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TISET SOGN
”HVAD ER DET DER GØR JUL
TIL NOGET SÆRLIGT?”
Ja, hvad er det, som gør de dage vi lige nu
befinder os i til noget særligt? Hvad er det for
dig - hvis jul altså er noget særligt for dig?
Der er travlhed mange steder. Hos nogen
foregår det med glade smil og hilsner, mens
andre blikke vidner om træthed og tværhed.
Jul er så meget forskelligt. Den farves af, hvor
i livet vi befinder os og af hvordan vi selv og
dem vi holder af har det. Der er også dem,
som savner i julen. Savner dén, som man ikke
længere kan holde i hånd eller favn, men som
stadig lever stærkt i erindringen.
”Hvad er det, der gør jul til noget særligt” er
titlen på en julesang, og i versene spørges der
videre: hvad er det, der gør stuen lys og hjertet
varmt og kærligt? Er det gaver, overfyldte maver eller blinkende lys? Og svaret lyder: julens
stjerne lyser, når jeg ser det barn i krybben er
så meget mere.
Jul er så meget mere. Barnet i krybben hverken blinker eller glitrer – og alligevel er julens
budskab, at det er her, vi ser livets lys. Lyset
der skinner i mørket, og som mørket ikke får
bugt med. Barnet i krybben er til tro og til håb
– og dermed også til den glæde som kan nå
os i en stille time. Hvad er det, der gør jul til
noget særligt? – det er også det, at den er for
hver og én af os. Alene eller i et fællesskab –
julens lys er tændt for dig!
Glædelig jul!
Jette R. Christiansen

LUKNING AF TISET KIRKE I SEKS
UGER
FRA DEN 13. JANUAR og seks uger frem vil

Tiset Kirke være lukket, da kirken skal kalkes
indvendigt. I den periode holder vi gudstjeneste enten i Hvilsted Kirke eller i Mårslet

Kirke. I Hvilsted har vi fået lov at låne kirken, og
i Mårslet vil vi holde to fælles gudstjenester med
menigheden der. Da Mårslet Kirke var lukket
grundet restaurering, holdt vi nogle fælles gudstjenester i Tiset Kirke - nu gør vi det den modsatte
vej. Det giver også mulighed for at se det smukke
resultat, der kom ud af restaureringen af kirkerummet i Mårslet.
Af gudstjenestelisten fremgår det i hvilken kirke,
vi holder gudstjeneste.
Til alle gudstjenester, som holdes i andre kirker,
kan man bestille kørsel. Hvis du ønsker kørsel
skal du ringe til sognepræst Jette Christiansen
senest fredag kl. 11 før søndagen, hvor du ønsker kørsel – tlf.nr. 86 92 73 30
Tiset menighedsråd

SYNG JULEN IND
MANDAG DEN 23. DECEMBER KL. 16.30 indbydes

alle, der har lyst, til at komme og synge julen ind
i Tiset kirke.
Alle som har tid og lyst til en stemningsfuld time
i kirken med julesalmer og juleevangeliet er
velkomne til at lægge vejen forbi kirken sidst på
eftermiddagen den 23. december.
Kom gerne i god tid. I våbenhuset vil der fra
kl. 16 være lidt varmt at drikke til både børn
og voksne. Her kan man samtidig være med til
at vælge nogle af vores mange julesalmer fra
salmebogen, som vi fra kl.16.30 synger sammen
i kirken.
Organist Jan Ole Christiansen og kirketjener
og musiker Anders Nyløkke Jørgensen akkompagnerer på klaver og kontrabas.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
ONSDAG 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 i våbenhuset.
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NYTÅRSFROKOST
SØNDAG DEN 12. 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 hensyn til frokosten, skal man tilmelde sig senest den 7/1 til Jette
Christiansen på e-mail: JRC@KM.DK eller
tlf. 86 92 73 30.
Pris for frokost 50,- kr. Drikkevarer kan købes

Kirkebilen kører og alle er velkomne!
Tiset menighedsråd

KONFIRMANDER
Jeg glæder mig til igen at se konfirmanderne til
konfirmationsforberedelse tirsdag den 21. januar
kl. 13.15 -14.50
Jette R. Christiansen

BØRNEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
TORSDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 17.00 I TISET
KIRKELevede lys og pandekager hører med til tra-

ditionerne omkring den gamle fest Kyndelmisse,
som fejres den 2. februar.
Vi fejrer kyndelmisse med lys og pandekager ved
børnegudstjenesten den 6. februar! 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.
Tilmelding til spisning på jrc@km.dk inden den
4/2 Pris for maden: voksne 25 kr., børn gratis

KIRKENS STUDIEDAGE
I Folkekirken finder der for tiden drøftelser sted
rundt om i hele landet. Det er drøftelser omkring
gudstjenester og ritualer, som er sat i gang af
biskopperne. Vi tager temaet op henover vinter/
forår, når kirkerne igen inviterer til studiedage.

Studiedagene afholdes lørdage på skift i Astrup,
Tiset, Mårslet og Tranbjerg sogne. Tidspunktet er
kl. 9.30-12. Prisen er 25, kr for et foredrag, hvor
der serveres kaffe og rundstykker. Tilmelding og
betaling sker ved fremmøde på dagen,
Omtale af de enkelte foredrag kan ses på kirkens
hjemmeside. Alle er velkomne.
Studiedagene afholdes på følgende datoer:
ASTRUP SOGNEGÅRD
LØRDAG DEN 18. JANUAR KL. 9.30 – 12.00

Søren Ulrik Thomsen, digter og essayist
”Pro Ecclesia - forsvar for gudstjenesten”
TISET SOGNEHUS
LØRDAG DEN 1. FEBRUAR KL. 9.30- 12.00

Peter Lodberg, professor, dr.theol, Aarhus Universitet
”Hvorfor spiser vi sammen i kirken – om nadveren og dens teologi”
Måltidet indtager en central placering i kirkens
teologi og historie. De allerførste kristne mødtes
for at spise sammen, og i Det Ny Testamente
læser vi om nadverens indstiftelse i forbindelse
med beretningerne om lidelse, død og opstandelse: ”Tag det, spis det: det er mit legeme, det
er mit blod.” I dag ved vi at den kristne nadverfejring hænger tæt sammen med det kulturelle
og religiøse miljø, som de første kristne levede
i. Derfor blev det også diskuteret indgående,
hvad de skulle spise og drikke. Var det kun brød
eller vin, eller kunne det også være ost, fisk og
grøntsager? Og hvad med vinen? Kunne den
være både hvid og rød? Vi skal begynde med at
anlægge et kulinarisk perspektiv på nadverens
udvikling for at drøfte nadverens betydning, og
hvordan vi kan forstå den som et måltid med
gyldighed for os i dag.
MÅRSLET SOGNEHUS
LØRDAG DEN 29. FEBRUAR KL, 9.30-12.00

Trine Lindhardt, biskob i Fyns Stift.
”Dåben til debat”.
TRANBJERG SOGNEGÅRD
LØRDAG DEN 21. MARTS KL. 9.30-12.00

Anders Klostergaard Petersen, professor, Aarhus Universitet.”Folkekirken mellem tradition og
fornyelse”.
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SORG- OG LIVSMODSGRUPPE

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Efter jul begynder en ny sorg- og livsmodsgruppe
for voksne. Første gang er mandag den 27.
januar 2020 kl. 16.00 – 18.00. Gruppen mødes
8 gange a 2 timer. Det er hver anden mandag og
forgår i Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4. 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.

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, Hampehøjvej 22,
8270 Højbjerg tlf: 86 27 27 31
GRAVER, KIRKETJENER OG RINGER

KIRKELIGE HANDLINGER
VIET I TISET KIRKE
Charlotte Apel og Torben Ørum
Møddebro Parkvej 237, Solbjerg

Anders Nyløkke Jørgensen
Graverkontoret
Ravnholtvej 2, 8355 Solbjerg
tlf: 86 92 74 41
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Freddy Alberg
Fastrupvej 35, 8355 Solbjerg
tlf: 40 25 40 80

KIRKEBILEN
Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke
gudstjenester kirkebilen kører til.
I perioden den 13/1 – 28/2 2020, hvor Tiset
Kirke er lukket pga indvendig kalkning – ring venligst til sognepræst Jette Christiansen, 86 92 73
30, hvis du ønsker kørsel til en gudstjeneste.
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
telefon 86 92 73 30

