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

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

Ferie og fri-weekend
Jeg har fri-weekend den 4. og 5. april
og jeg holder fri fra den 18. til den 23.
maj.
Embedet varetages i de nævnte tidsrum af Grethe Lyndby Jensen, Lindknud tlf.: 75 38 80 31

Stof til næste kirkeblad
Stof til næste kirkeblad skal indleveres
i præstegården, senest 15. maj 2009
Åstrup Menighedsråd

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.
Merethe Jørgensen

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

Fold venligst selv

Gudstjenester i Åstrup kirke

1. marts 1. s. i fasten
kl. 9.00
8. marts 2. s. i fasten
kl. 10.30
15. marts 3. s.i fasten
kl. 9.00
22. marts midfaste
kl. 10.30
29. marts Mariæ bebud. d. kl. 9.00
5. april palmesøndag
ingen
9. april skærtorsdag
kl. 9.00
10. april langfredag
kl. 10.30
12. april påskedag
kl. 9.00
13. april 2. påskedag
kl. 10.30
19. april 1. s. e. påske.
ingen
26. april 2. s. e. påske
kl. 10.00 Konf.
3. maj 3. s. e. påske
ingen
8. maj bededag
kl. 10.30
10. maj 4. s. e. påske
kl. 9.00
17. maj 5. s. e. påske
kl. 10.30
21. maj Kr. himmelfartsd. kl. 9.00 (GLJ)
24. maj 6. s. e. påske
ingen
31. maj Pinsedag
kl. 10.30
1. juni 2. pinsedag fællesgudstjeneste

Kirkebladet
for Aastrup Sogn

Årg. 11 Nr. 43 Marts 2009

Søndagtanker
Det var en søndag det hele begyndte. Sådan
skriver i hvert fald Grundtvig i en salme. "På
en søndag himlens Gud / verdens-skabelsen
begyndte". Og sandt er det jo at man går til
skabelsesberetningen i 1. Mosebog, så hører
vi her, hvordan Gud skabte verden på seks
dage og hvilede på den syvende dag. Den
dag, der er jødernes helligdag, lørdagen,
sabbatten.
Søndagen er nemlig ikke, som vi ellers tit
opfatter det, den sidste dag i ugen, men den
første dag. Søndag er sønnens dag, den dag
Kristus opstod fra de døde. På den første dag
i ugen gik kvinderne ud til graven, og de fandt
graven tom, bliver det fortalt i påsken. Det
fejrer vi kristne med at holde den første dag i
ugen hellig. For det var den dag alting første
gang tog en begyndelse, og det var den dag
alting med Kristi opstandelse for anden gang
tog en ny begyndelse.
Søndagen er begyndelsens, livsfornyelsens
dag, og i gudstjenesten er det netop det, vi
fejrer. Vi kommer for at høre nyt, godt nyt. Vi
kommer for at lade os inspirere og oplive og
for at lade det nye spire og vokse i os, så vi
med fornyet mod kan tage hul på en ny uge.
Søndagen peger frem mod det som kommer,
det nye. Den peger mod livet og alt, hvad der
er levende.
Ofte er det tankevækkende og mærkeligt nyt,

vi kommer til at høre, når vi begynder ugen
med søndagsgudstjenesten. For Jesus giver
os ingen regler eller anvisninger på, hvordan
livet skal leves. Jesu forkyndelse er en
forkyndelse, der altid er fuld af bevægelse, fuld
af liv. En forkyndelse der går imod enhver tanke
om at sætte livet i system og mennesker i bås.
Sådan som de lovkyndige jøder og farisæerne
hele tiden forsøgte det, og som vi selv kan
være slemme til at gøre det.
Engang fortælles det, var Jesus blevet inviteret
til frokost hos en ledende farisæer.
Nu sker der så det, at en mand med vand i
kroppen kommer til Jesus, mens han sidder og
spiser frokost. Og Jesus spørger da farisæerne
og de lovkyndige om det er tilladt at helbrede
på sabbaten eller ej. De svarer ikke, men Jesus
helbreder manden, og så spørger han igen:
"Hvis en af jer har en søn eller en okse der
falder i en brønd, vil han så ikke straks trække
dem op selv om det er på en sabbat?"
Farisæerne siger igen ikke noget, men svaret
ligger lige for. Enhver ville trække sin søn eller
okse op af brønden selv på en helligdag.
Selvfølgelig. Vi skal holde hviledagen hellig
ikke for guds skyld men for livets skyld.
Helligdagen er til for livets skyld, for at give
os ro og tid til at tænke over og glædes over
livet. Den er ikke givet som en regel, vi skal slå
andre i hovedet med.
Det viser Jesus farisæerne og os. Han sætter
os til at leve livet ikke med lette ufravigelige
regler for alle ting men med kærlighedens
indfølingsevne.

