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TISET SOGN
SMÅ BITTE FØDDER, DER SPARKER
Den første forårsmåned. Det kribler og krabler.
Det gør det, når man sparker i bladene eller
kradser lidt i mulden. Det gør det i fingrene
efter at få gjort forårsklar. Det gør det i fødder
og ben efter at komme ud under åben himmel.
Det gør det måske også i smilemusklerne, fordi
man bare kan blive så sprudlende glad, når
forårssolen rammer. Ikke fordi der ikke er grund
til at bekymre sig. Det kan der jo altid være af
forskellig styrke og af større eller mindre grund.
Men det er som om forårssolen kan gennemlyse
og gennemstrømme én på en måde, så man lige
i det øjeblik bare mærker glæden over selve det
at være til.
Den vinkel er med i en gammel fortælling om
Storm P, der på en af sin daglige gåture på en
københavnsk kirkegård, kommer forbi graveren.
Graveren tager i det øjeblik en pause fra gravearbejdet med den grav, han er ved at grave. Han
sidder på kanten, og idet Storm P passerer ham,
letter han på hatten og siger: Nå, vi har nok fået
lov at være lidt oppe i dag!
Liv og død – lys og mørke. Begge dele side om
side – og hvor vidunderligt, når det er lyset og
livet vi fyldes af som en kriblen og krablen af
umiddelbar glæde.

Jeg samler på øjeblikke med lys – det gør du sikkert også. Lysglimt man kan trække på også på
en overskyet dag - eller når man bliver modløs.
Foråret har sådanne lysglimt. Det kan møder
med andre mennesker også have, hvis man
giver sig tid til at se og lytte til hinanden. Til at
møde hinanden, som man gerne selv vil mødes.
Det er jo i grunden så enkelt. Men det kan også
kræve et stort mod, og det kan have en pris. For
fællesskaber er ikke altid så enkle. Der kan være
mange dagsordener og der kan være meget
usagt på spil. Men også i sådanne situationer er
der lysglimt og øjeblikke med varme, der kan få
det til at krible og krable i nervebanerne, så livet
kan mærkes.
I foråret ligger den søndag som hedder Mariæ
bebudelsesdag. Selv om der er meget ubegribeligt omkring den dag, så er der den orden,
at den ligger ca. ni måneder før jul! For Mariæ
bebudelsesdag fortæller om mødet mellem det
jordiske og det himmelske, hvor Maria hører, at
hun skal blive mor til Guds søn.
Det er også et forårsbudskab om håb – om
liv – der rækker ud over alle vores grænser.
Salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen
har så fint et billede på det i en af sine salmer.
Her skriver hun bl.a. om englen, der kommer
med ordet fra Gud til Maria. Den unge kvinder
tager imod og bærer ordet og fosteret til tiden er
inde. Og så skriver hun:
Han kom i den mørkeste vinternat
med varsel om lysere tider,
han bringer hver tvivlende vintersjæl
et håb om et forår omsider,
hvor morgenstjernernes påskesang
skal løsne de frostbundne marker,
og hjertet skal slå i mit bryst af fryd
som småbitte fødder, der sparker.
Lisbeth Smedegaard Andersen, fra
”Det var så forunderlig klart i nat”, 2000
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Små bitte fødder der sparker. Man kan både
mærke det og se det på den gravide mave – de
små hæle der flytter sig derinde. Og når tiden er
inde, lyder et skrig og livet er brudt frem, og de
små bitte fødder begynder at sparke. Så sårbart
og så forunderligt stærkt. Det er også øjeblikke
med lysglimt.
Foråret er med sit lys, sin kriblen og krablen som
småbitte fødder, der sparker. Jeg håber, at også
dit hjerte skal slå i dit bryst af fryd over forår.
Jette R. Christiansen