KIRKEKASSERER
Karen Astrup
Gammel Horsensvej 68, 8355 Solbjerg
tlf. 86 92 79 40
KIRKEVÆRGE
Thorkild Boier Pedersen
Tisetvej 29 8355, Solbjerg,
tlf. 40 63 02 60

TISETKIRKE.DK
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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
MENIGHEDSRÅDET
– ÅRETS GANG 2019
Bertel Haarder har tidligere betegnet sig selv
som folkekirkens pedel, et udsagn som også den
nye kirkeminister Joy Mogensen kan tilslutte sig.
Hun tilføjer dog i interviewet i Menighedsrådets
Blad fra efteråret, ”men jeg vil nok være mere
opsøgende pedel end ham, der blot skifter pærer
og gør trapperne rene medens beboerne er på
arbejde”.
Jeg kan godt tilslutte mig metaforen, som måske
er meget betegnende for en stor del af det
arbejde som menighedsrådene beskæftiger sig
med. Menighedsrådet udfører meget pedelarbejde gennem året, som ikke er særlig synligt
for sognenes beboer. Det drejer sig om styring
af økonomi, personaleledelse og vedligeholdelsesarbejder.
I vores tre små sogne – Astrup- Tulstrup-Hvilsted,
er der til stadighed meget vedligeholdelse med
tre middelalderkirke og en fredet præstegård.
Vi skal selvfølgelig ikke selv male vinduerne i
præstegården eller kalke kirkerne. Det har vi
heldigvis rigtig gode fagfolk til. Her benytter vi så
vidt som muligt lokale håndværkere som kender
kirkerne og hele bygningsmassen ud og ind.
Et af de større ”pedel” projekter i 2019 har været
at få renoveret kapellet i Astrup med nyt tag og
indvendigt malerarbejde. Et andet har været at få
etableret et nyt elektronisk varmestyringssystem,
der kan styre elvarmen i Astrup Kirke. Vi håber,
at det kan reducere elregningen meget. Vores
gamle middelalderkirker kan desværre ikke
opvarmes på samme måde som nye kirker, så
kirkegængere vil som regel altid opleve, at det er
mest behageligt at beholde overtøjet på.
Det har været mange andre mindre ”pedelarbejder” gennem hele året, men det vil være alt for
omfattende, hvis det hele skulle nævnes her.
Andre mere synlige ting er at skabe rammerne
for at menighedslivet i vore sogne kan fungere.
Her kan bl.a. nævnes babysamlesang,
fredagssang, foredrag, filmeftermiddage og
korarrangementer i kirken. Menighedsrådet

forsøger hele tiden at være lydhør overfor nye
ønsker og dermed tilgodese både børnefamilier
og ældre medborgere.
Menighedsrådet har haft et par temadrøftelser
og er meget optaget af at diskutere forskellige
gudstjenesteformer, liturgi, og tanker og ideer
om nadveren efter oplæg fra vores præst, Anne
Vejbæk.
En af de tjenester, der fylder mere og mere er
dåbsgudstjenesterne. I Astrup sogn er der kommet rigtig mange nye huse til de seneste par år
– og dermed også børnefamilier. Det er glædeligt, at hovedparten af forældrene vælger at lade
deres børn døbe. Når der er ønsker om andre
former for kirkelige handlinger, er det vigtig, at
menighedsrådet er opsøgende og lydhør, så vi
sammen med præsten og personalet får skabt
rammerne for at det kan lade sig gøre.
Jeg ønsker med disse ord fra de ”arbejdende
pedeller” alle i sognet et rigtig godt nytår!
Inge Helboe Kruhøffer
Formand for menighedsrådet

KUNST OG RELIGION
– BILLEDKUNSTEN SOM EN SÆRLIG
ERKENDELSESVEJ
ASTRUP SOGNEGÅRD – DEN 5. JANUAR KL. 16.00

Foredrag ved Kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen.
Billedkunsten har gennem årtusinder været
intimt forbundet med det religiøse, særligt
i den vestlige kultursfære, hvor billedet, og
derved også kunsten, har eksisteret i et symbiotisk, men også konfliktfyldt forhold til den
kristne kirkes dogmer – i særdeleshed til Det
Gamle Testamentes forbud mod afgudsbilleder.
Hans Jørgen Frederiksen tager livtag med forholdet mellem kunst og religion, og i særdeleshed
konflikten mellem billedstrid og billeddyrkelse.
Velkommen til en spændende eftermiddag Hellig
Trekongers søndag.
Menighedsrådet
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KIRKENS STUDIEDAGE
FOLKEKIRKEN MELLEM TRADITION OG FORNYELSE

