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Tak for bidraget til Folkekirkens Nødhjælp
Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Præsten skriver om andenhelligdage
Konfirmander 2018
Navnlig navne
Humoristen

Må dit hjerte altid være
lisså let som din gang
dine fødder svøbt i glæde
og din mund fyldt med sang
Og må dine tårer være
som et kort efterår
og må Herrens store godhed
lyse op i tusind år
og må han vende din sorg til dans
Arne Andreasen 2009
Salme til 2. påskedag,
Lysets Utålmodighed nr. 74

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ Sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Andenhelligdage
Når der sker noget afgørende i vores liv, eller når
der pludselig indtræffer noget nyt, så har vi brug
for at give tid til at lade de bundfælde sig. Der er
brug for tid til eftertanke. Derfor har vi andenhelligdage.
Konfirmation har sin andendag. Blå mandag.
Dagen som måske nok bruges til at spendere
nogle af de mange penge, konfirmanden fik i konfirmationsgave, men som egentlig og fra begyndelsen af har haft den nok så vigtige funktion at
lade det, der skete om søndagen bundfælde sig –
både hos konfirmanden og hos forældrene. Lade
søndagens begivenheder bundfælde sig – og herunder give plads for den enkeltes grundlæggende
overvejelser af: Hvordan angår det mig – hvad
kommer det til at betyde for mit fremtidige liv.
De store højtider har deres andendage. Således
også helt naturligt påsken. Ja, i oldkirken blev
hver eneste dag i ugen efter påske betragtet som
en selvstændig helligdag til fejring og eftertænkning / udfoldelse af Kristi opstandelse.
Andendage er beregnet til, at vi, efter at have
fejret begivenheden, tænker os om og finder ud
af, om det her er en sandhed, der også angår mig.
Og hvordan det angår mig.
Om andendagens refleksion og eftertanke så kan
gøres færdig på en enkelt dag er nok et åben
spørgsmål. Man så nok i virkeligheden rigtigt
i oldkirken, når man ville bruge en hel uge på
formålet. Måske i virkeligheden tiden helt frem
til pinse.
Men uanset om det tager kortere eller længere
tid, så markerer og minder andendagen os om
den eftertanke og bundfældelse, vi altid må give
os tid til, når der sker noget nyt i vores liv.

selv. I den folkelige udgave ser man blandt andet
den sandhed udtrykt, når folk siger, at de har 3
ugers ferie, fordi de skal bruge den første til at
vænne sig til at holde fri, den anden til at holde
ferie, og den tredje til at vænne sig til den tanke,
at ferien snart er slut. For dette er én ting at holde
fri, og noget helt andet at få det gjort til en sandhed, der er en del af mig!
Andendage giver rum for, at den begivenhed,
vi har registreret finde sted, også får betydning
for os personligt, at den kommer tæt på og ind
i vores liv. Andendage giver plads for den del af
trosprocessen, vi kan karakterisere med ordet
tilegnelse.
Kristus er opstanden – hvad betyder det?
Hvad betyder det så for hver enkelt af os, at
Kristus er opstanden, at han ikke længere er
i graven, men har brudt dødens fængsel ned?
Hvorfor synger vi jubelkor? Hvorfor føler vi det,
som om en stor byrde er løftet af vores skuldre?
Det skal andendagen og dagene herefter give os
mulighed for at tænke nærmere over!
Kristi opstandelse kaster et bestemt lys ind over
vores liv. For Jesus gik ud af graven, ud i dit og
mit liv for at leve sammen med os. Han er der
altid ved vores side, som den, vi kan lægge alle
vore sorger og bekymringer over på.
Pludselig kan det stå klart for os, hvad der er
sket, og hvad det betyder. Ligesom det gjorde for
Maria Magdalene, der græd over Jesus ved graven, men fik åbnet sine øjne og kom med udbruddet ”RABBUNI – mester”, fordi hun fik øje på den
opstandne. Dødens og sorgens byrde blev løftet
af hendes skuldre. Hun oplevede forklarelsens
glæde, den glæde, hun i al sin enkelthed udtrykte
med sit udråb, da hun så den opstandne, og med
sit efterfølgende budskab til disciplene: ”jeg har
set Herren”. Hun fik kastet nyt lys ind over sit liv

