menighedsrådet er vært ved frokosten, men vi
vil gerne bede om tilmelding.
Tilmelding til spisningen skal ske senest
torsdag d. 17. august til Margit Nonbo,
tlf. 40 68 97 19.

Som det vil være de fleste bekendt har sognepræst Karin Braüner Mikkelsen fået bevilget 3
års orlov til studieformål. Ved gudstjenesten
søndag d. 20/8 indsættes hendes vikar som
sognepræst i Sulsted og Ajstrup pastorater i
sin stilling af provst Ole Rysgaard Madsen.

Alle er velkommen – kirkebilen kører.

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Sognets Hus. Her vil der blive lejlighed til at hilse
nærmere på sognets nye præst.

Menighedsrådet.

AFTENUDFLUGT ONSDAG D. 23. AUGUST
Fjordbyen i Aalborg og Vesterkær Kirke
Fjordbyen ligger i Aalborg Vestby, tæt ved Skudehavnen. De oprindelige skure blev brugt af
fiskerne til opbevaring af deres garn og fiskegrej og som ly for vind og vejr.
I dag er de små fiskeskure bygget om til hyggelige boliger og området har fået officiel status
som kolonihaveforening. Dog er der langt fra kolonihavernes trimmede græsplæner og velklippede hække til de fantasifulde og ofte meget farverige huse i Fjordbyen. Og området er
langt mere vildtvoksende og ”anarkistisk” end kolonihaver generelt er.
En anden afgørende forskel er, at området har et udpræget maritimt udseende, som bl.a.
kommer til udtryk ved de mange redskabsskure med fiskeredskaber og mindre både i området. En stor del af beboerne har det tilfælles, at de på den ene eller anden måde har (haft)
stærk tilknytning til havet eller til Limfjorden.

Foto: Jens Morten

Med løbende udvidelse af området er Fjordbyen nu et mangfoldigt sted med en meget broget sammensat kreds af mennesker. Nogle af skurene ejes af velbeslåede og ressourcestærke
mennesker. Nogle ejes af børnefamilier, der bor på stedet året rundt. Der er også de ”skæve
eksistenser” og alle mulige andre typer, der finder dette specielle miljø helt ideelt for dem.
Vi får en rundvisning på ca. ½ time i området og herefter lidt tid på egen hånd.
Fra Fjordbyen går vi den korte strækning til Vesterkær Kirke, hvor den tidligere sognepræst Villy Mølgaard vil vise rundt og fortælle os om kirken. Kirken blev taget i brug i
1970 og har blandt andet et meget flot alterbillede, ”Den ny himmel og den ny jord”,
af kunstneren Esben Hanefelt Kristensen, hvis billeder er kendt for deres mange blå
farvenuancer og store rigdom på detaljer.
Kaffen nydes i kirkens lokaler.
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Foto: Jens Morten

Afgang fra Sognets Hus kl. 19.00 PRÆCIS.
Til dette arrangement er tilmelding
nødvendig senest d. 16/8 til Margit
Nonbo, tlf. 40 68 97 19.
Forventet hjemkomst til Tylstrup
kl. ca. 22.
Pris: 50,- kr. inkl. kaffe.
Beløbet betales undervejs.

HØSTGUDSTJENESTE I AJSTRUP KIRKE

Søndag den 24. september kl. 10

MED EFTERFØLGENDE KIRKEFROKOST I SOGNETS HUS.
Ved såvel gudstjenesten i kirken som ved arrangementet bagefter vil der være
musikalske indslag. Høstfesten i Sognets Hus vil traditionen tro bl.a. byde på
auktion (husk småpengene!) og fællessang af høstens kendte sange.
Traktementet i Sognets Hus koster 25,- kr. for voksne og 10,- kr. for børn.
Tilmelding til spisningen senest torsdag d. 21. september
til Margit Nonbo, tlf. 40 68 97 19.
Har du et glas rødbeder eller en pose frugt, du vil donere til auktionen, kan dette
evt. meddeles ved tilmelding.
Alle er velkommen – kirkebilen kører!
Menighedsrådet.