Hvad betyder det egentligt? Der afholdes i
folkekirken mange forskellige slags gudstjenester. Nogle kirkegængere holder mest af den
velkendte højmesse, og andre efterspørger andre
gudstjenesteformer. Biskopperne har nedsat et
udvalg, der har arbejdet med gudstjenestens
liturgi og to udvalg, der har arbejdet med henholdsvis dåbs- og nadverritualet. Rapporterne,
der er kommet ud af det, drøftes nu bredt i
folkekirken.
Med fire spændende studiedage tager vi drøftelsen op – hvad betyder det egentligt med folkekirkens gudstjenester og ritualer?
Kirkens studiedage er et samarbejde mellem
Tranbjerg, Astrup/Tulstrup/Hvilsted, Tiset og
Mårslet sogne.
Alle foredrag er lørdage kl. 9.30-12.00
Pris for deltagelse er 25,- for et enkelt foredrag
og 75,- for deltagelse i alle fire.

fik øjnene op for rigdommen i gudstjenesten,
hvis forskellige aspekter han vil gennemgå.
Foredraget rummer desuden udblik til andre
kirkesamfunds gudstjenester, som forfatteren
har besøgt på sine rejser rundt omkring i verden,
ikke mindst USA.
LØRDAG DEN 1. FEBRUAR I TISET SOGNEHUS

Peter Lodberg, professor, dr.theol., Aarhus Universitet
Hvorfor spiser vi sammen i kirken - om nadveren
og dens teologi
(se omtale kirkebladet s. 3)

LØRDAG DEN 29. FEBRUAR I MÅRSLET SOGNEHUS

Tine Lindhardt, biskop Fyns Stift
Dåben til debat.
LØRDAG DEN 21. MARTS I TRANBJERG SOGNEGÅRD

Anders Klostergaard Petersen, professor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
Folkekirken og gudstjeneste mellem tradition og
fornyelse.

I prisen er inkluderet formiddagskaffe og brød.
Tilmelding og betaling sker ved fremmøde.
På kirkens hjemmeside www.astrup-kirke.dk
kan man hente flere oplysninger om de enkelte
foredrag.

BABYSALMESANG
starter igen efter juleferien onsdag den 8. januar
kl. 10.30 (se kirkens hjemmeside).

LØRDAG DEN 18. JANUAR I ASTRUP SOGNEGÅRD

DE SMÅ SYNGER

Søren Ulrik Thomsen, digter og essayist
Pro Ecclesia – forsvar for gudstjenesten

starter igen efter juleferien onsdag den 8. januar
kl. 16.15 (se kirkens hjemmeside).

”Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper
mig, hver gang den kritiseres af mennesker,
der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis
bare gudstjenesten blev lavet om”, siger digteren Søren Ulrik Thomsen, som vil fortælle om,
hvordan han begyndte at gå i kirke og langsomt

7

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)

KIRKELIGE HANDLINGER
Døbt i Astrup Kirke
Lily Risager von Hallas,
Møddebrovej 93, Solbjerg
Carl Skjødt Bendtsen,
Møddebro Parkvej 215, Solbjerg

ULØNNET HJÆLPEPRÆST
professor. dr.theol. Svend Andersen, Astrup præstegård
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 74 54
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

Alfred Dybro Brandt,
Møddebro Parkvej 187, Solbjerg

KIRKESANGER
Atitaya Sangklang Nielsen
Tlf. 29 42 26 40
G-FAST@HOTMAIL.COM

Guldbryllup i Astrup Kirke
Kurt og Gerda Jensen,
Onstedvej 21, Solbjerg

KIRKETJENERE
Liljan Mortensen
Tlf.31 66 85 99
LILJANMORTENSEN@GMAIL.COM
Anette Samsø SAMANETT@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@MAIL.COM
SOGNEGÅRDSVÆRT
Ulla Pedersen
Tlf. 50 95 03 01
ULLA.PETER@HOTMAIL.DK
MENIGHEDSRÅDSFORMAND

