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TISET SOGN
HÅB OM SNE OG JUL
Den første december vågnede vi op til sne. Godt
nok en temmelig våd udgave – men sne. Sne
blev også nævnt da konfirmanderne i advent
stiden satte ord på forskellige slags håb. De
små håb, de kortsigtede håb, håb på den lange
bane, håb for ens eget liv og for andres. Håb for
verden. Troens håb.
På den korte bane – håb om sne til jul og håb
om jul med glæde og fred. Og så er det måske al
ligevel et større håb. For mon ikke de fleste af os
– og også generationer før os både her og rundt
om i verden, har håbet på julens særlige fred og
glæde. Som noget der kan komme til os, noget
vi kan rammes af, og som går i hjertet på os.
Og når sne har en særlig betydning i den sam
menhæng, så skyldes det måske, at den ikke er
noget, vi selv kan skaffe, men at den daler ned
over os. At den stille nyfaldne sne lægger sig som
en smuk dyne over landskabet, skjuler det slidte
og grimme, dæmper de skingre og hårde lyde,
lader os træde nye spor. På den måde er sneen
en stille forkyndelse af julens budskab om fred
og glæde ind midt i den verden, vi står. Ind midt i
det vi glæder os over, og det vi kæmper med. Et
budskab om et større håb.
Med ønsket om en glædelig jul og et velsignet nytår
Jette R. Christiansen

SYNG JULEN IND
TORSDAG DEN 23. DECEMBER KL. 16.30
(16.00 GLÖGG I VÅBENHUSET)

Alle som har lyst indbydes til at komme og synge
julen ind i Tiset kirke! Det er dagen før juleaf
ten. Nogle fejrer måske jul denne aften, andre
har travlt med forberedelser og andre igen har
det som en stille aften. Alle er velkomne til en
stemningsfuld stund i kirken, hvor vi synger de
julesalmer, som deltagerne vælger og hører ju
leevangeliet fortalt. Fra kl.16 er der lidt varmt at
drikke i våbenhuset til både børn og voksne. Her
kan man også være med til at vælge nogle af de
mange julesalmer fra salmebogen, vi skal synge.
Organist, Jan Ole Christiansen, og kirketjener
og musiker, Anders Nyløkke Jørgensen, akkom
pagnerer sangen på klaver og kontrabas.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
ONSDAG DEN 01. JANUAR KL. 16.00

Vi begynder året med nytårsgudstjeneste, hvor
alle traditionen tro er velkomne til at blive efter
gudstjenesten for at ønske hinanden godt nytår
med et glas vin og kransekage i våbenhuset.

NYTÅRSFROKOST
ONSDAG DEN 09. JANUAR KL. 12.00

Efter 10.30 gudstjenesten den 9. januar indby
der vi til nytårsfrokost i sognegården med festlig
nytårskoncert ved Tiset Kirkes egen musikalske
trio. Trioen består af Jan Ole Christiansen på
klaver, Henriette Jensen på saxofon og Anders
Jørgensen på kontrabas. Pris for frokosten er
50,- kr. Tilmelding er nødvendig og sker til Rikke
Adolf via mail til tisetkirkeogkultur@gmail.com
eller på SMS til telefon: 30 60 61 15
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FILMCAFÉ
TORSDAG DEN 27. JANUAR KL. 19.00

PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKENS HJEMMESIDE: TISETKIRKE.DK
EVENTUELLE ÆNDRINGER IFT. ARRANGEMENTER
KAN SES PÅ KIRKENS HJEMMESIDE OG FACEBOOK
Sognepræst: Jette Rosenberg Christiansen
Tiset præstegård, Gl. Horsensvej 77, Solbjerg
Tlf.: 86 92 73 30 | E-mail: JRC@KM.DK
(mandag er fridag)
Organist: Jan Ole Christiansen,
Hamphøjvej 22, 8270 Højbjerg
tlf.: 86 27 27 31

