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TISET SOGN
NYT MENIGHEDSRÅD
Første søndag i advent trådte et nyt menighedsråd i funktion. Det nye menighedsråd
holdt konstituerende møde den 15. november
2018. Medlemmer af menighedsrådet i Tiset
sogn er nu:
Freddy Alberg, formand
Svend Erik Pedersen, næstformand
Thorkild Boier, kirkeværge
Karen Astrup, kasserer
Kirsten Frisgaard, kontaktperson
Pia Samsing
Gunner Christensen
Samtidig trådte det menighedsråd tilbage, som
har siddet de seneste to år. En stor tak skal lyde
for alt det gode arbejde, der er blevet leveret til
gavn og glæde for Tiset Kirke og sogn.
Jette R. Christiansen

NYTÅRSFROKOST
Søndag den 13. januar.
Efter gudstjenesten kl. 10.00 er alle velkomne
til nytårsfrokost og hyggeligt samvær i sognehuset. under frokosten vil der være musikalsk

underholdning, når Henriette Jensen, saxofon,
Jan ole Christiansen, klaver og anders
nyløkke Jørgensen, bas spiller en lille
nytårskavalkade af kendte melodier og sange
af Johann strauss, H.C. Lumbye m.fl.
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Af hensyn til frokosten, må man gerne tilmelde
sig til Jette Christiansen på e-mail: jrc@km.dk
eller tlf. 86 92 73 30. Pris for frokost 25,-, drikkevarer kan købes
Kirkebilen kører og alle er velkomne!
Menighedsrådet
BØRNEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
Torsdag den 31. januar kl. 17.00 i Tiset Kirke
Levede lys og pandekager hører med til traditionerne omkring den gamle fest
Kyndelmisse, som fejres den 2. februar.
Vi tager lidt forskud på glæderne og holder
børnegudstjeneste med lys og pandekager
den 31. januar!
Kom og vær med – vi glæder os til at se jer!
Fællesspisningen efter børnegudstjenesten
foregår i sognehuset, Gl. Horsensvej 77.
Menuen er pasta og kødsovs – og pandekager
til dessert!
Arrangementet slutter senest kl. 19.00.
Børnegudstjeneste og fællesspisning er en
mulighed for børnefamilier for at kombinere
en gudstjeneste i ”børnehøjde” med en efterfølgende hyggestund over maden sammen
med andre børnefamilier.
Tilmelding til spisning på jrc@km.dk
Pris for maden: voksne 25 kr. børn gratis
FILM- OG BOGCAFÉ
Torsdag den 7. februar kl. 19.00
inviterer film- og bogcaféen i sognehuset
indenfor til en aften med film og samtale.
Nærmere omtale af den film, vi skal se, kommer i næste kirkeblad og kan også ses på kirkens hjemmeside i januar.
I film- og bogcafeen kan vin, kaffe, te og kage
købes. Vi håber, vi ses til en hyggelig og indholdsrig caféaften i sognehuset!
Caféudvalget
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KOR
Har du lyst til at synge i kor? Så kom og vær
med tirsdag den 22. januar kl. 18.45 i Tiset
sognehus!
I januar begynder vi i Tiset et nyt øvekor, som
er et tilbud til alle, der kunne tænke sig at
synge i kor, men har ingen eller kun lidt erfaring, og som derfor i første omgang gerne vil
prøve, hvad det vil sige at synge i et kor.
Vi vil mødes en gang om ugen i Tiset sognehus, Gl. Horsensvej 77, hvor vi lærer om
noder, så alle i løbet af et stykke tid vil være i
stand til at forstå og bruge noderne til at
synge efter, - man behøver altså ikke at have
noget kendskab til noder på forhånd. Vi vil
også lave stemmeøvelser og synge forskellige
flerstemmige sange.
Øvekoret vil køre som et 3 måneders kursus,
der begynder tirsdag den 22. januar og slutter tirsdag den 9. april - alle gange fra kl.
18.45 - 19.30.
Har man i løbet af kurset fået mod på mere,
kan man tale med korets leder, Jan Ole
Christiansen, om at fortsætte i Tiset Koret, der
øver tirsdage kl. 19.30 - 21.30.
Kurset er gratis. Har du lyst til at deltage, så
ring til Jan Ole Christiansen på tlf. 25 53 27 31
eller send en mail til janolechr@gmail.com.
Jan Ole Christiansen

