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Kirkebladet

Fold venligst selv

    Gudstjenester i Åstrup kirke

Stof til næste kirkeblad
Stof til næste kirkeblad skal indleveres

i præstegården, senest den 17. maj
2016

Åstrup Menighedsråd

Kirkelig  vejviser:
Sognepræst: Bente Bramming
Tlf. 75 19 80 32
bbr@km.dk
Træffes i præstegården efter aftale
(dog ikke mandag)

Graver Vicki Ahrens
Åstrup kirkegård.
Tlf. 75198412
aastrupkirkegaardskontor@mail.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:

    Bente Bramming
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.
 Bente Bramming

  6. marts  Midfaste sønd. 10.30
13. marts  Mariæ Bebud. 10.30
20. marts  Palmesøndag 10.30  konfir-
                                          mandgudstjeneste
24. marts  Skærtorsdag 10.30
25. marts  Langfredag 10.30
27. marts  Påskedag 10.30
28. marts  2. påskedag 10.30
  3. april    1. s. e. påske   9.00  HDY
10. april    2. s. e. påske 10.00  konfir-
                                                              mation
17. april    3. s. e. påske   9.00
22. april    Bededag Aflyst
24. april    4. s. e. påske   9.00
  1. maj      5. s. e. påske 10.30
  5. maj      Kr. Himmelfart 10.30
  8. maj      6. s. e. påske 10.30
15. maj      Pinsedag 10.30
16. maj      2. pinsedag Aflyst
18. maj   Friluftsgudstjeneste
               i præstegårdshaven  17.00
22. maj     Trinitatis   9.00  HDY
29. maj     1. s. e. trinitatis aflyst
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

Nye kor omkring Åstrup kirke

Takket være organist Karen Marie
Madsen er der nu omkring Åstrup kirke
opstået ikke mindre end tre forskellige
kor. Marie (som hun foretrækker at blive
kaldt) kommer på Glejbjerg skole og
synger med børn fra 0. til 3. klasse fredag
eftermiddag fra 14.15-15.05. Med til
sangen hører også bevægelse og dans, og
med inspiration fra Gospel Kids opstår
der her et musikalsk fællesskab fyldt  med
liv og humør.  Derudover samler Marie
også et lille kirkekor i præstegårdens
konfirmandlokale om onsdagen fra 15.30-
16.30. Her kommer børn fra 4. til 6.
klasse, og salmesang kombineres med
andre sange og bevægelse og dans ikke

 mindst. Her kommer stadig nye børn til.
Endelig er der også etableret et voksenkor
bestående af godt et dusin pensionister,
som her kan få deres lyst til at synge
sammen indfriet.  De sangglade deltagere
samles fredag formiddag fra 10.00 -11.30.
Marie kommer med forslag til sange i
første ombæring, men efter kaffepause
og „snak for alle pengene“ er der frit slag.
Her kan deltagerne foreslå både kendte
og mindre kendte sange. Repertoiret er
bredt, der synges både morgensalmer, fra
højskolesangen, fra DGI-sangbogen, samt
hvad der bliver foreslået af nye sange og
melodier.
Det gælder for alle kor, at de er åbne, og
at der fortsat er plads til flere sangglade
børn og voksne.

Piger fra 4. - 6. kl. som er med i kirkekoret.



Siden sidst:
Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Døbte: Noan von Domarus Brobak, Christian Ubarre Svendsen, Liva Junker
Mortensen, Vilads Egebjerg Knudsen, Marcia Rosenstjerne Buus Frederiksen,
Malene Schneider Jørgensen, Helene Ottilia Holst Højvang

Ny præst: Bente Bramming
Frem til august har jeg fornøjelsen af at varetage præstearbejdet ved Åstrup kirke.
Jeg har indtil nu brugt min teologiske uddannelse i forskellige andre sammenhænge
både i forhold til undervisning, turisme og kulturarv og senest som inspektør på
Ribe Kunstmuseum.  Det har hele tiden været områder, som har været spændende
og har optaget mig meget. Ikke desto mindre har der altid ligget et ønske hos mig
om at virke som præst. Det er et stort privilegium  nu at kunne virkeliggøre det - og
i første omgang som vikar i Åstrup sogn.
Jeg er gift med Torben Bramming og har tre sønner i alderen fra 17 til 22. Vi har
siden 2003 boet i Ribe, hvor vi i salmedigteren H.A. Brorsons bispegård har etableret
et lille center til udbredelse af kendskabet til Brorson.

Luther- rollespil for konfirmander
Årets konfirmandhold afslutter konfirmandundervisningen med deltagelse i rollespillet
Luthers nøgle med reformatoren Martin Luther som omdrejningspunkt. Det sker
onsdag den 30. marts om eftermiddagen ved spejderhytten i Terp og sammen med
de andre konfirmander fra Højmarkskolen, Holsted.

Luthers nøgle er et historisk rollespil, der skal give konfirmander indsigt i tiden
omkring reformationen i Danmark. Konfirmanderne sendes tilbage i tiden i jagten
på Luthers nøgle forklædt som pilgrimme. I mindre grupper sendes de ud for at
mødes med forskellige personer fra middelalderen, der alle har et dilemma, de skal
have hjælp til at løse. Hver opgave kræver deres snilde og samarbejde, ligesom de
ofte må reflektere over de kristne værdier. Alle roller i spillet beklædes af frivillige
statister og konfirmandernes præster. Til alle roller findes en beskrivelse med for-
slag til replikker, noget baggrundshistorie samt en beskrivelse af postens eventuelle
opgave.

Efterlysning af frivillige
I den forbindelse efterlyser vi en lille håndfuld statister. Statister vil få udleveret
dragter og eventuelle rekvisitter. Der er altid flere statister på hver post, der deles
om opgaverne og kan supplere hinanden.
Der bliver en øveaften forud for spillet, hvor man har mulighed for at stille spørgs-
mål, og opgaven afprøves i praksis. Som statist har man chancen for at stå i fx den
katolske kirkes tjeneste, Junker Christians, Skipper Clements, klostervæsenets el-
ler djævelens tjeneste, hvis man har mod på det.
Kontakt: Bente Bramming, tlf. 75198032 eller bbr@km.dk

Familiegudstjeneste:
Tirsdag den 18. maj kl. 17 - 20. Familiegudstjeneste i præstegårdshaven med
efterfølgende spisning.

Sogneudflugt:
Tirsdag den 14. juni. Program for dagen følger.


