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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
KÆRE ALLE

VELKOMMEN TIL ANNIKA
Det er mig en stor stor glæde, endelig at kunne
byde hjertelig velkommen til Annika Rasmussen,
vores nye præst ved Astrup - Tulstrup - Hvilsted
Sogne.
Jeg skrev i Kirkebladet i december, at
menighedsrådet ikke var i tvivl om, at vi havde
fundet den helt rigtige præst til at bestride embedet.
Jeg ønsker på menighedsrådets vegne, at I vil
tage godt imod Annika og hendes familie og
jeg ser frem til, at vi i fællesskab vil styrke og
udbygge samarbejdet med præst og menighedsråd i Tiset. Annika vil blive indsat søndag den 6.
februar i Astrup Kirke.
Grundet det store smittetal af COVID-19, venter
vi med at holde en officiel velkomstreception for
Annika.
Inge Helboe Kruhøffer
Formand A-T-H

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

Mit navn er Annika Rasmussen og jeg har været
ansat som sognepræst i Vor Frue Kirke i Kalundborg. Jeg har været præst i fire år og glæder mig
hver dag over den glæde det er, at møde mennesker lige der hvor de er - om det er til babysalmesang, konfirmandundervisning, eller kirkelige
handlinger.
Jeg glæder mig til at lave kirke med jer i Astrup Tulstrup - Hvilsted og til et godt samarbejde med
Tiset Kirke.
Efter 5 år på Sjælland er vi klar til at komme
hjem til Jylland. Jeg er opvokset i Skanderborg,
og jeg har studeret teologi på Aarhus universitet så jeg føler, at jeg vender hjem til Jylland.
Privat er jeg gift med Mads og vi har en datter
Helene på 3 år. Vi glæder os til at flytte ind i
den smukke og historiske præstegård i Astrup
og til at være en del af et voksende og levende
lokalsamfund i Solbjerg.
Jeg glæder mig til at møde jer.
De bedste hilsner Annika
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KÆRE ALLE
Nu kommer foråret og håbet, der har skjult
sig i vinterens mørke, vender tilbage. I den
forbindelse tænker jeg altid på Kaj Munks digt
om den blå anemone fra 1943. Det er et digt om
det tilsyneladende svage væsen, der nægter at
lade sig kue og som overvinder omgivelsernes
modstand. Og vi bliver alle stærkere og fulde af
mod, når vi læser det og lader det virke i os.
Kærlig hilsen
Anja Evelyn Heitmann

DEN BLÅ ANEMONE
1. Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.
2. På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented
og tænkte, den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone,
jeg ser den aldrig mer.
3. Nu står den der og nikker
så sejerssæl i Jyllands grus,
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.

4. Hvad var det dog der skete?
Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts.
Jeg tænkte: “Evigt skiltes ad
min sjæl og glæden”, da jeg sad
i vint’rens grumme done.
Nu gør min anemone,
mit hjerte atter glad.
5. For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la’r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er vor skaber stor!

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
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
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KOM OG OPLEV FORFATTEREN
PETER LØHRS FOREDRAG
OM MALEREN J. TH. LUNDBYE
TIRSDAG DEN 15.FEBRUAR KL 19.30
I ASTRUP SOGNEGÅRD

Ud af hulen og ind i verden - en personlig rejse
gennem J. Th. Lundbyes store kunst, svære sind
og spektakulære skæbne.
Forfatteren Peter Løhr fortæller om sin anmelderroste roman Hulemennesket, der handler om
guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye (1818
- 1848), kendt for sine storslåede landskaber, sit
plagede sind og mystiske dødsfald i Treårskrigen.
Forfatteren Peter Løhr har været hele seks
gange i Rom for at researche til sin roman og
tager os nu med på sin særlige Guldalder-rejse

i Lundbyes fodspor. Det sker bl.a. gennem fremvisning af store kunsværker, oplæsning fra romanen, billeder fra research-rejserne, og ikke mindst
underholdende anekdoter side om side med
kunstnerens beretninger om tro, tvivl og håb.
Peter Løhr er født i 1986 og uddannet i kunst og kulturrhistorie.
Uddrag fra omtale af Peter Løhr: Peter Løhr er en
fremragende fortæller, og hans kendskab til og
begejstring for Lundbyes malerier er så smittende, at jeg måtte købe bogen ‘Hulemennesket’
Alle er velkomne
Astrup Tulstrup Hvilsted Menighedsråd

