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Du skal elske din næste som dig selv
du skal bære på de andres himmelhvælv
du skal dele dine lykker
ud i tusindvis af stykker
Du skal elske din næste som dig selv
du har døgnvagt på din egen sjæls hotel
du skal åbne dine døre
og la folk gå ind med pløre
Iben Krogsdal 2009
Salme til 13. s. e. trinitatis,
Lysets Utålmodighed nr. 131

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen.

Høsttid
Det er højsommer. Og med højsommeren nærmer høsttiden sig.
Høsttiden har fra gammel tid været fyldt med
traditioner, også i kirken. Bl.a. har vi 3 salmer
i salmebogen, der umiskendeligt hører høsten
til, og man kan i hvert fald i vores sogn næppe
forestille sig en ”rigtig” høstgudstjeneste, uden
at salmerne ”Vi pløjed’ og vi så’de”, ”Nu falmer
skoven trindt om land” og ”Du gav mig, o Herre,
en lod af din jord” har været sunget.
Disse salmer har været og er stadig meget
populære i en meget bred kreds i befolkningen.
En af årsagerne skal man sikkert finde i deres
billedrigdom – de kan på den måde sige noget til
såvel unge som ældre, høj som lav. Det gælder
f.eks. i udpræget grad salmen ”Nu falmer skoven
trindt om land”.

hed og farvepragt, vi næppe har set lige – og
med løfte om, at nye knopper står på spring til at
folde sig ud næste år.
Og det er ikke kun naturen selv, der forbereder
sig på efterår og vinter. Vi mennesker gør det
også. Vi henter det, der groer på markerne,
snart er der kun stubbene og den mørke muld
tilbage.
Til gengæld bliver laderne fyldt op med forråd:
korn, halm, frugter. Og salmen minder os om,
at det ikke er kommet af sig selv. Det er heller
ikke kommet bare ved landmandens møje og
besvær. For i egentligste forstand er det en gave,
vi har fået, en gave, vi har høstet, og alt sammen
noget vi har fået til låns, som de forvaltere vi er
på denne jord.
4 Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.

1 Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.

5 Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

2 Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.

Midt i landskabet ligger vore kirker, uforandret
gennem århundreder, som et billede på den uforanderlige og eviggyldige sandhed, der forkyndes
dér. Årstiderne skifter, naturen fødes og dør. Og
sådan er det også i menneskers liv. Men Gud
forandrer sig ikke. Han er og bliver den samme,
fra nu og til evig tid.
Det er ham, vi må rette vores tak og lovsang til –
for alt hvad vi har fået betroet her i livet, og i den
her tid jo i særlig grad for avlen på marken. Det
kan vi gøre i kirken, i det stille for os selv, eller
ved at bede bordbøn og synge lovsange.

3 Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.
Hele sommeren har vi kunnet iagttage, hvordan
farverne i naturen har skiftet, fra det lysegrønne,
over til mørkere grøn, og så til gul og brunlig.
Og nu er tiden så snart kommet, hvor naturen
skal tage afsked – og hvor den gør det i en skøn-
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6 Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.

jorden vil vi få alting forærende, ligesom himlens
fugle, der høster, hvor de ikke har sået eller pløjet. Det eneste, vi skal gøre, er at tage imod.
Derfor er der grund til at sige Gud tak for de
konkrete gaver, vi får del i her og nu i vores
jordiske liv. Det, der i salmen kaldes ”høsten
her”. Men der ikke mindre grund til at takke for
”høsten hist”, altså for livet i evigheden hos Gud.

”Herren velsigne og bevare dig. Herren lade sit
ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren
løfte sit ansigt mod dig og give dig fred”.
Sådan lyder velsignelsen i kirken, året rundt,
hver eneste gang vi er til gudstjeneste, bryllup
eller begravelse. Og hver gang for at sige, at
Gud giver løfte om at være med os mennesker,
ikke bare inde i kirken, men også i vores daglige
liv hver især. Vi er velsignede. Og vi bliver kaldet til – opfordret til at dele den velsignelse med
hinanden – at være til velsignelse for hinanden.

10 Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!
Guds Ånd er overalt og kan følge os overalt. Det
betyder, at mørket aldrig helt kan tage magten i
vores liv, hverken konkret eller i overført betydning. Og det er nok værd at tænke over, når nu
markerne om kort tid ligger øde og golde hen,
alt mens dagene korter af og lyset svinder mere
og mere.