Vi ser frem til at indbyde til årets første filmcafé,
hvor vi sammen skal se det humoristiske danske
drama, Hvor kragerne vender. Filmen handler om
den unge forfatter Laura, der har lagt afstand til
sin familie på landet og er flyttet til København
for at leve det kunstneriske bohemeliv, hun altid
har drømt om. Snart tvinges Laura dog tilbage
til sin hjemby, da hun skal deltage i sin brors
bryllup. Til hendes overraskelse finder hun ud af,
at han skal giftes med hendes barndomsfjende
Cathrine. Laura indser, at Cathrine har overtaget
hendes plads i familien og mærker et stærkt
ønske om at få den tilbage.
Efter filmen er der tid til fælles drøftelse af de
emner, som filmen lægger op til. Den vises som
altid i Tiset Sognehus, hvor der kan købes kaffe,
te, kage og vin. Tilmelding sker ved henvendelse
til kirke- og kulturmedarbejder Rikke Adolf på
enten mail: tisetkirkeogkultur@gmail.com eller
SMS på telefon: 30 60 61 15.

KONFIRMATIONSDATOER
I TISET SOGN:
2023

Fredag den 5. maj: B og C klassen.
Søndag den 7. maj: A klassen.
2024

Søndag den 5. maj: A klassen
Torsdag den 9. maj (Kr.himmelf.sdag): B klassen
Lørdag den 11. maj: C klassen

Graver, kirketjener og ringer: Anders Nyløkke Jørgensen
Ravnholtvej 36, 8310 Tranbjerg
tlf.: 86 92 74 41
Kirke- og kulturmedarbejder: Rikke Adolf
tlf.: 30 60 61 15 | E-mail: tisetkirkeogkultur@gmail.com
Kordegnekontor Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby J
tlf.: 86 28 11 88
Menighedsrådsformand: Freddy Alberg
Fastrupvej 35, 8355 Solbjerg
tlf.: 40 25 40 80
Kirkeværge: Thorkild Boier Pedersen
Tisetvej 29, 8355 Solbjerg
tlf.: 40 63 02 60
Kirkekasserer: Karen Astrup
Gammel Horsensvej 68, 8355 Solbjerg
tlf.: 40 21 79 03

KIRKEBILEN
Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke
gudstjenester kirkebilen kører til.
GUDSTJENESTE.......................................................10.30

Egevangen
p-pladsen ved nr. 64-138.................................09.45
Elleskovvej/Kærgårdsvej...................................09.50
Kærgårdsvej ved Lokalcenteret......................09.52
Solbjerg Hovedgade (ved Fritidscenteret) ...09.55
Ravnholtvej/Kildegårdsvej................................10.05
Tiset Kirke .............................................................10.10
KIRKEBILEN KØRER RETUR EFTER GUDSTJENESTEN
HVIS DU ØNSKER AT KOMME MED KIRKEBILEN, MEN
IKKE BOR PÅ RUTEN, ER DU MEGET VELKOMMEN TIL
AT KONTAKTE SOGNEPRÆST JETTE R. CHRISTIANSEN
PÅ TLF. 86 92 73 30.

WWW.TISETKIRKE.DK
FACEBOOK.COM/TISET.KIRKE
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ET FREMTIDIGT TÆTTERE
SAMARBEJDE MELLEM TISET OG
ASTRUP,TULSTRUP OG HVILSTED
SOGNE

