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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. maj 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

  7. marts  3. søn. i fasten       kl. 10.30 (GL-J)
14. marts midfaste ingen
21. marts Mariæ bebudelsesdag kl. 10.30
28. marts     Palmesøndag kl.   9.00
1. april        Skærtorsdag kl. 10.30
2. april        Langfredag kl.   9.00
4. april        Påskedag kl. 10.30
5. april       2. påskedag kl.   9.00
11. april  1. s. e. påske ingen
18. april  2. s. e. påske kl. 10.00 konf
25. april  3. s. e. påske ingen
2. maj    4. s. e. påske kl.   9.00
9. maj    5. s. e. påske kl. 10.30
13. maj Kristi himmelfarts dag   kl. 9.00 (GL-J)
16. maj  6. s. e. påske ingen
23. maj  pinsedag kl. 10.30
24.maj  2. pinsedag  fælles frilufts-

         gudstjeneste i Andst, se omtale
30. maj Trinitatis søndag kl. 9.00

En salmedigter medEn salmedigter medEn salmedigter medEn salmedigter medEn salmedigter med
rødder i Åstrup sognrødder i Åstrup sognrødder i Åstrup sognrødder i Åstrup sognrødder i Åstrup sogn

Karl Laurids Aastrup (1899-1980) er en
af de salmedigtere der for alvor er blevet
repræsenteret i den nye salmebog. Han
voksede op i Ulfborg og var præst i Husby
og senere Domprovst i Odense. Om sin
oldefar og slægtens forbindelse til Aastrup
sogn skriver han. „Da Napoleon gjorde
felttog i Rusland (1812), var Danmark i
forbund med Frankrig og bidrog derfor
med nogle tropper. Blandt dem var en
husmand fra Aastrup sogn i nærheden
af Bramminge. Han kom siden hjem i
god behold; men under hans fravær sad
konen alene med en flok børn. Hun havde
en bror, der var prokurator i Varde og en
velhavende mand. Han besøgte hende og
tog en af hendes sønner, hans, med til
Varde og opdrog ham sammen med sine
egne børn. Men da han selv havde en søn,
der hed Hans, kaldte man søstersønnen
Hans Aastrup…Han var en ret lille
mand…Det skal nok passe, at han
stammede fra „de små swot folk“ i
Midtjylland, som man ligesom anholterne
har regnet for rest af de kortskallede, der
var i landet, før langskallerne trængte
ind. Ja det fortælles også i familien, at
en af vore forfædre i Aastrup, en
halvgammel ungkarl, havde givet husly
til en taterpige, der var fordrevet af
stammen, og havde  giftet sig med
hende...

Til og med min fars slægtled var der
mellem de høje og blonde i slægten flere
som han med sort krøllet hår og stærkt
brune øjne“  Dengang var det ikke
almindeligt, at man antog sin hjembys
navn som efternavn. På den måde blev
Sørensen til Aastrup.

Aastrup var fra midten af 30-erne og
frem til sin død en flittig salmedigter,  419
salmer blev det til plus over 450
gendigtninger og oversættelser, af
svenske og norske salmer. Tyve af dem
har fundet vej til vores salmebog, og man
vil opdage at flere af dem er blevet sunget
i årets første tre måneder. Hvorfor der
overhovedet skulle skrives salmer giver
han selv svaret på. „Der skal skrives
salmer for at give det fortabte og fordømte
menneske ord på læbe, - synderen ,der
bier på Guds nåde og hører om Guds
nåde „
Han anså salmen som et stykke kunst i
kirkens tjeneste. Derfor krævede
salmen, at teologien var i orden, en streng
form - For salmen tillader ikke ret mange
udskejelser med rytme og rim, og
mådehold med billedsproget så der ikke
kom til at stå noget sludder. For Aastrup
var der en tæt forbindelse mellem det,
der bliver forkyndt i kirken - og så
menighedens salmesang. Derfor er det
ikke så underligt, at de salmer han
skriver ofte knytter sig til de tekster, der
bruges i Gudstjenesten.



Siden sidst:
Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Glejbjerg Indre Mission
december - januar - februar

Døbte: Gry Lykke Nielsen, William Uldal Müller, Isabel Maria Rosenkrands,
Tilde Aalund Rosenkrands, Ebbe Thuesen Andersen.
Begravede: Hans Holtum Nielsen, Klara Anna Dora Beier, Johanne Fyhn.

Marts
Onsdag d. 3. marts.  Bibeltime hos Leonie
Nielsen, Byvænget 11

April
Torsdag d. 8. april Bibeltime hos Anna
Kirstine og Chr. Ø. Jensen, Skovbølling-
vej 6

Maj
Torsdag d. 6. maj. Bibeltime  hos Vera og
Erik Nielsen, Ø. Åstrupvej 8.

