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Beretning, regnskab og budget fra menighedsmødet
13/12: Julekoncert med ”Al Dente” og børnekoret
Præsten skriver: Advent og adventssalmer
Set & sket: Bl.a. om BUSK-gudstjenesten
15/1: Viseaften med Jens Nielsen
9/1: Gud og spaghetti
Navnlig navne

Gå langsomt nu
med Kristus ved din side,
så skaber han sit rige på din vej,
hvor du kan se de andre med hans øjne
og elske dem, som han har elsket dig.
Lisbeth Smedegaard Andersen, 2010
Lysets Utålmodighed, nr. 1 vers 3 (advent).

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Advent og adventssalmer
Ved det nye kirkeårs begyndelse synger vi
de salmer, der hører adventstiden til. Der er
bestemte salmer, vi slet ikke kan undvære. De
hører næsten til på samme måde som ”Et barn
er født i Bethlehem” hører til på juleaften!
For nu at tage 3 af dem, vi synger mest:
Gør døren høj, gør porten vid – den handler om
indtoget af ærens konge, sådan som allerede Det
gamle Testamentes salmeforfatter skrev om det.
Men samtidig handler den salme jo også om, at
den konge, vi nu hilser velkommen i vores liv,
det er Jesus, Guds søn. Han kommer til sit folk.
Han kommer til sin menighed.
Vær velkommen Herrens år – den salme siger,
at vi nu starter noget nyt, det nye år. Og det år
rummer i sig hele historien lige fra Jesu komme
og fødsel over hans lidelse, død og opstandelse
til Guds Ånds komme pinsedag – ja til den kristne menigheds liv i det hele taget, hvor vi stadig
helt op til vores egen tid samles om det kristne
budskab. Det er jo det, der sker i kirken hver
eneste søndag, når der holdes gudstjeneste.
Blomstre som en rosengård – også den salme
henter sin inspiration i Det gamle Testamente,
hvor profeten Esajas taler om gyldenåret. Men
salmen leder frem til, at profetens forudsigelser
bliver endelig opfyldt med Jesus. Og meget
tankevækkende nævnes den døvhed overfor det
glædelige budskab og den stumhed og tilbageholdenhed med at forkynde det, som vi også kan
kende til i vores egen tid. Den nævnes med det
fortegn, at den manglende ørenlyd for evangeliet
og det manglende syn for evangeliets sandhed
nu skal svinde væk som dug for solen, fordi
selve budskabets kraft er så stærk som det er.

Jesus. Man kan for at illustrere det tegne kirkeåret som en ubrudt perlekæde med ca. 60 små
led, der hver repræsenterer en søndag eller helligdag. Sådan gør vi det f.eks. ofte sammen med
konfirmanderne. Hver eneste af disse søndage
og helligdage, som ligger foran os, har så sin
lille bid at fortælle os til den samlede historie
om Jesus. Det er med andre ord lidt ligesom en
fortsat historie. Først når hele året er gået – 1.
søndag i advent og helt frem til sidste søndag i
kirkeåret – først da er hele fortællingen fortalt
til ende.
Kirkeåret fører os altså med ind i Jesu historie,
startende med hans fødsel og barndom. Derpå
skal vi høre om hans første undere, om hans
rejse til Jerusalem og den korsfæstelse, død og
begravelse, der ventede dér. Men døden fulgtes
af opstandelsen og af Jesu møde med disciplene
efter påske. Han fór til himmels, og i stedet kom
Helligånden, talsmanden, Guds Ånd til hans
menighed.
Resten af kirkeåret handler så om hverdagslivet,
der rammes ind af Jesu mange ord og gerninger.
Det hele er én stor forsat historie. Og når vi
kommer i kirken og deltager i gudstjenesten, så
bliver vi ét med den fortsatte historie, der stadig
fortælles også her hos os i vores menighed
Hver søndag er Herrens dag, præget af lys og
glæde. Og hver søndag og helligdag er altså
med til at levere sin lille brik til det samlede billede, det samlede budskab om Guds søn, der lod
sig føde her hos os.
Gud selv rider ind!
Gør døren høj, gør porten vid. Vi fornemmer, at
det betyder og udvirker noget særligt, at ærens
konge kommer.
Den menighed, der samles i kirken, er jo i sig
selv bare en flok mennesker, der ligner alle
andre mennesker. Uden Guds nærvær er det

