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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. august 2007

Åstrup Menighedsråd

Fri-weekend
Jeg har friweek-end den 23.-24. juni og
holder sommerferie fra den 30. juli til og
med den 19. august. Den 25.-26. august
har jeg friweek-end.
Embedet varetages i mit fravær af Grethe
Lyndby Jensen, Lindknud, tlf. 75 38 80 31.

Merethe Kristensen

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

03 – 06 10.30
10 – 06 9.00
17 – 06 10.30
24 – 06 9.00 GL-J
01 – 07 ingen
08 – 07 10.30
15 – 07 ingen
22 – 07 9.00
29 – 07 10.30
05 – 08 ingen
12 – 08 9.00 GL-J
19 – 08 ingen
25 – 08 10.30 GL-J

34 år i kirkens tjeneste

Den 30 april blev der afholdt en mindre
sammenkomst med Menighedsrådet og
kirkens medarbejdere med ægtefæller
for at sige tak for særdeles veludført
arbejde til Johannes Løvlund Pedersen.

Uddrag af Formandens tale til Johannes:
I disse år åbner man ikke hverken aviser,
radio eller TV uden at blive bekendtgjort
med indvandrer problemer, vi har sågar
oprettet et ministerium for at klare disse
problemer.
Det var vi nu bedre til før i tiden: Jeg
husker tydeligt engang midt i 1950erne,
at en ung mand indvandrede til sognet
fra Sjælland nærmere betegnet Sorø
egnen. I løbet af meget kort tid forstod
han os, og vi forstod også ham, og så
vidt jeg er bekendt med andengenerations
indvandrene, skulle der heller ikke være
problemer med dem.

Kære Lis og Johannes, kære gæster
En formand har mange pligter, denne er
en af de kærkomne.
I tilfældet her måtte jeg i kast med de
skrevne annaler, der stod følgende: Den

10. marts 1972 blev der afholdt
menighedsrådsmøde hos Ragna
Christensen, Nr. Åstrup. Det fremgår af
protokollen, at Thorkild Knudsen gerne
på grund af andet arbejde vil træde ud af
menighedsrådet, og ind kom suppleant
Johannes Løvlund.
5 år senere blev Johannes valgt til
formand og dette fortsatte frem til
01.12.1996. Derefter overtog du
arbejdet som kirkesanger til 01.01.2007,
hvor sygdom satte en stopper for din
store indsats

   Du har prøvet mange af kirkens
opgaver, du har været menigt medlem,
du har siddet i præstegårdsudvalget, du
har været kontaktperson til
medarbejdere, du har været formand for



Glejbjerg Missionhus
Juni - Juli - August

Siden sidst:

Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

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

Døbte:  Isabella Rosa Poulsen, Felix Munk Stoustrup, Isabella Doktor
Florender, Elias Alexander Weile, Frederik Søndersø Nielsen Jørgensen,
Jonatan Svendsen, Mathilde Skovbjerg Christensen

Viede: Malene Vestergaard Doktor Florender og Steffen Vesterskov Florender

Begravede: Ragna Christensen; Anna Nissen, Gerda Bach Sørensen, Bjarne
Madsen

Indre Mission

Juni
fredag og lørdag d. 1. – 2.: Indre Missions
årsmøde i Herning
Torsdag d. 14.: Bibeltime I.M. s Tidende
13-14

Juli
Ferie

August
Tirsdag d. 21: Besøg hos Erik og Vera
på Mørkholt Bibelcamping
Onsdag d. 29.: Kredsmøde i Grimstrup.
Asbjørn Asmussen taler

rådet, du har været med til vinterdækning
af gravene. Det eneste jeg kan se tilbage
af folkevalgte ting, du ikke har prøvet er
som Kirkeminister.
34 år blev det til = 408 måneder = 1767
uger = 21.216 dage.
Du har virket under følgende:
1 konge og 1 dronning
7 statsministre og endnu flere
kirkeministre
4 borgmestre
4 biskopper
4 provster
2 præster + 2 barselsvikarer
3 organister
3 gravere
samt 25 menighedsrådsmedlemmer.

Det må være naturligt at se tilbage på din
tid som formand.
Kirken fik nyt orgel. Alter og prædikestol
blev ført tilbage til sit oprindelige
udseende, kirken blev malet indvendig,
der er bygget mandskabshus med
værksted, derudover er præstegården
renoveret.
Flere ting kunne nævnes men det her er
dog noget af en mundfuld. Det er skønt
at vi der nu har ansvaret for at vi kan
komme til det kommunale budgetmøde
og kan sige: „Vi har tingene i orden og i
øvrigt er vi gældfrie“. Tak er kun et fattigt
ord, som Poul Bundgård synger.

Vi har i menighedsrådet søgt efter en
erkendtlighed til dig.
Dronningens fortjenstmedalje lå lige til
højre ben, men der manglede 6 år og her
gives ikke dispensation.

højre ben, men der manglede 6 år og her
gives ikke dispensation.
Et fotografi af det nuværende
menighedsråd til at hænge på dit kontor
lykkedes heller ikke.
En god bog ville sikkert falde i din smag,
vi valgte en nyudgivet bog af en
Venstrepolitiker, så vidt jeg husker er det
meget lidt, vi har set dig i Venstre-
foreningen, men det kan der jo rettes op
på.
Bare rolig det er ikke den om Anders
Fogh Rasmussen men Birthe Rønn
Hornbechs som jo i mange år har siddet i
Folketingets Kirkeudvalg. Titlen er“ fra
krigsbarn til folkevalgt“ en titel der også
kunne passe på dig.

På hele sognets vegne, tak for de mange
år i kirkens tjeneste!

Peder Chr. Ottosen

Og så var der blomster til Lis for hendes
støtte til sin mand gennem de mange år

Byfestkoncerten

Menighedsrådet bidrager igen i år til Byfesten i Glejbjerg med en koncert i Åstrup
Kirke. Koncerten finder sted søndag den 8. juli kl. 19.30. Vi har i år valgt at
bruge lokale kræfter nemlig vores egen Kirkesanger Erika Veldbom, der netop
har bestået kirkesanger eksamen på kirkemusikskolen i Løgumkloster. Hun vil
sammen med organist Susanne Elbæk fra Holsted sammensætte et repertoire og
mon ikke der bliver plads til en fællessang eller to? Vi håber mange har lyst til at
bakke koncerten op. Der er gratis adgang.

Menighedsrådet