ge 2019 vil vi se nærmere på danskhed, folkelighed og dannelse.
Studiedagene afholdes lørdage kl. 9.30-12 på
skift i Astrup, Mårslet, Tiset og Tranbjerg
sogne. Prisen er 25,- kr. for et foredrag eller
75,- kr, hvis man deltager alle 4 gange.
Betaling finder sted, når man møder op. I prisen er inkluderet formiddagskaffe. Omtale af
alle fire foredrag kan ses på kirkens hjemmeside www.tisetkirke.dk.
Astrup Sognegård den 26. januar:
Mette Bock, kulturminister og kirkeminister
Kan et land være kristent?
(se omtale på kirkesiderne for Astrup,
Tulstrup og Hvilsted sogne).
Mårslet Sognehus den 23. februar
Simon Axø, forstander på Testrup Højskole
”Nysgerrighedens dannelseskraft”
Tiset Sognehus lørdag den 9. marts
Doris Ottesen, fortæller, forfatter og tidligere præst
Hvorfor læser vi? -Om skønlitteraturens
betydning for den folkelige læring og dannelse.
Tranbjerg Sognegård den 23. marts
Hans Henrik Hjermitslev, lektor og ph.d.,
Pædagoguddannelsen i Aabenraa
Mellem dannelse og uddannelse:
Højskolernes historie og relevans i dag

KIRKENS STUDIEDAGE
Kirkens studiedage 2019 har overskriften
”Folkelighed og dannelse”. I 2019 er det 800
år siden, Dannebrog ifølge myten faldt ned
fra himlen! Det danske flag bliver ofte brugt
som symbol for danskhed – men hvad ligger
der egentlig i at være dansk, og hvad har vi at
være fælles om?
Grundtvig gjorde en ihærdig indsats for at
vække den danske folkesjæl og blev fortaler
for almuens dannelse. Hans tanker er grundstenen i højskolebevægelsen, som i 2019 kan
fejre 175 års jubilæum. Med Kirkens studieda-

KONFIRMANDER

Jeg glæder mig til igen at se konfirmanderne
til konfirmationsforberedelse tirsdag den 15.
januar kl. 13.15 -14.50
Jette R. Christiansen
SORG- OG LIVSMODSGRUPPE
Så er det igen muligt at deltage i en sorg- og
livsmodsgruppe for voksne. Den begynder
KIrKEBLaDET 3
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mandag den 4. februar kl. 16.00 – 18.00 og
strækker sig over 8 mødegange. Det er hver
anden mandag og forgår i Mårslet Sognehus,
Obstrupvej 4.
”Som jeg har det lige nu, er det godt at være
sammen med andre og at blive hørt og forstået”.
Det er et af udsagnene, som er blevet sagt af
en deltager i gruppen. Det kan være svært at
finde personer i ens omgangskreds, som i
længden kan rumme og forstå den smerte,
som sorgen over at have mistet en af sine
nærmeste, indebærer. I gruppen er der tavshedspligt, men deltagerne lærer selvfølgelig
hinanden at kende. Det kan give mulighed
for at få en kontakt, som man også efter forløbets afslutning kan have glæde af.
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.
KØREPLAN FOR KIRKEBILEN
Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke
gudstjenester kirkebilen kører til.
Gudstjeneste kl. 10.00
Egevangen (den gule port)
og 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
kl. 11.20
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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PRAKTISKE OPLYSNINGER
www.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)
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
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
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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
DÅB! DÅB! DÅB!
FOLKEKIRKELIG OPBLOMSTRING VED
NYE FORMER FOR
GUDSTJENESTER:
DÅBSGUDSTJENESTER
OG
DROPinDÅB
Det kræver mod og kræfter at tilføre
Folkekirken nye gudstjenesteformer. Mod,
fordi man har det med at fastholde gamle traditioner som eneste gyldige. Og kræfter, fordi
der virkelig skal tænkes nyt og seriøst.
I en tid med dalende tilslutning til
Folkekirken og lave dåbsprocenter er det
meget tilfredsstillende at kunne fastslå, at
imødekommenhed overfor afholdelse af gudstjeneste på andre tidspunkter end lige søndag
kl. 10.30 og under mere dåbskoncentrerede
former, er blevet modtaget meget positivt.
Omtrent ALLE børn bliver døbt her i sognene.
Der gøres meget for børn og børnefamilier, og
et af de rigtig gode tiltag er mødet med forældre – mødre især – når de kommer med deres
børn til den ugentlige salmesang i kirken. Det
styrker deres forhold til kirken og giver en
fornemmelse af, at de har et tilhørssted.
Men dertil hører også som ovenfor nævnt, at
der de seneste tre år er blevet tilbudt dåbsgudstjenester, dvs. gudstjenester, som afholdes på tidspunkter, som passer helt ind i familiens forhold, og hvor især dåbsbarnets familie og venner danner menigheden, og hvor
dåben med dertil hørende tekster og salmer er
det helt centrale for gudstjenesten. Det er en
offentlig gudstjeneste, som fungerer så godt,
at der fra alle sider udtrykkes stor taknemmelighed over muligheden for at afholde dem.
Jeg vil i de følgende kirkeblade skrive en lille
klumme om de nye tiltag, fortælle lidt om
baggrunden for, hvorfor jeg anser det som en
nødvendighed at tænke nyt, men også for at
udtrykke min egen glæde ved en konstateringen af, at der er en meget bred opbakning om
det.
I næste kirkeblad vil jeg omtale et nyt tiltag:
DROPinDÅB, som jeg sammen med nogle
kollegaer fra provstiet skal afholde i