Et nyt kirkeår.
Med advent begynder vi på det nye kirkeår. Og
i det nye kirkeår møder vi hele historien om
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fællesskab i grunden ikke noget særligt.
Men når Guds Søn rider ind i vores midte, så
bliver der fest, så bliver fællesskabet værdifuldt
og meningsfyldt. Så kommer det til at betyde en
forskel, at vi hører ordet, at vi er fælles om dåb
og nadver.
Derfor begynder vi det nye kirkeår med at bede
Gud om hans hellige nærvær. Hans nærvær er
vigtigt. Vi beder døren om at åbne sig, så han
kan komme ind. Komme ind i kirken. Komme
ind i vores liv.
Det med at han kommer ind er jo et poetisk billede. Og det rummer både sandhed, skønhed og
anskuelighed i sig. Vi forstår det alle sammen,
både unge og ældre, børn og voksne. For Guds
nærvær er vigtigt, ja uundværligt.
Gud er stærk og vældig, især i sin kærlighed,
når han sagtmodig og ridende på et æsel kommer frem og dermed markerer: nu er det en ny
tid. Og med den nye tid er kærligheden blevet
det vigtige. Det er den magt, som Kristus vil
sejre igennem.
Tempeldøre og kirkedøre skal åbne sig og lade
himlens kongesøn ride ind.
Og også hjertets døre skal åbne sig. For dét nye
kærlighedsbudskab, som banker på og vil ind,
det er så stærkt, at også lukkede, vinterkolde
hjerter må åbne sig.
Advent. Det er altså, at vi åbner vores hjerter og
byder kærligheden, Guds kærlighed velkommen
indenfor.

rolle i beretningen om indtoget i Jerusalem. Vi
kan se himlens kongesøn for vores indre blik.
Det ER os, der står der langs vejen, som den lovprisende, takkende og bekendende menighed.
Det er os, der synger: ”Hosianna, Davids Søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens
navn! Hosianna i det højeste”!

Vort hosianna-råb
Når Jesus nærmer sig Jerusalem, så er det jo et
tegn på, at han har forladt sin himmel og tager
sin opgave her på jorden på sig. Han er himmelkongen, der kommer til os jordiske mennesker
med glædesbud fra Gud.
Og den bedste måde, vi kan møde ham på, den
bedste måde, vi kan byde ham velkommen på
og den bedste måde vi kan forberede os på hans
komme – det er med lovsang, med takkesang.
Det er ved at synge vores hosianna, vores lovprisning af Gud
Den takkesang og lovsang er sang til Guds ære.
Det er vores lovprisning af vores himmelske far
og af hans søn.
Lovsang og takkesang. Den skal lyde højt og
klart og uden forbehold. Det er vores opgave og

BESØG OG
HJEMMEALTERGANG

Gud har skabt os. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren,
som det udtrykkes i en gammeltestamentlig
salme.
Det er det, der er baggrunden for, at Jesus, når
han rider frem, også rider ind i vores liv. Det det,
der er baggrunden for, at vi takker og lovsynger.
Vi mennesker hænger fast i vores eget. Det nye
kirkeår fortæller os, at nu kommer han, som
KAN befri os, og som VIL befri os!
Derfor er der god grund til at takke, lovprise
og glæde sig. Derfor står det nye kirkeår i lovsangens fortegn. For adventsbudskabet bringer
godt nyt til os. Ikke at vi bliver fri for måske at
have sorg i sindet eller angst for døden og det at
miste. Men med adventsbudskabet bryder lys og
håb frem. Der kommer lys og varme til vinterkolde hjerter.
Glædelig advent!

