02 – 03 midfaste
10.30
Grethe Lyndby-Jensen
09 – 03 Mariæ bebudelsesdag
9.00
16 – 03 Palmesøndag
10.30
05 – 03 Skærtorsdag
9.00
20 – 03 Langfredag
10.30
08 – 04 Påskedag
9.00
09 – 04 2. påskedag
10.30
30 – 04 1. s.e. påske ( ingen. se annonce)
06 – 04 2. s.e. påske
10.00
konfirmation
13 – 04 3. s.e.påske
ingen
18 – 04 bededag
9.00
20 – 04 4. s.e. påske
10.30
27 – 04 5. s.e. påske
9.00
01 – 05 kr. himmelfarts dag
10.30
04 – 05 6. s.e. påske
ingen
11 – 05 pinsedag
9.00
12 – 05 2. pinsedag ( ingen. se annonce)
18 – 05 trinitatis søndag 10.30
25 – 05 1. s.e. trin.

9.00

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

Kirkelig vejviser:
Sognepræst: Merethe Jørgensen
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

Ferie og fri-weekend
Jeg har fri den 2., 3. og 4. maj.
Embedet varetages af Grethe LyndbyJensen, Lindknud tlf.:75 38 80 31

Stof til næste kirkeblad
Stof til næste kirkeblad skal indleveres
i præstegården, senest 15. maj 2008
Åstrup Menighedsråd

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

Fold venligst selv

Gudstjenesteplan for Åstrup kirke
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Påske
Nu fejrer vi snart kirkeårets største fest,
påskemorgen. Og som sædvanlig dukker
spørgsmålet op: Kan det nu passe at han
opstod? Det er da et lidt trist udgangspunkt
for en fest. Om der nu virkelig også er noget at
fejre? Og hvis der skal fejres, så vil vi i hvert
fald udbede os en biologisk, fysiologisk
forklaring, eller også en vældig skarpsindig
udlægning af forholdet mellem symboler,
billedsprog og virkelighed?
Præsten og psykologen Bent Falk besvarede
det for nogle år siden på en befriende enkel
måde:
„Der er nemlig ikke nogen grund til at gøre det
så indviklet. I hvert fald ikke nogen gyldig
grund, hvis man vil respektere den almindelige
samtales præmisser og det danske sprogs
grammatik…. Enhver, der kender sproget eller
kan skaffe sig en ordbog over det, véd, at
„opstandelse“ kan betyde, at de døde bliver
levende. Og enhver, der kender Det nye
Testamentes beretning om Påsken, véd, at det
er præcis dét, ordet betyder i den bibelske
sammenhæng. Tro det hvem der kan; eller
betvivl det, hvem der synes han eller hun har
råd til at tvivle.
Den, der overhovedet ønsker at tro på
budskabet om opstandelse, behøver ikke
nogen anden grund end at den er fremsat af
én som i øvrigt virker troværdig“.
Så vidt Bent Falk! Et langt citat – men vigtigt.
For vi fejrer påske fordi vi lytter til
forkyndelsen af opstandelsen - ikke en
diskussion af, om den fandt sted eller ej. Og
at lytte til det budskab er både ro og uro i
vores liv. Forundring og forandring. For os –
som for de kvinder, der påskemorgen kom ud

til graven for at mindes deres døde ven! Nu
var der ro – efter en tid, hvor han havde bragt
uro i deres og mange andres liv. Hvor deres
døde ven havde gjort nogle urolige, fordi de
følte deres magt blev revet væk under dem.
Og andre havde han vakt håbets glæde i –
foruroligende glædeligt. Men nu var der ro!
Nu vidste de hvor de havde ham. Både dé, der
elskede ham og dé, der hadede ham. Døden
havde taget ham. Den død, vi mennesker
frygter, fordi den er slagskyggen over vores
liv og billedet på vores afmagt.
Nu lå håbet begravet på kirkegården. Men da
de kom derud, kvinderne, da deres fødder blev
våde af morgenduggen i græsset og de gjorde
sig klar til at salve ham - SÅ var alting
anderledes. „Han er opstået, han er ikke her“.
Sådan lød det til dem!
Som modsigelse af deres erfaring med døden.
Som modsigelse af den følelse, at vi er ladt
alene tilbage. Han er opstået, lød det ud fra
den tomme grav! Det er ikke et budskab der
forlanger, at vi skal FORSTÅ eller få det til at
passe med vores erfaringer. Det er heller ikke
til diskussion. Det er et budskab til glæde og
nyt liv. Et budskab, der skal besvares med jubel
og taknemlighed. Med lovsang!
Og kvinderne kunne ikke tie stille med, hvad
de havde set og hørt!! Set, at der ingenting
var i graven. Og hørt, at tomheden skulle være
fylde i deres og alle andres liv fremover.
Døden kunne ikke fastfryse Jesu døde legeme
og vilje i gravhulens kølerum. Guds vilje
gennembryder mørket. Her skal ikke være
kulde, men varme. Her skal være kærlighedens
og lysets varme. For Gud er ikke et fladmast lig
bag en stor sten. Gud bevæger sig ud i livet –