Ravnsbjerg Kirke i slutningen af marts, og
som jeg også vil tilbyde ikke-døbte her i sognene, så snart det er muligt.
Sognepræst
Anne Vejbæk
KIRKENS STUDIEDAG
Lørdag den 23. februar 2019
kl. 9.30 – 12.00
Foredragsholder: Simon Axø,
forstander på Testrup Højskole
”Nysgerrighedens dannelseskraft”
Nysgerrigheden er et forunderligt berigende
eksistensvilkår. Når vi er nysger-rige, er vi
undervejs. Vi er i en begejstret bevægelse mod
en viden eller erkendelse, som vi ikke ønsker
for personlig vindings skyld, men fordi vi
føler os draget mod noget, vi vil blive klogere
på. Nysgerrigheden kan ikke skabes eller
bemestres, men er en beundringsbåret
udforskning af verden. Når vi er nysgerrige,
er vi i bevægelse på en sjældent uselvisk
måde. Vi går spørgende til værks og forstår
intuitivt, at vi ikke er alvidende og aldrig bliver det. Det er både dannende og livsbekræftende.

FILMEFTERMIDDAG
I ASTRUP SOGNEGÅRD
Søndag den 3. marts kl. 14.00
’Lykke-Per’
Mange har sikkert sidste år set Bille August’
filmatisering af Henrik Pontoppidans roman
’Lykke-Per’. Den har også været vist som
serie i fjernsynet.
Har man endnu ikke set den eller måske
gerne vil gense den, vises den i Astrup
Sognegård fastelavnssøndag den 3. marts kl.
14.00.
Ideen med at vise den er,at der torsdag den 7.
marts kl. 19.30 er inviteret en kyndig foredragsholder, Rasmus Vangshardt, til at fortælle om filmen og romanen. (se omtale nedenfor).
Der serveres kaffe/te og fastelavnsboller efterfølgende.
KIRKEBLADET 5
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Astrup kirkes organist, Søren Jensen
FOREDRAG I ASTRUP SOGNEGÅRD
FREDAGSSANG
Torsdag den 7. marts kl. 19.30
Litteraturforsker Rasmus Vangshardt vil
holde foredrag om Henrik Pontoppidans
store roman: ”Lykke-Per”.
Romanen er sikkert af mange blevet taget ned
fra hylden til genlæsning efter, at man har set
den vellykkede filmatisering af Bille August.
Eller man har bare fået lyst til at læse det storslåede værk, som jo har klassikerstatus, da
den på overbevisende måde reflekterer over
samspillet mellem individ, kærlighed og samfund.
’Lykke-Per’ er en imponerende psykologisk
udviklings- og kærlighedshistorie, som giver
et suverænt indblik i, hvad der danner et
menneske. ’Hvem er du selv?’ spørger LykkePer i sine efterladte papirer. Samtidig er den
et spændende tidsbillede af brydningernes
Danmark i slutningen af 1800-tallet – fremskridtets tid, teknologiens tid og frigørelsens
tid.
Rasmus Vangshardt er ung litteraturforsker
ved Syddansk Universitet, har været lærer på
Rødding Højskole og er anset for at være en
populær foredragsholder.
Vel mødt til en spændende foredragsaften.
SANGAFTEN I ASTRUP SOGNEGÅRD
Torsdag den 21. februar inviterer vi til aftensang i sognegården. Det er kl. 19.30, og vi vil
synge en masse sange, ikke kun højskolesange, men et broget udvalg af sange fra fx revy,
film, pop etc. Sange, mange kender, men
måske aldrig har prøvet som fællessang. Der
vil også være mulighed for at ønske sange,
hvis man i god tid mailer til jukebox413@hotmail.com. Aftenen ledes af kirkens organist,
Søren Jensen, og der vil blive serveret kaffe og
hjemmebagt kage. Der er gratis adgang.

