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TISET SOGN
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Jeg sad for nylig med til den skønneste julefrokost. Bordet var dækket og skulder ved
skulder sad gæsterne. Lysene var tændt i stagerne og fadene bugnede med alt det bedste.
Og midt på bordet stod den helstegte pattegris,
glinsende smuk og med et æble i munden.
Gæsterne var særligt hentet ind til julefesten –
og den blev uforglemmelig… i hvert fald blev der
talt om den i hele Lønneberg meget længe efter.
Jeg genhørte Astrid Lindgrens fortælling om
”Julegildet på Katholt”, som jeg håber rigtig
mange børn får lov at høre – og det var faktisk
–næsten- som selv at sidde med bag de duggende ruder med de ternede køkkengardiner.
I fantasien og forestillingsverdenen, som bygger
på både store og små fortællinger, på minder og
erfaringen, på håb og forventninger, da kan vi
sidde til bords med så mange vi vil.
Når ikke vi kan mødes fysisk i samme grad, som
vi plejer at gøre det – så kan vi have hinanden
med i tankerne. Med kan vi have både levende
og døde – dem som har givet og giver os meget
at leve af og på.
I Lønneberg holdt Emil sin julefest for de gamle
og fattige – dem som ikke havde noget sted at
tage hen, dem der ikke var nogen, der efterspurgte. Der er også evangelium i den fortælling.
Kom med, råber Emil, ind i fattiggårdens mørke
og kolde rum – nu skal I til fest!
Sikke en invitation at få – ind til lys, varme og
glæde – midt i den kolde vinter. For om nat ved
Betlehem spirede en rose frem, fin og lille. Som
et vidnesbyrd om, at lyset er, kærligheden er,
håbet er. Så hjerte, løft din glædes vinger!
Lad os huske på det denne jul og ind i det nye år.
Find alt det gode forråd frem fra gemmerne. Alt

det gode du fik givet. Smil til din nabo og ønsk
dén du møder en glædelig jul og et godt nytår!
Jette R. Christiansen

SYNG JULEN IND

PLADSRESERVATION NØDVENDIG
ONSDAG DEN 23. DECEMBER KL. 15.00 OG 16.30

På trods af de anderledes omstændigheder i år
vil vi gerne fastholde traditionen med at synge
julen ind den 23. december. Vi kan i år ikke
være så mange som vi plejer, og derfor synger vi
julen ind af to omgange. For at undgå at man går
forgæves, skal man på forhånd reservere plads.
Plads kan reserveres ved at ringe
på tlf. 20 93 98 63 til Lone Mikkelsen.
Man kan ringe den 16—18./12 og den 21/12 –
alle dage mellem kl. 16 og 18.
Syng julen ind er en mulighed for at komme i
kirke lillejuleaften. Vi synger julesalmer og hører
juleevangeliet fortalt. Husk at det er nødvendigt
at reservere plads.
Organist Jan Ole Christiansen og kirketjener
og musiker Anders Nyløkke Jørgensen akkom¬pagnerer på klaver og kontrabas.
Kirkedøren åbnes 20 minutter før begyndelses-tidspunktet.

JULEGUDSTJENESTER
JULEAFTEN

Vi holder i år tre gudstjenester juleaftensdag den
24/12. TIL GUDSTJENESTERNE KL. 13.30 OG KL.
15.00 SKAL MAN RESERVERE PLADS PÅ FORHÅND.

Plads reserveres ved at ringe på tlf. 8692 7330
til Jette R. Christiansen den 16.-17/12 kl. 16-18
og den 21/12 kl.9-11
Til julegudstjenesten den 24/12 kl. 12.00 er der
ikke pladsreservation.
Hvis vejret indbyder til det, vil vi sætte højtaler og
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stole op udenfor, så der er mulighed for at være
med til julegudstjenste i det fri. I så fald husk
varm påklædning!
JULEDAG

Det er også som altid muligt at komme til
julegudstjeneste juledag den 25. december kl.
10.30, hvor også saxofonist Henriette Jensen
medvirker.
JULEGUDSTJENESTEN DER HVOR DU ER