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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Regnskab

2017

Budget

Kirkebygning og sognegård

490.610

Kirkebygning og sognegård

501.200

Kirkelige aktiviteter

876.465

Kirkelige aktiviteter

990.200

Kirkegård

1.151.800

Præste og graverbolig

35.000

Administration

357.500

Udgifter

Kirkegård

Udgifter

1.240.819

Præste og graverbolig

94.509

Administration

347.262

Anlægsudgifter

0

Indtægter
688.959
2.434.569

Ligningen anlæg
Kassebeholdning

0
Indtægter

Indtægter kirkegård
Ligningen drift

2019

0

Indtægter kirkegård

600.000

Ligningen drift

2.434.569

Ligningen anlæg

0

v/ menighedsrådets
kasserer
Lone Mandrup Sørensen

1.183.568

Der var i 2017 budgetteret med opgradering af
lyd i kirken, dette var dog effektueret i 2016, men
ellers ud over det budgetterede blev der købt
vaseholder mv. og ved præsteboligen kom der ny
dør i garagebygningen.

Ud over almindelig drift er der blevet plads til et tørreskab til
arbejdstøj (slukker selv) på kirkegården og en løvblæser til ryg.

Året slutter med et forbrug af kasseboholdningen
på kr. 8.034

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

Beretning

v/ Arne Nyborg Thomsen,
formand for menighedsrådet

Beretning ved menighedsmødet
d. 31. oktober 2018.
Min beretning er som tidligere år en gennemgang af en del af de ting som menighedsrådet
har beskæftiget sig med i det forgangne år. Det
være sig om materielle ting, arrangementer og
personale m.m.

Graverboligen:
I oktober måned 2017 ansøgte
graver Steen Nielsen, om at
måtte fraflytte graverboligen pr. 30. april 2018.
Dette blev bevilliget, og muligheden for at bruge
boligen til andet formål blev drøftet. Løsningen
blev, at menighedsrådet valgte at benytte boligen
til forskellige formål.
Et af værelserne er indrettet til et kontor til
pastor Lars Jensen, hvor han også har mulighed
for at overnatte. Et andet rum er indrettet til
dåbsværelse, hvor dåbsforældre kan komme ind
og evt. iklæde i dåbstøj m.m.
Stuen er der også planer for. Der viste sig dog
nogle lydmæssige problemer, da rummet var
tømt for møbler – der arbejdes p.t. med at få
disse problemer afhjulpet.
Vi tænker på at bruge stuen til bl.a. kirkekaffe
og andre møder for mindre forsamlinger, og evt.
som opholdsrum for solister m.m. i forbindelse
med koncerter og andre arrangementer i kirken.

Menighedsrådet:
Der har i året været udskiftning i menighedsrådet, idet Margit Nonbo i en periode havde bedt
om at holde orlov fra menighedsrådsmøderne,
men stadig varetog udvalgsarbejde m.m.
Fra 1. september fraflyttede hun sognet og stoppede derfor helt arbejdet i menighedsrådet.
Da Margit Nonbo indledte sin orlov, blev 1. stedfortræder Arne Christensen indkaldt til arbejdet
i menighedrådet, men efter nogle få måneder
meddelte han, at han ikke ønskede at fortsætte,
af personlige årsager.
2. stedfortræder Sonja Andersen er derefter indtrådt i menighedsrådet.

Vedligeholdelse af bygninger m.m.
Der pågår jo til stadighed almindelig vedligehold af både kirken og de øvrige bygninger,
som menighedrådet har ansvaret for. I år har vi
udskifte tårndøren i kirken, en nødvendighed da
der var råd i bunden af brædderne.
Døren er af egeplanker og hængslet med smedejernsbeslag, som er fastgjort med nogle helt
specielle søm, som er smedet enkeltvis, og ikke
maskinlavet. En speciel udfordring for håndværkerne at lave sådan en dør.

