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Navnlig navne – herunder konfirmandfoto
Præsten skriver om pinse
Nyt fra kirkegården
Tak til Grethe
Humoristen

Se på en fremmed
som du ser på en ven.
Se de træk i hans ansigt,
der vil afspejle Gud,
som har bøjet sig helt
under menneskekår.
Han vil dele din dybeste smerte,
når det ligger for tungt i dit hjerte,
at du svigter hans kærlighedsbud.
Jens Simonsen 2010, 2011
Salme til 4. s. e. trinitatis,
Lysets Utålmodighed nr. 113

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ sognepræst Lars Jensen

I al sin glans nu stråler solen
”I al sin glans nu stråler solen” og: ”morgen i maj,
når det grønnes”. Sådan lyder det i to af vores dejlige pinsesalmer, hvor årstiden har sat sit præg på
formuleringerne: ” I al sin glans nu stråler solen”
og ”Du, som går ud fra den levende Gud”.

finder hos os selv, men at det er Gud Helligånd,
der kommer med trøsten ved at pege hen på
Jesus: ”Det volder alt den Ånd, som daler, det virker alt den Ånd, som taler, ej af sig selv, men os til
trøst af kærlighed med sandheds røst”.
Et historisk eksempel
Jeg er her kommet til at tænke på en begivenhed
fra historiebøgerne. Det fandt sted i Polarhavet
nord for Norge, hvor Svalbard ligger i et meget
koldt klima. Her er man meget langt væk fra
andre beboede områder. Alligevel nåede 2. verdenskrig også til denne afsides del af vores klode.
Både de allierede og tyskerne havde vejrstationer
på Svalbard, som skulle sende vejrmeldinger til
brug ved planlægningen af krigen. Her fandt den
vistnok sidste krigsepisode i Europa i 2. verdenskrig sted i august 1945: da fandt allierede tropper
nemlig en gruppe tyske militærmeteorologer i
en isoleret lejr, hvor de var sat i land, mens krigen stadig var i fuld gang, for at de skulle sende
vejrmeldinger til den tyske hær. Der havde de så
arbejdet lige siden og sendt vejrmeldinger af sted
i den tro, at krigen stadig rasede over Europa.
Men nu fik de så den vidunderlige besked: I
behøver ikke sidde her alene og isolerede i et
fjernt hjørne af Svalbard. I kan komme hjem nu!
For krigen er slut. Freden er kommet!
Jeg er sikker på, at de var meget glade, men
måske de også havde lidt blandede følelser ved
tanken på de sidste tre måneder, hvor de helt
unødvendigt havde været i krig – fordi de ikke
havde vidst, at der var sluttet fred! Freden gjaldt
også dem. Den var en virkelighed! Men budskabet om freden var ikke nået frem til dem!

Salmerne hører årstiden til, og deres beskrivelse
af foråret og forsommeren er det svært at være
uenig i! For det er en vidunderlig årstid, hvor man
næsten ikke kan undgå at blive smittet og komme
i bedre humør, nu hvor naturen omkring os folder
sig ud, og hvor det blomstrer og vokser omkring
os. Tilmed stiger temperaturen, så man mærker,
at sommeren nærmer sig med hastige skridt!
Herligt!
Med smukke og maleriske billeder og udtryk,
som bl.a. er hentet fra naturen, synger salmedigteren Grundtvig i salmerne en lovsang til Gud.
Samtidig bliver salmerne en forkyndelse til os om
betydningen af pinsen: At Gud er kommet os nær
ved Helligånden! At han ved Helligånden kan røre
ved vore hjerter, så vi ser, hvem Jesus Kristus er
for os, og hvad han betyder for os, så vi begynder
at synge med i takken og lovsangen til Gud!
Når hjertet har svært ved at
følge med i glæden
Men læser vi nærmere i salmerne, ser vi, at det
ikke er sådan, at det gode forårsvejr og sommerstemningen er løbet helt af med salmedigteren.
Grundtvig, der selv gennem sit liv kendte til at
have meget svære og tunge perioder, har også i
salmerne et klart og tydeligt blik for dem, der har
svært ved at komme i humør til lovsang, og hvis
hjerte har svært ved at følge med i glæden. Han
nævner både svaghed og gråd: ”Styrke og mod
bringe svaghed på fod, trøst finde alle, som græde”. Og han peger på, at trøsten ikke er noget, vi