STORT VELKOMMEN
TIL ANNIKA RASMUSEN

Så meld dig til forårsfrokosten i sognehuset
søndag den 13. marts efter gudstjenesten.
Prisen for frokost er 50,- kr., og der kan tilkøbes
drikkevarer på stedet. Af hensyn til opdækning
og bestilling af mad er tilmelding nødvendigt.
Tilmelding senest den 7. marts sker ved skriftlig
henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder,
Rikke Adolf, på telefon: 30 60 61 15 eller du kan
ringe til Jette Christiansen på tlf. 86 92 73 30.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
SOGNEINDSAMLING

Det er altid en højtidelig begivenhed, når en kirke
holder indsættelsesgudstjeneste, og indsættelsen af Annika Rasmussen som sognepræst for
Astrup, Tulstrup og Hvilsted Kirker den 6. februar
var ingen undtagelse. Fra Tiset sogn ønsker
vi Annika hjerteligt velkommen. Vi ser frem til
samarbejdet.

FORÅRSFROKOST
SØNDAG DEN 13. MARTS KL. 12.00

Den udsatte Nytårsfrokost har undergået forvandling og springer i stedet ud som Forårsfrokost!
Har du lyst til at synge med på nogle forårssange, hygge dig over frokosten og lytte til dejlige
toner, når Henriette Jensen, Anders Nyløkke Jørgensen og Jan Ole Christiansen på hhv. saxofon,
bas og klaver underholder med en lille buket af
melodier arrangeret af trioen?

SØNDAG DEN 13. MARTS KL. 12.00

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling går
i år til verdens fattigste familier, som rammes
hårdest af klimaforandringerne. Indsamlingen
går bl.a. til:
• Klimakomfurer, der er energieffektive
		 og røgfrie
• Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare
		 tørke og omskifteligt vejr
• Regnvandstønder, der opsamler vand til
		 tørketider.
Selvom der i Tiset sogn ikke er arrangeret en
fysisk indsamling, kan du stadigt være med til at
hjælpe ved at give et bidrag, når der samles ind
ved søndagens gudstjeneste eller ved at overføre
et valgfrit beløb til MobilePay: 880077.

4 K

I

R

K

E

B

L

A

D

E

T

FAMLIEGUDSTJENESTE
ONSDAG DEN 6. APRIL KL. 17.00

Ved denne familiegudstjeneste medvirker
forårets minikonfirmander, som er med til at
skabe en skøn gudstjeneste, der henvender sig
til store som små. Sæt derfor allerede nu kryds
i kalenderen og hold øje med næste kirkeblad,
hvor vi (måske…) afslører lidt mere om, hvad
du kan glæde dig til!

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBTE:

Eva Halager Nørgaard,
Ravnholtvej 113, Ravnholt
Emil Sørensen Harboe,
Solbjerg Hedevej 69, Solbjerg
DØDE

Erna Kudsk,
Elmevangsvej 2, Solbjerg

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
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 (v. Fritidscenteret) .......09.55
Ravnholtvej/Kildegårdsvej................................10.05
Tiset Kirke .............................................................10.10

WWW.TISETKIRKE.DK
FACEBOOK.COM/TISET.KIRKE

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.

5

ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
Og jeg vil netop bruge den kommende tid til, at
stikke en finger i jorden og suge til mig, så jeg
kan lære området rigtigt at kende og på den
måde komme bedst muligt fra start her. Jeg vil
gerne bidrage med min erfaring fra tidligere,
men jeg vil også gerne værne om det I allerede
har skabt her. Den store Grundlovsfest i den
flotte præstegårdshave, morgensang den sidste
fredag i måned og selvfølgelig vores højmesse
på skift i alle vores tre kirker. Det glæder mig,
at der er stor interesse og opbakning omkring
babysalmesang og De små synger ved kirken.
Måske vores børnefamilier kunne tænke sig at
komme til noget mere i kirken.