Den 24/12 lægger vi fra Tiset Kirke en julegudstjeneste på nettet. Den kan findes på kirkens
hjemmeside og på kirkens facebook side. Så
hvis du har lyst at høre julesalmer, juleevangeliet
og en juleprædiken fra Tiset Kirke, men ikke kan
være til stede i kirken, så kan du høre julegudstjenesten derhjemme – eller der hvor du nu er.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Fredag den 1. januar kl. 16.00
Efter nytårsgudstjenesten er alle velkomne til
at blive og ønske hinanden godt nytår med
et glas vin og kransekage. Arrangementet er
tilrettelagt så vi følger sundhedsmyndighedernes
retningslinjer.

FØLG MED
PÅ HJEMMESIDE OG FACEBOOK!
EVENTUELLE ÆNDRINGER I FORHOLD TIL GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER VIL BLIVE MEDDELT PÅ KIRKENS HJEMMESIDE TISETKIRKE.DK
OG FACEBOOK.
VI FØLGER SELVFØLGELIG VED BÅDE GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER SUNDMYNDIGHEDERNES
GÆLDENDE RETNINGSLINJER FOR FOLKEKIRKEN.
VED GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I KIRKE
OG SOGNEHUS SKAL DER BÆRES MUNDBIND.

FILMAFTEN
TORSDAG DEN 28. JANUAR KL. 19.00 I TISET SOGNEHUS BYDER FILM- OG BOGCAFÉEN IND TIL ENDNU
EN AFTEN MED FILM OG SAMTALE.

Hvis du også godt kan lide at se en god film med
stof til eftertanke så kom og vær med.
Som sædvanlig er der undervejs i filmen en
pause. Efterfølgende er der tid til at drøfte de
emner, som er blevet bragt i spil.
Hvilken film vi skal se denne aften, kan du se på
kirkens hjemmeside i begyndelsen af januar.
Kaffe, te, kage og vin kan købes i cafeen.
Grundet forholdene er der et begrænset antal
pladser, så vi kan sikre den nødvendige afstand.
Tilmelding nødvendig til
kirke- og kulturmedarbejder Rikke Adolf på
mail: tisetkirkeogkultur@netmail.dk
(eller på tlf. 30 60 61 15)
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig og givende
aften i film- og bogcafeén.
Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget

KONFIRMANDUNDERVISNING
Efter jul begynder undervisning for konfirmander
den 19. januar. Vi glæder os til at se alle konfirmanderne igen.

MINIKONFIRMANDER
Grundet corona situationen blev minikonfirmandundervisningen i efteråret udsat. Vi håber
i foråret at kunne invitere 3. klasserne til et
minikonfirmandforløb. Der vil komme nærmere
information om dette.

MENIGHEDSRÅDET
På menighedsrådsmødet den 25. november
2020 konstituerede det nye menighedsråd sig.
Rådet er valgt for en toårig periode
FORMAND: Freddy Horslund Alberg, Solbjerg
NÆSTFORMAND: Svend Erik Pedersen, Ravnholt
KIRKEVÆRGE: Thorkild Boier Pedersen, Tiset
KIRKEKASSERER: Karen Astrup, Tiset
KONTAKTPERSON: Kirsten Frisgaard, Solbjerg

Pia Samsing, Battrup
Gunner Christensen, Ingerslev
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Er du interesseret i at høre mere om menighedsrådets arbejde, er du altid velkommen til at
kontakte os.

OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag den 13. januar kl. 19.00 afholdes der
offentligt menighedsrådsmøde i Tiset sognehus.
Dagsorden og referat kan ses på kirkens hjemmeside.

