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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. aug. 2017
Åstrup Menighedsråd

Kirkelig  vejviser:
Sognepræst: Jacob Bjorholm
Tlf. 75 19 80 32
JBH@km.dk
Træffes i præstegården efter aftale
(dog ikke mandag)

Graver
Åstrup kirkegård.
Tlf. 75 19 84 12
aastrupkirkegaardskontor@bbsyd.dk
Træffetid: hverdage mellem 8.00 - 16.00

Menighedsrådsformand:
Birget Madsen
Fåborgvej 4, Åstrup,  6752 Glejbjerg
tlf. 29 91 94 11

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:

    Jacob Bjorholm
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.
 Jacob Bjorholm

Juni
4. juni Pinsedag     kl. 10.30
5. juni 2. Pinsedag               kl. 16.00
   Fælles musikgudstjeneste i Holsted
11. juni trinitatis søndag       kl. 9.00
25. juni 2. s. e. trinitatis       kl. 9.00

Juli
2. juli  3. s. e. trinitatis     kl. 10.30
9. juli  byfestkoncert     kl. 19.30
16. juli  5. s. e. trinitatis     kl. 10.30
30. juli  7. s. e. trin. (Helle Y.) kl. 10.30

August
13. aug. 9. s. e. trin.     kl. 10.30
20. aug. 10. s. e. trin.     kl. 10.30
30. aug. gudstjeneste i haven  kl.17.00

September
3. september  12.s.e. trin.      kl. 9.00

Der holdes andagt på Åstruplund den
første torsdag i hver måned kl. 15.00

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

Foto: Hans Chr. Gabelgård

Rapsfrø

Som præst er man så heldig at få stillet en masse rigtig spændende spørgs-
mål. Konfirmander har spurgt, hvor meget man skal tro, for at blive konfirmeret.
Og der er dåbsforældre, som med rette undrer sig over, hvor meget man skal
tro for på sit barns vegne at sige ja til de forskellige led i trosbekendelsen.

Man kan sige det sådan, at det hverken ved dåb eller konfirmation er foræl-
drene eller konfirmanden, der siger ja til noget som helst. I dåben bekræfter



Siden sidst:
Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Døbte: Chili Appel Thuesen, Knirke Sørine Friis Christiansen

Begravelser/Bisættelser: Elisabeth Kirstine Bach Rasmussen,
Oluf Sørensen,     Gerda Skovløber Hansen.

Læs også om Åstrup kirke på -Åstrup kirke

eller  på hjemmesiden: www.åstrupkirke.dk

Nyt fra menighedsrådet
Vi har været igennem en periode med megen udskiftning i vores perso-
nale. Heldigvis har vi haft gode folk at trække på. Og vi vil gerne sige tak til
Karen Præstholm for god varetagelse af tjenesten som organist her i foråret
og henover den kommende sommer. Der skal også lyde en tak til Per
Stenderup Mortensen og Joan Ravn for at have passet kirkegården så fint.

Vi er nu færdige med alle ansættelsessamtaler, og det er med stor glæde,
at vi kan meddele, at samtlige ansættelser nu er på plads. Vores nye per-
sonale tiltræder løbende hen over sommeren.

Gud barnet som et Guds barn, og ved konfirmationen bekræfter Gud atter
det „ja“, han gav i dåben. Og her kan man så indvende, om ikke forældre-
nes og konfirmandens ja, så bliver lidt ligegyldigt?

Og jo, det gør det vel, i den forstand, at om man svarer ja eller ikke, det
ændrer ikke noget ved, at barnet er et Guds barn – altså at det er elsket af
Gud. Men vores ja er ikke ligegyldigt i forhold til os selv. Det er nemlig
vores ja til Guds ja til os. Og det ja er et udtryk for tro, uanset hvor meget vi
måtte tvivle eller føle os usikre på det i øjeblikket.

Blot et ja til håbet om, at der måske er en Gud, som har fattet kærlighed til
mennesket, er et trosudtryk.

Jesus sammenligner på et tidspunkt troen med et sennepsfrø. Senneps-
frøet er sikkert valgt som billede, da det er et lille frø, som vokser til en
kraftig plante på kort tid. Jesu disciple spørger ham, om ikke han kan give
dem mere tro. Hertil svarer Jesus, at tro på størrelse med et sennepsfrø er
rigeligt.
Her på vore breddegrader ville vi måske vælge at tale om et rapsfrø i
stedet for et sennepsfrø. Det lille uanseelige rapsfrø sås, og når først foråret
kommer, så vokser den lille plante sig lynhurtigt stor og står i blomst, som
en umiskendelig bebuder af, at sommeren nu er vel på vej.


