2. dec
9. dec
16. dec
23. dec
24. dec
25. dec
26. dec
30. dec
1. jan
6. jan
13. jan
20. jan
27. jan
3. febr
10. febr
17. febr
24. febr
2. mar

1. søn i advent 19.30
adventskoncert
2. søn i advent 18.30
GGI/familiegudstjeneste
3. søn i advent ingen
4. søn i advent 9.00
Grethe Lyndby-Jensen
juleaften
14.30
juledag
11.00
2. juledag
9.30
julesøndag
10.30
NT Christensen, Brørup
nytårsdag
16.00
hellig 3 konger 9.00
sidste s e h3k
10.30
septurgesima
14.00
Fælles gudstj. i Føvling
seksagesima
ingen
fastelavn
9.00
1. s i fasten
10.30
2. s i fasten
ingen
3. s. i fasten
10.30
midfaste
9.00
Grethe Lyndby-Jensen

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

Ferie og fri-weekend
Jeg holder fri-weekend den 22. – 23.
december og jeg holder fri fra den 27.30. december. Den 26.-27. januar har
jeg friweekend og i uge 9 fra den 25.
februar til den 2. marts holder jeg vinterferie.

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

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

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

Fold venligst selv

Gudstjenesteplan for Åstrup kirke

Kirkebladet
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Ventetid
Det er advent, det er snart december. Det
er ikke jul endnu, vi venter på jul. Vi tæller
ugerne og dagene, og til sidst tæller vi
timerne. Sådan er det hvert år. Vi venter
og venter på at julen skal komme.
Børnene især synes tiden går meget
langsomt i december, at der er alt for
mange dage at vente i.
Vi er ikke altid så gode til at vente. Vi
bliver nemt utålmodige. Vi synes, det er
spild af tid at skulle vente. Selv om
ventetiden op til jul også er dejlig, for vi
glæder os, mens vi venter. Vi glæder os,
og vi forbereder os, vi bager og pynter og
køber gaver. Ventetiden er fuld af ting,
der skal gøres, men det er alligevel
ventetid. Og nogen gang kunne man have
lyst til at sige stop, nu vil jeg ikke vente
mere, hvorfor skal vi vente så længe?
Kunne det ikke bare være jul nu med det
samme? Det kan det selvfølgelig ikke,
og det ville nok heller ikke være nogen
god idé, at flytte juleaften. Det ville jo være
at snyde, og man må ikke snyde med
julen!
Og i virkeligheden har vi godt af at skulle
vente. For selv om ventetiden kan føles
forfærdelig lang, og vi mange gange føler
at ventetid er spildtid. Så er der faktisk en
mening med, at vi skal vente. Vi skal
nemlig forberede os på højtiden, og her
tænker jeg ikke på alt det vi skal nå, alt
det vi skal købe og lave. Jeg tænker på at

vores hoveder, vores hjerter, at vores sind
og tanker skal forberede sig på, at det nu
snart er jul. Vi skal lade julen trænge ind i
os helt ind i marv og ben. Det tager tid.
Sådan er det med de gode ting i livet, dem
kan man ikke skynde sig med. Den gode
mad, det er ofte den mad, det har taget
lang tid at lave, den rigtig fornemme vin
skal lagres i mange år før den er drikkeklar,
den gode fest er den, som er forberedt i
lang tid, og det lille barn skal være i mors
mave i ni lange måneder, før det endelig
kommer. Jo, de gode ting i livet kræver
tid, og det kræver også tid at nå frem til
jul.
I kirken forbereder vi os på julen med de
fire adventssøndage. Vi forbereder os på
Guds komme til verden i barnet i krybben.
Julenat sendte Gud sin søn ned på jorden
til os. "Det sket i de dage..", de ord og den
dejlige fortælling hører vi i julen. Men inden
vi skal høre det, forbereder vi os ved at
tale og synge om alt det vi venter på, håber
på, og glæder os til. Ja alt det vore hjerter
længes efter .Vi forsøger at gøre os klar
til at modtage julens budskab længselsfuldt
og utålmodigt og med åbent og modtageligt
sind. Derfor synger vi i adventstiden:
Jeg hjertes dør vil åbne dig
o Jesus drag dog ind til mig!
Ja ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se.
God ventetid!
Merethe Jørgensen