NYE RAMMER, NYE MULIGHEDER!
Og en spændende grundfølelse: Jeg føler mig
velsignet! Jeg hedder Annika Rasmussen og jeg
er jeres nye præst.
I denne tid er alt overvældende og nyt, skønne
nye konfirmander, nye kolleger, både præster og
de ansatte ved kirken, nyt hus, ny by, nye kirker,
alt er nyt! Det er på én gang spændende og en
lille smule skræmmende. Så er det godt, at alt
ikke er så nyt alligevel, jeg kommer med masser
af gåpåmod og en sund portion erfaring, konfirmander fra både by og land, gudstjenester og
kirkeliv, så det skal nu nok gå. Men den vigtigste
erfaring er fingeren i jorden, alt det der allerede
er og blomstrer her i Astrup-Tulstrup-Hvilsted,
som vintergækkerne i præstegårdshaven, der nu
pynter indenfor blandt flyttekasserne

Jeg har allerede nu fået den fineste velkomst til
min indsættelse i Astrup Kirke den første søndag
i februar. Det var en dag med mange smil, heldigvis ikke gemt bag et mundbind, som bød mig og
min familie velkommen.

Grundet det høje smittetal af COVID-19 må en
officiel velkomstreception for menigheden vente,
men det betød meget, at der kom nogle bare for
at sige hej og på gensyn.
Og en ting er sikkert midt i alle flyttekasserne,
så glæder vi os, som lille familie på tre snart fire,
til at falde på plads i præstegården og falde til
i lokalsamfundet, som vi ser frem til at blive en
del af. Så hvordan kan jeg andet, end at føle mig
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velsignet og når det hele bliver overvældende, så
tænker jeg på en nyere salme af Simon Grotrian
om netop vintergækken:
Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
blir Jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.

BABYSALMESANG
(Nr. 826 i 100 salmer)

FOR FORÆLDRE OG BABYER (0-1 ÅR)
HVER ONSDAG I ASTRUP KIRKE KL. 10.30 - 12.00

Til ‘Babysalmesang’ synger, sanser, leger og
danser vi os gennem forskellige sange og salmer
i ca. 40 minutter, hvorefter vi drikker kaffe sammen i sognegården frem til kl. 12.00.
Det er GRATIS at deltage i ‘Babysalmesang’
TILMELDING senest tirsdag kl. 20.00, til mail:
atitayasangklang@gmail.com eller Tlf: 29 42 26 40
Husk at oplyse information om:
- navn på dig selv, din baby/barn og hvor mange
I ønsker deltage

DE SMÅ SYNGER
HVER ONSDAG FRA KL. 16.15 - 17.00.

Kirken er åben fra kl. 16.00, hvor i er velkommen
til at få en lille snack.
‘De Små Synger’ er for børn i alderen 1-5 år i
følgeskab med en forælder eller bedsteforælder.
Vi synger, fagter og danser os gennem forskellige
sange og salmer, hører bibelhistorier, blæser
sæbebobler, spiller på rasleæg og meget mere.
Det er GRATIS at deltage i ‘De Små Synger’, i
møder bare op.
TILMELDING senest kl. 20.00 dagen inden, til mail:
atitayasangklang@gmail.com eller Tlf: 29 42 26 40
Jeg glæder mig til at møde jer og jeres dejlige børn!
De bedste hilsner Atitaya

ASTRUP-KIRKE.DK
TULSTRUP-KIRKE.DK
HVILSTED-KIRKE.DK
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SANG I KIRKEN

KIRKELIGE HANDLINGER

FREDAG DEN 25/3 KL. 10.00
ER DER FREDAGSSANG I ASTRUP SOGNEGÅRD.

DØBTE:

Vi synger fra højskolesangbogen og snakker om
sangene, teksterne, og hvad der ellers ligger os
på sinde. Der er jo kommet en ny udgave af højskolesangbogen med mange nye og gode sange,
som vi gradvist dykker ned i og får lært.
Samtidig er der jo alle de kendte og elskede
gamle sange med tekster om årstiderne, Danmark, fællesskab, kærlighed og meget, meget
andet, som vi også lige skal have vakt til live i
toner og ord.
Arrangementet ledes af kirkens organist,
Søren Jensen, og der vil undervejs være kaffe
og småkager.