I sognene omkring Solbjerg er der i de seneste
år sket en stor befolkningstilvækst. Hovedpar
ten af tilflytterne er unge familier med børn. Vi
mærker det meget konkret i forhold til antallet af
konfirmander og minikonfirmander. For konfir
manderne har ordningen hidtil (og vist så længe,
nogen kan huske det) været sådan, at konfir
mander blev undervist og konfirmeret i deres
bopælssogn. Sognegrænsen mellem Tiset og
Astrup går gennem de nye bebyggelser i Solbjerg
ved en lille delvis overdækket bæk, som stort set
ingen ved hvor er. Vidste man det ikke før, så går
det op for en, når konfirmanderne skal meldes
til konfirmationsforberedelse og klasserne deles
efter den gamle sognegrænse. Det giver ikke
længere så stor mening.
Blandt andet derfor har menighedsrådene
under arbejdstitlen ” Kirkerne omkring Solb
jerg” i Astrup, Tulstrup og Hvilsted (ATH) og Tiset
hen over sommeren og i efteråret arbejdet på
mulighederne for et tættere og mere forpligtende
samarbejde.
Vi afholdt vores første fællesmøde i juni måned
med forskellige oplægsholdere, bl.a. provst
Jette-Marie Bundgaard Nielsen, skoleleder Jens
Kristensen, sognepræst Jette Christiansen og
Anders Damtoft Kaufmann fra Folkekirkens
Uddannelses- og Videnscenter (FUV).

Menighedsrådene fik indblik i konsekvenserne
af det stigende antal elever på Solbjergskolen,
da Jens Kristensen holdt et meget informativt og
godt oplæg. Udover at vi er så heldige at kunne
forvente flere konfirmander, blev det også et ind
blik i, at det på flere måder for både kirkerne og
skolen vil løse nogle af de logistiske udfordringer,
hvis ikke alle klasser skal til konfirmationsfor
beredelse på samme tidspunkt.
Anders Damtoft Kaufmann kom i sit indlæg ind
på 4 forskellige måder for, hvordan menigheds
rådene og præsterne kunne arbejde tættere
sammen. Aftenen mundede ud i følgende
områder, som vi blev enige om at arbejde videre
med: undervisning, personalesamarbejde, fælles
kommunikation, gudstjenester, aktiviteter og
lokale samarbejder.
Det mest presserende område er konfirmand
undervisningen, fordi det særligt er Tiset og
Astrup sogne, som har store konfirmandhold fra
Solbjergskolen.
Derfor vil et af tiltagene ved det tættere samar
bejde mellem sognene være, at konfirmanderne
går til konfirmationsforberedelse klassevis.
Det betyder, at nogen ikke kommer til at gå i
deres bopælssogn. For nogen vil det have større
betydning end for andre. Men tanken med det
udvidede samarbejde er, at det også skal gælde
i konfirmandundervisningen, sådan at alle konfir
manderne i løbet af undervisningen kommer til
møde præsten fra deres bopælssogn.
Efter jul vil vi informere nærmere om de nye
tiltag. Lige nu arbejder vi i fællesskab med
skolen om at få alle brikker til at falde på plads.
Dog skal vi med det samme sige, at de allerede
udmeldte konfirmationsdatoer for foråret 2023
og 2024 ikke ændres!
I år har vi afprøvet ordningen på 3. årgang,
hvor børnene klassevis er blevet inviteret til
et minikonfirmandforløb. Set fra kirkernes og
skolens side har det fungeret rigtig godt. For
børnene har det også været meget mere over
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skueligt at kunne følges som klasse i stedet
for at skulle splittes op. Fra daginstitutioner og
skolen har mange af børnene været vant til at
komme i flere af Solbjergområdets kirker. Den
gode tradition bygger vi videre på, og vi glæder til
os at tage imod sognenes børn og unge på tværs
af sognegrænserne.

KONFIRMATIONSDATOER
I ASTRUP OG TISET SOGNE

På sigt vil samarbejdet også række ind over de
andre områder, som vi blev enige om at arbejde
videre med. Af gudstjenestelisten vil det fremgå,
at der vil være flere søndagsgudstjenester, hvor
samme præst har tjenesten i to af områdets kirk
er – eller at der henvises til gudstjeneste i na
bosognet. Vi håber, at kirkegængerne har lyst til
at krydse sognegrænserne. Udover søndagsgud
stjenesterne vil der fortsat blive holdt dåbsgudst
jenester og børnegudstjenester, og vi vil fremover
se på mulighederne for også at afprøve andre
gudstjenesteformer.

