6. september 13. s. e. trin kl. 10.30
13. september 14. s. e. trin kl. 9.00 GL-J
20. september 15. s. e. trin kl. 10.30 høst
27. september 16. s. e. trin kl. 9.00
4. oktober 17. s. e. trin ingen
11. oktober 18. s. e. trin kl. 10.30
18. oktober 19. s. e. trin kl. 9.00 N T Chr
25. oktober 20. s. e. trin kl. 10.30
1. november Alle helgens dag kl. 9.00
8. november 22. s. e. trin ingen
15. november 23. s. e. trin kl. 10.30 GL-J
22. november sidste s. i kirkeåret kl. 9.00
29. november 1. søn i advent kl. 19.30

Der kører kirkebil til gudstjenester
kl. 10.30 ved henvendelse til:
Glejbjerg Taxi: 75 19 53 00
Høstgudstjeneste
Søndag den 29. september afholdes
høstgudstjeneste kl. 10.30. Efter
Gudstjenesten er der kaffe og rundstykker i præstegården.

Ferie og fri-weekend
Jeg har fri-weekend den 12.-13. september og efterårsferie fra den 12. oktober til og med den 18. oktober og friweekend igen den 14.-15. november.
Embedet varetages af Grethe Lyndby
Jensen, Lindknud tlf.: 75 38 80 31
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

Kirkelig vejviser:
Sognepræst: Merethe Jørgensen
Borgergade 122, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 80 32
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
aastrupkirkegaardskontor@mail.dk
Træffetid hverdage mellem 8.00 - 16.00
Menighedsrådsformand:
Niels B. Olesen,
Grenevej 19, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 84 48.
Kirkeværge:
Carsten Jørgensen
Åbrinken 22, 6752 Glejbjerg
Tlf. 75 19 84 04

Stof til næste kirkeblad
Stof til næste kirkeblad skal indleveres
i præstegården, senest 15. november
2009
Åstrup Menighedsråd
Kirkebladet
udgives af Åstrup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:
Merethe Jørgensen
Trykning: Minitryk.

Fold venligst selv

Gudstjenester i Åstrup kirke

Kirkebladet
for Aastrup Sogn
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En høstsalme fra vestkysten
Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed – fortabte
Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.
Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne der falder nu
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.
Her mellem modenhed og død
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.
Lars Busk Sørensen 1990 og 1993

Efterårets foredrag
7 bibelske kvindeskikkelser i lyst og nød
Onsdag den 21. oktober, kl. 19.30 kommer sognepræst Lisbeth Filtenborg,
Gjellerup til Åstrup Kirke, hvor hun vil dramatisere/ genfortælle ,,7 bibelske
kvindeskikkelser i lyst og nød". Efter „forestillingen“ er der kaffe i våbenhuset.

Mig og min farfar

En torsdag i november, (nærmere dato følger senere), kommer filminstruktør
Anders Østergård til Åstrup præstegård for at fortælle om sig selv og sit arbejde,
men også for at fortælle om sin farfar tidl. sognepræst i Åstrup og V. Starup, Knud
Høgsbro Østergård og vise den film han for mange år siden lavede om ham. Anders
Østergård er i dag en prisbelønnet dansk filminstruktør og manuskriptforfatter, som
især er kendt for sine meget anmelderroste portrætfilm om Henning Carlsen, Hergé
og Gasolin, samt dokumentarfilmen Burma VJ.
Menighedsrådet

Minikonfirmandundervisning
I lighed med sidste år tilbydes børn i 3. klasse igen i år at deltage i
minikonfirmanundervisning. Undervisningen foregår efter skoletid vi skal spise lidt,
synge og lege og høre bibelshistorier, være kreative og mm. Undervisningen starter
efter efterårsferien og løber over fire gange. Børnene får tilsendt et brev med
dato og klokkeslæt. Jeg håber mange har lyst til at være med
Merethe Jørgensen

Litteraturkreds
Er du interesseret i litteratur og kunne du tænke dig at dele dine læseoplevelser med
andre?
Så starter jeg en litteraturkreds i Åstrup præstegård. Alle interesserede er velkomne
i præstegården onsdag den 23. september kl. 19.00. Her kan vi aftale, hvad vi skal
læse, hvornår vi skal mødes ugedag og tidspunkt mm. Jeg forestiller mig, at vi
mødes en gang om måneden i oktober, november, januar, februar og marts.
Merethe Jørgensen

Adventskoncert
1. søndag i advent, den 29. november, kl. 19.30, er der adventskoncert i Åstrup
kirke. Peter Juhler fra Esbjerg kommer og synger. Efter koncerten er der kaffe i
præstegården, hvor Peter Juhler også vil synge et par sange for os.
Alle er velkomne
Menighedsrådet

Siden sidst:

Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Døbt: Andreas Elvin Holm Bramming
Viede: Karina Christensen Jørgensen og Kim Risbøl Jørgensen; Hanne Annette Holm Bramming og Jacob Holm Bramming; Ida Gjulem Pedersen og Henrik Lykke Pedersen; Betina Bak Hansen og Jes Bak Hansen
Begravede: Godtfred Sørensen, Johan Brandsborg Sørensen, Holger Nissen,
Lucas

Glejbjerg Indre Mission
september - oktober - november
Torsdag den 3. september: Bibeltime
(IMT nr. 31) hos Anne Kirstine og Kristian
Ø. Jensen Skovbøllingvej 6.

Torsdag den 5. november: Bibeltime
(IMT nr. 40) hos Leonie Nielsen,
Byvænget 11

Torsdag den 1. oktober: Bibeltime
(IMT nr. 36) hos Vera og Erik Nielsen, Ø.
Åstrupvej 8

Vi mødes kl. 19.30. Alle er velkomne
Udover disse aftener deltager vi i møder
i Agerbæk missionshus. Programmet
ligger i våbenhuset

Konfirmandundervisning 2010/11
Som det vil være de fleste bekendt vil der fra skoleåret 2010/11 ikke længere være
nogen 7. klasse på Åstrup Skole. Konfirmandundervisningen vil dog fortsat finde
sted i Åstrup Præstegård.
I mange år er konfirmanderne blevet undervist torsdag morgen, men nu vil de
fremover, efter aftale med Højmarkskolen og Agerbæk skole, blive undervist onsdag
morgen. Transporten fra Præstegården til Højmarksskolen sørger menighedsrådet
for.
Der er konfirmation i Åstrup kirke 2. søndag efter påske, den 18. april 2010 og 2.
søndag efter påske den 8. maj 2011.