At iagttage eller at tilegne sig
Der er forskel på at registrere en begivenhed og
så tilegne sig den som noget, der vedrører én
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Martin Luther
Det fortælles, at vores gamle kirkereformator
Martin Luthers far beskæftigede sig med minedrift. Som helt ung tog Martin Luther en lille
mørk sten med sig fra slaggedyngen. Gennem
mere end 40 år gik Luther med denne sten – sikkert holdt han den i sin hånd utallige gange,
mens han lod tankerne flyve.
På sine gamle dage besøger Luther sin fødeby
Eisleben, og han går ud til den nu for længst nedlagte mine for at lægge stenen tilbage igen, hvor
han i sin tid tog den. Hans ledsagere spørger ham
naturligvis, hvorfor han gør dette. Og Luther svarer: ”Fordi jeg selv ret snart vender tilbage til det,
jeg kommer af”. Og da han har ladet sin sten falde
ned mellem alle de andre i dyngen, så udbryder
han: ”Det var sært, nu kan jeg slet ikke få øje på
min blå sten”.
Stenene er så ens, at når man tager en håndfuld
op, så kan man ikke skelne den ene fra den
anden. Luther kommenterer det på den her måde:
”Når jeg nu er død, gid så al min synd og sorg
og særlighed kan blive borte på samme måde,
så ingen kan kende mig og ingen kan finde mig
– undtagen Herren Kristus alene – indtil han vil
give mig livet tilbage igen i en forvandlet skikkelse”.

Krist stod op af døde
Krist stod op af døde. Det er påsken budskab. Og
påskens budskab er, at som han lever, skal vi også
leve. Det er det, Luther henviser til med sin tale
om at få livet tilbage igen i forvandlet skikkelse.
Opstandelsesbudskabet er, at vi får del i Jesu
Kristi opstandelse. Ligesom Jesus stod op fra de
døde påskemorgen, som førstegrøden af dem, der
er sovet hen, sådan skal vi også engang oprejses
fra de døde til evigt liv sammen med Ham.
Luther taler om at blive fundet af Kristus, om at
blive givet livet tilbage igen i en forvandlet skikkelse. Som den blå sten forsvandt i dyngen af
sten, skal vi forsvinde ud af menneskers synsfelt,
som et nummer i rækken. For Jesu Kristi lidelses
og døds skyld skal al vor synd og skyld forsvinde
for aldrig mere at komme til syne igen. Men VI
skal ALDRIG forsvinde ud af Guds synsfelt. Han
vil give os et nyt liv, han vil give os del i opstandelsens under. Det løfte til os er indeholdt i påskens
opstandelsesbudskab.
Påskens budskab
Påske handler om opstandelse. En opstandelse,
der ikke kan forstås med forstanden, men kun
kan gribes i troen. Derfor giver det heller ikke
nogen mening at begynde at diskutere, om de

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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sådan kan man bedst beskrive den forvandling,
der sker der i det møde. Alt det gamle bliver nyt
og forvandlet.

dødes opstandelse er sandsynlig eller usandsynlig. Som om det var noget der kunne diskuteres
på samme måde som prisen på en vare eller
sandsynligheden for valg i utide og et hurtigt
regeringsskifte.
At tro på opstandelsen er ikke noget, man kan
ved siden af så meget andet – opdrage sine børn,
håbe på en god høst eller glæde sig til sin fødselsdag. At tro på opstandelsen er noget i særklasse
for sig. For det er at tro på, at Guds magt og myndighed rækker på den anden side af det, vi kan se
og erfare – rækker på den anden side af Jesu død
– og også på den anden side af vores egen død.
I troen på opstandelsen står vi ved tilværelsens
yderste grænse. Vi står der, hvor forklaringer og
sandsynligheder kommer til kort.

Marias møde med den opstandne kan i virkeligheden rummes i det ene ord af Jesu mund
”MARIA”.
Vores tro må på samme måde være, at han kender os og kalder OS ved navn, ligesom han gjorde
med hende. Så kan vi dårligt lade være med at tro
den opstandne. Vi kan dårligt lade være med at
vende os om, når han kalder på os. Vi må udbryde VORES ”RABBUNI – mester”!
Andendagen er beregnet på eftertanken. Og i
eftertanken skal opstandelsen ikke bare være en
begivenhed ud over det sædvanlige. Det må også
blive en sandhed, som vi kan leve vores liv på!