og bevæger os!! Det er ham, der skal holde os
i live og i livet skal vi møde ham. Han er NU!
Kristus er opstået. Der er et NU og en
FREMTID. Det er kødets opstandelse og det
evige liv. Og bliver ordene og begreberne,
løfterne og billederne så store, så er det godt,
at det alt sammen ligger i Guds hånd og ikke i
vore fattige og fornuftige forestillinger. Kødets
opstandelse er ikke bare fremtid, men et NU.
Nu, hvor stenhårde og kolde menneskehjerter
lader sig bevæge af påskemorgens
vidunderlige budskab. Han bryder igennem til
en ny virkelighed - dér, hvor du famler dig frem
lige nu og engang i dødens mørke.
Lad en gammel keltisk velsignelse være vores
påskeønske for hinanden:

Må Kristus være foran dig og vise dig vejen.
Må Kristus være ved siden af dig
og ledsage dig.
Må Kristus være bagved dig
og beskærme dig din ryg.
Må Kristus være nedenunder dig
og holde dig oppe, når du falder.
Må Kristus være indeni dig
og fylde dig med sin ånd.
Må Kristus være omkring dig
og bevare dig fra alt ondt.
Må Kristus være oven over dig
og velsigne dig.

Siden sidst:
Kirkelige handlinger i Åstrup kirke
Døbte: Oscar Valdemar Rosenkrands, Caroline Mølgaard Kirkegaard, Daniel Mølgaard
Hansen
Fremstillet i kirken efter dåb: Sanny Fyhn Jacobsen
Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab: Christine Fyhn Jacobsen og Lars
Fyhn Jacobsen
Begravede: Inger Fåborg, Anna Marie Hansen, Kaj Lykke, Johan Olesen

Glejbjerg Missionhus

Til lykke med livet – og glædelig påske!

Marts - April - Maj

HNJ

Sognedag for Åstrup og Vester Starup sogne
Fællesgudstjeneste i Vester Starup kirke,
søndag den 30. marts, kl. 10.30
prædikant Mogens Mogensen

Marts

Maj

Torsdag d. 6.: Ydre Missions møde hos Leonie
Nielsen
Torsdag d. 13.: Bibelkursus i Missionshuset
Torsdag d. 27.: Bibeltime. I.M.s Tidende nr. 5

Torsdag d. 8: Bibeltime. I.M.s tidende nr. 14
Onsdag d. 14.: Kredsmøde i Stenderup
Torsdag d. 22.: Bibeltime I.M.s Tidende nr 18
Torsdag d. 29.: Y.M. møde hos Ela og Leo
Knudsen

April

Efter gudstjenesten er der en let frokost i Multihuset, hvorefter Mogens
Mogensen vil holde foredrag under overskriften:
„Mødet med muslimerne – en ny udfordring for folkekirken“
Mogens Mogensen der er ekstern lektor i missionsteologi ved Kbh Uni. og tidligere
generalsekretær i Sudanmissionen og Dansk Missionsråd fortæller her om sit foredrag:
„I løbet af de sidste årtier har Danmark ændret sig fra et mono- til et
multisamfund. Mens kristendommen i århundreder var stort set alle danskeres
religion, er Danmark i dag på vej til at blive et multi-religiøst samfund.
Muslimerne udgør i dag omkring 4 % af befolkningen, og islam har i de senere
år fyldt meget i medierne – og i det politiske liv. Spørgsmålet er, hvordan vi som
folkekirke, som menigheder og enkeltpersoner, skal forholde os til vore nye
muslimske medborgere?“
Vi håber på en spændende og inspirerende dag . Alle er velkomne
Sognepræsten og Åstrup og V. Starup menighedsråd

Torsdag d. 3.: Sangaften v. J.J. Brusen.
Fællesspisning kl. 19.00. Tilmelding tlf. 75 19
82 79
Torsdag d. 10.: Bibeltime I.M.s Tidende nr 9
Torsdag d. 24 Y.M. møde hos Ketty og Ejner
Jørgensen

Hvor intet andet er nævnt er møderne kl. 19.30
Alle er velkomne til møderne.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Som noget nyt er en række af præsterne i Malt provsti gået
sammen om at holde en friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i parken
på Sønderskov Slot. Der er derfor ingen gudstjeneste i Åstrup
Kirke, men alle interesserede opfordres til at deltage ved
friluftsgudstjenesten. Tidspunktet annonceres senere.