Hvordan skal vi bede?
I de læsninger fra evangelierne, som vi hører ved
gudstjenesterne i tiden op til pinse, er bøn også et
af de gennemgående temaer. Når det gælder bøn-
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nen, kan vi nok ofte ligne de tyske militærmeteorologer på Svalbard. Vi føler os langt væk og
måske alene og isolerede. Men der er vej hjem til
freden. Den vej hører vi om i påsken, der taler om
hvordan Jesus døde og opstod for os og skabte
fred mellem os og Gud. Men vi glemmer det så
let eller overhører det eller glemmer at tage det til
os. Derfor glemmer vi let at bede eller har svært
ved at tro, at det er noget, som gælder for os.
Pinsen handler om, at Gud Helligånd er den, der
hjælper os med at finde vej til Gud, gennem troen
og bønnen.

Et afrikansk ordsprog
Et afrikansk ordsprog lyder sådan: ”Selv en tåbe
kan sige, hvor mange æbler der er på et træ. Kun
en vismand kan sige, hvor mange træer, der er i
et æble”. Altså: se hvor mange muligheder, hvor
meget liv, der ligger gemt i æblets kerner – også i
det æble, som måske kan se grimt eller stødt ud!
Måske er det let at synge med på pinsens salmer.
Men i morgen kan der komme en sky for solen,
så det kan opleves som svært og vanskeligt. Så
er det godt, at det synge og det at bede ikke er
noget, som vi behøver at gøre alene. I gudstjenesten får vi lov til sammen at tage lovsangens og
bønnens muligheder til os. Så er det meget lettere
ikke at lade os støde af det, som kan virke vanskeligt eller uforståeligt. Og når vi sammen synger
og lytter til evangeliets ord, kan Helligånden røre
ved os, for at føre os videre i troen, så vi føres fra
vores ”kolde Svalbard” og videre ind i det liv og
den fred, som Jesus Kristus har vundet for os.

Ser vi i Bibelen, finder vi et væld af forskellige
eksempler på bøn, både hvornår og hvordan og
med hvilke ord man kan bede. Det er en vældig
mangfoldighed af udtryk, der møder os, når vi
hører om kristnes erfaring med bøn op gennem
tiden.
Men ser vi på indholdet af bønnen, er der én ting,
der mere end noget andet er med til at give bønnen styrke og kraft og retning: og det er at bede i
tillid til Guds løfter! For det menneske, der kommer til Gud med sit liv, også med al sin synd og
alle sine nederlag, dét menneske sejrer. Vi har lov
at kalde Gud for vores himmelske far. Gud hører
os, når vi beder til ham.

Glædelig sommer!
Lars Jensen

BESØG OG
HJEMMEALTERGANG

Gratis adgang
Jeg hørte engang en fortælle om, hvordan han
som ung soldat skulle en tur i Tivoli. Han var ikke
kendt i København, så i bussen spurgte han en
dame, hvor det var, han skulle stå af, når han ville
i Tivoli. Hun kiggede på ham og på hans uniform,
og så svarede hun: Du skal bare følges med mig,
for jeg skal også i Tivoli – og jeg har et adgangskort, der gælder for to, så kan du komme gratis
med ind!

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.

Og sådan gik det: den dag fik soldaten en gratis
adgangsbillet til Tivoli, fordi han henvendte sig til
den rette og fulgte med denne ind gennem indgangen til Tivoli!
Pinsen fortæller os, at vi får lov at følges med
Gud Helligånd ind til det, der er langt større og
herligere end en sommerdag i Tivoli. Og den
adgangsbillet er gratis – for Jesus har betalt den
billet for os!
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Grethe og Peter takker af
aften, hvor Grethe og Peter blev ”begavet” og fik
både gode ord og en sang med på vejen.