Pelle Julius Lund Gravgaard
døbt i Astrup Kirke
Mille Dybro Brandt
døbt i Astrup Kirke
DØDE:

Johannes Jensen
Hvilsted Kirke
Bent Lindhøj Nielsen
Hvilsted Kirke

TORSDAG DEN 31/3 KL. 19.00
INVITERER VI TIL AFTENSANG I ASTRUP SOGNEGÅRD.

Vi vil igen synge sange fra højskolesangbogen.
Her er en mulighed for at komme og synge med
andre i et hyggeligt samvær. Der vil også være
rig mulighed for at kommentere og snakke om
sangene. Disse sange er jo en form for afspejling
af det danske samfund og vores måde at tænke
på, og der er sange til enhver lejlighed.
Aftenen ledes af kirkens organist, Søren Jensen,
og der vil blive serveret kaffe og hjemmebagt
kage. Der er gratis adgang.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSSTED SOGNE
SOGNEPRÆST Annika Rasmussen
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 60 15 30 48 | AL@KM.DK
KORDEGNEKONTOR
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby j Tlf. 86 28 11 88
ORGANIST Søren Jerne Jensen
Tlf. 26 13 63 80 | JUKEBOX413@OUTLOOK.DK
KIRKESANGER VIKAR Atitaya Sangklang
Tlf. 29 42 26 40
ATITAYASANGKLANG@GMAIL.COM
KIRKETJENERE
Doris Schramm tlf. 29 42 55 21
DORIS.E.SCHRAMM@GMAIL.COM
Liljan Mortensen tlf. 31 66 85 99
Tlf.31 66 85 99 | LILJANMORTENSEN@GMAIL.COM
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

GUDSTJENESTE LISTE

SØNDAG DEN 27. FEBRUAR: FASTELAVN
Hvilsted
kl. 10.30		
Tiset
kl. 10.30		
Fruering
kl. 14.00
Familiegudstjeneste

Annika Rasmussen
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal

SØNDAG DEN 6. MARTS: 1. SØNDAG I FASTEN
Tulstrup
kl. 09.30		
Tiset
kl. 10.30
Kirkebil. Kor medvirker
Fruering
kl. 16.00
Gospelgudstjeneste, konfirmander medvirker

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

SØNDAG DEN 13. MARTS: 2. SØNDAG I FASTEN
Astrup
kl. 10.30		
Tiset
kl. 10.30
Kirkebil. Efterfølgende frokost. Se s. 3
Vitved
kl. 11.00		

Annika Rasmussen
Jette R. Christiansen
Lisbeth Kristensen

SØNDAG DEN 20. MARTS: 3. SØNDAG I FASTEN
Tiset
kl. 09.30		
Astrup
kl. 10.30		

Annika Rasmussen
Annika Rasmussen

LØRDAG DEN 26. MARTS
Tiset
kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Astrup
kl. 11.00
Dåbsgudstjeneste

Jette R. Christiansen
Annika Rasmussen

SØNDAG DEN 27. MARTS: MIDFASTE
Tulstrup
kl. 09.30 		
Tiset
kl. 10.30		
Vitved
kl. 11.00		

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

SØNDAG DEN 3. APRIL: MARIÆ BEBUDELSESDAG
Tiset
kl. 09.30		
Fruering
kl. 09.30		
Hvilsted
kl. 10.30		
Fruering
kl. 19.30
Forårssang/Pigekor og Voksenkor medvirker

Annika Rasmussen
Inge-Gerd Terpager Staal
Annika Rasmussen
Inge-Gerd Terpager Staal

GUDSTJENESTER PÅ SOLBJERG PLEJEHJEM:
Torsdag den 3. marts
kl. 10.30

Annika Rasmussen

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