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE
Det vil også i vinteren/foråret 2021 være muligt
at deltage i en sorg- og livsmodsgruppe for
voksne. Det er et tilbud til alle som har mistet en
ægtefælle, samlever eller en anden nærtstående
person. Det er en mulighed for i en lukket
gruppe, at dele sine tanker og historie omkring
det at have mistet – og for at lytte til andre, som
kender til den livssituation.
Gruppen mødes første gang mandag den 15.
februar kl. 16.00. Der er i alt 8 mødegange á 2
timer. Gruppen mødes hver anden mandag –
og det foregår i Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4,
Mårslet.
I gruppen er der tavshedspligt. Gruppen ledes
af Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm. Har du
brug for at deltage i gruppen, eller kender du
en, som kunne have glæde af at være med, er
du velkommen til at kontakte sognepræst Jette
Christiansen, tlf. 86 92 73 30 for nærmere
oplysninger.

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I TISET KIRKE
Alberte Bøndergaard Kragelund
Børupvej 205B, Tranbjerg
DØDE FRA TISET SOGN, BEGRAVET PÅ
TISET KIRKEGÅRD ELLER BISAT FRA TISET KIRKE:
Rigmor Hedegaard
Vestre Tingskovvej 14, Tranbjerg

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

PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKENS HJEMMESIDE: TISETKIRKE.DK
Sognepræst: Jette Rosenberg Christiansen
Tiset præstegård, Gl. Horsensvej 77, Solbjerg.
Tlf: 86 92 73 30 | E-mail: JRC@KM.DK
(mandag er fridag)
Kirke- og kulturmedarbejder: Rikke Adolf
Tlf: 30 60 61 15 | E-mail: tisetkirkeogkultur@netmail.dk
Kordegnekontor Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby J
Tlf. 86 28 11 88
Organist: Jan Ole Christiansen
Hamphøjvej 22, 8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 27 31
Graver, kirketjener, ringer: Anders Nyløkke Jørgensen
Ravnholtvej 36, 8310 Tranbjerg
Tlf. 86 92 74 41
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: 86 92 79 40

KIRKEBILEN
Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke
gudstjenester kirkebilen kører til.
(BEMÆRK NÅR GUDSTJENESTETIDSPUNKTET IKKE ER
KL. 10 ER FØRSTE STOP 45 MIN FØR GUDSTJENESTE
START OG DE EFTERFØLGENDE STOP MED SAMME
MINUTTAL IMELLEM SOM ANGIVET I KØREPLANEN)
GUDSTJENESTE.......................................................10.00

Egevangen
p-pladsen ved nr. 64-138.................................09.15
Elleskovvej/Kærgårdsvej...................................09.20
Kærgårdsvej ved
Lokalcenteret........................................................09.22
Solbjerg Hovedgade
(ved Fritidscenteret) ...........................................09.25
Ravnholtvej/Kildegårdsvej................................09.35
Tiset Kirke .............................................................09.40
KIRKEBILEN KØRER RETUR
EFTER GUDSTJENESTEN....................................... 11.30

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
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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
NYTÅR

SE MIN ENGEL
Se min engel,
hvide engel
lander blidt på den bløde jord.
Åbner en sprække
i himmelens dække.
Kommer fra lyset
og sår et ord.
Se min bue,
gyldne bue,
danner bro til en himmeljord.
Når Herren kommer,
bliver vinter til sommer.
Pagten beseglet af nye ord.
Se min glæde,
grønne glæde
vander gavmildt din tørre jord.
Håbene skinner
og lyset forbinder
himlen og jorden
i fremtidsord.
Arne Andreasen
fra salmebogstillægget 100 salmer