MUSIKALSK LEGESTUE
Der er musikalsk legestue i sognegården for
dagplejebørn, onsdag den 6. februar og onsdag 20. februar kl. 9-9.45. Her synger vi, fortæller historier og hygger os med musik og
sæbebobler – alt sammen under ledelse af
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Fredag den 22. februar kl. 10 er der fredagssang i sognegården. Vi synger fra højskolesangbogen og snakker om sangene, teksterne,
og hvad der ellers ligger os på sinde.
Arrangementet ledes af kirkens organist,
Søren Jensen, og der vil undervejs være kaffe
og kage.
BABYSALMESANG I ASTRUP KIRKE
I februar mødes vi til babysalmesang om tirsdagen i Astrup Kirke kl. 10.30. NB! Vi holder
vinterferie i uge 7, så der er ikke babysalmesang tirsdag den 12. februar – men alle øvrige
tirsdage i februar mødes vi. Vi synger og leger
med babyerne i ca. 40 min, hvorefter vi drikker kaffe sammen i sognegården.
Babysalmesang er for forældre og babyer
(alder 0-1 år). Til babysalmesang synger, sanser og danser vi os gennem forskellige salmer
og sange, og der gives inspiration til musisk
leg i hverdagen. Hold øje med kirkens
Facebookside ”Astrup Tulstrup Hvilsted
Menighedsråd”, der løbende opdaterer om
månedens program eller i tilfælde af aflysning. Tilmelding er ikke nødvendig, men ved
evt. spørgsmål kan kirkesanger Bente
Christensen kontaktes på mail: bente_christensen_dk@yahoo.com
DE SMÅ SYNGER
De Små Synger i Astrup Kirke holder pt. vinterpause, men starter igen onsdag den 20.
marts kl. 16-17, hvorefter sæsonen fortsætter
til og med maj ud.
”De Små Synger” i Astrup Kirke er for børn i
alderen 1-5 år i følgeskab med én eller flere
forældre eller bedsteforældre. Vi synger, spiller, leger, lytter og danser os gennem forskellige sange, salmer og bibelfortællinger. Har
man tidligere gået til babysalmesang i Astrup
Kirke, vil man kunne genkende mange af salmerne - men der vil også introduceres nye
undervejs.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved evt.
spørgsmål kan kirkesanger Bente Christensen
kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com. Vel mødt!
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ASTRUP KIRKES BØRNEKOR
Vi optager løbende nye sangere i Astrup
Kirkes børnekor, der er for elever i 4-6. klasse!
Vi øver hver mandag kl. 15-16 på i musiklokalet på Solbjergskolen. Forudsætningerne
for at synge med i koret er lysten til at synge,
samt regelmæssig deltagelse i korprøverne.
Til korprøverne synger vi sange og salmer,
laver sanglege og rytmeøvelser, træner vores
stemmer og øver os i at synge sammen!
Børnekoret optræder 1-2 gange halvårligt ved
højmesser i Astrup Kirke, på Lokalcenter
Solbjerg eller ved andre arrangementer tilknyttet Astrup Kirke. Det er gratis at deltage i
koret, men stabilt fremmøde forventes!
Bemærk, at vi holder vinterferie i uge 7, dvs.
at der ikke er kor mandag den 11. februar.
Tilmelding kan ske til kirkesanger og korleder Bente Christensen på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com eller ved
fremmøde til en korprøve mandage kl. 15-16 i
musiklokalet på Solbjergskolen. Vel mødt!

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I ASTRUP
Albert Brogaard Tullberg,
Møddebro Parkvej 18, Solbjerg
Esther Irene Våtevik Susgaard,
Møddebro Parkvej 217, Solbjerg
Lilja Merle Hjortshøj Vilhelmsen,
Fastrupvej 6, Solbjerg
Olivia Snejstrup Bay,
Møddebroparkvej 89, Solbjerg
Esther Klitkou,
Møddebro Parkvej 112, Solbjerg
Klara Marie Bøjen Lindahl,
Klemivej 10, Fastrup, Solbjerg
Frida Hartmann Schmidt Brodersen,
Østergårds Alle 271, Hørning
Lucas Ioannis Svendgaard Mavrogenis,
Rosensgade 50, Odder

