
for Aastrup Sogn
Årg. 9   Nr. 37  September 2007

Kirkebladet

F
old venligst selv

Gudstjenesteplan for Åstrup kirke

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

2. september 13. s.e. trin ingen
9. september 14. s.e. trin kl. 10.30
16. september 15. s.e. trin kl.   9.00
23. september 16. s.e. trin kl. 10.30 høstgudstjeneste
30. september 17. s.e. trin kl.   9.00
7. oktober 18. s.e. trin kl. 16.00
14. oktober 19. s.e. trin kl. 10.30
21. oktober 20. s.e. trin ingen
28. oktober 21. s.e. trin kl. 10.30
4. november Alle Helgen kl.   9.00
11. november 23. s.e. trin kl. 10.30
18. november 24. s.e. trin ingen
25. november Sidste s. i kl.   9.00 Grethe Lyndby-Jensen
                               kirkeåret

Den norske forfatter Erik Fosness Hansen
skriver i et essay: „Det har altid slået mig
som et smukt udtryk i sproget, når man
siger om et menneske, som har
tilstrækkelig med tid, at han har god tid.
Hans tid er god, det er som om selve hans
tidsfølelse er god, i modsætning til den som
har dårlig tid, hans tid er kvalitativ dårlig“.
    Erik Fosnes Hansen har ret, det er et
smukt men også lidt pudsigt udtryk at tale
om god tid i modsætning dårligt tid. Tiden
er jo hverken god eller dårlig i sig selv,
men den opleves meget forskelligt. og det
er i virkeligheden et meget sigende udtryk
at tale om at have god tid. Den gode tid,
det er den tid, der er nok af, det er den tid,
hvor man har tid til at være der, hvor man
er, hvor man har tid til at fordybe sig, lytte,
tale, tænke og tie, falde ned, falde i staver,
måske.
    Men god tid har vi sjældent, derimod
kender vi til at have dårlig tid. Vi har dårligt
tid til at spise vores mad, dårligt tid til at
besøge den gamle nabo, vi har dårligt tid
til at tage af os af familien til at læse en
bog eller nyde et stykke musik for ikke at
tale om at gå til gudstjeneste! For vi har
så mange vigtige ting, der skal gøres og
som skal nås. Vi hænger det meste af vores
tid i en klokkestreng, tiden er afmålt og
begrænset. God tid det har vi ikke så tit.

God tid
     Modsætningen mellem at have god
eller dårlig tid kender vi også fra
evangelierne. En dag kommer Jesus på
besøg hos de to søstre Martha og Maria.
Det er Martha, der har inviteret, men hun
har faktisk ikke rigtig tid til at nyde sin gæst,
for når man får gæster, så er der så meget,
der skal gøres. Det kender vi! Alt skal være
i orden, der skal dækkes bord og trakteres
med mad og drikke og det laver jo ikke sig
selv! Sådan tænker Martha, og hun bliver
arrig på søsteren Maria, der blæser på alle
huslige forpligtelser, og som tillader sig at
tage sig tid,  god tid. Tid til at sidde og
lytte og nyde og tage imod det, Jesus har
at give hende. Helt uden at bekymre sig
om alt det, der skal gøres.
     Konflikten er banal og genkendelig,
men i evangeliets sammenhæng får den
huslige stridigheder en eksistentiel
betydning. Det bliver et spørgsmål om,
hvad livet egentlig går ud. De to søstre
bliver et sindbillede på forskellige måder
at forholde sig til tilværelsen på, ikke sådan
at forstå, at  de to måder nødvendigvis
udelukker ikke hinanden. De fleste har vel
både en Martha og en Maria i sig. Men i
skikkelse af de to kvinder får Jesus fortalt
noget om, hvor vægten skal ligge i vores
liv, hvad der er det bærende, det væsentlige.
Og her er det altså Maria, der giver sig
god tid og sætter sig og lytter, der får ros

Glejbjerg Missionhus
September - Oktober - November

September
Indre Mission
Torsdag d. 13.: Indre Missions fødselsdag v.
fritidsmissionær Jørgen Toft Kristensen
Torsdag d. 20.: Bibeltime. I.M. Tidende nr. 18
Ydre Mission
Torsdag d. 27.: Ydre Missions møde hos
Leonie Nielsen

Oktober
Indre Mission
Torsdag d. 4.: Bibeltime I.M. Tidende nr. 31
Torsdag d. 11.: Missionshusets fødselsdag v.
J.J. Brusen, Ansager
Ydre Mission
Torsdag d. 25.: Møde hos Ketty og Ejnar
Jørgensen

November
Indre Mission
Møderække:
  mandag d. 5.: Jens Erik Kristensen, Esbjerg
  taler
  tirsdag d. 6.:  Poul Erik Noer, Ølgod taler
  onsdag d. 7.: Henrik H. Dideriksen, Esbjerg
  taler
Torsdag  d. 15.: Bibeltime I.M. Tidende nr. 35
Ydre Mission
fredag d. 30.: Adventsfest for hele familien.

Hvor intet andet er nævnt er møderne kl. 19.30

Alle er velkomne til møderne



Siden sidst:
Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Vi prøver én gang til med:
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 november måned kan vi tilbyde tre aftener, der alle handler om gudstjenesten.

Tirsdag den 6. november kl. 19.30 i konfirmandstuen
GUDSTJENESTEN
Sognepræst Merethe Jørgensen fortæller om gudstjenesten, hvorfor gør vi som vi
gør og hvad betyder det, det vi gør og siger i gudstjenesten

Tirsdag den 13. november kl. 19.30 i konfirmandstuen
DÅB OG NADVER.

Tidl. sognepræst og provst i Askov Agner Frandsen fortæller om sakramenterne.
Dåb og nadver.

Onsdag den 21. november kl. 19.30 i konfirmandstuen
KIRKEMUSIKKEN
Domorganist Birgitte Ebert, Ribe  fortæller om musikken i gudstjenesten og om
salmer og salmevalg.

Alle er velkomne Menighedsrådet

Døbte: Liv Emilie Nielsen

Viede: Karina Bradsted Rasmussen og Poul Rasmussen

Begravede:  Irma Andersen, Klara Elisabeth Kruse, Thora Jensen

af Jesus. Det var hende der havde valgt
den gode del.
Martha er den bekymrede, den
pligtopfyldende, den ansvarsbevidste men
også den lidt forurettede, den glædesløse.
„Du gør dig uro og bekymringer om mange
ting“ siger Jesus til Martha, og gør hende
dermed opmærksom på, at hun med sin
fortravlethed, med sin utilfredshed og
surhed glemmer sig selv. Hun gemmer sig
bag uroen og bekymringerne. Hun

glemmer at lytte til sit eget hjerte, hun
glemmer hvad livet handler om: nemlig at
leve.
    For livet det er ikke bare noget der skal
overstås, det er ikke en opgave der skal
løses. Livet er en gave der skal tages imod
med opmærksomhed og lydhørhed  og
taknemmelighed, og det kræver altså at vi
ind imellem tager os God tid.

Merethe Jørgensen

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. november 2007

Åstrup Menighedsråd

       Kirkebladet
udgives af Åstrup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:

    Merethe Jørgensen
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

Obs

Sognepræsten har fået nyt
efternavn, og hedder for

fremtiden Jørgensen

Ferie og fri-weekend
Jeg holder efterårsferie fra den 15.
oktober til og med den 21. oktober.
Den 24.-25. november har jeg fri-
weekend. Embedet varetages i de
nævnte tidsrum af Grethe Lyndby
Jensen, Lindknud tlf.:75 38 80 31