Gør det gamle nyt!
Opstandelsestro udspringer af mødet med den
opstandne. Det møde virker som benzin på et bål,

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.

Glædelig påske!

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

Folkekirkens
Familiestøtte

v/ koordinator Iben Beltoft Ørbæk

Ajstrup sogn er pr. 1. januar 2018 blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder, at
familier i sognet har mulighed for at benytte sig
af Folkekirkens Familiestøttes tilbud til familier.
Mange familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af forskellige grunde.
Og her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne
støtte forældrene i at skabe trivsel for børnene.
Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte.
Gennem kontakt til den lokale koordinator kan
forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet
gennem de forskellige tilbud:

Aktuelt har vi et KIFF-kursus i Folkekirkens Hus
i Aalborg over tre hverdagsaftener fra d. 2. 5.
2018. Kontakt koordinatoren for mere information.
Har din familie, eller nogle du kender brug for
støtte fra os, eller har du lyst til at høre mere om
at blive frivillig, så kontakt lokal koordinator:
Iben Beltoft Ørbæk
Tlf.: 29 11 18 10
E-mail: ibo@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

• Frivillig forældreven i hjemmet
En forældreven kommer regelmæssigt i
en periode og støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem.
Det kan for eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, sparring om
opdragelse eller andre udfordringer.
• Kurser til forældre
Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder
Folkekirkens Familiestøtte løbende kurser
for forældre med efterfølgende opfølgning
i hjemmet:
PREP: Kommunikationskursus for
par, der ønsker redskaber til at forbedre
samlivet
Par-tjek for par, der vil have en god snak
om parforholdet
KIFF: Samarbejdskursus for skilte
forældre, der ønsker at tage godt vare på
deres fælles børn.
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Konfirmander
Konfirmation søndag den 6. maj 2018 kl. 9.00 og kl. 11.00 i Ajstrup Kirke
Andreas Holmgaard Jensen
Anton Uldal Sachse
Cecilia Holmgaard Jensen
Emil Nielsen
Emil Pedersen
Emma Marie Aagaard Andersen
Jasmin Nyholm Sørensen
Latasja Søndergaard Petersen
Laura Langballe Pilgaard
Louise Cecilie Tierce
Malthe Jefta Petersen
Markus Bilgaard Jensen
Mathilde Balzer Knudsen
Matilde Schnell Steen
Michelle Isabella Tierce
Nana Kæseler Haastrup
Nicole Benedichte Tierce
Rasmus Østergaard
Stine Jensen

Svalegangen 116, 9380 Vestbjerg
Langesvej 2, 9382 Tylstrup
Svalegangen 116, 9380 Vestbjerg
Magnus Rix Vej 3, 9382 Tylstrup
Hammelmosevej 100, 9382 Tylstrup
Stenisengevej 35, 9382 Tylstrup
Kæragerholmvej 20, 9382 Tylstrup
Hjallerupvej 58, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 18, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 66, 9382 Tylstrup
Albert Dams Vej 9, 9382 Tylstrup
Granbækvej 18, 9700 Brønderslev
Klitgårdsvej 25, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 92, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 66, 9382 Tylstrup
Bilgårdsvej 28, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 66, 9382 Tylstrup
L. P. Jacobsens Vej 6, 9382 Tylstrup
Grundtvig Sørensens Vej 8, 9382 Tylstrup

Få et bedre samarbejde efter skilsmissen
KIFF: KURSUS I FÆLLES FORÆLDREANSVAR FOR SKILTE FORÆLDRE
Folkekirkens Familiestøttes KIFF-kursus er for
skilte forældre med børn mellem 0-17 år, der er
motiverede for at skabe et godt samarbejde, og
hvor familien ikke har så store udfordringer, at I
får hjælp fra kommunen. Du kan deltage alene
eller sammen med dine børns anden forælder.

Datoer:
2/5, 9/5, 16/5.
Alle dage 17-21
+ 3 opfølgende samtaler i hjemmet

Hvad handler kurset om
Der er fokus på problemhåndtering, kommunikation og barnets perspektiv. Der deles ikke personlige forhold mellem deltagerne. Man forpligter
sig til at deltage i hele forløbet.

Tilmelding og
mere information:
Kontakt KIFF-leder
Dorthe Kjærgaard på
tlf. 21 59 66 16 eller
dokj@km.dk.