Kalender
Lørdag d.1. december:
„Bachs juleoratorium“ opføres i Sct Peders Kirke, Holsted, kl. 16.30.
Medvirkende: Tågelund Koret, Egtved; Pro Canto koret, Ringe; Holsted
Motetkor, Holsted; 4 professionelle solister og et orkester under ledelse
af dir. Steen Lindholm. Billetter skal købes i Postbutikken Holsted eller
Stationskiosken pris 80,- kr voksne, 50,- kr børn
Søndag d. 2. december:
Adventskoncert i Åstrup kirke. Kirkekoret fra Føvling kirke under ledelse
af organist Bjarne Hansen, Holsted vil synge julen ind for os og med os.
Efter koncerten er der kaffebord på hotellet, hvor koret også vil
underholde.
Gratis adgang
Onsdag d. 9. januar:
Foredrag i konfirmandstuen kl. 19.30: Leif Hansen tidl bankdirektør fra
Varde, vil fortælle om sin bog „I seng med fjenden – tyskertøsen der levede
op til sit ansvar“, hvor han beskriver sin opvækst som krigsbarn, han er
født den 31 maj 1945, som følge af et umuligt forhold mellem en tysk
soldat og en dansk pige. Han fortæller om fortielserne og moderens skam
og skyldfølelse og endelig også om jagten på sin tyske herkomst.
Medbring kop og brød
Søndag d. 20. januar:
Fællesgudstjeneste og foredrag med Biskop Niels Henrik Arendt. I
samarbejde med Hovborg-Lindknud , Føvling- Stenderup og Holsted sogne
har vi arrangeret en højskoledag. Vi begynder med gudstjeneste i Føvling
kirke kl. 14.00 med Niels Henrik Arendt som prædikant.
Herefter er der foredrag i Føvling forsamlingshus: Niels Henrik Arendt
vil tale om „Folkekirken i det ny århundrede – balancen mellem tradition
og fornyelse“.
Fri entré. Kaffe 35 kr.
Tirsdag d. 19. februar:
Foredrag i konfirmandstuen kl. 19.30. Uwe Dall, fhv. sem.lektor i Ribe
holder foredrag under overskriften: „Humoristiske glimt fra en sønderjysk
landsby – erindringer fortalt på sønderjysk. Uwe Dall vil genoplive minder
om personer miljøer i en søndjysk landsby omkring 1950. der vil blive
fortalt om landsbyens indretning, dens normer og værdier, sprogets
betydning, landsbyskolens indhold. Fortællingen garneres med sang på
sønderjysk
Medbring kop og brød

Siden sidst:
Kirkelige handlinger i Åstrup kirke
Døbte: Kevin Nygaard, Pernille Bach Olsen, Martin Lage Hansen, Martin Dalgas Fogh,
Cille Aalund Olsen, Mads Sloth Hermansen
Begravede: John Olsen, Astrid Kristensen, Hans Ottosen, Olga Hansen

Glejbjerg Missionhus
December - Januar - Februar
December
Indre Mission
torsdag den 6. december: Julehygge hos Anne
Kirstine og Kristian Ø Jensen
torsdag den 13. december: Juleklip og pynte
juletræ i missionshuset
søndag den 30. december: Julefest i
missionshuset v. Mads Madsen, Bramming

Januar
Indre Mission

Torsdag den 7. februar: I Vejrup Arnt
Johannesen, Esbjerg
Tirsdag den 17. februar – 21. februar:
Kvindetræf i Glejbjerg
Programmer fås i Missionshuset
Torsdag den 28. februar: Soldatervennefest i
Glejbjerg. Bent Østergård, Herning, taler
Hvor intet andet er nævnt, er møderne kl. 19.30.
Alle er velkomne til møderne

Mandag den 7. januar: Bedemøde
Tirsdag den 8. januar Bedemøde
Torsdag den 10. januar: Bedemøde og
generalforsamling
Tirsdag den 15. – 17. januar: Mandsstævne i
Stenderup ( programmer fås i missionshuset)
Torsdag den 24. janaur: Bibeltime IM.- tidende
nr 40

Ydre Mission
Torsdag den 31.: Møde hos Karen og Brandt
Østergård

Februar
Indre Mission
Onsdag den 6. februar: i Vejrup v. Anne Lise
Bach, Bramming

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