Skal man glæde sig til nytår? Normalt glæder
mange sig vel til nytårsaften: god mad, fest og
dans, fyrværkeri. Men året 2020 har ikke været
normalt, og det bliver overgangen til 2021 nok
heller ikke. Vi lever stadigvæk i Coronaens tegn,
og det betyder begrænsninger – i, hvor mange
mennesker, vi må være sammen med. Hvor vi
må rejse hen. Hvilke adspredelser, vi kan søge.
Og på mange andre måder har vi i det gamle år
måttet lægge bånd på vores livsudfoldelse.
Men netop her op mod årsskiftet kommer der
gode nyheder. Der er vacciner på vej. Så måske
kan vi snart i det nye år blive befriet for Coronaens begrænsninger og vende tilbage til et
mere normalt liv.
Udsigten til en vaccine er et helt konkret udtryk
for, at nytår betyder forventning. Måske bringer
det nye år fornyelse. Mon jeg slipper af med min
sygdom? Finder jeg et job? Kan det uvenskab,
der nager mig, overvindes? Og hvis jeg løfter blikket: kommer der lidt mere fred og fordragelighed
ind i den store verden? Man siger, at tiden læger
alle sår. Men det er jo notorisk forkert.
Man kan højst sige, at tiden læger nogle sår:
tiden kan betyde fornyelse. Et nyt år kan åbne
nye muligheder.
Men tiden kan også betyde det modsatte. I en
af sine aftensalmer siger Thomas Kingo: ”En
dag jeg nærmer er ved døden end som før;
tiden mig så sagtelig oplukker dødens dør” (nr.
761 i Salmebogen). Tidens gang betyder, at vi
bliver ældre. Så et nyt år kan også betyde større
gebrækkelighed og flere bekymringer. Og døden
rykker nærmere.
Men i kirken har vi en anden tidsregning. Her
har årsskiftet allerede fundet sted. Vi er allerede trådt ind i et nyt kirkeår. Kirkeårets tid
er fornyelse uden forgængelighed. I løbet af
kirkeåret møder vi den kristne tros afgørende
begivenheder. Fødslen af det menneske, der
åbner en ny vej til Gud. Hans forsmædelige død
og dens overvindelse. Guds komme som den
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inspirerende ånd, der vækker troen i os. Jul,
Påske og Pinse – kirkeåret forløber i høj-tider.
Det bærer os oppe, uanset om det verdslige år
bringer os sorger eller glæder.
Svend Andersen

JULEOPTAKT OG JUL I ASTRUP KIRKE
OG SOGNEGÅRD
(PRAKTISKE BEMÆRKNINGER)
MANDAG DEN 21. DECEMBER KL. 16.00-17.00 vil

vores organist, Søren Jensen, spille julesalmer.
TIRSDAG DEN 22. DECEMBER KL. 16.00 – 17.00 vil
vores organist, Søren Jensen, spille julesalmer.
ONSDAG DEN 23. DECEMBER KL. 15.00,
Lillejuleaften, tilbydes en andagt med julefortælling og salmesang ved undertegnede.
TORSDAG DEN 24. DECEMBER KL. 15.30 er der to
julegudstjenester i Astrup:
I KIRKEN v. hjælpepræst Svend Andersen
I SOGNEGÅRDEN v. undertegnede, sognepræst
Anne Vejbæk.
Vi finder det meget vigtigt at skabe rum til så
mange som muligt, der gerne vil holde fast ved
den gode tradition, det er at deltage i gudstjenesten juleaften. Så vi holder samtidigt gudstjeneste kl. 15.30 i Kirken og i Sognegården.
Sognegården er jo ikke en kirke, men salen er i
sig selv så smuk og højloftet, at mange har anset
den for at ligne en kirkesal. Den vil til lejligheden
blive julepyntet, og juletræet blive tændt. Så med
udsigt til kirken håber jeg, at det vil kunne lade
sig gøre at skabe et sakralt rum i Sognegården
med en fællesskabsfølelse omkring salmer, bøn
og evangelium, og på denne måde kompensere
lidt for pladsmanglen i kirken.
Selv om vi under normale forhold holder tre
gudstjenester i vore sogne juleaften og sidder
meget tæt, har vi erfaring for, at mange ofte må
gå igen, fordi der ikke er plads nok. Så i år, hvor
pladsen yderligere på grund af corona-restriktioner er reduceret betydeligt, vil pladsproblemet
være endnu større. Derfor vil vi på denne måde
forsøge at imødekomme så mange som muligt
ved dette tiltag.