Sted: Folkekirkens Hus i Aalborg

Læs mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk
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Set & sket

v/ sognepræst
Ole Rysgaard Madsen

Juniorkonfirmander
Også i år har vi haft et hold ”juniorkonfirmander” – et kirkeligt undervisningstilbud
for børn i 3. klasse. I år er der 13 tilmeldte
børn fra 3. klasse på Tylstrup Skole (5 drenge og 8 piger). Hver torsdag eftermiddag
efter skoletid mellem jul og påske mødes
vi i Sognets Hus. Undervisningen rummer
bl.a. sang, fadervor, bibelfortælling, en aktivitet i forhold til dagens tema, samt et lille
traktement med saftevand og kiks til slut.
En enkelt gang er der også en ekskursion
til kirken, ligesom forløbet sluttes af med
en ”daglejr”, hvor vi har en hel lørdag med
aktiviteter i Sognets Hus.
Temaerne de enkelte dage er bl.a. bestemt
af trosbekendelsens led og fadervor, af dåb
og nadver, og af kirkens højtider og store
fester.

herfra, at en sang på fem vers var blevet produceret som kirkebøn – sunget på melodien til børnesalmen ”Kære Gud, jeg takker dig”.
Juniorkonfirmanderne fremførte den med stor
entusiasme ved gudstjenesten.
Med den store succes glæder vi os alle til afslutningen palmesøndag, hvor juniorkonfirmanderne
også deltager. Og i alt fald juniorkonfirmandernes
kirkebøn vil helt sikkert være med endnu engang.

Juniorkonfirmanderne til gudstjeneste
Som sædvanlig er juniorkonfirmanderne
også i år med til at lave et par gudstjenester.
Den første blev holdt i slutningen af januar
om eftermiddagen, hvor børnene bl.a. stod
for ind- og udgangsbøn, gik i procession
med lys (et enkelt barn var dog forhindret,
så kun 12 juniorkonfirmander var med
denne dag).
Gudstjenesten faldt et par dage efter 2.
februar (kyndelmisse), så en lysprocession
var meget oplagt. Fremme ved alteret blev
hver enkelt juniorklonfirmands lys tændt
ved dåbslyset, og herefter placeret i en halvkreds på døbefonten. Den anden halvkreds
udgjordes af de små ”døbefonte”, juniorkonfirmanderne havde lavet i ”trylledej” og
efterfølgende malet flot.
Juniorkonfirmanderne lavede også et lille
drama over dagens evangeliefortælling –
og ikke mindst stod de for kirkebønnen.
Juniorkonfirmanderne havde arbejdet grundigt og intenst med bønner og hver skrevet
deres egen lille bøn. Det var med elementer

Tilgiv at jeg slog min bror.
Tilgiv at jeg snød min mor.
Tilgiv når vi banker hul
i din Jord, så vi kan få kul.

Juniorkonfirmandernes kirkebøn:
Kære Gud jeg takker dig,
for hvad du har givet mig.
Tak for vær’lset hvor jeg bor.
Tak fordi vi har en jord.
Tak for liv og gymnastik.
Tak for alle ting jeg fik.
Tak for mad og smuk natur.
Tak for dette fine ur.

Hjælp os til et sammenhold.
Hjælp mod hjemløshed og vold.
Hjælp når vi må kæmpe mod
alt det onde – giv os mod.
Kære Gud jeg takker dig,
for hvad du har givet mig.
Tilgiv når vi glemmer tit.
Hjælp os til at leve frit.

Så er kagemanden spist, og juniorkonfirmanderne har indtaget
første parket til forestillingen. Nogle forældre holder sig lidt mere
i baggrunden!
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afrikanske frihedskæmper og senere præsident
Nielson Mandela. Det var
den tidligere erhvervsmand Mogens Blume
Schmidt, der på yderst
kyndig vis gennem sit billedforedrag med de mange flotte billeder fra det
Mogens Blume Schmidt.
store land helt mod syd i
Afrika fortalte historien for os – lige fra Nielson
Mandelas opvækst og ungdom som høvdingesøn
og dermed potentiel folkeleder til han som ældre
mand blev den samlende figur i det sydafrikanske samfund efter apartheid-tiden.

Den verdenskendte forfatter gør sin
entré.