For næsten 25 år siden blev Grethe Styrishave
ansat af menighedrådet som ”kaffedame” / sognevært med opgaver i forbindelse med arrangementer mv. i Sognets Hus, samt rengøring mv. i
huset og på præstens kontor.
Gennem alle de år har Grethe med god hjælp fra
sin mand Peter trofast og med stort engagement
passet denne opgave. Det gjaldt også, da der
kom nye arbejdsopgaver med bl.a. kirkefrokoster, spaghetigudstjenester, konfirmandture og
forskellige provstiarrangementer.
Præster, ansatte og menighedsråd har gennem
alle årene været rigtig godt hjulpet. Så da Grethe
for nogle måneder siden meddelte, at nu tilsagde
dåbsattesten, at de ville til at holde op, lød der
derfor også helt berettiget mange anerkendende
ord for de mange års indsats.
Det kom også til udtryk ved et arrangement
i forbindelse med gudstjenesten skærtorsdag

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.

Grethe får overrakt menighedsrådets ”Certifikat for
anerkendelse”. Med certifikatet fulgte også gratis adgang
fremover til menighedsrådets arrangementer, udflugter
mv. Efter at Grethe og Peter i så mange år har YDET
en stor indsats, mener menighedsrådet, at de nu har
gjort sig fortjent til at NYDE deres pensionisttilværelse.
Det skal denne gave være et beskedent bidrag til.

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

Juniorkonfirmandernes prædiken
v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen
Palmelørdag
Ligesom tidligere år blev forløbet med juniorkonfirmanderne afsluttet ”palmelørdag” med en hel
dag med forskellige aktiviteter og forberedelse
af næste dags afslutningsgudstjeneste.
Om formiddagen producerede juniorkonfirmanderne en række billeder over de centrale
begivenheder i løbet af påsken. Hvert barn
havde fået en bestemt del af historien, som han
eller hun skulle illustrere. Først blev der lavet en
stregtegning på papir. Og herefter blev der lavet
et maleri på karton, der blev klæbet på en fast
baggrund, så det kunne stå som en del af juniorkonfirmandernes alterbillede i kirken hen over
påsken, Prædikenen palmesøndag blev da en
billedprædiken over hele påskeugens begivenheder ud fra disse motiver.

Palmesøndag
Palmesøndag markerede så
afslutningen på undervisningsforløbet for juniorkonfirmanderne, og her havde de mange opgaver – der
som nævnt var blevet øvet godt igennem om
lørdagen. Juniorkonfirmanderne gik til indledning ind i procession med de mini-døbefonte, de
hver især havde lavet og malet i farvestrålende
farver – de blev placeret på døbefonten sammen
med et dåbslys.
De stod endvidere for indgangsbøn og udgangsbøn og sagde for på trosbekendelsen og fadervor.
Kirkebønnen havde igen form af en sunget bøn
– den selvproducerede bønnesang fra sidste
familiegudstjeneste var gået rigtig godt og kunne
bestemt godt tåle en gentagelse. Dagens tekst
med bl.a. indtoget i Jerusalem blev illustreret
med et lille skuespil. Og juniorkonfirmanderne
stod som nævnt også for en væsentlig del af
dagens prædiken, idet de havde produceret de
flotte billeder over påskens begivenheder, som
præstens prædiken handlede om. Prædikenen
blev således en genfortælling af påskehistorien
ud fra disse billeder, der var opstillet rundt
omkring i kirken.

En papirsdug forvandles på 20 minutter til et flot tæppe
med påskens begivenheder.

Juniorkonfirmanderne
er klar til gudstjeneste!

Så laves der
malerier

Som minde om undervisningen og for at kunne
huske de mange gode historier fra bibelen, fik
juniorkonfirmanden under gudstjenesten overrakt tegneserien ”Menneskesønnen” som gave –
en bog der fortæller de centrale beretninger set
fra disciplen Peters perspektiv.

Juniorkonfirmanderne lavede også flotte tæpper
til kirkens gulv og fandt palmegrene, så hele
gudstjenesten kunne afvikles så tæt på den bibelske historie som muligt!
Om eftermiddagen blev der øvet salmer og indslag til gudstjenesten søndag, og dagløbet sluttede af med et løb ude i naturen, hvor der rundt på
posterne var opgaver, som juniorkonfirmanderne
skulle løse ved at samarbejde med hinanden.