BISAT FRA ASTRUP KIRKE OG
BEGRAVET PÅ ASTRUP KIRKEGÅRD
Inger Kirkegaard, Elmevangsvej 2, Solbjerg
Margit Agerschou, Solbjerg Hedevej 104,
BISAT FRA TULSTRUP KIRKE OG
BEGRAVET PÅ TULSTRUP KIRKEGÅRD
Lene Sepstrup, Tulstrupvej 2, Malling
BISAT FRA HVILSTED KIRKE OG
BEGRAVET PÅ HVILSTED KIRKEGÅRD
Lilly Inger Faber, Skovgårdsvænget 122,
Tranbjerg

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Fælles for Astrup Tulstrup og
Hvilsted sogne

Sognepræst:
anne vejbæk, astrup præstegård,
Østergårdsvej 223, solbjerg
Tlf. 86 92 74 54, e-mail: anic@km.dk (mandag er fridag)
ulønnet hjælpepræst: professor. dr.theol. svend andersen,
astrup præstegård, Østergårdsvej 223, solbjerg
Tlf. 86 92 74 54, e-mail: sa@teo.au.dk
organist: søren Jerne Jensen, Tlf. 2613 6380
graver: ricko Møller. graverkontoret, Østergårdsvej 221a,
solbjerg - Tlf. 2140 5014 e-mail: astrupgraver@gmail.com
Formand for menighedsrådet: Inge Kruhøffer,
Tlf. 2148 5634
Kasserer: Erling poulsen,Tlf. 8692 8357
Kordegn: Henny Bauning, Kirkekontoret Mårslet
obstrupvej 4, Mårslet - Tlf. 8629 3440 - HMB@KM.DK
Kirkesanger: Bente Christensen,
e-mail: bente_christensen_dk@yahoo.com
sognegårdsvært: ulla pedersen, tlf. 6015 3048 e-mail:
ulla.peter@hotmail.dk
Astrup sogn:
www.astrup-kirke.dk
Kirkeværge: Ester reintoft,Tlf. 8692 7092
Kirketjener: Birthe Hinge, mail: birthehinge@dukamail.dk tlf. 2197 7452
Tulstrup sogn:
www.tulstrup-kirke.dk
Kirkeværge: Mette Bjerglund andersen,
Tlf. 8654 1315
Kirketjener: Birthe Hinge, mail: birthehinge@dukamail.dk
tlf. 2197 7452
Hvilsted sogn:
www.hvilsted-kirke.dk
Kirketjener: Liljan Mortensen, Tlf.3166 8599.
Mail:liljan@nummer12.dk
Kirkeværge: Jens sejr Jensen, Tlf. 86531238
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag den 3. februar: 4. søndag efter hellig 3 konger.
Tulstrup
kl. 09.00
vitved
kl. 16.00
Kyndelmisse gudstjeneste /
Damekor medvirker

Jette Christiansen
Inge-gerd T. staal

Søndag den 10. februar: Sidste søndag efter Hellig 3 konger
Hvilsted
kl. 10.30
vitved
kl. 11.00

anne vejbæk
Inge-gerd T. staal

Søndag den 17. februar: Septuagesima
Tulstrup
kl. 10.30
Kirkebil
vitved
kl. 09.30

anne vejbæk
Lisbeth Kristensen

Søndag den 24. februar: Seksagesima
astrup
kl. 10.30
Kirkebil
anne vejbæk
Fruering
kl. 16.00
gospelgudstjeneste med konfirmander Inge-gerd T. staal
Søndag den 3. marts: Fastelavn
astrup
kl. 10.30
anne vejbæk
Fruering
kl. 14.00
Familiegudstjeneste og tøndeslagning/
pigekor medvirker
Inge-gerd T. staal
Søndag den 10. marts: 1. søndag i fasten
astrup
kl. 10.30
vitved
kl. 10.00

anne vejbæk
Inge-gerd T. staal

Lørdag den 16. marts
astrup
kl. 10.00
astrup
kl.11.00

anne vejbæk
anne vejbæk

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Gudstjenester i Plejeboligerne på Lokalcenter Solbjerg:
Torsdag den 10. januar
Torsdag den 24. januar
Torsdag den 7. februar

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Jette r. Christiansen
anne vejbæk
Jette r. Christiansen

gratis kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og musikarrangementer i Fruering og vitved kirker ved
henvendelse til Dantaxi, skanderborg på tlf. 86 51 00 00.
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