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Kirkebladet

F
old venligst selv

Kirkelig  vejviser:

Sognepræst: Merethe Kristensen
Borgergade 122, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 80 32
e-mail: mki@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:
Peder Chr. Ottosen,
Vester Terplingvej 8, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 81 97.

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

Stof til næste kirkeblad

Stof til næste kirkeblad skal indleveres
i præstegården, senest 15. februar 2007

Åstrup Menighedsråd

Fri-weekend
Jeg har friweek-end den 17.-18. december
og friweek-end den 13.-14. januar.
Embedet varetages i mit fravær af Grethe
Lyndby Jensen, Lindknud, tlf. 75 38 80 31.
Søndag den 17. december prædiker Claus
Egelund i Åstrup Kirke. Han er pt. i et halvt
års jobtræning som præst i Holsted sogn,
men altså venligst udlånt denne søndag.
Fra den 10.-18. februar holder jeg vinterfe-
rie, men det er endnu ikke fastlagt, hvem
der passer embedet så længe, men det vil
blive annonceret i Minibladet.

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

Gudstjenesteplan for Åstrup kirke

       Kirkebladet
udgives af Åstrup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:

    Merethe Kristensen
Trykning:  Minitryk.

Præsten står altid til rådighed for en
personlig samtale, sygebesøg eller lig-
nende. Ønsker du selv besøg, eller
kender du nogen, som gerne vil have
et besøg, så giv mig venligst besked
om det.

 Merethe Kristensen

Fra himlens hvælving

Fra himlens hvælving, klædt i sort,
må mørkets skygger synke bort,
nu lyder højt om verdens kyst
et glædesbud med englerøst:

Et barn er født til jord i nat,
for verdens folk en glædes skat;
og udvalgt blev blandt jer på jord
den kvinde, som er barnets mor.

En lille dreng – og dog Guds søn-
hans svar på bange hjerters bøn.
Nu synger engle om Guds fred,
hvor før var frygt og fremmedhed.

Et tegn så let at overse:
i krybben, slidt, af gråhvidt træ
dér finder I blandt halm og strå
den frelser, verden venter på!

Så lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
og se det barn som også kom
til vores angst og fattigdom.

  3 – 12 19.30
10 – 12 18.30
17 – 12 9.00 Claus Egelund
24 – 12 16.00 Juleaften
25 – 12 9.30 Juledag
26 – 12 10.30 2. Juledag
31 – 12 ingen
01 – 01 14.30 nytårsdag
07 – 01 9.00
14 – 01 ingen
21 – 01 10.30
28 – 01 se omtale
04 – 02 10.30
11 – 02 ingen
18 – 02 9.00
25 – 02 10.30
04 – 03 9.00

Barnlille, vær velkommen her,
så fjern i tid, og dog så nær;
thi grænser sat i rum og tid
må vige for din kærlighed.

Se! mørkets flugt i nattens vind
som skyggekast om barnets kind!
Da baner stjernen klart som før
sit strålespor mod staldens dør.

O Jesus du er selv det ord,
som skabte lys om hav og jord!
Nu hviler du blandt folk og fæ
på vissent græs bag året træ.

men blev alverdens kunst og pragt
til dig i vuggegave bragt,
det visned dog til støvgran kun
mod livets ånde af din mund.

I dig er verden underlagt
en konge, klædt i pjaltet dragt,
og verden storhed knæler her
på staldens gulv af stampet ler.



Glejbjerg Missionhus
December - Januar - Februar

Siden sidst:
Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Biskop Elisabeth Dons Christensen prædiker
Søndag den 28. januar kl. 14.00, prædiker biskop Elisabeth Dons Christensen i
Sct. Peders Kirke i Holsted. Efter gudstjenesten er der kaffebord på Central-
hotellet, hvor biskoppen vil holde foredrag. Det er menighedsrådene i Holsted og
Glejbjerg, der i fællesskab står bag arrangementet.
Alle er velkomne.

Døbte: Magnus Schjøtz Viuff, Lasse Rossen, Signe Hagedorn Nielsen, Christian Kunbai
Gjerlevsen, Nabdaw Kunbai Gjerlevsen

Begravede:  Signe Brink, Marie Elisabeth Pedersen

Indre Mission
December
Torsdag d. 7.:   Julehygge hos Anne Kirstine
og Kristian
Torsdag d. 14.: Juleklip og juletræspyntning
Lørdag d. 30.: Julefest. Niels Jørgen
Thomsen, Vorbasse taler

Januar
Mandag d. 8.: Bedemøde
Onsdag d. 10.: Bedemøde
Torsdag d. 11.: Bedemøde. Derefter
generalforsamling
d. 16.-17.-18.: mandsstvæne i Grimstrup
Programmer ligger fremme i missionshuset
Torsdag d. 25.: Ydre Missions møde hos
Leonie Nielsen

Februar
Torsdag d. 1.: Bibeltime. I.M. tidende
Onsdag d. 14.: i Vejrup. Peter Wind, Farup,
taler
Torsdag d. 15. i Vejrup. Arent Johansen
Esbjerg, taler
d. 20.-21.- 22.: Kvindetræf i Agerbæk
Programmer ligger fremme i Missionshuset

Ydre Mission
Marts
Torsdag d.1.: Ydre missions fest
Alle er velkomne til møderne

KRISTENDOMSUNDERVISNING FOR VOKSNE
„ Jeg er kristen, men jeg ved i grunden ikke helt, hvad kristendommen
står for. Det vil jeg gerne vide noget mere om“.

Har du det sådan, så er her et tilbud om undervisning i kristendommens
grundlæggende indhold.
Det hele foregår „nede på gulvet“, og det er tilladt at stille alle spørgsmål.

I januar måned kan vi tilbyde tre aftener, der alle handler om gudstjenesten.

Tirsdag den 16. januar kl. 19.30 i konfirmandstuen
GUDSTJENESTEN
Sognepræst Merethe Kristensen fortæller om gudstjenesten, hvorfor gør vi som
vi gør og hvad betyder det, det vi gør og siger i gudstjenesten

Tirsdag den 23. januar, kl. 19.30 i konfirmandstuen
DÅB OG NADVER.
Tidl. sognepræst og provst i Askov Agner Frandsen fortæller om sakramenterne.
Dåb og nadver.

Tirsdag den 30. januar kl. 19.30 i konfirmandstuen

KIRKEMUSIKKEN

Organist Susanne Elbæk, Holsted fortæller om musikken i gudstjenesten og om
salmer og salmevalg.

Alle er velkomne
Menighedsrådet

Den glæde bragt til jord i nat
- i dig barnlille, troens skat –
som fløj fra engles mund engang
får vinger i vor nytårssang.

Lisbeth Smedegård Andersen  ( fra digtsamlingen: Du bor i vor dag)

Så er da jords og himmels bånd
forenet i din barnehånd,
og deri tyder vi Guds svar:
at freden er, hvor vreden var.