Her følger så de flotte billeder, som juniorkonfirmanderne havde lavet. Det blev til 11 malerier
i år, da 2 var forhindret i at være med den dag,
hvor billederne blev produceret.
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På vej til Jerusalem besøgte Jesus
Martha og Maria og deres bror
Lazarus. Ham havde Jesus tidligere
opvakt fra de døde. Noah har malet
det øjeblik, da Jesus beder dem fjerne
stenen foran graven.

12 – også forræderen Judas – og så Jesus. Det er sidste gang,
de skal være sammen, og måske er der lidt kaos og panik. Men
Jesus bevarer roen, velsigner brød og vin og fortæller dem, hvad
der skal ske.
Sent samme aften blev
Jesus taget til fange. På
Sebastians billede ser
vi Judas, der lige har
forrådt Jesus med et kys.
Og vi ser andre disciple
– men de fleste er vist
allerede flygtet deres vej,
fordi de blev bange. En
af disciplene forsvarer Jesus og hugger øret af en af ypperstepræstens folk – Malkus. Men Jesus beder dem lade være med at
bruge vold og sætter øret på igen.

Noam har malet, hvordan Lazarus
kom ud til Jesus, da Jesus råbte
LAZARUS, KOM HERUD. Lazarus
er lyslevende, men af udseende nærmest som en mumie.

Jesus besøger som sagt Lazarus og
hendes to søstre Martha og Maria på
vejen til Jerusalem. Her er de sammen. Isabelle har ved siden af Maria
malet den krukke med kostbar salve,
som Maria til forargelse for bl.a. forræderen Judas salvede Jesus med – til
forberedelse af hans begravelse, som
Jesus sagde.

Dagen efter blev Jesus
korsfæstet, som vi ser
det på Williams billede.
Som en gemen forbryder
hænger han der på korset, mellem de to røvere.
Kvinderne, der fulgtes
med Jesus, kan kun se til
og er meget kede af det.
Soldaterne spiller om Jesu tøj for at fordrive tiden.

De er en stor flok på vej, da Jesus
sender to af disciplene (Peter og
Johannes) af sted hen i en landsby
for at hente et æsel, som han skal
bruge til at ride ind i Jerusalem. På
Ida-Maries billede vises, hvordan de
to næsten er nået hen til huset med
æslet.

Line har skildret påskemorgen. Det vises helt
enkelt. Stenen er væltet
fra. Graven er tom.
Og en ung mand, der
nærmest ligner en engel,
er klar til at fortælle
kvinderne, der kommer
til graven, hvad der er
sket. De skal ikke være bange, men fortælle disciplene de store
nyheder: JESUS ER IKKE HER, HAN ER OPSTÅET.

Så rider Jesus frem mod byen
Jerusalem. På Leas flotte billede har
Jesus netop fået æslet, og nu er han
klar til at ride det sidste stykke ind
til byen.

En efter en kommer
disciplene til tro på, at det
er sandt. Jesus er virkelig
opstået fra de døde. Og
han viser sig for disciplene
igen en uge senere, som
vi ser det her på Stines
billede. Selv den skeptiske
Thomas – han bliver kaldt
tvivleren - kan nu tro, at det passer, efter at han har set sårene
efter naglerne gennem Jesu hænder og fødder og hullet i hans
side efter spyddet.
Opstandelsen er den ny virkelighed for de kristne. Der er stor
glæde. Og det kan man også se på de farver, Line har brugt.
Det er ikke gråt og sort, der dominerer, men billedets farver
stråler, som man må forestille sig, at disciplene har strålet ved
nyheden om opstandelsen.

Sikke en velkomst. Æslet og Jesus
bevæger sig frem over de flotte tæpper,
folket spredte ud på jorden. Jesus sidder selv på et tæppe, kan vi ane. Og
der bliver viftet med palmegrene. Det
er virkelig en kongelig velkomst, Jesus
får! Men også en kongelig opgave
for et æsel – det kom pludselig helt i
centrum for begivenhederne. Hvad
mon det har tænkt? Silas har malet, hvordan det vender det
blå ud af øjenene!
Albertes billede forestiller den sidste
nadver. De finder et hus, og Jesus
deler brød og vin med sine disciple.
Og han giver dem besked om fremover at spise dette måltid sammen til
ihukommelse af ham. De er der alle
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Navnlig navne /

