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Kirkebladet

Fold venligst selv

    Gudstjenester i Åstrup kirke

Der kører kirkebil til gudstjenester
kl. 10.30 ved henvendelse til:
Glejbjerg Taxi: 75 19 53 00

Stof til næste kirkeblad
Stof til næste kirkeblad skal indleveres
i præstegården, senest 15. februar 2010

Åstrup Menighedsråd

       Kirkebladet
udgives af Åstrup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:

    Merethe Jørgensen
Trykning:  Minitryk.

Kirkelig  vejviser:
Sognepræst: Merethe Jørgensen
Borgergade 122, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 80 32
e-mail: mejn@km.dk
( træffes ikke mandage )

Graver Per Mortensen
Figgenvej 6
6640 Lunderskov
Tlf. 75 58 50 47

Åstrup kirkegård.
Tlf. 75 19 84 12
Træffetid hverdage mellem 8.00 - 16.00

Menighedsrådsformand:
Niels B. Olesen
Grenevej 19, 6752 Glejbjerg
tlf. 75 19 84 48

Kirkeværge:
Carsten Jørgensen
Åbrinken 22, 6752 Glejbjerg
tlf. 75 19 84 04

Præsten står altid til rådighed for en per-
sonlig samtale, sygebesøg eller lignende.
Ønsker du selv besøg, eller kender du no-
gen, som gerne vil have et besøg, så giv
mig venligst besked om det.

 Merethe Jørgensen

  6. december  2. s. i advent   kl. 18.30 (GGI)
13. december 3. s. i advent      ingen
20. december 4. s.i advent kl.   9.00
24. december Juleaften kl. 14.30
25. december Juledag kl.   9.30
26. december 2. juledag kl. 10.30
27. december julesøndag     ingen
 1. januar Nytårsdag kl. 16.00
 3. januar Helligtrekonger søndag kl. 9.00
10. januar   1. s e. h. 3 k. ingen
17. januar 2. s. e. h. 3 k. kl. 10.30
24. januar sidste s. e. h. 3 k. kl.   9.00
31. januar septuagesima kl. 14.00

Hovborg
 7. februar  seksagesima kl.   9.00
14. februar fastelavn kl. 10.30
21. februar 1. s. i fasten ingen
28. februar 2. s. i fasten kl.   9.00  GL-J
 7. marts 3. s. i fasten kl. 10.30

Vi lever ikke bare i én virkelighed, vi lever i
flere. Nogen - måske stadig flere og flere - vil
nok mene, at vi kun lever i én virkelighed.
Nemlig den vi kan se og mærke, lugte og høre.
Den virkelighed, der kan måles og vejes og
sættes tal på og som kan forklares, hvor der
er årsag og virkning og lovmæssigheder. Det
er den verden vi alle sammen har hjemme i.
Det er den virkelighed, der lige nu
bombarderer vores sanser med indtryk: duften
af gran, smagen af brune kager, stearinlys,
der skinner i mørket, julemusik i ørerne.
Indtryk, der fortæller os, at nu er det snart jul.

Men vi har også hjemme i en anden
virkelighed, som er nøjagtig ligeså rigtig og
ligeså virkelig om end ikke på samme måde
håndgribelig og forklarlig. Det jeg tænker på
er fantasiens, drømmenes, forventningernes,
troens verden. Den virkelighed blander sig,
uden vi næsten ved af det, med den verden,
vi oplever med vores sanser. Den er med til at
give farve til alt det, som vi kan se og høre og
røre.

Når vi ser gran og lys og pynt ved vi, at julen
nærmer sig. De fleste af os glæder os. Måske
næsten ufrivilligt. Vi glæder os både over det
vi kan se og høre og mærke nu. Vi glæder os
over adventskransen og salmerne, som vi
husker fra sidste år og året før igen og lige så
langt tilbage, som vi overhovedet kan huske,
„Vær velkommen herrens år“,  „Et barn er født“.
Det vækker minder at synge dem.

Men vi glæder os jo ikke bare over, det vi
oplever nu, vi glæder os også til det, som skal
komme. Som vi jo i virkeligheden slet ikke
kender endnu, men som vi på forhånd tror bliver
godt. I vores fantasi og i vores drømme er det
næsten som om, det allerede er virkeligt. Vi
glæder os til jul i adventstiden, vi kan næsten
på forhånd lugte, mærke, se og smage julen.
Fordi vi glæder os.