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

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

K I R K E LISTE
B L A
GUDSTJENESTE
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SØNDAG DEN 22. DECEMBER

Astrup
kl. 09.00		
Tiset
kl. 10.00 Kirkekaffe
Fruering kl. 11.00 		

Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen
Lisbeth Kristensen

Tiset

kl. 16.30

Jette R. Christiansen

Hvilsted
Tulstrup
Astrup
Tiset
Vitved

kl. 13.30		
kl. 14.30		
kl. 15.30		
kl. 13.00 / kl. 15.00
kl. 15.00 		

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

Astrup
Tiset
Vitved

kl. 10.30 Kirkebil Prædikant: Svend Andersen, liturg.
kl. 10.30 Kirkebil Kører en ½ senere ift. køreplanen
kl. 11.00		

Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal

MANDAG DEN 23. DECEMBER: VI SYNGER JULEN IND

(fra kl. 16.00 i våbenhuset- se omtale side 2)

TIRSDAG DEN 24. DECEMBER: JULEAFTEN

ONSDAG DEN 25. DECEMBER: JULEDAG

TORSDAG DEN 26. DECEMBER: 2. JULEDAG

Astrup		
Der henvises til Mårslet kl. 10.00
Fruering kl. 11.00		
Astrup
kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste

Inge-Gerd Terpager Staal
Anne Vejbæk

Astrup
Tiset
Vitved

Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal

SØNDAG DEN 29. DECEMBER: JULESØNDAG

kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste
kl. 16.00 Musikgudstjeneste
kl. 09.30		

TORSDAG DEN 1. JANUAR: NYTÅRSDAG

Tiset
kl. 16.00
Tulstrup kl. 16.00
Vitved
kl. 14.00

Kransekage og vin i våbenhuset
(Efter gudstjenesten champagne og kransekage)
Efterfølgende champagne og kransekage

Jette R. Christiansen
Svend Andersen
Inge-Gerd Terpager Staal

Astrup
Astrup

kl. 10.00
kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Anne Vejbæk
Anne Vejbæk

Tiset

kl. 09.00		

Anne Vejbæk

Tiset
Astrup

kl. 10.30
kl. 11.00

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

Tiset
Astrup
Vitved

kl. 10.00 Kirkebil (nytårsfrokost se omtale s.2)
kl. 10.30		
kl. 09.30		

LØRDAG DEN 4. JANUAR

SØNDAG DEN 5. JANUAR: HELLIGTREKONGERS SØNDAG
LØRDAG DEN 11. JANUAR:

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

SØNDAG DEN 12. JANUAR: 1. SØNDAG EFTER H3K

SØNDAG DEN 19. JANUAR: 2. SØNDAG EFTER H3K

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk
Lisbeth Kristensen

Tiset/Afholdes i Mårslet Kirke kl. 10.00 (se omtale s. 2)
Astrup
kl. 10.30 Kirkebil

Trine Bredahl Nissen
Anne Vejbæk

Tiset/Afholdes i Hvilsted Kirke kl. 09.00 (se omtale s.2)
Hvilsted kl. 09.00		
Vitved
kl. 09.30		

Signe K. Høg
Signe K. Høg
Inge-Gerd Terpager Staal

Tiset/Afholdes i Hvilsted Kirke kl. 10.00 (se omtale s. 2)
Tulstrup kl. 09.00		
Vitved
kl. 09.30		
Fruering kl. 16.00 Damekor og konfirmander medvirker

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

Torsdag den 9. januar kl. 10.30
Torsdag den 23. januar kl. 10.30

Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen

SØNDAG DEN 26. JANUAR: 3. SØNDAG EFTER H3K

SØNDAG DEN 2. FEBRUAR: SIDSTE SØNDAG EFTER H3K

GUDSTJENESTER I PLEJEBOLIGERNE PÅ LOKALCENTER SOLBJERG:

GRATIS KIRKEBIL i Fruering og Vitved kirker ved henvendelse 86 51 00 00