DE ALLEREDE FASTLAGTE OG UDMELDTE DATOER
ÆNDRES SELVFØLGELIG IKKE!

Arrangementer i form at foredrag, filmaftener,
koncerter, sangaftener og -formiddage, morgen
vandringer, babysalmesang etc. tilrettelægger
menighedsrådene i fællesskab, så vi så vidt
muligt undgår sammenfald i datoer - og igen
med et håb om, at mange vil have lyst til at
krydse sognegrænser og tage del i en bred vifte
af gode arrangementer og fællesskaber, som alle
er meget velkomne til.
Alle gudstjenester og arrangementer bliver
annonceret både i kirkebladet i Solbjerg Nu
og digitalt. Også her vil der ske forandringer.
Kirkebladet vil fremstå mere samlet og sognene
planlægger en fælles hjemmeside.
Vi håber, arbejdet med at samle sognene i en
større grad vil blive til fælles glæde, og vi ser
frem til at mødes i flere sammenhænge. Vi ser
også frem til, at vi i begyndelsen af 2022 kan
byde velkommen til den nye præst i Astrup,
Tulstrup og Hvilsted sogne. Det sker ved gudstje
nesten i Astrup Kirke søndag den 6. februar.
Venlige hilsner menighedsrådene ved
Astrup, Tulstrup, Hvilsted og Tiset Kirker

I forbindelse med det udvidede samarbejde
mellem Astrup, Tulstrup, Hvilsted og Tiset sogne,
har vi også arbejdet med de fremtidige konfirma
tionsdatoer.

Spørgsmålet om konfirmanderne kan konfirm
eres klassevis har vi indgående drøftet. Af flere
grunde er det ikke muligt. Den overvejende
grund er, at der finder ny klassedannelse sted
på 7. årgang. Skal man konfirmeres klassevis, vil
det derfor betyde, at man i familierne vil kunne
få konfirmationsdatoen mindre end et år forud
for konfirmationen. En anden udfordring er antal
pladser i kirkerne. De fleste vil gerne have plads
til flere end alene forældre og søskende. Da vi
er så heldige at have flere kirker i området, har
vi mulighed for at holde flere konfirmationsgud
stjenester på de samme dage og på den måde
skabe plads til, at flere gæster kan deltage. Efter
grundige overvejelser af forholdene fortsætter vi
også i 2024 og de kommende år med at kon
firmanderne konfirmeres i bopælssognet efter
klassefordelingen fra 6. årgang. Den sidste tid
op til konfirmationerne samles konfirmanderne
i den kirke og med den præst, som de skal kon
firmeres hos.
Har man som forældre spørgsmål til oven
stående, er man meget velkommen til at hen
vende sig til præsterne.
(Oplysning om hvilket sogn man bor i, kan findes
på sogn.dk, hvor man kan indtaste sin adresse
og få oplyst hvilket sogn, den er beliggende i.)
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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
HVEM BLIVER DEN NYE PRÆST VED
ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED
SOGNE?
Flere har spurgt interesseret, hvornår er der
ansat en ny præst og hvem det bliver.

KÆRE SOLBJERG OG OMEGN
Jeg har haft den store glæde at være jeres vikar
præst i efteråret og hen over julen. Det har været
en kæmpe fornøjelse at møde så mange af jer og
lære lokalområdet at kende.
Jeg har døbt jeres børn, undervist jeres minikon
firmander og konfirmander, viet jeres brudepar
og begravet jeres ældre. Det har jeg taget del i
med ære og begejstring. Jeg har sjældent mødt
så fro og velvillige mennesker og det bliver ikke
helt nemt at sige farvel til februar. Desuagtet
overdrager jeg dog trygt embedet i hænderne på
jeres nye faste præst.
Jeg møder stor nysgerrighed om, hvem der har
fået lov at bestride embedet fremover og det er
dejligt at mærke. Jeg ved, at jeres menighedsråd
har udført et omfattende og grundigt arbejde, da
de besatte embedet. De har påtaget sig arbejdet
med agtelse for menighed og borgere i Solbjerg
og omegn og de har valgt den helt rigtige præst.
Derfor ønsker jeg nu alle Guds fred og glæde –
både i det nye år og med jeres nye præst.
Mange kærlige hilsner fra
konstitueret sognepræst Anja Evelyn Heitmann

Det er en langvarig affære at ansætte en ny
præst. Menighedsrådet(MR) måtte først opslå
stillinger efter at Anne Vejbæk var gået på
pension, så ansøgningsfristen var midt i oktober.
Forinden var der fremvisninger af kirkerne og
præsteboligen for interesserede ansøgere.
Efter ansøgningsfristen læste MR alle ansøg
ningerne igennem og udvalgte sammen med
biskoppen og provsten, hvem der skulle til prøve
prædiken og samtale. Vi har været heldige at få
mange kvalificerede ansøgere, heraf 5 blev valgt
ud til samtale.
Efterfølgende havde MR et møde med provsten,
hvor vi skriftligt skulle stemme på hvilken
ansøger, vi ville indstille. Alle stemmerne faldt
på den samme person. Vi var ikke i tvivl om,
at vi havde fundet den helt rigtige til embedet.
Det er MR der indstiller, men selve indstillingen
skal godkendes af biskoppen og i Kirkeministeriet, så derfor kan vi endnu ikke løfte sløret
for hvem det bliver. Præsten bliver indsat i
Astrup Kirke den 6. februar 2022.
Sideløbende med ansøgningsproceduren får
præstegården en stor indvendig istandsættelse.
Det er også tiltrængt. Selvom om den løbende er
blevet vedligeholdt, er der meget, der er nedslidt
efter 30 år. Vi forventer at bolig og embedsdelen
står færdig i slutningen af januar.
Arbejdet med istandsættelse udføres af vores
utrolig dygtige lokale håndværkere.
På menighedsrådets vegne
Inge Helboe Kruhøffer
Formand
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KOM TIL JULEKONCERT MED
SKANDERBORG KAMMERKOR
I ASTRUP KIRKE ALLE ER VELKOMNE
SØNDAG 19.DECEMBER KL. 16.00

PRAKTISKE OPLYSNINGER
ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSSTED SOGNE
PRÆSTEVIKAR Anja Heitmann
Tlf. 30 11 72 09 | AEHE@KM.DK
KORDEGNEKONTOR
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby j Tlf. 86 28 11 88
ORGANIST Søren Jerne Jensen
Tlf. 26 13 63 80 | JUKEBOKS413@OUTLOOK.DK
KIRKESANGER VIKAR Atitaya Sangklang
Tlf. 29 42 26 40
ATITAYASANGKLANG@GMAIL.COM
KIRKETJENERE
Liljan Mortensen
Tlf.31 66 85 99 | LILJANMORTENSEN@GMAIL.COM
Anette Samsø SAMSANETT@GMAIL.COM
Doris Schramm tlf. 29 42 55 21
DORIS.E.SCHRAMM@GMAIL.COM

Koncerten vil bestå af engelske Christmas
Carols. De gamle, såsom “In the bleak mid
winter”, “Once in royal Davids city” og “Away
in a manger”. Men også nyere carols, som er
udgivet indenfor de sidste 20 år har fundet
vej med titler som “Starry night” og “O faithful
Star.” Der er også danske julesalmer i forskellige
arrangementer samt fællessang, og dermed er
julestemning sikret.
Dirigent: Niels Bo Emgren

GRAVER Ricko Møller. Graverkontoret
Østergårdsvej 221a, Solbjerg
Tlf. 21 40 50 14 | ASTRUPGRAVER@GMAIL.COM
MENIGHEDSRÅDSFORMAND Inge Kruhøffer
Tlf. 21 48 56 34 | INGEKRUHOFFER@GMAIL.COM