Børneforestilling
Efter gudstjenesten var der saft
/ kaffe og kagemand i Sognets Hus.
Derefter var der en børneforestilling på en lille
times med Kirketeatret. Med kun én skuespiller til at spille de 21 roller i stykket ”Hønsefjer
og hul i hovedet” var der brug for, at børnene
udfyldte forskellige mindre roller. Det gjorde
de fint og til stor jubel og applaus fra de øvrige
tilskuere!
Det blev til en både underholdende og oplysende forestilling. Første del af forestillingen handlede om den barmhjertige samaritaner. Anden
del handlede om H. C. Andersen-eventyret ”Det
er ganske vist” – om hvordan en fjer kan blive til
fem høns.

Sogneeftermiddag om
Danmarks befæstning
På vinterens vel nok
koldeste dag, hvor hård
frost og blæst tillige gik
gennem marv og ben,
havde vi besøg af den tidligere chef for Forsvarets
Ammunitionsryddere
(”Rulle Marie”), der
fortalte om Danmarks
Poul J. Nedergaard
befæstning, særligt i tiden
omkring besættelsen.
Poul J. Nedergaard trak fulde huse trods de
ugæstfrie vejrforhold – og vi tror, at det var både
emnet og foredragsholderen, der gjorde en forskel her. Hvor vores sognearrangementer ellers
ofte har en overvægt af kvindelige deltager, var
der denne dag flest mænd – adskillige havde
selv en baggrund indenfor militær eller hjemmeværn. Der var da også adskillige, der gerne ville
have en personlig snak med foredragsholderen,
efter at det officielle arrangement var slut.
En del af foredraget omhandlede situationen
med de mange miner, tyskerne efterlod i
Danmark ved 2. verdenskrigs afslutning og rydningen af disse. Et kapitel i Danmarkshistorien,
der ikke er særlig grund til at være stolt af, da
et kostede et stort antal unge tyske mænd livet.
Emnet er på ny aktuelt i kraft af den biograffilm,
der er lavet om denne del af vort lands historie.

Pigerne er helt klar!

Drengene er også klar til
forestillingen kan begynde.

Én fjer blev til 3 høns – eller
var det ikke 5???

Kl. ca. 16.30 sagde vi farvel efter en dejlig og
oplevelsesrig eftermiddag. Ud over en skør, sjov
og alvorlig teaterforestilling fik både børn og
voksne også i høj grad frisket bibelhistorien op.
Sogneaften om Nielson Mandela
Tirsdag den 6. februar havde ca. 25 mennesker
valgt at bruge en aften i selskab med den syd-
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Kalenderen

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

APRIL

MAJ

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

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

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

Søndag d. 6. maj:
Konfirmation i Ajstrup Kirke.
Torsdag d. 17. maj kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

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

Søndag d. 20. maj kl. 10.00:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

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

Mandag 21. maj kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker.

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

Navnlig navne /

Dåb & Vielser i Ajstrup Kirke

10.02.18: Valdemar
Bætz Vognsen,
Tylstrupparken 2,
Tylstrup.

10.02.18: Tino
Snedker Rejnhardt
Christensen,
Sølgårdvej 81,
Ajstrup
04.03.18: Romeo
Mejer Thomsen
og Olivia Mejer
Thomsen,
Luneborgvej 254,
Tylstrup.

11.02.18: Merle
Athena Spleth Dahl,
Istedgade 35, 1.,
Aalborg.
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Resultat af årets Sogneindsamling
Søndag den 11. marts var der den årlige indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, bl.a. i
Ajstrup sogn. Det var 19. gang sogneindsamlingen løb af stablen, og vi har været med gennem
alle årene

i de 19 år, vi har været med i indsamlingen –
men den enkelte indsamlers resultat var som det
plejer.
Hertil kommer elektroniske overførsler, der
bliver mere og mere almindeligt også ved vores
indsamling. Mange har ikke længere kontanter,
men Folkekirkens Nødhjælp kan også nås med
Mobilepay og netbank!

Vi startede med gudstjeneste for de morgenfriske kl. 9. Herefter var der kaffe / te / med rundstykker i Sognets Hus og fordeling af ruterne
rundt omkring i sognet.

Selv om vi altså desværre slet ikke nåede rundt
til alle husstande denne gang, er det under alle
omstændigheder på sin plads her at bringe EN
STOR TAK til bidragyderne.