Fantasiens verden og forventningens verden
er med til at farve dagen i dag. Dagene er ikke
kedelige og grå, når man har noget at glæde
sig til. Børnene har langt lettere ved at komme
ud af sengen i december måned, fordi de skal
åbne deres julekalendere, og fordi de ved, at
de nu er endnu en dag tættere på jul. Hver dag
i december måned har noget fortryllende over
sig, som det kan være svært at forklare.
Forventningen får os til at se på verden på en
anden måde.

Vi kan ikke leve uden forventninger, tro, håb
og drømme. I kirken sætter man i adventstiden
ord og billeder på de håb og længsler, som
mennesker til alle tider har haft. Håbet om og
længslen efter noget endnu bedre, end det vi
kender. Efter den helt store glæde. Vi drømmer
om, at den fylde af glæde og kærlighed engang
skal komme til os, blive ét med os og med alt
det, vi kan føle, se, lugte og mærke lige her og
nu. Og det er faktisk det julen handler om, at
Gud blev et med os og alt vores. Det kan ikke
måles og vejes, men det er godt at høre.

Glædelig jul

Merethe Jørgensen

Advent



Siden sidst:
Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Glejbjerg Indre Mission

Døbte: Emma Buus Vesterholm, Siw Horup Vendelbo, Oliver Møller Jacobsen,
Caroline Skovbjerg Christensen, Tobias Florander, Anton Thielsen Axelsen.
Viede: Henriette Møller Jacobsen og Benny Jacobsen; Helle Romer Olsen og
Jesper Aalund Olsen
Velsignelse af borgerlig indgået ægteskab: Vibe Andersen og Gert Andersen
Begravede: Agnethe Jensen, Anna Rahbæk, Anine Dorethe Sørensen.

December
Torsdag d. 3. dec. Julehygge hos Anne
Kirstine og Chr. Jensen, Skovbøllingvej 6

Januar
Torsdag d. 7. jan. Bibeltime hos Ela
Knudsen, Borgergade 44.

Februar
Torsdag d. 4. feb. hos Vera og Erik
Nielsen, Ø. Åstrupvej 8

Marts
Torsdag d. 4. marts  Bibeltime

Efter gudstjenesten er der kaffebord på Hovborg kro, hvor Doris
Ottesen efterfølgende vil fortælle om  den svenske forfatter Göran
Tunström og genfortælle hans roman Juleoratoriet, som han fik
Nordisk Råds litteraturpris for i 1984. „Om kærtegn“ – Det
guddommelige i Göran Tunstrøms forfatterskab, kalder Doris
Ottesen foredraget.

Det er menighedsrådene i Holsted, Føvling, Stenderup, Lindknud,
Hovborg og Åstrup, der i fællesskab står bag arrangementet
Der er gratis adgang til foredraget.    Kaffen koster 50 kr

 Spagettigudstjeneste
Slip for aftensmaden – kom til gudstjeneste

Børnefamilier og andre indbydes til familiegudstjeneste i Åstrup Kirke onsdag den 20. januar
kl. 17.30. Efter gudstjenesten serveres der aftensmad i Præstegården. Alle er velkomne.
Spejderne vil deltage i gudstjenesten og spisningen bagefter. Vi håber mange har lyst til at
deltage i en anderledes form for gudstjeneste. Aftenen slutter ca 19.30.
Menighedsrådet

 Arv
Åstrup kirke har arvet. Efter Karen Thomsen har Åstrup kirke modtaget penge, der skulle gå
til nye lamper. Vi har indkøbt lampetter, som er blevet opsat på væggene  i kirkens skib og to
udendørs projektører, der oplyser kirken nu ved adventstide.

Åstrup kirke har også arvet efter Vagn Andreasen, her var pengene øremærket til højtalere i
kirken. Vi har indkøbt højtalere og mikrofon + et lydanlæg, der kan bruges ved koncerter. Vi er
meget taknemmelige for de midler, kirken er blevet betænkt med, og de muligheder det har
givet.
Menighedsrådet

Vi mødes kl. 19.30. Alle er velkomne.
Udover disse møder vil vi deltage ved arrangementer i Agerbæk missionshus.

Programmet ligger i våbenhuset.

 Kyndelmisse
Kyndelmisse kalder vi den 2. februar. Så er vi halvvejs gennem vinteren. I den katolske kirke
fejrer man kyndelmisse med en stor lysmesse. Vi vil i år markere kyndelmisse i Åstrup Kirke
med en liturgisk gudstjeneste med salmesang og lys.
Tirsdag den 2. februar, kl. 19.30
Esther nielsen, Erika Veldboom, Joan Ravn, Merethe Jørgensen

Minikonfirmander 2009

Fælles sognedag
teologen, forfatteren og fortælleren

Doris Ottesen prædiker i Hovborg Kirke
søndag den 31. januar kl. 14.00


