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Her ved moders gamle rok
hun lærte mig at stave,
synge om ”den hvide flok”
og ”al hans nådegave”.
Lul – lul! rokken står!
Men dens nyn og sange
vemodsfuldt mod hjertet går,
når kvældene bli’r lange.
Højskolesangbogen, nr. 256 vers 5
Jeppe Aakjær 1910.

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ Sognepræst Lars Jensen

Dagen i dag gør en forskel!
En forfatter har sammenlignet livet med en snor
med forskellige perler. Nogle er lysende og klare
og taler deres historier om gode og dejlige dage
og om oplevelser, der varmer hjerte og sind.
Andre perler er mørke og triste og måske af en
sådan karakter, at vi foretrækker at lægge dem
væk og helst vil glemme dem. De fleste er de
almindelige grå, som vi nok ikke så tit hæfter os
så meget ved. Ofte lægger vi mest mærke til de
dage, der på en særlig måde skiller sig ud fra
de andre. Men måske er nogle af de dage, der i
længden betyder mest, netop nogle af dem, der
overfladisk set kunne se ganske almindelige ud.
Psykiateren Viktor Frankl overlevede under 2.
verdenskrig det forfærdelige at være fange i en
koncentrationslejr. På baggrund af sine erfaringer
pegede han på den betydning det har for os mennesker at have et håb, et mål og at se en mening
med sit liv. Måske vi ind i mellem i hverdagens
mange travle gøremål skulle standse op og overveje, hvad netop denne enkelte dag i dag kan

betyde. Hvor vi i dag kan komme til at gøre en
forskel for nogen. Tit og ofte er det måske ikke i
form af de store og mange eller synlige resultater.
Men derfor har dagen i dag alligevel sin betydning. Dagen i dag er en gave, som er givet af Gud.
Netop i dag har vi mulighed for at gøre en forskel
for noget eller for nogen. Også de helt almindelige dage.
I en beretning fra et byggeri af en stor domkirke
fortælles det, at en af håndværkerne på et tidspunkt blev spurgt af en forbipasserende, hvad det
var han var i gang med. Aner det ikke, lød svaret,
jeg flytter bare nogle tunge sten. Men af hans kolleger rankede ryggen og kom med et andet svar
med ordene: Jeg er ved at bygge en katedral!
At se denne dags muligheder lidt ovenfra er
måske ikke altid så let – men søndagens gudstjeneste kan være en god hjælp dertil. Der er
gudstjeneste i Ajstrup kirke hver søndag – du er
hjertelig velkommen til at være med!
Lars Jensen

BESØG OG
HJEMMEALTERGANG

Præsten kommer gerne rundt på besøg
til en snak om stort og småt.
Ring blot hvis du ønsker besøg.
Præsten holder også gerne
hjemmealtergang for
bevægelseshæmmede og andre, der
har svært ved at deltage i søndagens
gudstjeneste.
Det er ikke til ulejlighed,
så kontakt roligt til en af os.
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Præsentation – Lars Jensen
Jeg er blevet konstitueret i sognepræst Karin
Braüner Mikkelsens stilling, mens hun har orlov
til studieformål.
Jeg hedder Lars Jensen, er 56 år og kommer
oprindeligt fra Sjælland og er uddannet som
både teolog og lærer. Gennem årene har jeg
virket med både undervisning og præstegerning
flere steder. Jeg har i en del år har været sognepræst på Bornholm, og tidligere har jeg også
arbejdet nogle år i Afrika, hvor jeg underviste på
et præsteuddannelsessted inden for den evangelisk-lutherske kirke.
De senere år har jeg arbejdet i Jylland, hvor jeg
har virket som præst flere steder og nu har en
deltidsstilling som præst på Djursland. Jeg er gift
med Lisbeth, der er lærer, og vi har to voksne
sønner, der begge er under uddannelse.
I min fritid elsker jeg løbeture i naturen, at gå til

gymnastik og svømning og går heller
ikke af vejen for en
skitur om vinteren.
Og så elsker jeg
bøger, rejser,
nyhedsudsendelser
og en god krimi!
Jeg glæder mig til at
arbejde ved Ajstrup
kirke og Sulsted
kirke og ser frem
til at møde mange i De to præster efter indsættelsesgudstjenesten.
sognene.
Jeg kan kontaktes på
tlf. 26421644 eller på
e-mail: laj@km.dk
Lars Jensen