EFTERMIDDAGSTUR TIL KULTURHUSET
NORDKRAFT I AALBORG TIRSDAG DEN 26. SEPTEMBER
NORDKRAFT – Aalborgs gamle kulkraftvarmeværk – er
i dag bygget om til et kulturhus (KUL), der huser et væld
af forskellige institutioner inden for gymnastik, idræt,
uddannelse, kunst og kultur.
(Bl.A.: Aalborg Kulturskole, Universitetsbiblioteket,
Idrætsuddannelsen, DGI -huset,
Fokus Folkeoplysning, Kunsthal Nord, Sundhedscenter Aalborg,
Teater Nordkraft, Spillestedet Skråen, Visitaalborg)
KUL’S CAFÉ huser udstillinger, foredrag, film, debatter,
workshops samt mindre koncerter og events.
SALEN befinder sig i Nordkrafts gamle kulkælder og anvendes
til KUL’s større events, koncerter og lignende og fungerer også
som husets øve-facilitet for musik, dans, workshops m.m.
Fra PLATFORM 13 - husets øverste etage på 13. sal - kan
man nyde en formidabel panoramaudsigt over hele Aalborg.
Hvis vi er lidt friske, tager vi de 249 trappetrin (!) derop, ellers
kan man heldigvis tage elevatoren!
På Platform 13 kan man også se en miniaturemodel af
Nordkraft og læse om Nordkrafts historie.
Afgang fra Sognets Hus kl. 14:00 (præcis)
Forventet hjemkomst kl. 17:00 (ca.)
Pris: 50,- kr., som betales undervejs.

Tilmelding senest tirsdag d. 19/9
til Margit Nonbo, tlf. 40 68 97 19

Vi får en guidet rundvisning i dette spændende hus – af
ca. 1 times varighed – hvor vi bl.a. skal se fællesarealerne
(herunder Kedelhallen), Skråen, Royal Stage, Biffen, DGIhuset og Kunsthal Nord. Guiderne fortæller om de forskellige
lokaler/institutioner, og om selve processen med opførslen af
Nordkraft - herunder arkitekturen (der er stærkt inspireret af
det oprindelige kraftvarmeværk)!
Efter rundvisningen er der kaffe og kage i KUL’S CAFÉ
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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 AUGUST - SEPTEMBER
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 1. august 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 5. september 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.

HUMORISTEN

Den navnkundige J. P. Mynster, biskop
over Sjællands Stift, var lidt af en
distræt herre. Somme tider når han gik
i byen, satte han en seddel på sin dør
med det tidspunkt, han regnede med
at være hjemme igen.
Da han engang kom hjem tidligere end
ventet, læste han sedlen – og satte sig
derpå på trappen for at vente!

INDSAMLING I AJSTRUP KIRKE
I august og september er der følgende
indsamlinger i Ajstrup Kirke:
17. september samles der ind til
Folkekirkens Mission.
24. september samles der ind til Folkekirkens
Nødhjælp og Kirkens Korshær i Aalborg.
Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.
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Gudstjenester
6. august kl. 19.30

8. s. e. trin. – Matt. 7,15-21
Karin Braüner Mikkelsen
13. august kl. 10

9. s. e. trin. – Luk. 16,1-9
Karin Braüner Mikkelsen
20. august kl. 10

10. s. e. trin. – Luk. 19,41-48
PRÆSTEINDSÆTTELSE. KIRKEFROKOST
27. august kl. 19.30

11. s. e. trin. – Luk. 18,9-14
Ole Rysgaard Madsen
KAFFE
3. september kl. 9

12. s. e. trin. – Mark. 7,31-37
Ole Rysgaard Madsen
10. september kl. 10

13. s. e. trin. – Luk. 10,23-37
KONFIRMANDVELKOMST
17. september kl. 10

14. s. e. trin. – Luk. 17,11-19
Iver Viftrup

Telefontavle
Sognepræst
Sognepræst kbf.
Ole Rysgaard Madsen........................ 98 26 14 38
E-mail................................................ orma@km.dk
Sognepræst (INDTIL 15. AUGUST)
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

24. september kl. 10

15. s. e. trin. – Matt. 6,24-34
Ole Rysgaard Madsen
HØSTGUDSTJENESTE. KIRKEFROKOST
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