Desværre har vi ikke de samme muligheder
med dobbeltgudstjeneste for menighederne i
TULSTRUP og HVILSTED. Så derfor håber vi på
forståelse for, at vi i Tulstrup og Hvilsted kirker i
år kun kan samles en mindre skare.
Men følg endelig med på kirkernes facebook- og
hjemmeside. Meget kan, efter dette her skrives,
ændre sig i forhold til de forskellige restriktioner.
Menighedsrådet orienterer på hjemmesiden
ASTRUP-KIRKE.DK, TULSTRUP-KIRKE.DK OG HVILSTED-KIRKE.DK løbende om, hvordan de praktiske

forhold gribes an. Bl.a. om tilmelding til gudstjenesterne, så ingen behøver at gå forgæves.
Venlige hilsner
Sognepræst Anne Vejbæk

PLADSRESERVERING I KIRKERNE

(GRUNDET DEN NUVÆRENDE CORONA-SITUATION)

Det er nødvendigt at reservere plads til juleaftensgudstjenesterne i Asrup, Tulstrup og
Hvilsted Kirker samt Astrup Sognegård. Det kan
gøres via Kirkernes hjemmeside og Facebooksiden.
Derudover vil det også være muligt at reservere
plads på hjemmesiden PLADSIKIRKEN.DK.
Man opfordres til kun at bestille det antal
pladser, man har brug for, samt melde afbud,
hvis man alligevel ikke kan bruge pladserne.
Man bedes medbringe pladsreserveringen
ved gudstjenesterne.
Venlig hilsen
Menighedsrådet
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BABYSALMESANG

KIRKELIGE HANDLINGER

Vi mødes første gang i det nye år onsdag den 13.
januar i Astrup kirke og herefter de følgende onsdage i januar. Babysalmesang er for forældre og
babyer (0-1 år). Vi mødes kl. 10.30 i Astrup kirke
og synger og leger med babyerne i ca. 40 min.,
hvorefter vi drikker kaffe sammen i sognegården.
Grundet Covid19 er der plads til 12 deltagende
babyer og forældre pr. gang og pladserne tildeles
efter først-til-mølle princip. Hold gerne øje med
kirkens Facebookside, hvor alle sæsonens
onsdage slås op som begivenheder, og løbende
opdateres med evt. ændringer og i tilfælde af
aflysning. Ved evt. spørgsmål kan kirkesanger
Bente Christensen kontaktes på mail:
BENTE_CHRISTENSEN_DK@YAHOO.COM. Vi glæder
os til at byde jer velkommen til en ny sæson!

DØBT I ASTRUP KIRKE

DE SMÅ SYNGER
De Små Synger holder vinterpause i januar og
februar, men vender tilbage i marts – første gang
onsdag den 3. marts. Vi glæder os til at byde jer
velkommen til en ny forårssæson!

FREDAGSSANG
Vi håber at kunne genoptage fredagssang den
29. januar kl. 10.00 i Astrup Sognegård.
Vi synger fra Højskolesangbogen og snakker
om sangene, teksterne og hvad der ellers måtte
ligge os på sinde.
På grund af Coronaen vil der være følgende
restriktioner: Der bliver kun plads til 25 personer
incl. Personale, og de fremmødte vil blive opfordret til at bære mundbind. Man skal også selv
medbringe kaffe til eget forbrug. Arrangementet
ledes af kirkens organist, Søren Jensen.

Emilie Aarkrog,
Møddebro Parkvej 53, Solbjerg
BEGRAVET PÅ ASTRUP KIRKEGÅRD
Jørgen Bertel Michaelsen,
Balskildevej 14, Ask

PRAKTISKE OPLYSNINGER
ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSSTED SOGNE
SOGNEPRÆST
Anne Vejbæk, Astrup præstegård
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 74 54 | ANIC@KM.DK
(mandag er fridag)
ULØNNET HJÆLPEPRÆST
professor. dr.theol. Svend Andersen, Astrup præstegård
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 73 52 | SA@TEO.AU.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
Bente Christensen Tlf. 60 95 35 25
BENTE_CHRISTENSEN_DK@YAHOO.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
GRAVER
Ricko Møller. Graverkontoret
Østergårdsvej 221a, Solbjerg
Tlf. 21 40 50 14 | ASTRUPGRAVER@GMAIL.COM