PS. Vi gi’r kaffe og Kage
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TISET SOGN
DE “SMÅ” - HVEM ER DET?
På en af årets første søndage skulle der
prædikes over en af de mest velkendte tekster.
Én af de to der hører til ved dåben. Den om
Jesus der taler temmelig skarpt til de disciple,
der forsøger at holde nogle mødre og deres børn
på afstand. Disciplene får den klare besked fra
Jesus: ”Lad de små børn komme til mig, det må
I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.” I den
samtid var det en meget overraskende melding
at komme med. Det har det også tidligere været
her. Det er nu anderledes. Heldigvis. Selv om
børn stadig er de ”små” og tilhører en ”svag”
gruppe, som ikke kan tale deres egen sag, så
har børn rettigheder. Den, der har ansvaret for et
barn, har pligt til at sørge for, at barnets rettigheder overholdes. Så for os lyder det hverken
provokerende eller nytænkende at give børnene
adgang til at være med. Vi er vel også vant til
at inkludere? Det er den umiddelbare tanke, at
vi giver plads til alle. Eller til de fleste. Men det
er ikke hele billedet. Der er også i vores samfund mange ”små”. Med ”små” tænker jeg på
alle dem, som ikke falder ind under de store og
”stærke” grupper, som kan tale deres egen sag,
eller hvor andre gør det for dem.
For et års tid siden gik jeg sammen med konfirmanderne en poverty-walk i Aarhus. Det er en
gåtur på et par timer rundt i Aarhus sammen
med en hjemløs eller tidligere hjemløs, som viser
byen frem fra hans eller hendes vinkel.
Der var meget undervejs, som vi ”ikke-hjemløse”
aldrig havde tænkt på eller lagt mærke til. Fordi
vi ikke hørte til i den gruppe af ”små”. Der er
mange andre grupper som slås med vilkår, som
den, der ikke er en del af den gruppe, aldrig har
skænket en tanke. Det er i grunden tankevækkende, hvor meget vi i dette lille land IKKE ved
om hinanden og om andres livsvilkår. Og det
er tankevækkende, fordi grænserne mellem
livsvilkår og livssituationer kan være flydende
og skiftende. Man kan både være en del af en

”stærk” gruppe – f.eks gennem sit arbejde eller
sociale status – samtidig med at man også er
en del af en ”svag” gruppe, fordi man kæmper
med f.eks en psykisk sygdom, et misbrug, svære
livsvilkår - eller nogen af ens nærmeste gør det.

En ting jeg efterhånden har lært er, at hvis man
tror, verden er sort/ hvid, og at ”man bare kan
tage sig sammen”, så skyldes det ofte, at man
har hørt eller spurgt for lidt til de mennesker,
man møder – også dem, der ikke ligner en selv.
For også I vores materielt rige verden er der
mange ”små”. Af så forskellige årsager, på så
forskellige måder og af kortere eller længere
varighed.
Det er disse ”små”, som har en plads – ja, de
trækkes frem før andre. Og hvorfor har det
nogen betydning – eller ”hvad kan jeg bruge det
til”? Det er et godt spørgsmål at stille – og endnu
bedre at tænke over – måske allerbedst at tale
med nogen om. Både i forhold til den måde
vores verden fungerer på og i forhold til hvordan
andre - og måske hvordan vi selv har det. Og helt
grundlæggende i forhold til, hvordan vi ser på
hinanden og på forskellige grupper.
Jette R. Christiansen
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MINIKONFIRMAND
TIL ALLE DE STORE
- OG DE KNAPT SÅ STORE SPØRGSMÅL

Kan man snakke med Gud? Hvorfor skal man
dø? Hvordan kan Gud tillade så meget uretfærdighed i verden? Skal man tro på ALT, der står
i bibelen, for at være kristen? Hvad kan man
bruge kirken til? Kan Gud bedre lide en præst
end en tyv? Kan man tro på big bang samtidigt
med, at man tror på Gud?

vi skal en tur i klokketårnet eller om vi skal male,
lege eller ud på et løb? Ja til minikonfirmand er
der ofte flere spørgsmål, end der er svar. Men et
af svarene kender vi trods alt, og det er heldigt,
for hyppigheden hvormed det bliver stillet indikerer, at det er VIGTIGT! Det kommer her – svaret
altså: ”JA! Vi skal også have boller og saft i dag”.
I efteråret var der i Astrup og Tiset et forløb for
3 B og C. Fra uge 8 glæder vi os til at invitere 3
A og D til minikonfirmandforløb med Astrup og
Tiset Kirker!

