7. juni Trinitatis søndag
14. juni 1. søn e trin
21. juni 2. søn e trin
28. juni 3. søn e trin
5. juli 4. søn e trin
12. juli 5. søn e trin
19. juli 6. søn e trin
26. juli 7. søn e trin
2. august 8. søn e trin
9. august 9. søn e trin
16. august 10. søn e trin
23. august 11. søn e trin
30. august 12. søn e trin
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Der kører kirkebil til gudstjenester
kl. 10.30 ved henvendelse til:
Glejbjerg Taxi: 75 19 53 00

Fri-weekend og sommerferie
Weekenden den 13. 14. juni holder jeg
fri. Jeg holder sommerferie fra mandag den 27. juli til og med mandag den
17. august. Embedet varetages i mit
fravær af Grethe Lyndby Jensen, Lindknud tlf.: 75 38 80 31
Præsten står altid til rådighed for en personlig samtale, sygebesøg eller lignende.
Ønsker du selv besøg, eller kender du nogen, som gerne vil have et besøg, så giv
mig venligst besked om det.

Kirkelig vejviser:
Sognepræst: Merethe Jørgensen
Borgergade 122, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 80 32
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
aastrupkirkegaardskontor@mail.dk
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

Stof til næste kirkeblad
Stof til næste kirkeblad skal indleveres
i præstegården, senest 18. august 2009
Åstrup Menighedsråd

Merethe Jørgensen

Kirkebladet
udgives af Åstrup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:
Merethe Jørgensen
Trykning: Minitryk.

Fold venligst selv

Gudstjenester i Åstrup kirke

Kirkebladet
for Aastrup Sogn
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Bevægelser af liv
Pinsen er bevægelse, den er liv. Den
første pinsedag skete der noget. Der
kom endelig bevægelse i tingene.
For sagen er jo, at uden pinsen var der
ikke sket noget. Så havde evangeliet om
Jesus Kristus været en saga blot. Glemt
og gemt i historiens gemmer.
Efter Jesu død og opstandelse skete der
jo nemlig ikke så meget. Disciplene var i
den første tid lammede. De var bange
og vidste ikke, hvad de skulle tro og
mene. Jesus havde vendt op og ned på
deres liv, mens han levede. Men nu var
han død, eller var han? Disciplene
befandt sig i hvert fald i et dødvande.
Jesus havde sat deres liv på den anden
ende, og de kunne ikke få styr på det
igen. Godt nok havde Jesus selv vist sig
for dem i 40 dage inden han endelig fór
til himmel Kristi himmelfarts dag og han
havde forsøgt at forklare dem, hvad det
var, der var sket. At han ikke var død
men levende. Men disciplene forstod det
ikke rigtig. De var forvirrede og kede af
det og gemte sig bare inden døre.

Men alt ændrer sig pinsedag, da
Helligånden kommer og sætter sig som
ildtunger i håret på dem.
Da bliver alting sat i bevægelse, og der
kommer liv i disciplene. De tror. Og de
får lyst og evne og mod til at forkynde
evangeliet og fra da af er der intet der
kan stoppe dem. De brænder for sagen.
For evangeliet. Tungerne gløder. En
bevægelse er sat i gang.
Det var en mægtig bevægelse, der blev
sat i gang denne første pinsedag, en
mægtig rullende bølge, og vi er selv en
del af den. Vi er selv en del af den kirke,
der blev til den dag, da disciplene endelig
fik tungen på gled og kom ud af deres
skjul.
Pinsens historie er fortællingen om, at vi
mennesker ikke rigtig kommer i gang,
før vi får et spark bag i og det gør vi i
pinsen. Her kommer Helligånden, Guds
ånd, hans kraft, hans inspiration, vi kan
kalde det, hvad vi vil og sætter gang i
fejemøjet. Hjælper os til at se og forstå,
kalder os ud af mismodet og stilstanden,
giver os mod til at handle og gøre noget,
at give det videre, vi selv havde fået.

Bevægelse er liv, stilstand er død. Fra
skabelsens begyndelsefortælles det
hvordan Gud blæste sin livsånde ind i
den ubevægelige lerklump og satte
mennesket i bevægelse
Vi er skabt til bevægelse, men det er
slet ikke altid vi ønsker det. Mange
gange føler vi, at det er mest bekvemt
og mest sikkert at leve livet under
ubevægelighedens fortegn, ikke at
risikere for meget men hellere blive på
det tørre.
Men pinsen fortæller os at Gud sender
sin ånd til jorden for at ruske i os. Så vi

får mod til at leve livet, så vi tør tro, håbe
og elske. Pinsen vil kalde os ud af
stilstanden og ud i livet, ud hvor der er
bevægelse og hvor vi kan bevæge og
bevæges af andre. Stilstand er død, liv er
bevægelse.
Det ånder himmelsk over støvet
det vifter hjemligt gennem løvet
det lufter lifligt under sky
fra paradis opladt på ny
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

Siden sidst:

Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Døbte: Katrine Sillesen Thomsen, Phillip Bach Olesen; Mathilde Schjøtz Viuff,
Andrew Nordbeck, Jonas Abraham Rosenkrands-Andersen, Emil Benjamin
Rosenkrands-Andersen
Viede: Tine Dalgas Fogh og Stefan Clausen Fogh
Begravede: Jette Nielsen, Anders Andersen Skou Ilsø, Ingrid Junker

God sommer!

Sogneudflugten 2009
går til

Frøslev lejren, Dybbøl Mølle, Sønderborg
Torsdag den 18. juni
Program:
Afg fra Hotel Glejbjerg kl. 8.00
Vi kører til Frøslev lejren, hvor lejrens historie vil blive fortalt for os,
derefter spiser vi middag på Den gamle Kro i Gråsten.
Efter middagen kører vi til Dybbøl Mølle, hvor vi får en rundvisning på
historiecenter Dybbøl Mølle.
Derfra kører vi til Sønderborg, hvor vi skal drikke kaffe
på Alsion, der er det nye viden og kulturcenter i Sønderjylland
med en smuk koncertsal og en pragtfuld beliggenhed
Forventet hjemkomst ca. kl. 19.00
Pris 200,-kr. Tilmelding senest 16. juni
til Inger Viuff 75 19 82 23
eller Merethe Jørgensen 75 19 80 32

Konfirmanderne 2009
Bagerste række fra venstre: Jacob Wowk Jørgensen, Michael Lorenzen Nielsen, Jacob
Førgaard Nielsen, Daniel Eugster Sørensen, Kevin Guldager Mathiesen,
3. rk. fra venstre: Daniel Munk Hansen, Harde Sobhanzadeh, Jens Refstrup Pedersen
2. rk. fra venstre: Emma Rosendal Nielsen, Linette Theilgaard Petersen, Simone Holst
Hansen, Elisa Ravn Dinesen, Josefine Lykke Hermansen.
Forreste rk. fra venstre: Camilla Pedersen, Line Schmidt Timmermand, Jannie Haahr Andersen, Kamilla Kristoffersen, Jonna Løvlund Bach, Lilian Schultz Jørgensen .
Præst: Merethe Jørgensen