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

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Inge Kruhøffer
Tlf. 21 48 56 34 | INGEKRUHOFFER@GMAIL.COM

GUDSTJENESTE LISTE
ONSDAG DEN 23. DECEMBER: LILLEJULEAFTEN
Tiset
kl. 15.00
Syng julen ind (pladsreservering - se s. 2)
Astrup
kl. 15.00
Julesang og fortælling
Tiset
kl. 16.30
Syng julen ind (pladsreservering - se s. 2)
TORSDAG DEN 24. DECEMBER: JULEAFTEN
Vitved
kl. 11.00
kort gudstjeneste
Tiset
kl. 12.00		
Vitved
kl. 13.00
kort gudstjeneste
Tiset
kl. 13.30
(pladsreservering - se s. 2)
Hvilsted
kl. 13.30
(pladsreservering - se s. 6)
Tulstrup
kl. 14.30
(pladsreservering- se s. 6)
Tiset
kl. 15.00
(pladsreservering - se s. 2)
Vitved
kl. 15.00
kort gudstjeneste
Astrup
kl. 15.30
(pladsreservering - se s. 6)
Astrup
kl. 15.30
Sognegården (pladsreservering - se s. 6)
FREDAG DEN 25. DECEMBER: JULEDAG
Tiset
kl. 10.30
Kirkebil
Astrup
kl. 10.30		
Vitved
kl. 11.00		
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste
LØRDAG DEN 26. DECEMBER: 2. JULEDAG
Astrup
Der henvises til Mårslet kirke kl. 10.00
Tiset
Der henvises til Mårslet kirke kl. 10.00
Vitved
Der henvises til nabosognene
SØNDAG DEN 27. DECEMBER: JULESØNDAG
Astrup
kl. 10.30		
Fruering
kl. 11		
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste
Tiset
kl. 16.00
Musikgudstjeneste
FREDAG DEN 1. JANUAR: NYTÅRSDAG
Tulstrup
kl. 15.00		
Tiset
kl. 16.00
Kirkebil. Efterfølgende kransekage og vin
Vitved
kl. 16.00
Efterfølgende champagne og kransekage
SØNDAG DEN 3. JANUAR: HELLITREKONGERS SØNDAG
Astrup
kl. 10.30
Lægmandsgudstjeneste
Tiset
kl. 14.00		
SØNDAG DEN 10. JANUAR: 1. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER
Hvilsted
kl. 9.00		
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil, kor.
Vitved
kl. 11.00		
LØRDAG DEN 16. JANUAR:
Astrup
kl. 11.30
dåbsgudstjeneste
SØNDAG DEN 17. JANUAR: 2. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER
Tiset
kl. 10.00		
Astrup
kl. 10.30		
SØNDAG DEN 24. JANUAR: SIDSTE SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER
Tiset
kl. 9.00		
Vitved
kl. 9.30		
Astrup
kl. 10.30		
SØNDAG DEN 31. JANUAR: SEPTUAGESIMA
Tiset
kl. 10.00		
Tulstrup
kl. 10.30		
Vitved
kl. 11.00		
GUDSTJENESTER I PLEJEBOLIGERNE PÅ LOKALCENTER SOLBJERG
Tirsdag den 22. december kl. 10.30
Torsdag den 7. januar kl. 10.30
GRATIS KIRKEBIL til Fruering og Vitved kirker ved henvendelse 86 51 00 00

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk
Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Svend Andersen
Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk
Inge-Gerd Terpager Staal
Anne Vejbæk

Svend Andersen
Lisbeth Kristensen
Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Stud.Theol. Anette Samsø
Trine Bredahl Nissen
Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk
Anne Vejbæk
Inge-Gerd Terpager Staal
Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Svend Andersen
Inge-Gerd Terpager Staal

Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen

