7. september 16. s.e.trin

ingen

14. september 17. s.e.trin 10.30 Høstgtj.
21. september 18. s.e.trin 9.00
28. september 19. s.e.trin 10.30
5. oktober
20. s.e.trin
9.00
12. oktober 21. s.e.trin 10.30
19. oktober 22. s.e.trin ingen
26. oktober 23. s.e.trin 16.00
familie/konf.gudstjeneste
2. november Alle Helgen 10.30
9. november 25. s.e.trin
9.00
16. november 26. s.e.trin

10.30

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

23. november sidste s. i
9.00 GL-J
kirkeåret
30. november 1. søn i adv. 19.30
adventskoncert

Menighedsrådsformand:
Peder Chr. Ottosen,
Vester Terplingvej 8, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 81 97.

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

Kirkeværge:Vera Nielsen
Øster Åstrupvej 8, 6752 Glejbjerg
Tlf. 75 19 81 54

Ferie og fri-weekend
Jeg har fri-weekend den 6.-7. sept. og
efterårsferie fra den 13. oktober til og
med den 19.oktober og fri-weekend
igen den 22.-23. november.
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. november 2008
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
Sats og Trykning: Minitryk.

Fold venligst selv

Gudstjenester i Åstrup kirke

Kirkebladet
for Aastrup Sogn

Årg. 10 Nr. 41 Sept 2008
Fadervor i mursten
Per Kirkeby om kunst og tro
„En trosoplevelse er at man vågner op, og at
nogle ting er fuldstændig indlysende, uden
at du kan forklare det. Det samme med et
billede – et billede, der er godt, er fuldstændig
indlysende, men du kan ikke forklare hvorfor.
Og en trosoplevelse er en form for pludselig
viden. Det er det samme som, når Saulus
pludselig falder om på vejen til Damaskus og
pludselig forstår, at det er fuldstændig
indlysende, det som Jesus har sagt. Så bliver
han til Paulus. Det kan kalder man en
omvendelse. Men mindre kan gøre det. Man
kan have omvendelser i små etaper og i små
glimt. Jeg erobrede Fadervor skridt for skridt
ved små „vågnen op“ og sige, at det er jo
klart det her. Hvis du vil spørge mig hvad det
er der er klart, så vil du „døde“ udsagnets
selvindlysende klarhed ved at forsøge at
forklare det. Hvordan skulle jeg kunne
forklare det?
„De underlige murstensskulpturer jeg har
lavet har jeg altid sagt var maskiner, der
rummer lyset. De er meget massive men ved
hjælp af skyggerne rummer de lyset. De er
også i en vis grad uforklarlige. En af de sidste
store jeg har lavet var i Esbjerg foran
sygehuset. Dér spurgte Laurits Tørnæs, hvad
den var. Så sagde jeg: „ Den ligger jo lige
foran indgangen til sygehuset og den er jo
ingenting. Der er ingen, der forstår, hvad den
er. Den har nogle fantastiske mekanismer med

lys og skygge og indsigter, der stoppes af
mur og så andre steder, hvor man kan se
hele vejen igennem. Det er jo Fadervor“.
Enhver der går ud og ind af et hospital er
dybt berørt. Enten skal man besøge nogen
eller man skal selv ind og have fjernet
hovedet, eller man kommer, fordi man er
bange for noget. Når man kommer ud, er man
altså lettet eller man er endnu mere bange,
fordi lægen har sagt et eller andet om, at
man har et halvt år tilbage. Et hospital er
faktisk det sted, hvor der er mest på højkant.
Og ting som ingen forstår. Ingen forstår jo,
hvorfor de bliver ramt af sygdom. Vi forstår
ikke, hvorfor nogen mennesker, vi kender
som de mest „unlikely“ til at blive ramt,

faktisk bliver det. Vi forstår det heller ikke
selv, hvis vi selv bliver ramt. Så det er en
uforklarlig ting. Og denne her store ting jeg
har lavet lige foran næsen på indgangen, er
også så uforklarlig, så den ligger der i al sin
uforklarlighed, præcis som Fadervor ligger
for os i vores sind. Så jeg har bygget et

fadervor. Det er jo sikkert også ret godt at
sige ovre ved Vestkysten, ikke?“

Siden sidst:

( citat fra Bogen Jeg er her endnu. Per Kirkeby
fortæller til Ninka. s 307. Forfatter:Anne
Wolden-Ræthinge. Gyldendal 2007)
( foto MJ)

Døbte: Nadia Kikkenborg Josefsen
Viede: Karen Marie Engholm og Kenneth Engholm; Helene Slot Hermansen
og Johnny Hermansen; Randi Fyhn Madsen og Erik Fyhn Madsen; Susanne
Elkjær Olesen og Henrik Elkjær Olesen; Anne Ditte Lorentsen og Ole Rabæk
Jørgensen.
Begravede: Niels Bodolf Sørensen, Sonja Viktoria Christensen, Inger Hansen,
Kirsten Marie Rotvig Pedersen.

Kristendomsundervisning for voksne
"Kristendom og kirke er for de indviede, jeg forstår det ikke". Har du det sådan,
så er her et tilbud til dig.

Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Menighedsrådet vil igen i år tilbyde tre aftener, hvor vi belyser et tema indenfor
kirke og kristendom. I år er temaet: "De kirkelige retninger". Hvad vil det
sige at være Indre missionsk, grundtvigiansk eller tidehvervsk. Hvad er det, der
skiller de forskellige retninger? og hvad er det, der trods alt forener?
Vi har valgt tre oplægsholdere, der hver især repræsenterer en af de kirkelige
retninger og bedt dem redegøre for deres bibelsyn, kirkesyn og for deres livssyn
i det hele taget.
Det hele foregår "nede på gulvet", og det er tilladt at stille "dumme" spørgsmål !!
Tirsdag den 18. november kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Indre Mission
Sognepræst Holger Haldrup, Skanderup og medlem af Indre Missions
hovedbestyrelse lægger ud med at fortælle om Indre Mission og sit eget engagement
i bevægelsen og giver sit bud på, hvad Indre Mission er i dag.
Tirsdag den 25. november kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Tidehverv
Sognepræst Claus Thomas Nielsen, Stauning vil fortælle om tidehverv. Hvad er
det egentlig bevægelsen står for? Hvad er dens rolle i kirkelivet, og hvorfor har han
selv fundet sit ståsted netop der.
Onsdag den 3. december kl. 19.30 i konfirmandstuen
Grundtvigianismen
Provst Hasse Neldeberg Jørgensen, Askov vil fortælle om det grundtvigske. Hvad
er det grundtvigske i dag, og hvad er det der er særligt kendetegnende for det
grundtvigske bibelsyn, kirkesyn og livssyn?
Alle er velkomne .
Menighedsrådet.

Glejbjerg Indre Mission
September - Oktober - November
September

November

Torsdag den 4. : Bibeltime (IMT nr. 31) Torsdag den 6. : Bibeltime (IMT nr. 40)
hos Anne Kirstine og Kristian Ø. Jensen Afholdes hos Leonie Nielsen, Byvænget 11
Skovbøllingvej 6.
Vi mødes kl. 19.30. Alle er velkomne

Oktober

Torsdag den 2.: Bibeltime (IMT nr. 36) Udover disse møder vil vi deltage ved
Afholdes ved Ela Knudsen, Borgergade 44 arrangementer i Agerbæk missionshus.
Programmet ligger i våbenhuset

Salmesangsaften i Åstrup Kirke Tirsdag den 7. oktober, kl. 19.30
Vi skal synge salmer, vi kan lide, salmer vi kender, salmer vi ikke kender, nye
salmer, gamle salmer, gode salmer - men ingen dårlige...!
Organist Esther Nielsen, kirkesanger Joan Ravn og Erika Veldboom, sognepræst
Merethe Jørgensen sammensætter aftenens program.
Det er tilladt at henvende sig med ønsker eller forslag i forvejen, så vil vi forsøge
at indarbejde det i programmet.
Merethe Jørgensen