7 Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.
8 Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje,
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.

Med tro, håb og kærlighed ledsager Guds Ånd
os i vores liv her på jorden – og på vores vej til
himlen!

9 For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!

BESØG OG
HJEMMEALTERGANG

Den gamle tids-måler, timeglasset, er et godt
billede på, at vi mennesker kun er her i verden
for en tid og har fået livet givet til låns. Vores liv
er som at gennemleve årstidernes skiften, med
forår, sommer, efterår og vinter. Og når vores liv
her på jorden er slut, kan vores tro på det evige
liv hos Gud næppe beskrives med noget bedre
billede end Grundtvigs: Det må være som en
evig sommer hos Gud i paradis.
Guds omsorg for mennesker rækker ned til os
her på jorden. Gud er ikke en fjern Gud, der sidder på afstand i sin himmel, uberørt af hvordan
det går menneskene. Han har gjort vores sag til
sin ved at sende sin søn Kristus til jord.
Men Guds omsorg for mennesker rækker også
ud over livet her på jorden. Også efter livet på

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.

3

Navnlig navne /

Dåb & vielse i Ajstrup Kirke

23.06.18: Viktor Brams Nielsen,
Tylstrupvej 4, Tylstrup. Samme dag blev
forældrene Mette Maria Nielsen og
Morten Brams Nielsen viet.

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.

24.06.18: Johannes Møller Kragh
Andersen, Tylstrupvej 98, Hjallerup.

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

Nøøøj, det’ for børn!
v/ organist Mette Kamstrup Christensen
Babysalmesang
I Ajstrup Sogn afholder vi Babysalmesang.
Det foregår onsdag
formiddag fra kl. 10.00
i Sognets Hus. Når
vi er færdige med at
synge og opleve, drikker vi kaffe/the/saft og spiser kiks, mens vi vender verdenssituationen eller
måske bare snakker om de daglige udfordringer
med de små pus – eller måske deres søskende.
Babysalmesang er for som navnet angiver for
babyer. Anbefalingen er at barnet er 2-10 mdr. ved
opstart, men man kan sagtens starte før det; så kan
baby måske bare ikke holde ud helt så længe som
de lidt ældre, men der er stadig et fint udbytte. Er
de små ældre end 10 måneder ved opstart, kan
de være svære at holde fanget, og nogle vil gerne
kravle væk fra aktiviteterne. Men kom bare alligevel, hvis I har muligheden . Første gang i den
nye sæson er onsdag den 5/9. Tilmelding nødvendig til organisten med udgangen af august.

legestue, når man er blevet
for stor til BørneBongo. Det
kalder vi Musik-Leg, fordi der
i denne musikalske legestue,
der henvender sig til børn på 3½-6 år, også er
en smule fokus på legende, basal musikteori. Af
hensyn til motorikkens og hjernens udvikling
er det vigtigt, at barnet er mindst 3½ år ved
opstart. Musik-Leg afholdes – som de to foregående børnehold – i Sognets Hus. Da der også
på dette hold forventes voksnes deltagelse, ligger det tirsdag eftermiddag fra kl. 16.30. Efter
hver omgang Musik-Leg serveres der saft/vand
og kiks til alle. Første gang i den nye sæson er
tirsdag den 11/9. Tilmelding til organisten
nødvendig med udgangen af august.
Børnekor
Utallige
undersøgelser
har vist, at
musik er godt
for hjernen.
Så hvorfor
ikke synge i
kor? Ved Ajstrup Kirke er der nu også oprettet
Børnekor. Det er for børn i 1.-6. klasse og afholdes på Tylstrup Skole (musiklokalet) hver onsdag fra kl. 14.15 og maks. en time frem. Oftest
vil en korprøve vare 45 minutter. Til Børnekor
bliver der naturligvis sunget en masse, men
vi lærer også både rytmer, noder, musikalske
begreber og anden basal musikteori. I modsætning til de andre børnehold, der kører halvårligt,
er Børnekor noget man tilmelder sig for et år ad
gangen. Der er mødepligt til korprøverne. Første
gang i den nye sæson er onsdag den 22/8.
Tilmelding til organisten senest med udgangen
af uge 33.

