Marts
Søndag d. 11. marts kl. 10.30
Søndag d. 18. marts kl. 10.30
Søndag d. 25. marts kl. 9.00
Palmesøndag
Torsdag d. 29. marts kl. 19.30
Skærtorsdag
April
Søndag d. 1. april kl. 10.30
Påskesøndag
Mandag d. 2. april kl. 10.30
2. Påskedag
Torsdag d. 5. april kl. 15.00 Andagt
på Åstruplund
Søndag d. 8. april kl. 9.00
Søndag d. 15. april kl. 10.00
Konfirmation
Fredag d. 27. april kl. 10.30 Store
Bededag
Søndag d. 29. april kl. 10.30
Maj
Torsdag d. 3. maj kl. 15.00 Andagt
på Åstruplund
Søndag d. 6. maj kl. 9.00
Torsdag d. 10. maj kl. 10.30 Kristi
Himmelfartsdag
Søndag d. 20. maj kl. 10.30 Pinsedag
Mandag d. 21. maj
Jazzgudstjeneste i Holsted Kirke
Søndag d. 27. maj kl. 9.00
Juni
Torsdag d. 7. juni kl. 15.00
Andagt på Åstruplund
Der kører kirkebil til gudstjenester kl.
10.30 ved henvendelse til Glejbjerg Taxi:
75 19 53 00

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

Stof til næste kirkeblad
Stof til næste kirkeblad indleveres i
præstegården, senest den 15. maj 2018
Åstrup Menighedsråd
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

Kirkebladet
udgives af Åstrup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:
Jacob Bjorholm
Trykning: Minitryk.

Fold venligst selv
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Æggeskallen symboliserer den hårdkogte æg skærtorsdag. En del heraf
tomme, brudte grav – den røde farve, medbringes til opstandelsesmessen
korsfæstelsens blod.
lørdag aften, hvor æggene velsignes.
Ind under midnat udveksles æggene
Første gang vi møder ægget som mellem deltagerne. Traditionen er, at
sindbilledet på den tomme grav er hos man skal slå de hårdkogte æg mod
Ephraim, en syrisk helgen født i Irak i hinanden og derved ”bryde graven”.
306. Ephraim er kendt for sine Æggene spises så på stedet eller
vidunderlige hymner, hvoraf hen ved gemmes til morgenmaden, der ofte
400 er bevarede. De fleste af disse består af brød med indbagte æg. Når
hymner er karakteriserede ved et æggene skal være røde, skyldes det
stærkt symbolmættet sprog, og det er selvfølgelig, at den røde farve
ikke mindst takket være Ephraim, at symboliserer passionens blodoffer.
ægget tidligt kom til at blive forbundet
med påsken. Billedet findes flere
steder, men kendes især fra hans
hymne nr. 65, der tilhører den cyklus,
som går under betegnelsen: de
nisibinske hymner. Den femte part
heraf omhandler Satan og døden, og
her møder vi udsagnet om, at som
kyllingen skriger fra det indre af
ægget, revner graven af Ordet, og
kroppen stiger ud.
Traditionerne med ægfarvning, påskeAllerede tidligt betød det, at æg fik en æg, ægtrilning osv. forklares oftest med
central rolle at spille i de kristne henvisning til, at kyllingen, der hopper
påskemåltider, ligesom dekorerede og ud af ægget, symboliserer naturens
malede æg blev udvekslet som gaver. frugtbarhed. Men dybest set har
Foto: Hansaltså
Chr. en
Gabelgård
Endnu i dag i den ortodokse kirke traditionerne
anderledes skarp
dekoreres smukke rødmalede og
teologisk baggrund.

Man har i øvrigt Ephraim mistænkt for at have været inspireret af de jødiske
påskeskikke, da han digtede så smukt om æggene. Ligesom jøderne spiste bitre
urter og lammesteg, skulle de kristne menigheder have deres traditioner.

Siden sidst:

Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Dåb: Ragnar Laksáfoss Sigvaldsson, Arthur Uldal Müller, Freja Josefine Grønning
Grundahl

Foredrag i foråret
Onsdag den 4. april kl. 19.00 i Konfirmandstuen
Fra Viborg til Finisterre – en 3500 km lang pilgrimsvandring.
Kom og hør om den historiske baggrund for Caminoen. Hvordan den vilde ide
til at vandre 3500 km opstod, og hvilke forberedelser, der var nødvendige.
Hans vil dele sine oplevelser som alene-pilgrim og de tanker der opstod
under vejs.
Ved Hans Truelsen, leder for specialafdelingen på Højmarksskolen.
Onsdag den 2. Maj kl. 19.00 i Åstrup Kirke
Eventyr med is i maven
Kom med på et østgrønlandsk eventyr. 26 måneder med frost, slæde, ski, is,
sne, storslået natur og ubrydeligt kammeratskab. Hør om mål motivation,
selvledelse og at turde følge sine mål.
Hør om drømmene, slædekørsel og det frie liv ved Slædepatruljen SIRIUS.
Ved Asbjørn Skjøth Bruun
Andre arrangementer
Anden påskedag
Mandag den 2. april vil Menighedsrådet være værter for kaffe og påskeæg i
våbenhuset. Det sker i forbindelse med gudstjenesten kl. 10.30.
Anden pinsedag
Mandag den 21. maj holder vi fællesarrangement med kirkerne i Holsted.
Vi begynder med en jazz-gudstjeneste i Holsted Kirke kl. 16.00. Her efter er
der mulighed for at købe en bøf og et glas rødvin på torvet ved Postgården.
Sogneudflugt
Datoen for årets sogneudflugt er den 19. juni. Nærmere info følger i næste
udgave af Kirkebladet. Der vil ligeledes bliver annonceret i Minibladet, når
tiden nærmer sig.

Begravelser/Bisættelser: Bent Bruuse, Egon Olsen.

Konfirmander i Åstrup Kirke d. 15. april 2018
Anton Camilo Rosenkrands, Stationsvej 4D
Casper Jensen, Skovbøllingvej 1A
Christine Bjerregaard Hauptmann, Boldingvej 12
Daniel Mølgaard Hansen, Glejbjergvej 7
Isabella Tagmose Nielsen, Borgergade 59
Jacob Tjørnelund Håhr Nielsen, Skovbøllingvej 6
Linea Fyhn Jacobsen, Fåborgvej 16
Mads Noer, Borgergade 22
Nicki Bahn, Rolighedsvej 17 (Bramming)
Niklas Møller Jørgensen, Nørre Åstrupvej 2
Phoebe Bendorff, Borgergade 37
Rasmus Holm Olsen, Boldingvej 12
Stine Clausen, Ryttervænget 101B / Bøgelund 2
Theis Nielsen, Stødbækvej 5
Villas Nygaard Andersen, Åbrinken 24

Babysalmesang
Der er sendt invitationer ud til de børn, som er blevet døbt siden sidste hold. Da der
desværre ikke var nok tilmeldinger, er holdet pt aflyst.
Skulle der alligevel være interesse for at begynde til babysalmesang, kan der rettes
henvendelse til Kirkesanger Joan Ravn på tlf. 24268479
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!