Personale:
Som jeg nævnte på sidste års menighedsmøde,
var sognepræst Kirsten Haaber, ansat midlertidig frem til 31. december 2017, og stillingen
som sognepræst blev herefter igen opslået.
Efterfølgende blev sognepræst Lars Jensen valgt
og ansat fra 1. januar 2018.
Gravermedhjælper Gunnar Jensen valgte at
stoppe på kirkegården, i slutningen af november måned 2017, og efterfølgende blev Maiken
Schultz midlertidig ansat fra april, og 3 måneder
frem. Derefter blev hun fastansat i 8 måneder
om året, fra 1. april til udgangen af november.
Servicemedarbejder ved Sognets Hus, Grethe
Styrishave opsagde sin stilling i november 2017,
fra 1. januar 2018, men lovede at fortsætte i en
kortere periode til der var en ansat en anden i
stillingen.
Fra 1. marts blev Vivi Larsen ansat, og Grethe
bistod hende den første måned.

Møder og arrangementer.
Der har igen iår været mange aktiviteter i i sognet og der har som tidliger år været god tilslutning til de enkelte arrangementer.
Organistens aktiviteter med børn og voksne.
Organisten har jo som bekendt andet at tage sig
til end blot at spille i kirken og ved arrangementer i Sognets hus.
P.T har hun gang i følgende:
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Babysalmesang hvor der p.t. er 6 deltagere.
Det er for børn fra 2-10 måneder.
Børnebongo der er for 1-3 årige, og der er p.t. 6
deltagere
Musikleg, er der øjeblikket ingen deltagere.
Tilbudet er der stadig, når der er interesse derfor.
Børnekoret, som organisten samler på skolen,
har p.t. 16 deltagere fra 0.- 6. klasse
Sognekoret har nu 11 deltagere, og koret har
fremsat et ønske om at deltage ved flere gudstjenester. Det vil primært blive ved de gudstjenester, hvor der efterfølgende er kirkefrokost.
Medlemmer fra koret deltager flittigt ved plejehjemsgudstjenesterne, som enkeltpersoner, og
de er en god støtte til salmesangen, samt støtte
for plejehjemmets beborere, til bl.a. at finde salmerne i salmebogen.

Grøn Kirke:
Vi er i Ajstrup sogn med i GRØN KIRKE, som
står for:
Glæde og respekt for Guds skaberværk – Global
retfærdighed – Klima – Miljø – og Naturhensyn.
Opgaven er derfor, at være bevist med bl.a. forbrug af energi, materialer o.s.v.
En løbende proces der hele tiden skal følges op
på.
Vi deltager et par gange om året i en Erfagruppe
her i provstiet, hvor vi deler erfaringer om tiltag
med hinanden.
Af tiltag, som vi her i sognet har foretaget på
energiområdet, kan nævnes, at vi har udskiftet
belysningen i kirken til energisparepærer, og
ligeledes er de spots som belyser kirken blevet
udskiftede til energibesparende lamper, og der
er påbegyndt udskiftning af lamperne ved lagerpladsen ved redskabshuset.

Orientering om planer for kommende år!

De nok største opgaver i de kommende år, er at få påbegyndt anlæggelsen af de 2 afsnit
på kirkegården, som der er lavet en plan for. Der er dog stadig enkelte gravsteder, som vi
skal tage hensyn til, da det stadig kan være aktuelt med evt. nedsættelse af kiste eller urne i
disse gravsteder.
Lydisoleringen i stuen i graverboligen vil blive foretaget inden for de næste 2-3 uger.
Derudover har vi nu også de arealer udenom graverboligen, som måske kan anvendes til
noget mere nyttigt, som f.eks. parkeringspladser (i haven) syd for huset.
Som nogle måske har bemærket i arrangementoversigten, som var i sidste Kirke Nyt, så er
der den 2. juni 2019 et præstejubilæum her i sognet. Provst Ole Rysgaard Madsen har da
været præst her i sognet i 25 år, og det er der grund til at markere!