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

Programmet ligger i våbenhuset

        Konfirmation den 18. April kl. 10.00
Mikkel Akselsen Borgergade 125, Glejbjerg
Maja Jæger Fyhn Præstegårdsvej 7, Glejbjerg
Jesper Marius Hansen Nørregade 64, Holsted
Sofie Henningsen Gettrupvej 14, Glejbjerg
Nicklas Lykke Hungeberg Ryttervænget 97, Glejbjerg
Esben Ølgaard Jensen Sekærvej 19, Glejbjerg
Mathias Brorson Jensen Tvilevej 10, Glejbjerg
Michelle Tinesen Jepsen Stødbækvej 1, Glejbjerg
Annika Valentin Karlsson Grenevej 13, Glejbjerg
Alexander Gejl Kokholm Ryttervænget 57, Glejbjerg
Janni Elisabeth Lauridsen Tvilhovej 9 Glejbjerg
Rikke Louise Lund Borgergade 107, Glejbjerg
Lasse Morthorst Åbrinken 3, Glejbjerg
Christian Baadsgaard Nielsen Nørregade 36 st  Gørding
Kristoffer Holtum Nielsen Ryttervænget 63 Glejbjerg
Martin Lorenzen Nielsen Tvilevej 6, Glejbjerg
MajaVestergård Ottosen Borgergade 66, Glejbjerg
Andreas Schramm Petersen Borgergade 68 Glejbjerg
Trine Johansen Rasmussen Øster Åstrupvej 3, Glejbjerg
Mathias Junker Schjøtt Vester Terplingvej 6, Glejbjerg
Steffen Andreas Thomsen Nørremosevej 1, Glejbjerg
Cecilia Weinreich Trabjerg Gettrupvej 31, Glejbjerg

Den 24. maj - 2. Pinsedag kl. 11.00
Fælles friluftsgudstjeneste

Denne gang danner anlægget i Andst rammen om den fælles gudstjeneste 2. pinse-
dag, for sognene i Malt Provsti.
Vi samles til gudstjeneste d. 24. maj kl. 11.00.
Gudstjenestedeltagere bedes medbringe stole eller tæpper at sidde på.
Anna-Sofie Arendt er prædikant. Helle E. Torp liturg. Aktiviteter for de små.
Det fælles folkekor ledes til lejligheden af Janne Roager. Viggo Kaspersen klaver.
Salmeark uddeles på stedet. Parkering sker med hjælp fra hjemmeværnet ved Andst
stadion, indkørsel fra Lyngbakkevej..
                                                                     Alle er velkommen.

Her en nadversalme:

456456456456456
Vor Herre Jesus i den nat,
hvis gru han selv kun kender,
af alle svigtet og forladt,
forrådt i synderhænder,

sig selv os i sin nadver gav
som brød og vin for livet,
forinden svøbe, kors og grav
blev ham til gengæld givet.

Derfor på Herrens bord er sat
de lys, som nu vi tænder;
de vidner om den onde nat,
der os og vort omspænder.

Der er kun mørkets gru og gys
hos os og alle steder.
Kun her, kun her, kun her er lys,
hvor Jesus med os beder.
                                      1941

Den nat salmen taler om er  natten
mellem Skærtorsdag og langfredag. Den
nat hvor Jesus blev forladt og forrådt af
sine nærmeste – sådan som han selv har
forudsagt det. For nu er tiden inde, hvor
han skal lide og dø.

Ikke for sin egen skyld, men for vores
skyld.  Inden forræderiet i Getsemane
have, har han spist påskemåltidet med
sine disciple. Dette måltid vil aldrig mere
være det samme. For midt i det måltid
gav han os sit eget kød og blod at spise –
så vi kan blive frelst ved det. Og med sit
blod indgår han en ny aftale mellem Gud
og mennesker – En blodspagt, der vil
træde i kraft allerede dagen efter -
langfredag, da han hænger på korset. Til
gengæld for sit liv giver han os vore
synders forladelse til evigt liv. Han gav
sig selv  i døden, for at vi kan have evigt
liv.
Hver gang vi holder nadver mindes vi
ham og hans gave til os. Ja han er
tilstede sammen med os i nadveren – og
et eneste sted, hvor der er lys og liv, er i
fællesskabet med Ham, der gav sig selv,
for at vi kunne få del i det evige liv.
Sådan taler salmen til os om nadver og
korsfæstelse, samtidig med at den peger
frem på Påskemorgen, hvor lyset og livet
brød igennem gravens mørke. Der hvor
vores fuldkomne liv tager sin begyndelse.

               Annesofie Aastrup Munch

Telegrammer kan afleveres i Brugsen