BørneBongo
Når barnet er
blevet for stort til
Babysalmesang, kan
det fortsætte med
BørneBongo. Det er
en musikalsk legestue
for 1-3-årige. Da de fleste forældre til børn i den
aldersgruppe har afsluttet deres barsel, afholdes
BørneBongo torsdag eftermiddag fra kl. 16.30 i
Sognets Hus. Efter hver omgang er der saft/vand
og kiks til børn og voksne. Den voksne, der er
med barnet, forventes at deltage i aktiviteterne.
BørneBongo er masser af sang, lege, trommer
og motoriske udfordringer. Første gang i den nye
sæson er torsdag den 6/9. Tilmelding nødvendig
til organisten med udgangen af august.
Musik-Leg
Børn vokser! Derfor
er der nu også mulighed for en musikalsk

Deltagelse i alle kirkens ugentlige aktiviteter for børn er GRATIS!
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Arrangementsoversigt 2018 - 2019
De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes.
Onsdag d. 31. oktober kl. 17.30
Menighedsmøde i Sognets Hus. Der startes med
andagt i kirken og spisning i Sognets Hus, hvorefter
det årlige menighedsmøde afholdes. Tilmelding til
spisningen nødvendig.

AUGUST
Onsdag d. 15. august kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus
Onsdag d. 22. august kl. 19.00:
Aftenudflugt til Frejlev Kirke. Tilmelding nødvendig.

NOVEMBER

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

Fredag d. 2. november kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Søndag d. 4. november kl. 14.00:
Mindegudstjeneste for årets døde.

SEPTEMBER
Søndag d. 2. september kl. 14.00:
Velkomstgudstjeneste for årets konfirmander.

Tirsdag d. 6. november kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Hanne Dahl, Aalborg:
Fortællinger er en gave for livet.

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

Onsdag d. 14. november kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

Torsdag d. 13. september kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

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

Onsdag d. 19. september kl. 19.30:
Viseaften i Sognets Hus. Organist Mette Kamstrup
Christensen m.fl.: I folkemusikkens tegn.

Tirsdag d. 20. november kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Tirsdag d. 27. november kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Jens Brun:
Menneskeskæbner fra Østhimmerland.
Gratis kaffebord.

Tirsdag d. 25. september kl. 14.00 PRÆCIS
Sogneeftermiddag. Bustur til Minibyen Sæby.
Tilmelding nødvendig.
Onsdag d. 26. september kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

DECEMBER
Søndag d. 2. december kl. 10.00:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.

Søndag d. 30. september kl. 10.00:
Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.

Torsdag d. 6. december kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

OKTOBER

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

Onsdag d. 3. oktober kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

Torsdag d. 13. december kl. 19.00:
Julekoncert i Ajstrup Kirke med ”al Dente”.

Fredag d. 5. oktober kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.

Søndag d. 16. december kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.

Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Birgitte Jakobsen, Aarhus:
Kvinde i en mandeverden.

Tirsdag d. 18. december kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.
Gratis kaffebord.

Torsdag d. 11. oktober kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

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

Søndag d. 28. oktober kl. 10.00:
Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medvirker.
Kirkefrokost.
Tirsdag d. 30. oktober kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Eva Aarestrup
Christophersen: Grønland fra syd til nord – og fra fortid til nutid. Gratis kaffebord.

JANUAR 2019
Onsdag d. 9. januar kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
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Onsdag d. 9. januar kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

Tirsdag d. 19. marts kl. 19.30
Forårskoncert i Ajstrup Kirke med Shine.

Torsdag d. 10. januar kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Søndag d. 24. marts kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendig.

Fredag d. 11. januar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

Tirsdag d. 26. marts kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Leif Fabricius: Et
sundt legeme i et sølle skrog – humoristisk foredrag.
Gratis kaffebord.

Tirsdag d. 15. januar kl. 19.30:
Viseaften i Sognets Hus med Jens Nielsen.
Tirsdag d. 29. januar kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Soldaterhjemsleder
Leif Hove Nielsen m.fl. fortæller om KFUMs
Soldatermissions arbejde for soldater og hjemvendte
veteraner. Gratis kaffebord.

APRIL
Fredag d. 5. april kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Onsdag d. 10. april kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

FEBRUAR
Fredag d. 8. februar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

Torsdag d. 11. april kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Søndag d. 3. februar kl. 14.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende
børneforestillingen i Sognets Hus.

Søndag d. 14. april kl. 10.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Afslutning for
juniorkonfirmanderne.

Tirsdag d. 5. februar kl. 19.30:
Foredrag og koncert i Sognets Hus. Musik bag tremmer.