Navnlig navne /

Dåb & vielse i Ajstrup Kirke

30.09.18: Laura Elise Nielsen,
Barbaraskvej 34, Tylstrup.
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Set & sket

v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen

Høstfest og kirkefrokost
Traditionen tro holdt vi sidste søndag i september høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost og høstfest. Det er den søndag, der på
landsplan er udnævnt til ”fyld kirken” – dag. Og
med en velbesøgt gudstjeneste, hvor der også
var dåb, samt over 50 tilmeldte til den efterfølgende frokost gjorde vi vores til sagen!
Først var der en festlig høstgudstjeneste i kirken, hvor traditionerne blev holdt i hævd med
korsang ved sognekoret, og der blev båret korn,
frugt og grønt ind i kirken. Og ikke mindst blev
gudstjenestens tema med tak og lovsang understreget med de traditionelle og elskede høstsalmer, hvor alle kunne synge med af karsken
bælg.
Efterfølgende var der som nævnt kirkefrokost.
Det foregik i Sognets Hus, hvor man nød den
gode mad i godt selskab, og hvor samtalen og
fællesskabet som sædvanlig var i højsædet.
Undervejs blev der som tidligere år afholdt auktion over de mange ting, venlige mennesker fra
sognet havde produceret og givet til formålet:
Syltetøj og marmelade, syltede rødbeder og
græskar, frugt og grønt fra haven. Et par flasker
vin af lokal ”apellation” var der også – de gik
som ”varmt brød”. Og folk var i det gavmilde
humør når de bød – vi kunne således efterfølgende sende et pænt stort beløb afsted til deling
mellem de to formål for dagens indsamling:
Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshærs
lokale arbejde i Aalborg. På den måde var vi
både symbolsk og helt konkret med til at dele
af overfloden til mennesker der af den ene eller
anden årsag lider nød og har behov for hjælp.

Minibyen ligger tæt på Kattegat – som det ”rigtige Sæby”

Minibyen er huse i tro kopi fra den gamle, historiske bymidte i Sæby, som en lokal forening
producerer og vedligeholder. Vi havde fået to
af foreningens medlemmer til at vise de ca. 30
deltagere i turen rundt, og det var utrolig interessant. Minibyen ligger malerisk placeret med
Kattegat i baggrunden (ligesom den ”rigtige”
bymidte i Sæby). Vi fik selvfølgelig historien om
Sæbys fortid og husenes
brug gennem tiden. Men
så fik vi også et fint indblik i, hvordan arbejdet
i foreningen gribes an
– herunder de håndværksmæssige procedurer.
Turen blev rundet af med
at vi nød Vivis pålægsboller til den medbragte
kaffe. Herefter kørte vi
Oplevelsen blev sluttet af
hjem igen, en stor oplevelse med kaffe/te og pålægsrigere.
boller.
Rollespil for konfirmander
I begyndelsen af oktober deltog ca. 300 konfirmander, en række præster og en stor flok
frivillige statister fra mange af provstiets sogne
i rollespillet ”Luther på spil”, der handler om
reformationen. For anden gang var også konfirmanderne fra Ajstrup sogn med.
Rollespillet afvikledes i løbet af et par timer i de
skønne omgivelser i og omkring Sulsted Kirke.
Konfirmanderne fra sognene blev to og to sat
samme i grupper på 8 og blev iført middelalderdragter, hvorefter de rundt i området skulle
løse en række opgaver og udfordringer, alt mens
de mødte reformationstidens hovedskikkelser,
som de havde hørt om i forvejen. Bl.a. mødte
de Luther i 3 forskellige aldersafsnit, men også
en anden af reformationens hovedskikkelser,

Vi startede med
husene i den
gamle hovedgaden
tæt på Sæby Kirke

Eftermiddagstur til Minibyen i Sæby
Igen i år startede vi sæsonen for sogneeftermiddage med en lille bustur. Denne gang havde vi
valgt at lade turen gå til Minibyen i Sæby.
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Konfirmanderne blev stillet op sognevis –
og kom på blandede hold med 2 fra hvert
sogn.

