September
4. sept 15. s. e. trin. Kl. 10.30
11. sept. 16. s. e. trin. Kl. 9.00
18. sept. 17. s. e. trin. ingen
25. sept. 18. s. e. trin Kl. 10.30
Høstgudstjeneste
Oktober
2. okt. 19. s. e. trin.
9. okt. 20. s. e. trin
16. okt. 21. s. e. trin
23. okt. 22. s. e. trin
30. okt. 23. s. e. trin

Kl. 9.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
ingen

November
6. nov. Allehelgensdag Kl. 10.30
13. nov. 25. s. e. trin.
Ingen
20. nov. sidste søn i kirkeåret Kl. 10.30
27. nov 1. søndag i advent
Adventskoncert

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

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

Stof til næste kirkeblad
Stof til næste kirkeblad indleveres i
præstegården, senest den 15. november 2016

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.

Åstrup Menighedsråd

Thomas Hårbøl

Kirkebladet
udgives af Åstrup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:
Thomas Hårbøl
Trykning: Minitryk.

Læs også om Åstrup kirke på
-Åstrup kirke eller på
hjemmesiden: www.åstrupkirke.dk
Vikar
Ved ferier og fri-weekends varetages
embedet af sognepræsten i Holsted,
Helle Yskes 75 39 20 45

Fold venligst selv

Gudstjenester i Åstrup kirke
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Giv noget godt videre
til vores børn.
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016
Dit lokale menighedsråd arbejder for at
sikre de bedste rammer for en levende
og relevant folkekirke i dit sogn. Vil du
være en del af din lokale kirkes ledelse?
Så stil op til menighedsrådsvalget 2016
og vær med til at give
noget godt videre.
På et orienteringsmøde d. 13. september får du et indblik i menighedsrådets
rolle og opgaver. Du får også viden om
måden, vi organiserer vores arbejde på,
og gennemgået regler for opstilling til
menighedsrådsvalget.

Orienteringsmødet er for alle, uanset om
du vil stille op eller ej.
FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE
For at kunne blive valgt skal dit navn stå
på en kandidatliste. Det er op til dig – og
andre kandidater – at få sammensat listerne. I praksis foregår det samme aften
på et opstillingsmøde i forlængelse af
orienteringsmødet.
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
Menighedsrådet i Åstrup Sogn

Kom til orienteringsmøde tirsdag den 13. september kl. 19.00 i Præstegården
Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016
DU BESTEMMER, HVAD DIN KIRKE KAN

Nyt om præstestillingen.
Der var kun få ansøgere som præst ved vores kirke, derfor har vi besluttet at
genopslå stillingen.
Vi fik på et orienterende møde den 10. august at vide, at der bliver uddannet nye
præster til december. Derfor har vi besluttet at genopslå stillingen med henblik
på at opnå et bredere ansøgerfelt.
Som vikarierende sognepræst har vi fået Thomas Hårbøl. Han er ansat fra den 1.
august til 1. februar 2017.
Jeg har nu været sammen med ham nogle gange, og jeg tror, vi bliver rigtig
glade for ham.
Peter Nygaard

Konfirmationsforberedelse
Efter den seneste aftale med Højmarkskolen vil konfirmanderne fra Glejbjerg i år
gå til konfirmationsforberedelse om onsdagen i ulige uger, første gang i uge 37
(onsdag den 14. september) kl. 7.45. Bagefter er der bus til Højmarkskolen.
Nærmere oplysninger udsendes på Forældreintra.
Konfirmationen vil finde sted i Åstrup kirke søndag den 30. april 2017 kl. 10
(2. søndag efter påske).

Kære forældre med babyer mellem 1-10 måneder.
BABYSALMESANG starter op igen. Det foregår i kirken og er første gang
TIRSDAG D. 6. september 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 24268479
MVH. Joan Ravn
Kirkesanger

Siden sidst:

Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Døbte: Josefine Gaarde Nissen, Magni Laksáfoss Sigvaldsson, Frode Kejser Bahn
Julius.
Viede: Noomi Laksáfoss og Sigvald Jacobsen, Malene og Niclas Ebbe Kristoffersen
Duedahl.
Begravede: Anna Kirstine Jensen, Lilly Kejser Jørgensen.

Børnekor
i Glejbjerg
Åstrup kirkes børnekor er klar til en ny sæson.
Juniorkor, som er 4., 5. og 6. klasse øver i Præstegården
onsdag kl. 15:30 –16:30
Første gang den 31. august .
Børnekor, som er 0.,1., 2. og 3. klasse øver i skolens musiklokale
fredag kl. 14.15-15.00.
Første gang den 2. september.

Kan du li´ at synge?
Så er børnekor måske noget for dig!
Kom og vær med.

For mere information: kontakt organist Karen Marie Madsen:
mail: karenmarie_madsen@hotmail.com