Jesus gør ikke livet lettere for os, men han
møder os selv med den livsfornyende og
tilgivende kærlighed som vi længes efter, og
han siger: giv kærligheden videre. Gør selv
noget godt, hvor du kan.
Alt sammen bliver det sagt til os på den første
dag i ugen som en reminder og en opmuntring
til eftertanke og efterlevelse. Af den gud som
skabte verden og som gav livet en ny
begyndelse, da han oprejste sin søn af
graven. Og som giver os en ny begyndelse

hver dag vi fejler. Han møder os med
kærlighed og tilgivelse, og han sætter os på
plads i livet, lige midt imellem alle de andre
fejlbarlige mennesker, og han siger til os, at
hvor I lader kærligheden råde, der bliver alting
nyt.
Det kan man leve en uge på, ja det kan man
leve et helt liv på -hver dag. Alle dage.

Siden sidst:

Døbte: Nicklas Munk Jørgensen
Viede: Dorthe Munk Jørgensen og Tom Jørgensen
Begravede: Søren August Jessing, Minna Jensen, Aksel Runge Kruse, Rosa
Andersen.

Glejbjerg Indre Mission
marts - april - maj

MJ

Eftermiddagsmøde i præstegården
Onsdag den 25. marts, kl. 14.30 vil
Manfred Otto Riedl, Glejbjerg fortælle om sit liv, om en barndom der blev stærkt
præget af 2. verdenskrig og om sine rødder i tre lande Tjekkiet, Tyskland og
Danmark.

Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Marts:

Maj

Torsdag d. 5. marts: Bibeltime (IMT nr. 9)
hos Vera og Erik Nielsen, Østre Åstrupvej 8

Tirsdag d. 26. maj: Bibeltime hos
Ela Knudsen, Borgergade 44
Vi mødes kl. 19.30. Alle er velkomne

April
Torsdag d. 2. april: Bibeltime hos Leonie
Nielsen, Byvænget 11

Udover disse møder vil vi deltage ved
arrangementer i Agerbæk Missionshus.
Programmet ligger i våbenhuset

Alle er velkomne
Menighedsrådet

Kirkefrokost under bøgen
Efter gudstjenesten søndag den 17. maj inviterer menighedsrådet på kirkefrokost i
Præstegården. Der vil blive serveret en let anretning og der vil være mulighed for
at gå en tur i haven og nyde de nyudsprungne bøgetræer og hinandens selskab.
Alle er velkomne
Tilmelding senest dagen før til 75198032 eller 75198279

Friluftgudstjeneste i Jels

2. pinsedag kl. 11.00.
Også i år arrangeres i Malt provsti en fællesgudstjeneste 2. pinsedag. Åstrup sogn
deltager igen. Gudstjenesten afholdes denne gang i Jels ved Jels Volsted. Biskop
Elisabeth Dons Christensen prædiker. Man er velkommen til at tage kaffekurven
med. Er der nogen der mangler kørelejlighed, kan man henvende sig til mig, og jeg
vil koordinere fælles kørsel
Merethe Jørgensen

Figurerne på billedet forestiller Zakæus i træet. De er lavet af minikonfirmanderne
i september.
Foto: Pia Bramming