Konfirmanderne fra
Ajstrup sogn.

Konfirmanderne mødte bl.a. reformatoren
Melanchton – i skikkelse af sognepræst Ole
Raakjær fra Sulsted.

tjenesten
så fik lejlighed til at skrive
deres navn i og sætte deres
dna-aftryk på – som et symbol på at vi alle er i Guds
hånd og omfattet af Guds
omsorg.
Spejderne hjalp i øvrigt med
ind- og udgangsbøn, med
Guds hånd med navne
den gammeltestamentlige på mange af gudstjenestelæsning som veksellæsning, deltagerne.
med en sunget kirkebøn
og med et par prædikenindslag: Bæverne viste
historien om fåret der bliver væk og bliver fundet igen, og ulvene have et ”råbekor” med budskabet ”Gud holder af alle børn”. Det budskab
blev understøttet af præstens genfortælling af en
af historierne om ”Emil fra Lønneberg”.
Spejderne havde også bagt brød til nadver, og
derfor var det naturligt nok et af spejderbørnene, der hjalp præsten med at dele brødet ud.
Efter gudstjenesten var der inviteret til frokost i
Sognets Hus, hvilket de fleste takkede ja til.

Melanchton, samt repræsentanter for paven og
usympatiske personer, der forsøgte at sælge
dem aflad.
BUSK-gudstjeneste
BUSK står for børn – unge – sogn – kirke. Helt
siden 1980’erne har der været et samarbejde
mellem mange kirker og de frivillige kirkelige
børne- og ungdomsorganisationer i sognene
om gudstjenesten den sidste søndag i oktober.
Hensigten gennem de mange år har været denne
søndag at fokusere på børn og unge – med en
gudstjeneste tilrettelagt for og med aktiv inddragelse af børn og unge.
I Ajstrup sogn har gudstjenesten denne søndag
de sidste godt 20 år været planlagt i samarbejde
med KFUM-spejderne, der også medvirker i
gudstjenesten på forskellig vis.
I år handlede gudstjenesten om Guds omsorg
– vi gav den overskriften ”at være tegnet i Guds
hånd”. Til brug herfor havde spejderne produceret en række hænder, der blev hængt op på
stoleraderne i kirken – ligesom de havde lavet
en stor ”gudshånd”, som alle deltagere i guds-

VISEAFTEN MED FÆLLESSANG

Viseaften med
Jens Nielsen

Tirsdag den 15. januar kl. 19.30

Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup
Jens Nielsen, der er organist i Brønderslev, kommer og leger med os og sørger for, at vi får rørt stemmebåndene. Arrangementet vil primært holde sig under titlen ’Mit Danmark’ og bestå af diverse højskolesange – inkl. nogle nye, som Jens Nielsen netop har udgivet dette efterår.
Menighedsrådet
I pausen serveres ost og rødvin á 25,- kr.				
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Kalenderen
De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes.
Tirsdag d. 15. januar kl. 19.30:
Viseaften i Sognets Hus med Jens Nielsen.

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

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.

Torsdag d. 6. december kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Fredag d. 7. december kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

FEBRUAR 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

JANUAR 2019

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

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

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

Onsdag d. 9. januar kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

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.

Torsdag d. 10. januar kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.
Fredag d. 11. januar kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

GUD OG SPAGHETTI

FOR BØRNEFAMILIER OG ALLE ANDRE INTERESSEREDE

Onsdag den 9. januar kl. 17.