Torsdag d. 18. marts kl. 19.30:
Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke – med
musikalske indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i
Sognets Hus.

Tirsdag d. 12. februar kl. 19.30:
Sogneaften i Sognets Hus. Museumsinspektør Ulla
Varnke Egeskov: Koldkrigsbunkeren REGAN vest.

Søndag d. 21. april kl. 10.00:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Onsdag d. 13. februar kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

Mandag 22. april kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.

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

MAJ

Onsdag 27. februar kl. 14.00:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Bitten Laubjerg: Et
spændende liv på godt og ondt. Om livet på Løkken
Badehotel. Gratis kaffebord.

Søndag d. 5. maj:
Konfirmation i Ajstrup Kirke.
Onsdag d. 8. maj kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

MARTS

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

Fredag d. 1. marts kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

JUNI

Onsdag d. 6. marts kl. 19.30:
Sogneaften i Ajstrup Kirke. Måle fortælleteater /
Anette Jahn: Blå Blixen. Tre blå fortællinger – frit efter
Karen Blixen.

Søndag d. 2. juni kl. 10.00:
25 års Præstejubilæum. Gudstjeneste med efterfølgende spisning. Tilmelding nødvendig.

Søndag d. 10. marts:
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

Søndag d. 9. juni kl. 10.00:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Tirsdag d. 12. marts kl. 17.00:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Mandag 10. juni kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker.

Onsdag d. 13. marts kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

Onsdag d. 12. juni kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

Torsdag d. 14. marts kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
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Fyld Danmarks Kirker
v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Vær med til at fylde vores kirke
30. september!
Der er altid god grund til at gå i kirke.
Søndag den 30. september er ingen undtagelse – ja, der er faktisk en ekstra god
grund. På denne dag er Ajstrup sogn med i
det landsdækkende projekt Fyld Danmarks
Kirker, hvor vi håber, at så mange som
muligt vil møde op og være med til at skabe
større fokus på den almindelige gudstjeneste.

Hjælp os, så søndag den
30. september kan blive en
festdag i hele sognet. Den
sidste søndag i september fejrer vi også i
år høstgudstjeneste med en festlig gudstjeneste og en efterfølgende kirkefrokost.
Der plejer at deltage en hel del fra sognet.
Vi synes, at det er hyggeligst, når vi er
mange til gudstjeneste, fordi det er med til
at styrke det fællesskab, vi har i kirken. Og
vi benytter lejligheden til at opfordre endnu
flere til at komme med til gudstjenesten og
frokosten denne dag.

Projektet ”Fyld Danmarks Kirker” er blevet
en stor en succes de seneste år. Her i sognet bakker vi op om ideen. Gudstjenesten
er central i kirkens liv, og skal vi også have
en kirke om hundrede år, er det vigtigt, at
fortroligheden med netop gudstjenesten er
stor.

Sæt derfor allerede nu kr yds i kalenderen, læs mere om projektet, når det
nærmer sig, og vær med til at fylde
vores kirke til bristepunktet!
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MARKEDSGUDSTJENESTE
Søndag den 26. august i teltet på markedspladsen
Kl. 09.00: Ajstrup Menighedsråd byder på morgenkaffe
Kl. 10.00: Gudstjeneste
Menighedsrådet

AFTENUDFLUGT

onsdag den 22. august

Frejlev Kirke med de
gule bænkerækker
Fortælling om kirkens historie og dens
spændende, smukke interiør

v/ menighedsrådets næstformand Lis Sennenwald
Herefter kaffebord i det flotte, nye kirkecenter
Når man træder ind i Frejlev Kirke, bliver man slået af farverne og udsmykningen.
Kirken blev gennemgående restaureret i årene 1995-2002,
dekoreret og farvesat af maler, digter, billedhugger mm Per
Kirkeby.
Bænkerækkerne og orgelpulpituret er malet kraftigt gulgyldne. Der er brugt lasurmaling, og man ser
de enkelte penselstrøg. Per Kirkebys farvevalg er inspireret af salmen ”Se nu stiger solen… ” På stolestaderne brydes den gule farve af blågrønne felter, og endegavlene er malet med en blanding af sort
og indigoblå, og der anes forskellige træmotiver.
Per Kirkebys alterbord er et gyldenbronze bord med felter på forside og endestykker. I felterne er der
antydninger af figurer og handlinger. Knæfaldet er i lyst læder, skranken i gyldenpatineret bronze.
Kirkens gamle, katolske korbuekrucifiks er hængt op i stedet for alterbillede.
Farverne på bænke og pulpitur går igen på prædikestolen.
Afgang fra Sognets Hus kl. 19.00 PRÆCIS.
Til dette arrangement er tilmelding nødvendig senest d. 19/8 til Margit Nonbo, tlf. 40 68 97 19.
Forventet hjemkomst til Tylstrup kl. ca. 22.
Pris: 50,- kr. inkl. kaffe. Beløbet betales undervejs.
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GUD OG SPAGHETTI

BUSTUR TIL
MINIBYEN I SÆBY

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

Tirsdag d. 25. september.

