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Kirkebladet

Fold venligst selv

    Gudstjenester i Åstrup kirke

Stof til næste kirkeblad
Stof til næste kirkeblad indleveres i

præstegården, senest den 15. februar
2017

Åstrup Menighedsråd

Kirkelig  vejviser:
Sognepræst: Thomas Hårbøl
Tlf. 75 19 80 32
trh@km.dk
Træffes i præstegården efter aftale
(dog ikke mandag)

Graver Vicki Ahrens
Åstrup kirkegård.
Tlf. 75198412
aastrupkirkegaardskontor@bbsyd.dk
Træffetid: hverdage mellem 8.00 - 16.00

Menighedsrådsformand:
Peter Nygaard
Agerlundvej 11, 6752 Glejbjerg
tlf. 75 39 27 15

Kirkeværge:
Carsten Jørgensen
Åbrinken 22, 6752 Glejbjerg
tlf. 20 21 63 36

Vikar

Ved ferier og fri-weekends varetages
embedet af sognepræsten i Holsted,
Helle Yskes 75 39 20 45

       Kirkebladet
udgives af Åstrup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:

    Thomas Hårbøl
Trykning:  Minitryk.

Præsten står altid til rådighed for en per-
sonlig 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.
 Thomas Hårbøl

December
  4. december  2. s. i advent    10.30
                                  med kirkens kor
11. december  3. s. i advent       ingen
18. december  4. s. i advent    10.30
24. december  Juleaften    15.30
25. december  Juledag     9.00

(Helle Yskes)
26. december 2. juledag    10.30
Januar
  1. januar  Nytårsdag    15.30
  8. januar 1. s. e. helligtrekonger  10.30
15. januar 2. s.e. H3K     9.00
22. januar 3. s.e. H3K    ingen
29. januar 4. s.e. H3K    10.30
Februar
  5. februar sidste s.e. H3K    10.30
12. februar Septuagesima søndag  10.30
19. februar Seksagesima søndag    ingen
26. februar Fastelavn    10.30

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

Læs også om Åstrup kirke på

-Åstrup kirke eller på

hjemmesiden: www.åstrupkirke.dk

Sandro Botticelli: Jesu fødsel (ca. 1475)
Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Fred til mennesker med Guds velbehag! (Luk 2,14)



Siden sidst:
Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Døbte: Josephine Florander, Kamille Plagborg Schmidt, Adam Pedersen Grau,
Johan Fogh Kristensen.

Begravede: Anita Elbæk.

Sne
„Sne er for mig et af de mange fingerpeg på Guds store magt. I går var
skoven søle og sjask og grå elendighed, og i dag er den et dårende feeri.
Alle de gnavne, forkomne sorte træer gynger så sagte i glans og fest. Den
sure, klamme kulde er borte, frosten tager sine små muntre bid i øreflipper
og næsetip. Jorden er jomfruelig skær og uberørt; alle dens synder er tilgivet;
nyskabt er den; et mirakel er i nat gået hen over verden.

Og hvad er sne så? Ikke andet end vand. Gud er kommet gående ude fra
verdensrummet, og lige inden han er drejet ind ad himmelporten for at sætte
sig foran kaminen og få lidt varme i fingrene, har han leet og åndet et par
gange på skyerne. Det er det hele.

Er det ikke vælde: med så små midler at kunne skabe så store ting? Skulle
det ikke også være muligt for ham engang at kalde os op fra gravene og
iføre os glans og uforkrænkelighed?“
(Uddrag af Kaj Munk: Hun skød som en djævel, 1936)

Babysalmesang

Kære forældre med babyer mellem 1-10 måneder.
BABYSALMESANG starter op igen. Det foregår i kirken og er første gang
TIRSDAG D. 7. FEBRUAR kl 9:00 og varer ca. 1 time. Derefter er det de
efterfølgende 8 tirsdage.
Kom og vær med til at synge salmer og sange, som vi laver fagter til. Det er
gratis at deltage!
Tilmelding til: Jer.lindegaard@jubii.dk eller tlf. 2426 8479
Mvh. Joan Ravn
Kirkesanger

Nyt menighedsråd

Det nye menighedsråd tiltræder ved det nye kirkeårs begyndelse, 1. søndag i
advent. I forhold til det gamle råd er Birthe Nielsen udtrådt, og Heidi Jensen er
indtrådt. De valgte medlemmer i det nye råd er:
Conny Callesen, Hans Peter E. Fyhn, Heidi Jensen, Carsten Jørgensen, Birgit
Madsen, Peter S. Nygaard
Suppleanter: Henrik Ø. Jensen, Knud S. Hansen
Rådet konstituerer sig ved det første møde.