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
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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

Sogneindsamling 2018

Søndag den 11. marts kl. 10 - 13 inviteres du med ud og samle ind til verdens fattigste
Gør en verden til forskel
Det er svært at se væk, når klimaforandringer,
krig og ulighed driver millioner af mennesker
ud i nød, sult og flugt. For vi kan faktisk hjælpe.
Når du samler ind ved dørene, giver det fremtidsmuligheder og håb til dem, der modtager hjælpen. 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.

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 ca.
25 lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.
Pengene i de rette lommer
Pengene fra indsamlingen er med til at bekæmpe
sult, sygdom,
minefare, tørke,
oversvømmelser, overgreb,
frarøvelse af
jord og anden
ekstrem ulighed
– og til at (gen)
opbygge robusthed i verdens
mest udsatte
områder.
Folkekirkens
Nødhjælp
holder skarp
kontrol med korruption og regner omhyggeligt
på hvert eneste projekt, så det gavner flest muligt
og kan bære sig selv, når det afsluttes.
Siden den første Sogneindsamling i 1999 har frivillige samlet mere end 220 millioner kroner, som
har givet håbet tilbage til millioner af mennesker.

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!
Nye veje til håbet
Der findes ingen fast formel for, hvordan man
bedst hjælper mennesker i nød. Hver ny krise
kræver, at man tænker i nye baner. Det er dét,
man gør hos Folkekirkens Nødhjælp - finder de
bedst mulige måder i en hvilken som helst situation.

Vær med til at gøre Sogneindsamling 2018 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.

I næsten 100 år har Folkekirkens Nødhjælp hjulpet mennesker i yderste nød. Og de er gode til
det. I 2017 blev Folkekirkens Nødhjælp vurderet
af DANIDA til at være én af Danmarks bedste
NGO’er til humanitært arbejde.

Meld dig allerede nu som indsamler til søndag
d. 11. marts! Dette kan ske hos sognepræst Ole
Rysgaard Madsen, tlf. 98 26 14 38 eller med e-post
til orma@km.dk

4

Set & sket

v/ Sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Skolen og børnehaverne i kirke til jul
Som tidligere år foregik skolens juleafslutning
også denne gang i kirken, ligesom vi fik besøg af
de to børnehaver i dagene op til jul.
Men allerførst skulle kirkens juletræ pyntes.
Og det ville 3. klasse på Tylstrup Skole gerne
hjælpe os med, så i december gik de i gang med
at producere en masse flot julepynt i passende
størrelse til det store træ i kirken.
Nogle dage før jul kom de så på besøg i kirken
sammen med deres lærer og kassen med julepynt, og hjalp med at pynte træet flot.
Vi benyttede samtidig lejligheden til at øve de
salmer, der nogle dage senere skulle synges ved
kirkens juleafslutning, ligesom børnene fik lov at
gå lidt på opdagelse i kirkens mange forskellige
kroge og aflukker.
Og træet blev rigtig flot – det tror jeg alle, der
har gæstet kirken i løbet af julen, kan erklære sig
enige i!

Lars Jensen bydes velkommen af menighedsrådsformand Arne Thomsen.
der kan være vikar i Karin Braüner Mikkelsens
stillingen frem til august 2020, og Lars Jensen
blev indsat i sin tjeneste som overenskomstansat
sognepræst ved en festlig gudstjeneste søndag d.
7. januar. Efterfølgende blev han og hans hustru
budt velkommen af menigheden ved et arrangement i Sognets Hus i Tylstrup.
Ved gudstjenesten blev præsten indsat i stillingen af provsten – bl.a. blev biskoppens officielle
kollats læst op. I Sognets Hus blev der budt
velkommen til af bl.a. menighedsrådets formand – og også af formanden for Sulsted Sogns
Menighedsråd, hvor Lars Jensen skal have en
mindre del af sin tjeneste.
Lars Jensen har præsenteret sig selv andetsteds

