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Kirkebladet

Hvad skal vi egentligt med en kirke?

Spørgsmålet, hvad skal vi egentligt med en
kirke, lader sig vel nok besvare forskelligt alt
efter, hvem man nu lige vælger at spørge.
Nogle vil svare, at kirken skal være der, når vi
får brug for den. Det være sig til dåb, bryllup,
begravelse, juleaften og måske endda til
søndagsgudstjenesten. Andre vil nok
indvende, at kirken skal vi da ikke noget med!
Atter andre at det er en vigtig kulturinstitution,
som vi er forpligtet på at tage vare på. Buddene
er mange og givetvis også flere end, hvad jeg
her kort har ridset op.

En del af svarene er for så vidt lette at
argumentere for. Det være sig de kirkelige
handlinger (begravelser, vielser osv.) og
højtiderne. Ja, måske også det der med
kulturen. Men hvad skal det moderne
menneske med den almindelige søndags-
gudstjeneste?

Den kan vel forekomme en anelse
gammeldags med sine bønner, salmer og en
prædiken om en Gud, som kan synes langt
fra hverdagen – måske endda langt fra
virkeligheden? Sådan har jeg i hvert fald selv
tænkt omkring folkekirkens gudstjenester.
Men det ændrede sig dog, da jeg under mit
studie mere eller mindre blev tvunget til at
sidde på kirkebænken over flere gange. Da
opdagede jeg, at kirke er noget man skal øve
sig på, før det rigtig giver mening.

Her er hvad jeg opdagede.

Salmerne rummer nogle dybe overvejelser
over livet. Det nogle gange lidt forældede
sprog kan udvide ens horisont betragteligt.
Det samme gør sig gældende med de bønner
og oplæsninger, der lyder i kirken. De sætter
nogle ord på livet, som jeg måske ikke selv
var kommet i tanke om. Men ordene og
formuleringerne er ikke altid fremmede,



snarere sætter de i nogle tilfælde ens egne
tanker og følelser i et endnu skarpere lys.

Og den der prædiken. Den handler sjældent
om en distanceret og virkelighedsfjern Gud.
Altså, de handler jo rigtig tit om Gud, må man
forstå, men ofte på en jordnær og
vedkommende måde. Prædikener handler om
alle mulige facetter af menneskelivet:
venskaber og fjendskaber; næstekærlighed og
egoisme; livet og døden; familien og dem vi
ikke bryder os om; arbejdet, samfundet osv.,
osv.

Selvfølgelig har jeg da kollegaer, der mest af
alt vrøvler, men de fleste har dog noget
fornuftigt på hjerte.

Ovenstående er tænkt som en invitation til
overvejelse

Overvejelse over hvad du selv vil svare på
spørgsmålet, hvad skal vi egentligt med en
kirke? Men også en invitation til dig, som har
det ligesom, jeg havde med kirken og dens
gammeldags langsomme gudstjenester.
Måske det der gammeldags og langsomme –
med lidt øvelse – kan blive en stund med et
velfortjent afbræk fra den del af hverdagen,
som hele tiden kræver, at vi higer og jager for
at nå det ene og opnå det andet?

Alt godt,

Jacob Bjorholm

Søndag den 8. juli kl. 19.30 indledes
byfesten med koncert i kirken.

Vi får i år besøg af Fyhnen Sisters, som
deltog i X-Factor i 2017.

Vel mødt!

Byfestkoncert

                            Arrangementer henover sommeren

Sogneudflugt
Tirsdag den 12. juni arrangerer Åstrup Menighedsråd sogneudflugt.

Afgang fra Dagli’ Brugsen kl. 7.45.  Forventet hjemkomst kl. 17.30

Turen går i år til Hjarnø, hvor der er rundtur i vogn og frokost i Den Gamle Smedje.
Derefter ser vi galleriet og tager færgen retur for at besøge Glud Museum. Her får vi en
rundvisning og slutter af med eftermiddagskaffe.

Pris per person 250,-
Tilmelding i perioden 1. – 5. juni ved Birgit Madsen på tlf. 29 91 94 11



                                                   Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Dåb: Emma Liv Lauridsen, Anna Terese Lauridsen, Elias Bjorholm, Ezekiel Bjorholm, Jo-
hannes Onesimos Bjorholm, Walther Holtum Herlev Nielsen

Vielser/kirkelige vielser: Tinna Rørdam Buch Andersen og Kasper Buch Andersen

Begravelser/Bisættelser: Thomas Jensen, Inger Marie Jørgensen, Agnethe Gejl, Gunnar
Nielsen

Nyt fra menighedsrådet

Som nogle sikkert har bemærket, har der stået skilte med håndværkerlogoer ved
indkørslen til præstegården den seneste tid. Der er blevet bygget nyt badeværelse på
første sal og desuden foretaget restaureringer af hhv. for- og baggang. I skrivende
stund nærmer byggearbejdet sig sin afslutning. Og alt vil snart atter ånde fred og ro
omkring den gamle præstegård i sognet.

Der har været afholdt syn på kirkegården, og vi kan med glæde meddele, at der blev
givet rosende ord med på vejen for en smuk og velholdt kirkegård og kirke.

Vores præst, Jacob holder sommerferie i ugerne 28, 29 og 30. I den periode varetager
Jørgen Hanssen gudstjenesterne og eventuelle bisættelser og begravelser. Jørgen er i
dag pensioneret og har tidligere været sognepræst i Roager-Spandet pastorat – dette
embede besad han i hele 27 år.

Gudstjeneste i præstens have
Onsdag den 22. august kl. 17.00 – 18.00

Der vil være en kort andagt i børnehøjde
Spejderne kommer og laver pandekager på bålet
Der serveres grillede pølser og kartoffelsalat

Arrangementet er udendørs uanset vejr, til gengæld er det gratis ;-)

Gudstjeneste med Børnekoret
Søndag den 17. juni kl. 10.30 medvirker børnekoret ved gudstjenesten



Gudstjenester og andagter.
Juni, juli og august 2018

Stof til næste kirkeblad
Stof til næste kirkeblad indleveres i præstegår-
den, senest den 15. august 2018

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

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

       Kirkebladet
udgives af Åstrup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:

    Jacob Bjorholm
Trykning:  Minitryk.

Præsten står altid til rådighed for en personlig
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
Torsdag d. 7. juni kl. 15.00. Åstruplund Ældre-
                                                          center
Søndag d. 10. juni kl. 10.30
Søndag d. 17. juni kl. 10.30     Børnekoret
                                                      medvirker
Juli
Søndag d. 1.  juli kl. 10.30
Søndag d. 8.  juli kl. 19.30  Byfestkoncert
Søndag d. 15. juli kl. 9.00 ved Jørgen Hanssen
Søndag d. 29. juli kl. 10.30 ved Jørgen Hanssen

August
Torsdag d. 2. august kl. 15.00 Åstruplund ældre-
                                                          center
Søndag d. 12. august kl. 10.30
Onsdag d. 22. august kl. 17.00 i Præstegårds-
                                                          haven
Søndag d. 26. august kl. 10.30

September
Søndag d. 2. september kl. 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 hjemmesiden
www.aastrupkirke.dk