Kort, børnevenlig gudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 17.
Herefter fælles aftensmad (spaghetti og kødsovs) i Sognets Hus.
Det hele vare en god times tid. Tilmelding er ikke nødvendig,
hverken til gudstjeneste eller mad!
Maden koster 10,- kr. for voksne og 5,- kr. for børn.
Menighedsrådet
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JULEKONCERT I
AJSTRUP KIRKE

Torsdag d. 13. december kl. 19.30
med kammerkoret ”al Dente”
Kammerkoret Al Dente kommer fra Aalborg, og
er et blandet kor med dygtige og rutinerede
sangere. Koret synger a cappella og har en meget
homogen klang.
Koret ledes af Erik Nød Sørensen, der underviser på Hasseris Gymnasium, Aalborg.
Al Dente vil i Ajstrup Kirke synge et blandet program af kendte julesalmer, carols og klassiske julekorsatser. Der vil også være noget for børn og barnlige sjæle….
Al Dente’s lille størrelse – det består af kun 13 sangere – gør det muligt at frasere kammermusikalsk:
med spændstighed, intensitet og med et musikalsk udtryk der formes i nu’et. Det er også, hvad
korets navn hentyder til: al dente betyder ”til tanden” og bruges oprindelig om f.eks. pasta der ikke er
gennemkogt, der skal stadig være bid i den. Og bid er der i Kammerkoret Al Dente.
Gratis
adgang til
Også kirkens nystartede Børnekor vil give et par numre.
Alle er velkomne..
koncert og
Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Sognets Hus.
Menighedsrådet
traktement

SOGNEEFTERMIDDAG

DE 9 LÆSNINGER

Tirsdag d. 29. januar kl. 14.00

Stemningsfyldt
musikgudstjeneste
i Ajstrup Kirke

i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup

Udsendte soldater og
hjemvendte veteraner

Søndag d. 16. december
kl. 19.30

Soldaterhjemsleder Leif Hove
Nielsen m.fl. fortæller om KFUMs
Soldatermissions arbejde for soldater og hjemvendte veteraner.

Vi vil synge julen ind med nogle af
advents- og juletidens kendte salmer. De bibelske læsninger peger
alle frem mod den tilstundende
højtid. Og det hele bliver ledsaget af
festlig musik.

Gratis kaffebord
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 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 DECEMBER OG JANUAR
ER DATOERNE:
Tirsdag d. 4. december kl. 15:
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.

Fredag d. 21. december kl. 15:
Julegudstjeneste.
Tirsdag d. 8. januar kl. 15:
Gudstjeneste med nadver.

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

Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl. 14.30.

INDSAMLING I
AJSTRUP KIRKE
I december - januar er der følgende
indsamlinger i Ajstrup Kirke:
24. december
Børnesagens Fællesråd

KIRKEBIL

25.-30 december
Kirkens Korshær

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

1. januar
Bibelselskabet
Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.
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Gudstjenester
2. december kl. 10

1. søndag i advent – Matt. 21,1-9
Ole Rysgaard Madsen
KIRKEFROKOST
9. december kl. 10

2. søndag i advent – Luk. 21,25-36
Ole Rysgaard Madsen
16. december kl. 19.30

3. søndag i advent – DE 9 LÆSNINGER
MUSIKGUDSTJENESTE - Lars Jensen
23. december kl. 10

4. søndag i advent – BØRNEJUL - Lars Jensen
24. december kl. 14.30

Juleaften – Luk. 2,1-14 - Ole Rysgaard Madsen
24. december kl. 16

Juleaften – Luk. 2,1-14 - Ole Rysgaard Madsen
25. december kl. 10

Juledag – Luk. 2,1-14 - Iver Viftrup
26. december kl. 10

2. juledag – Matt. 23,34-39 - Ole Rysgaard Madsen
30. december kl. 10

Julesøndag – Luk. 2,25-40 - Lars Jensen
KAFFE

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

1. januar kl. 14

Nytårsdag – Luk. 2,21 - Lars Jensen
6. januar kl. 10

Helligtrekongers søndag - Iver Viftrup
13. januar kl. 10

1. s. e. h. 3 k. – Luk. 2,41-52 - Ole Rysgaard Madsen
20. januar kl. 10

2. s. e. h. 3 k. – Joh. 2,1-11 - Ole Rysgaard Madsen
27. januar kl. 9.30

3. s. e. h. 3 k. – Matt. 8,1-13 - Lars Jensen
KAFFE
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