3. klasse foran det flot pyntede træ.
Foto: Privat.
Indsættelse af ny præst.
Som det vil være bekendt, så har sognepræst
Karin Braüner Mikkelsen fået bevilget 3 års orlov
til studieformål. Orloven startede midt i august,
og i efteråret har vi haft god hjælp af konstitueret
sognepræst Kirsten Haaber til præsteopgaverne
i sognet, men hun skulle imidlertid videre til en
anden stilling pr. 1. januar.
Det er så heldigvis nu lykkedes at finde en præst,

Ca. 25 fulgte med op til arrangementet i Sognets
Hus.
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her i bladet og kommer bl.a. til at undervise konfirmanderne – det er
han allerede godt i gang med. Han skal endvidere varetage en del af
gudstjenesterne i kirken og på plejehjemmet, samt de kirkelige handlinger der måtte være i en del af årets uger.
Lars Jensens kontaktoplysninger findes på bladets bagside.
Lars og Lisbeth Jensen.

SOGNEEFTERMIDDAG

tirsdag den 27. februar kl. 14 i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Da Danmark blev befæstet og mineret fra
Nord til Syd og Øst til Vest

Poul Nedergaard vil give en gennemgang af de tyske befæstninger og udlægning af mere
end 1 million landminer i Danmark under den 2. verdenskrig og de problemer det har givet
her mere end 60 år efter.
Ligeledes vil han give en beskrivelse af den umenneskelige minerydning som unge
uerfarne tyske mænd blev tvunget til efter krigen. Havde danske officerer stået i spidsen
for en tilsvarende ordre i dag var vejen til den internationale krigsforbryderdomstol i Haag
en selvfølge. Der vil være mulighed og tid for spørgsmål under og efter foredraget.
Gratis kaffebord.

Menighedsrådet.

Poul J. Nedergaard
Eftermiddagens foredragsholder
er pensioneret major,
tidligere chef for Forsvarets
Ammunitionsryddere, - også
kendt som dem der kommer
med Rulle Marie. Uddannet som
ingeniørofficer med speciale i
minerydning.

SOGNEAFTEN

tirsdag den 6. februar kl. 19.30 i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Foredrag om Nelson Mandela
Ikonet Nelson Mandela har en fantastisk livshistorie. Han fødtes som høvdingesøn, og
var dermed en potentiel folkeleder. Hans blev da også leder af ANC – den afrikanske
Mogens Blume Schmidt
frihedsbevægelse, der kæmpede for stemmeret til de sorte og i det hele taget for lige
rettigheder for sorte og hvide.
Mogens Blume Schmidt er nu
På grund af sit politiske engagement blev han smidt ud af universitetet, men fik dog senere pensionist efter mange år i
dansk erhvervsliv og har altid
juridisk embedseksamen og åbnede Sydafrikas første sorte sagførerfirma.
interesseret sig for kultur og
I 1962 blev han idømt livsvarigt fængsel og blev først løsladt 28 år senere, i 1990. Inden sin død samfundsforhold.
i 2013 opnåede han som bekendt at blive Sydafrikas 1. sorte præsident og fik Nobels Fredspris.
Mogens Blume Schmidt har tidligere besøgt vort sogn med sit spændende foredrag om Winston Churchill. Han er en
levende fortæller med stor indsigt og humor. Også hans Mandela-foredrag vil være krydret med billeder, bl.a. fra hans
besøg på den isolerede fængselsø Robben Island, hvor Mandela afsonede størsteparten af sin fængselsdom.
Kaffe á 20 kr.
Menighedsrådet.
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Navnlig navne /Vielse & Dåb i Ajstrup Kirke

19.11.17: Linea Fjordvald, Sindholtvej 38, Ajstrup.
11.11.17: Dorrit Lykke Hjorth og John Staal
Axelsen, Bilgårdsvej 3, Tylstrup.
10.12.17: Vega Palsgård
Klyver, Ultvedparken 78,
Tylstrup.

26.11.17: Christian
Mackenhauer, Kiplings Allé
34, Gistrup.