Dåb & konfirmation i Ajstrup Kirke

22.04.18: Karl
Linnet Nørgaard,
Kæragerholmvej 6,
Tylstrup.
05.05.18: Frederik
Kragh Nordberg
Nielsen, Stidsholtvej
40, Tylstrup (konfirmation).
Astrup Kirke
KONFIRMANDFOTO
6. maj 2018

Nyt fra kirkegården
v/ Arne Thomsen, formand for menighedsrådet
Det er kun de almindelige blomsterbægre i
”kræmmerhusform” der vil blive indsamlet efter
brug.
Har man andre former for bægre, eller vaser i
glas eller stenmaterialer, vil de blive på gravstederne hvor de hører til.

Der er til menighedsrådet, blevet fremsat ønske
om, at der blev stillet redskaber og blomsterbægre op på kirkegården, til fri afbenyttelse.
Det er nu blevet etableret
Der er opstillet stativer hvorpå der er anbragt et
kombineret skuffejern og rive, samt et rør med
blomsterbægre.
De nævnte stativer er placeret ved de steder på
kirkegården, hvor der er vandhaner og vandkander, samt affaldsspande.

Affaldsspandene på kirkegården er til henholdsvis:
plastik/papir og haveaffald!
Der henstilles til at man
overholder disse sorteringer,
af hensyn til den videre bortskaffelse – så hjælper I med
til at vi fortsat kan kalde os
GRØN KIRKE!

Husk blot at aflevere redskabet tilbage på samme sted, som det er hentet.
Blomsterbægrene samler kirkegårdspersonalet
sammen, når de fjerner de visne buketter.
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Sogneudlflugten

v/ Margit Nonbo

Søby Brunkulsmuseum
Museet åbnede 22. juni 1977 og har til
formål at orientere om perioden med gravning af brunkul fra 1940 til 1970. Nabo til
museet skimtes gården Voldsgaard, hvorfra
gravningen og beboelsen bredte sig. I de
travleste perioder var der helt op til 5.000
arbejdere i brunkulslejerne. I området
boede cirka 3.000 og måske op til 4.000
mennesker, hvoraf rundt regnet 2.000 slog
sig ned i selve Søby.
Museet boede i første omgang til leje på et
areal fra gården Voldsgaard, og i 2000 overtog museet selv ejendommen. Bestyrelsen
arbejder nu på at undersøge muligheden for
at restaurere og bruge gården som en del
af museet.

meter høje skråninger af
opgravet sand - de såkaldte
tipper. Industrialiseringen
hentede brunkul ned til 30 meters dybde,
og i lejerne opstod efterhånden søer, når
vandet vendte tilbage.
Vi oplever fortsat, at der sker skred fra tipperne eller sætninger i terrænet, så det kan
være livsfarligt at færdes i området.
For at hindre sandflugt skete fra 1958 en
systematisk tilplantning af især Contortafyr
(klitfyr), som klarer sig fantastisk på ubevoksede arealer. De dør efter 30-40 år og
giver plads til løvtræer.
Tunge skovmaskiner kan umuligt køre på
det porøse underlag, og Naturstyrelsen
må undlade egentligt skovbrug i området.
Væltede træer får lov til at rådne væk og
skaber en varieret fauna.

Brændsel og beskæftigelse
Brunkul løste under Besættelsen 194045 to værdifulde opgaver: Brændsel og
beskæftigelse. På den baggrund tiltrak
området arbejdskraft fra alle egne af landet. Brunkulsarbejderen spillede derfor en
vigtig rolle på en af Danmarks største (og
farligste!) arbejdspladser, som leverede
brændsel over hele landet.
Ja, helt frem til 1970 producerede brunkulslejerne det største bidrag til Danmarks
energiforsyning.

Mindelunden
Museet råder også over egen Mindelund,
hvor de ikke færre end 57 mindesten vidner om Danmarks farligste arbejdsplads!
Mange blev levende begravet, når sandet
skred i de åbne udgravninger, eller ulykker
opstod i forbindelse med materiel, brønde,
højspænding og sprængstof.
Mindelunden dækker de daværende
Rind, Arnborg og Brande kommuner,

Naturområdet
Da produktionen af brunkul sluttede i
1970, stoppede også pumpning af vand, så
der opstod et goldt landskab med op til 30

8

som indviede den i 1950 og udvidede i
1954 ved Hovedvej A18 nord for Arnborg.
I forbindelse med anlæg af motorvej,
flyttede Mindelunden i et samarbejde
mellem Herning Kommune og Søby
Brunkulsmuseum til Søby med indvielse 27.
marts 2009.
Anlægget ligger meget smukt på museets
område.

