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 Kalender for sept., okt. nov. 2017

Stof til næste kirkeblad
Stof til næste kirkeblad indleveres i

præstegården, senest den 15. nov. 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: Annette Olsen
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

September
Søndag d. 3. sept. kl. 9.00    12. s. e. trin
Torsdag d. 7. sept. kl. 15.00
 Andagt på Åstruplund Ældrecenter
Søndag d. 10. sept. kl. 10.30  13. s. e. trin
Søndag d. 24. sept. kl.10.30 Høst -
gudstjeneste

Oktober
Søndag d. 1. okt. kl. 9.00  16. s. e. trin
Søndag d. 8. okt. kl. 10.30   17. s. e. trin
Torsdag d. 12. okt. kl. 15.00 Andagt
på Åstruplund Ældrecenter
Søndag d. 22. okt. kl. 10.30 19. s. e.
trin     Præst:  Helle Yskes
Søndag d. 29. okt. kl. 19.00
Reformationsgudstjeneste med konfir-
mander

November
Torsdag d. 2. nov. kl. 15.00 Andagt
på Åstruplund Ældrecenter
Søndag den 5. nov. kl. 10.30   Alle
Helgens Gudstjeneste
Søndag d. 19. nov. kl. 10.30 23. s. e. trin
Søndag d. 26. nov. kl. 10.30  s. s. i
kirkeåret. ( Minikonfirmanderne deltager)

December
Søndag d. 3. dec.  kl. 10.30 1.s. i adv.

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

Foto: Hans Chr. Gabelgård

Fejring af 500 års reformationsjubilæum

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får
verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.
Her i Ribe Stift fejres reformationen med et stort folkemøde i Ribe i dagene 12. – 15.
oktober.
Folkemødet byder på en palet af arrangementer og aktiviteter. Der vil bl.a. være koncerter,
teaterforestillinger, en filmfestival, diverse workshops, byvandringer, andagter, salmesang,
korsang, cafédebatter, udstillinger, festligt samvær med reformationsøl, mad og meget
mere.

Hvad der skal ske de forskellige dage, kan læses i programmet på hjemmesiden
www.folkemodeiribe.dk.



Siden sidst:
Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Dåb: Freja Rosendahl Nordestgaard, Malthe Christensen Wraae, Niels Erik Holm
Nielsen, Ellie Keller Vendelbo

Begravelser/Bisættelser: Anton William Andersen, Hans Timmermand

Børne- og seniorkor
Børnekor 1. – 3. klasse mandage kl. 14.25 – 15.10 på Glejbjerg Skole
Børnekor 4. – 6. klasse mandage kl. 15.30 – 16.20 i Konfirmandstuen
Seniorkor fredage kl. 9.30

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig korene.
Ønskes yderligere info kan man kontakte organist Louise Kirkegaard på
29621690

Minikonfirmander
Alle børn i 3.A på Glejbjerg skole vil her til efteråret modtage invitation til
Minikonfirmand.
Forløbet strækker sig over 5 tirsdage. Vi begynder tirsdag d. 24. oktober kl.
14.30 – 15.30.
Her vil vi gennem leg og aktiviteter stifte bekendtskab med nogle grundlæg-
gende elementer i kristendommen. Her i 500 året efter reformationen vil vi især
beskæftige os med Martin Luther.

Nyt fra menighedsrådet
Som vi skrev i sidste Kirkeblad var vi da færdige med ansættelsessamtaler i
forbindelse med personalet på kirkegården. Vi kan nu løfte sløret for, hvem der
er ansat, og byder i den forbindelse velkommen til:
Annette Olsen – Graver
Maria Dinesen – Gravermedhjælper
Jytte Brink – Gravermedhjælper
Joan Ravn – Gravermedhjælper

Babysalmesang for de 1 til 10 måneder gamle babyer
Der begynder nyt babysalmesanghold her i efteråret.
Første gang er tirsdag den 12. september kl. 9.00 og vi fortsætter de følgende
otte tirsdage

Vi synger morgensalmer og andre sange, som vi kan lave fagter til. Det kræver
ingen forudsætninger at være med. Babyerne bliver gennem sangen fortrolige
med deres mors eller fars sangstemme og får del i stemningen af både tryghed
og bevægelse, som er i de gamle salmemelodier og også nyere sange.
Kom og vær med. Det er gratis!

Tilmelding til Kirkesanger Joan Ravn på tlf. 24268479 eller jer.linde@jubii.dk

Velkommen til vores nye organist

Jeg hedder Louise Kirkegaard, og er blevet fastansat
som organist i Åstrup kirke. Jeg er 21 år og bor på en
gård lidt uden for Stenderup/ Krogager.
Udover min nye organiststilling, går jeg på skole i Es-
bjerg og i Løgumkloster. I Esbjerg går jeg på en linje
der hedder MGK, hvor jeg får undervisning i klassisk
klaver med mere. I Løgumkloster begynder jeg på en
organistuddannelse.
Før jeg kom her til byen, har jeg været pianist  i et voksen-
kor + spille til diverse handlinger i en del forskellige
kirker.
Jeg skal fortsætte både børne- og voksenkor i byen, så
jeg glæder mig rigtig meget til at begynde at lære det
hele at kende .

VH. Louise Kirkegaard