Sognestatistik - statistik for Ajstrup Sogn 2017
...............................................................................................
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Piger.......................................................................................
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i kirken...................................................................................
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hjemmealtergang m.m........................................................
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Kalenderen

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

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

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

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

Søndag d. 4. februar kl. 14.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende børneforestillingen med Kirketeatret i Sognets Hus.
Tirsdag d. 6. februar kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Mogens Blume Schmidt:
Nielson Mandela – der blev et verdensomspændende
ikon.

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

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

Mandag 2. april kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.

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

Fredag d. 6. april kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

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.

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

APRIL

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

MARTS

GUD OG SPAGHETTI

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

For børnefamilier og alle andre interesserede.

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

Onsdag den 14. marts kl. 17.
Kort, børnevenlig gudstjeneste
i Ajstrup Kirke kl. 17.

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

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!

Søndag d. 11. marts:
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Onsdag d. 14. marts kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Torsdag d. 15. marts kl. 19.30
Forårskoncert i Ajstrup Kirke med Lund & Lindholm
Duo.

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

Søndag d. 18. marts kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendig.

Menighedsrådet.

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

i Ajstrup Kirke søndag d. 4. februar kl. 14.00.

Juniorkonfirmanderne medvirker i gudstjenesten.
Efterfølgende vil der være den festlige børneforestilling i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup:

Hønsefjer og hul i hovedet Én skuespiller i 21 roller!
Sjove dukker, skøre rekvisitter og børn, der får lov at spille med. Kirketeateret leverer
familieteater når det er bedst!
H. C. Andersen – alias skuespiller og forfatter Jens Jødal – spiller eventyret ”Det er ganske
vist” og lignelsen om ”Den barmhjertige samaritaner”. Undervejs inddrages publikum
selv i forestillingen, og der er lagt op til skæg, ballade og alvor, når Jødal ruller sig ud i
forestillingens 21 forskellige roller!

Der er kun én ting at sige: det bliver hul i hovedet – på den fede måde!
I Sognets Hus vil der være saft og kagemand til børnene, og en kop kaffe til de voksne.
Alle er velkommen – det er gratis at deltage!

Menighedsrådet.

SOGNEEFTERMIDDAG

tirsdag den 20. marts kl. 14 (BEMÆRK DATO)
i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Livet i Store Vildmose gennem tiderne
Jan Svendsen skrev og udgav i 2012 bogen ”Livet i Store
Vildmose”, som har været udsolgt i nogle år. Efter flere
opfordringer er bogen ved at blive genoptrykt i et nyt
oplag, som skulle være klar netop 20. marts.

De bosætter sig, dyrker marker og begraver deres døde,
men i et fugtigt klima vokser mosen ubønhørligt frem,
og Store Vildmose fortrænger fra omkring år 600 de små
mennesker.
Mystikken, mosekonen og andre væsener overtager
ødemarken.
Ganske langsomt tager Birkelse Gods, tørvegravere og
nybyggere kampen op. Efter krigsnederlaget i 1864 vinder
tanken om at indvende nyt land indadtil frem, og under
de to verdenskrige mangler danskerne brændsel. Store
Vildmose falder i øjnene. Mennesker tager livet i mosen
tilbage, og kvæg græsser efter store genvordigheder på
den våde svamp.
De berømte kartofler tog over, og sammen med Pindstrup
Mosebrug nærmer de sig den gamle havbund.

Bows-Niels og Monste-Laust viser to vidt forskellige
skæbner i Store Vildmose. Bows-Niels finder døden og
Monste-Kaust finder lykken.
I dag har vi kun minderne om mosemændenes kamp i
det mægtige morads, som nu blomstrer med græs og
kartofler. Kæruld, lyng og mosser må nøjes med kanterne.
I foredraget hører vi om mosefolkets barske hverdag. Livet
med natur, mystik, myter, kultur, arbejde, industri og
landbrug. Den enestående historie fænger også turister,
som oplever den levende historie.
På den tidligere havbund begynder vendelboere omkring
500 f.v.t. at slå sig ned ved siden af den gryende mose.

Jan Svendsen

Gratis kaffebord
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Menighedsrådet.