Kalenderen

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

JUNI

AUGUST

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

Onsdag d. 22. august kl. 19.00:
Aftenudflugt til Frejlev Kirke. Tilmelding nødvendig.

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

Søndag 26. august kl. 10.00:
Markedsgudstjeneste i markedsteltet. Menighedsrådet
serverer kaffe og rundstykker fra kl. 9.

JULI
Onsdag d. 25. juli kl. 10.00:
Sogneudflugt til Søby Brunkulsmuseum. Tilmelding
nødvendig.

9

GUDSTJENESTE
i Ajstrup Kirke søndag den 17. juni 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. 14. juni til
Margit Nonbo, tlf. 40 68 97 19
Menighedsrådet.

SOGNEUDFLUGT

onsdag den 25/7 til Søby Brunkulsmuseum v/ Herning
Denne sommer går vores heldagstur til
Søby Brunkulsmuseum nær Herning.
Museet åbnede i 1977 og skildrer
arbejdsliv og dagligliv for de 4-5.000
arbejdere, som sled i Brunkulslejerne i
årene fra 1940 til 1970. Det sker blandt
andet i form af fotos, genstande og
værktøj fra perioden.
Museet råder desuden over større rekvisitter i form af bygninger og maskiner,
for eksempel 3 autentiske arbejderhjem
fra 1940’erne, købmandsforretning,
spisehus, grovsmedje, brønd, grave- og
hejsemaskiner, tipvognslokomotiv og
meget andet.
Vi bliver også – i egen bus - guidet en
tur rundt i det fantastiske naturområde, hvoraf 1.100 hektar har status som fredet. I dag er
det meste af området beplantet, og de smukke, men livsfarlige brunkuls-søer pynter i det
kuperede landskab.
Vi spiser middag i Kølkær, 4 km inden vi når museet, og menighedsrådet medbringer kaffe,
der indtages i forsamlingshuset på museets område.
Afgang fra Sognets Hus kl. 10. (Bemærk tidspunktet!)
Forventet hjemkomst kl. ca. 18.30.
Pris: 150,- kr., inkl. entré og middag på turen. Beløbet betales undervejs.
Tilmelding senest tirsdag d. 17/7 til: Margit Nonbo, tlf. 40 68 97 19
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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 i
Sognets Hus pga. tagrenovering på ”Solgården”
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 JUNI OG JULI ER DATOERNE:
Tirsdag den 5. juni 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 3. juli 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?
- 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
Præsten: Beder din far bordbøn, Frederik?
- Ja, sommetider gør han da.
- Hvad siger han så?
- Han siger: Herregud, skal vi nu havde det hundeæde igen?

- Men så DIN far, Morten, spørger præsten, for
hurtigst muligt at få samtalen ført videre.
- Nej, han behøver det ikke, for min mor er god
til at lave mad.
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Gudstjenester
3. juni kl. 10

1. s. e. trin. – Luk. 12,13-21
Iver Viftrup
10. juni kl. 10

2. s. e. trin. – Luk. 14,25-35
Lars Jensen
17. juni kl. 10

3. s. e. trin. – Luk. 15,11-32
Ole Rysgaard Madsen
KIRKEFROKOST
24. juni kl. 10

4. s. e. trin. – Matt. 5,43-48
Ole Rysgaard Madsen
KAFFE
1. juli kl. 10

5. s. e. trin – Matt. 16,13-26
Iver Viftrup
8. juli kl. 10

6. s. e. trin. – Matt. 19,16-26
Lars Jensen
15. juli kl. 10

7. s. e. trin. – Matt. 10,24-31
Lars Jensen
22. juli kl. 9.30

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

8. s. e. trin. – Matt. 7,22-29
Lars Jensen
29. juli kl. 10

9. s. e. trin. – Luk. 18,1-8
Ole Rysgaard Madsen
KAFFE
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