KONFIRMATIONSDATOER
I ASTRUP SOGN:
2023

Søndag den 7. maj konfirmeres A klassen
Søndag den 14. maj konfirmeres B og C klassen
Konfirmation i Hvilsted (uanset klasse) ligger
1. søndag i maj, med mindre man ønsker konfir
mation Storebededag eller Kr. himmelf.dag eller
lørdagen før 1. eller 2. søndag i maj.
Ønskes konfirmation i Tulstrup kirke kan man
også vælge mellem Storebededag eller Kr.
Himmelf.dag eller lørdagen før 1. eller 2. søndag
i maj.
2024

ASTRUP-KIRKE.DK
TULSTRUP-KIRKE.DK
HVILSTED-KIRKE.DK

Søndag den 5. maj: A klassen
Søndag den 12. maj: B og C klassen
Mulighed for konfirmation i Tulstrup og Hvilsted
torsdag den 9. maj (Kristi himmelfarts dag)

GUDSTJENESTE LISTE
TORSDAG DEN 23. DECEMBER
Tiset Kirke kl. 16.30
Syng julen ind. Kl. 16.00 glögg i våbenhuset

Jette R. Christiansen

FREDAG DEN 24. DECEMBER: JULEAFTEN
Tiset
kl. 13.00		
Hvilsted
kl. 13.30		
Tulstrup
kl. 14.30		
Tiset
kl. 15.00		
Vitved
kl. 15.00		
Astrup
kl. 15.30		

Jette R. Christiansen
Anja Heitmann
Anja Heitmann
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Anja Heitmann

LØRDAG DEN 25. DECEMBER: JULEDAG
Vitved
kl. 09.30		
Astrup
kl. 10.30		
Tiset
kl. 10.30
Kirkebil

Inge-Gerd Terpager Staal
Anja Heitmann
Jette R. Christiansen

SØNDAG DEN 26. DECEMBER: 2. JULEDAG
Fruering
kl. 11.00		
Inge-Gerd Terpager Staal
Astrup		
Ingen		
LØRDAG DEN 1. JANUAR 2022: NYTÅRSDAG
Vitved
kl. 14.00
Vi ønsker godt nytår med champagne og kransekage
Inge-Gerd Terpager Staal
Tiset
kl. 16.00
Kirkebil. Vin og kransekage i våbenhuset efter gudstjenesten Jette R. Christiansen
Astrup		
Der henvises til Tiset		
SØNDAG DEN 2. JANUAR: HELLIGTREKONGERS SØNDAG
Hvilsted
kl. 10.30		
Anja Heitmann
Tiset		
Der henvises til Hvilsted Kirke		
SØNDAG DEN 9. JANUAR: 1. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER
Astrup
kl. 10.30 		
Tiset
kl. 10.30
Kirkebil. Kor medvirker. Nytårsfrokost eft. gudstjenesten
Vitved
kl. 11.00		

Anja Heitmann
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal

SØNDAG DEN 16. JANUAR: 2. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER
Vitved
kl. 9.30		
Lisbeth Kristensen
Tiset
kl. 10.30		
Jette R. Christiansen
Astrup		
Der henvises til Tiset		
SØNDAG DEN 23. JANUAR: 3. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER
Tiset
kl. 09.30 		
Astrup
kl. 10.30 		
Fruering
kl. 11.00		

Anja Hetimann
Anja Heitmann
Inge-Gerd Terpager Staal

SØNDAG DEN 30. JANUAR: 4. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER
Astrup
kl. 10.30		
Tiset
kl. 10.30		
Vitved
kl. 16.00
Kyndelmisse. Damekor

Anja Heitmann
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal

GUDSTJENESTER PÅ SOLBJERG PLEJEHJEM:
Torsdag den 23. december kl. 10.30 Julegudstjeneste
Torsdag den 06. januar kl. 10.30

Jette R. Christiansen
Anja Heitman

GRATIS KIRKEBIL kan bestilles til alle gudstjenester og sangarrangementer
i Fruering og Vitved kirker ved henvendelse til Dantaxi, Skanderborg på tlf. 86 51 00 00