PÅSKENS GUDSTJENESTER:
Palmesøndag d. 25. marts:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 10: Ole Rysgaard
Madsen

Langfredag d. 30. marts:
Liturgisk gudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 14.00: Lars
Jensen

Gudstjenesten vil denne søndag være tilrettelagt med
speciel hensyntagen til børnene – men alle aldersgrupper
er velkomne!
Juniorkonfirmanderne medvirker.
Kaffe / Juice i våbenhuset efter gudstjenesten

Påskedag d. 1. april:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 10.00: Ole Rysgaard
Madsen

Skærtorsdag d. 29 marts:
Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 19.30: Ole Rysgaard
Madsen
Festlig aftengudstjeneste med musikalske indslag.
Efter gudstjenesten inviteres der traditionen tro til gratis
kaffebord i Sognets Hus. Her bliver der lejlighed til hygge
og fællessang.

2. påskedag d. 2. april:
Musikgudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 19.30 med de 9
læsninger.
Liturg: Lars Jensen
Kirkebilen kører som sædvanlig til alle påskens
gudstjenester.

GUDSTJENESTE

i Ajstrup Kirke søndag d. 18. marts kl. 10.00
Med efterfølgende kirkefrokost i Sognets Hus.

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Sognets Hus.
Traktementet koster 25,- kr. for voksne og 10,- kr. for børn.
Tilmelding til spisningen senest torsdag d. 15. marts til
Margit Nonbo, tlf. 40 68 97 19
Alle er velkommen – kirkebilen kører som sædvanlig!
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.

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 6. februar kl. 15.00:
Gudstjeneste med nadver.

Tirsdag den 6. marts kl. 15.00:

For nærmere oplysninger om den enkelte
enheds program og mødetid og -sted
bedes man kontakte gruppeleder
Tonnie Ehlers, tlf. 98 26 24 25.

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.

INDSAMLING I
AJSTRUP KIRKE
I januar og februar

Kirke-Nyt udgives af Ajstrup Sogns Menighedsråd. Bladet
udkommer 6 gange årligt i ca. 1.300 eksemplarer.

21. januar – 11. februar samles der ind til
Y’s Men Region Danmark
Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.

Redaktion: Ole Rysgaard Madsen (ansv.).
Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri A/S, Vraa.
Distribution: Nordjysk Distribution.
Næste nummer udkommer pr. 1. april 2018.
Indlevering af artikelstof senest den 5. marts.
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Gudstjenester
4. februar kl. 14

Søndag seksagesima – Mark. 4,1-20
Ole Rysgaard Madsen
FAMILIEGUDSTJENESTE.
JUNIORKONFIRMANDERNE MEDVIRKER
11. februar kl. 10

Fastelavns søndag – Luk. 18,31-43
Iver Viftrup
18. februar kl. 10

1. s. i fasten – Luk. 22,24-32 Lars Jensen
25. februar kl. 10

2. s. i fasten – Mar. 9,14-29
Ole Rysgaard Madsen
KAFFE
4. marts kl. 10

3. s. i fasten – Luk. 22,24-32
Ole Rysgaard Madsen
11. marts kl. 9

Midfaste søndag – Joh. 6,24-35
Ole Rysgaard Madsen
SOGNEINDSAMLING
18. marts kl. 10

Mariæ bebudelses dag – Luk. 1,46-55
Lars Jensen
KIRKEFROKOST
25. marts kl. 10

Palmesøndag – Joh. 12,1-16
Ole Rysgaard Madsen
FAMILIEGUDSTJENESTE – AFSLUTNING
FOR JUNIORKONFIRMANDERNE - KAFFE
29. marts kl. 19.30

Skærtorsdag – Joh. 13,1-15
Ole Rysgaard Madsen
MUSIKALSKE INDSLAG – KAFFE

30. marts kl. 14

Langfredag
Lars Jensen
LITURGISK GUDSTJENESTE
1. april kl. 10

Påskedag – Matt. 28,1-8
Ole Rysgaard Madsen
2. april kl. 19.30

2. påskedag
Lars Jensen
MUSIKGUDSTJENESTE

Telefontavle
Sognepræst:
Sognepræst kbf.
Ole Rysgaard Madsen.........................98 26 14 38
E-mail.................................................orma@km.dk
Konstitueret sognepræst
Lars Jensen...........................................26 42 16 44
E-mail......................................................laj@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 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