STRØTANKER OM KYNDELMISSE
– ET LYS I MØRKET
Kyndelmisse falder hvert år den 2. februar og
kommer af det latinske Missa Candelarum, som
betyder lysmesse.
Før Struensee med helligdagsreformen afskaffede fejringen af kyndelmisse, velsignede
man i kirken de lys, som skulle bruges resten af
kirkeåret. Mere folkeligt fejrede man dagen, fordi
man nu kunne se sig halvvejs gennem vinteren.
Selvom man er lille, kan man sagtens have
hovedet fuldt af store spørgsmål. Ovenstående
er bare et lille udpluk af nogle af de mange
spørgsmål, som en flok ivrige tredjeklassebørn
kan finde på at stille, når vi mødes til minikonfirmand i et forløb over 8 uger. Til minikonfirmand
behøver man ikke at kunne alle ”de rigtige svar”,
finde løsninger på det der er svært eller at være
dygtig til noget. Her er rummet, nærværet, nysgerrigheden og forundringen et mål i sig selv.
Måske er det noget for dit barn at komme med
til minikonfirmand. I så fald vil det stifte bekendtskab med det mystiske skuffemøbel med de tre
skuffer! Vi begynder hver gang med at åbne de
tre skuffer, hvor der gemmer sig ting, som har
med dagens emne at gøre. Hvad mon det kan
være? og hvad mon mobiltelefonen i den første
skuffe har med dagens emne at gøre? Mon den
har noget med den fortælling, vi skal høre at
gøre? Eller den sang vi skal synge? Gad vide om

Der er ikke længere ret mange, som taler om
Kyndelmisse. De folkelige traditioner er ikke
kendt af ret mange og man må spørge Google til
råds, hvis man vil vide, hvad der blev stillet på
middagsbordet i dagens anledning. Det er min
påstand, at det er takket være Steen Steensen
Blichers berømte linje: ”Kyndelmisse slår sin
knude” i sangen ”Det er hvidt herude”, at mange
alligevel har kendskab til, at der er noget, der
hedder Kyndelmisse.
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Kyndelmisse! Med frafaldet af alle de engang
velkendte traditioner, der plejede at omkranse
ordet, er det som om, det står dér alene i mørket
og lyser, som den første erantis på en frossen
skovbund. På en eller anden forunderlig måde
har det i hvert fald i min bevidsthed formået at
absorbere betydningen, så det taler for sig selv.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kyndelmisse! Lys i mørket, ny begyndelse, håb!
Kyndelmissen er over os og mørket vender.
Derfor, som vi synger i en helt anden salme,
bærer blus vi med glæde.

Organist: Jan Ole Christiansen,
Hamphøjvej 22, 8270 Højbjerg
tlf.: 86 27 27 31

KIRKELIGE HANDLINGER
DØDE FRA TISET SOGN,
BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD
ELLER BISAT FRA TISET KIRKE

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)

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

Villy Laursen
Elmevangsvej 2, Solbjerg

Menighedsrådsformand: Freddy Alberg
Fastrupvej 35, 8355 Solbjerg
tlf.: 40 25 40 80

Jonna Fyrstenberg Laursen
Sødalen 4, Solbjerg

Kirkeværge: Thorkild Boier Pedersen
Tisetvej 29, 8355 Solbjerg
tlf.: 40 63 02 60

Birgit Christiansen
Elmevangsvej 2, Solbjerg

Kirkekasserer: Karen Astrup
Gammel Horsensvej 68, 8355 Solbjerg
tlf.: 40 21 79 03

MENIGHEDSRÅDSMØDER
ONSDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 19.00

afholdes der menighedsrådsmøde i Tiset sognehus. Dagsorden og referat kan ses på kirkens
hjemmeside.

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
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

GUDSTJENESTE LISTE

SØNDAG 30. JANUAR: 4. SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER
Tiset
kl. 10.30		
Fruering
kl. 16.00
Kyndelmisse / Damekor

Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal

LØRDAG DEN 5. FEBRUAR
Tiset
kl. 10.30
Dåbsgudstjeneste

Jette R. Christiansen

SØNDAG DEN 6. FEBRUAR: SIDSTE S. E. H3K.
Fruering
kl. 09.30		
Astrup
kl. 10.30
Indsættelse
Tiset		
Der henvises til Astrup Kirke
SØNDAG DEN 13. FEBRUAR: SEPTUAGESIMA
Hvilsted
kl. 10.30		
Tiset
kl. 10.30		
Vitved
kl. 11.00		
SØNDAG DEN 20. FEBRUAR: SEKSAGESIMA
Vitved
kl. 9.30		
Tulstrup
kl. 10.30		
Tiset		
Der henvises til Astrup Kirke

Inge-Gerd Terpager Staal
Annika Rasmussen

Annika Rasmussen
Jette R. Christiansen
Anja Rokkjær
Inge-Gerd Terpager Staal
Annika Rasmussen

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

Annika Rasmussen
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal

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

Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal

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

Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen

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