Desværre var vi i år ikke ret mange indsamlere. Et par stykker af de tilmeldte faldt fra pga.
sygdom, og da vejret og føret ikke var særligt
indbydende (morgenen startede med isslag og
fulgtes af kold vind og kold regn), var der ingen
spontant fremmødte, som det før har været
tilfældet. Vi måtte nøjes med 3 indsamlere, og
kunne dække 2 af de indsamlingsruter, sognet
er delt op i.
De 2 – 3 timers anstrengelser fra indsamlerne
indbringer typisk ca. 1000 kr. fra hver rute til
hjælpearbejdet i Folkekirkens Nødhjælp – med
2.129,00 kr. i alt her i sognet passer det stadig
meget godt. Det samlede resultat er det dårligst

FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG D. 21. MAJ

Hammer Bakker (bag Sulsted Kirke) kl. 11.
Gudstjenestepladsen ligger BAG SULSTED KIRKE.
Man bedes bruge de anviste parkeringsmuligheder.

Efter gudstjenesten er det en oplagt mulighed at benytte
lejligheden til en frokost i det grønne. En lysegrøn skov
og forhåbentlig dejligt vejr vil danne en perfekt ramme
om en picnic.
Ved dårligt vejr vil gudstjenesten i stedet finde sted i Sulsted Kirke.
Arrangører: Præster og menighedsråd i Vodskov, Sulsted, Horsens, Hammer, og Ajstrup sogne.
Præster og andre fra de involverede kirker står for afviklingen af gudstjenesten i fællesskab.
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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 APRIL - MAJ ER DATOERNE:
Tirsdag den 3. april kl. 15.00:
Gudstjeneste med nadver.

Tirsdag den 1. maj 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.

INDSAMLING I
AJSTRUP KIRKE

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?

I april – maj er der følgende
indsamlinger 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.

BILLY GRAHAM

1. – 22. april:
KFUM og KFUK i Danmark
Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.

HUMORISTEN
sten velsigne i femte løb. Hesten startede fint,
men midt under løbet stejlede den, kastede sin
jockey af og faldt død om på banen.
Baptisten styrede straks hen til den katolske
præst og bad om en forklaring.
- Hvis De havde været katolik, sagde præsten,
ville De have kendt forskel på velsignelsen og
den sidste olie.

Baptistprædikanten Billy Graham døde for nylig
i en meget høj alder.
Det fortælles, at hans yndlingshistorie handler
om en baptist, der var til galopløb og forbavset
lagde mærke til, at en katolsk præst velsignede
en af hestene i hvert af de fire første løb. Og
hvad mere er, de vandt alle fire.
Dybt fascineret besluttede han at sætte alt,
hvad han havde på den hest, som han så præ-
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Gudstjenester
8. april kl. 10

1. s. e. påske – Joh. 21,15-19
Ole Rysgaard Madsen
15. april kl. 10

2. s. e. påske
Ole Rysgaard Madsen
22. april kl. 10

3. s. e. påske – Joh. 14,1-11
Lars Jensen
27. april kl. 19.30

Bededag – Matt. 7,7-14
Lars Jensen
29. april kl. 10

4. s. e. påske – Joh. 8,28-36
Iver Viftrup
KAFFE
6. maj kl. 9 og 11

5. s. e. påske
Lars Jensen
KONFIRMATION
10. maj kl. 10

Kristi himmelfarts dag – Luk. 24,46-53
Ole Rysgaard Madsen
13. maj kl. 9.30

6. s. e. påske – Joh. 17,20-26
Lars Jensen

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

20. maj kl. 10

Pinsedag – Joh. 14,15-21
Ole Rysgaard Madsen
21. maj kl. 11

2. pinsedag – FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE I
HAMMER BAKKER
27. maj kl. 10

Trinitatis søndag – Matt. 28,16-20
Ole Rysgaard Madsen
KAFFE
3. juni kl. 10

1. s. e. trin. – Luk. 12,13-21
Iver Viftrup

Kirke-Nyt udgives af Ajstrup Sogns Menighedsråd. Bladet
udkommer 6 gange årligt i ca. 1.300 eksemplarer.
Redaktion: Ole Rysgaard Madsen (ansv.).
Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri A/S, Vraa.
Distribution: Nordjysk Distribution.
Næste nummer udkommer pr. 1. juni 2018.
Indlevering af artikelstof senest den 7. maj.