Onsdag den 26/9 kl. 17.

Afgang fra Sognets Hus kl. 14.00 præcis.

Kort, børnevenlig gudstjeneste
i Ajstrup Kirke kl. 17.

Traditionen tro bliver vores første
sogneeftermiddag en bustur. Turen går i år
til Sæby, hvor vi skal se minibyen.

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!

Der vil blive rundvisning i hold med guide.
Menighedsrådet medbringer kaffe. Vi håber på
godt vejr, så kaffen kan nydes udendørs.
Hjemkomst ca. kl. 17.
Turen koster 50,- kr., som betales undervejs.

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

Tilmelding er nødvendig
til Sonja Andersen, tlf. 98 26 14 88,
eller Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17,
senest torsdag d. 20/9.

Menighedsrådet.

Menighedsrådet.

Høstgudstjeneste i Ajstrup Kirke
Søndag den 30. 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. 27. september
til Sonja Andersen, tlf. 98 26 14 88, eller Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17.
Har du evt. et glas rødbeder eller en pose frugt, du vil donere til auktionen, kan
dette evt. meddeles ved tilmelding.
Alle er velkommen!
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 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 AUGUST OG SEPTEMBER
ER DATOERNE:
Tirsdag den 7. august 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 i Sognets Hus med nadver.

Tirsdag den 4. september kl. 15.00:

Gudstjeneste på ”Solgården” med nadver..
Før gudstjenesten serveres der kaffe fra kl. 14.30.

Går du rundt med en hemmelig drøm om
at blive spejderleder - eller kunne du bare
godt tænke dig at få nogle dejlige frilufts
oplevelser sammen med en af ovennævnte
aldersgrupper af børn og unge og med
andre ledere?

INDSAMLING I
AJSTRUP KIRKE

- Så prøv at kontakte gruppelederen for
at høre nærmere om mulighederne. De
nuværende ledere vil gerne dele deres
mange gode oplevelser med dig, hvis du
er interesseret.

I august - september er der følgende
indsamlinger i Ajstrup Kirke:
2. – 9. september
Folkekirkens Mission

KIRKEBIL

30. september
Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær i
Aalborg

Har du brug for transport
til gudstjeneste i Ajstrup Kirke?
Ring til Lotte Hovmøller på
tlf. 64 64 99 90 / 23 40 53 47
senest kl. 15 dagen før
Så koordinerer hun transport til
og fra din bopæl.

Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.
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Gudstjenester
5. august kl. 19.30
10. s. e. trin. – Matt. 11,16-24
Ole Rysgaard Madsen
12. august kl. 10
11. s. e. trin. – Luk. 7,36-50
Ole Rysgaard Madsen
19. august kl. 10
12. s. e. trin. – Matt. 12,31-42
Peter Bandholm
26. august kl. 10
13. s. e. trin. – Matt. 20,20-28
Ole Rysgaard Madsen
MARKEDSGUDSTJENESTE MED MORGENKAFFE
2. september kl. 14
14. s. e. trin. – Joh. 5,1-15
Lars Jensen
KONFIRMANDVELKOMST
9. september kl. 10
15. s. e. trin. – Luk. 10,38-42
Ole Rysgaard Madsen

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

16. september kl. 10
16. s. e. trin. – Joh.11,19-45
Peter Bandholm
23. september kl. 10
17. s. e. trin. – Mark. 2,14-22
Ole Rysgaard Madsen

Kirke-Nyt udgives af Ajstrup Sogns Menighedsråd. Bladet
udkommer 6 gange årligt i ca. 1.300 eksemplarer.
Redaktion: Ole Rysgaard Madsen (ansv.).

30. september kl. 10
18. s. e. trin. – Joh. 15,1-11
Lars Jensen
HØSTGUDSTJENESTE / KIRKEFROKOST
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