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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
LØFT NU BLIKKET! OG SE HVOR
GUDS KÆRLIGHED STRÅLER!
OMFAVN JORDENS
KAMELER
OG ÆSLER OG TÅBER!
LYS PÅ JORD,
JULENATS SKABERBORD
ØJE; SE HØJT I DET LAVE
Sten Kaalø

FEJRING AF HELLIGTREKONGER
I KIRKE OG SOGNEGÅRD
FRA JESU FØDSEL TIL HELLIGTREKONGER I DEN KIRKELIGE KUNST
V. kunsthistoriker Hans Jørgen
Frederiksen
Søndag den 7. januar kl. 15.30 – 16.00
indledes 1. søndag efter Helligtrekonger
med en sang- og musikandagt i Astrup
Kirke ved kirkens præst og organist.

Frederiksen føre os ind i den kirkelige
kunsts betagende univers.
Gennem hele den kirkelige kunsts historie
har troen på, at Gud blev menneske i
Kristus, manifesteret sig i en mangfoldighed af ofte særdeles inspirerende billedkunstneriske fortolkninger af centrale
begivenheder fra Bebudelse til Epifani,
altså fra Jesu undfangelse til Helligtrekonger.
I dette foredrag præsenteres og analyseres
en række eksempler fra oldtid til nutid og
fra både dansk og international sammenhæng.
Efter foredraget serveres der suppe og et
glas vin.
Vel mødt til fejring af Hellig tre Konger
KIRKENS STUDIEDAGE
Kirkens studiedage 2018 har overskriften
”Menneske i verden”. Studiedagene
afholdes lørdage på skift i Tiset, Astrup,
Mårslet 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. Nærmere
beskrivelsekan ses på kirkens hjemmeside. www.astrup-kirke.dk.
Tiset Sognehus
Lørdag den 20. januar kl. 9.30- 12.00
Præst og forfatter Gudsmund Rask
Pedersen
”Fortælling, tro og virkelighed”
Se omtale side 6.

Hans Jørgen Frederiksen

Efterfølgende i Astrup Sognegård kl. 16.00
vil lektor i kunsthistorie Hans Jørgen
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Astrup Sognegård
Lørdag den 3. februar kl. 9.30 – 12.00
Præst Mikkel Wold
”Dom og forsoning. Skyld og skam i
selvevalueringenstidsalder” :
Engang var skyld og skam noget, vi betragtede og behandlede som følelser. Skyldfølelse og

Kirkebladet januar 2018_Kirken oktober.qxd 01-12-2017 09:55 Side 3

følelsen af skam skulle bekæmpes, uden at
man tog så meget stilling til, om skyld og
skam måske var virkelighed og ikke blot en
følelse.I dag taler vi om både skyld og skam,
ofte uden at have et klart forhold til fænomenerne dom og forsoning, som skyld og skam
ellers er tæt forbundet til. Det skaber en del
følelsen af skam skulle bekæmpes, uden at
man tog så meget stilling til, om skyld og
skam måske var virkelighed og ikke blot en
følelse.I dag taler vi om både skyld og skam,
ofte uden at have et klart forhold til fænomenerne dom og forsoning, som skyld og skam
ellers er tæt forbundet til. Det skaber en del
kludder i vore omgang med begreberne, ikke
mindst i en kultur, der som vores evaluerer og
bedømmer vores handlinger i et hidtil uset
omfang. Der er ikke langt fra selvevaluering
og selvbedømmelse til selvfordømmelsen. I
løbet af formiddagen vil vi navnlig belyse
fænomenerne skyld og skam, dom og forsoning.

BABYSALMESANG
Babysalmesang er for forældre og babyer
(alder 0-1 år). Til babysalmesang i Astrup
Kirke synger, sanser og danser vi os gennem forskellige salmer og sange, og der
gives inspiration til musisk leg i hverdagen. Den nye sæson starter onsdag den
10. januar 2018. Vi mødes denne dag – og
herefter alle øvrige onsdage i januar - i
Astrup Kirke kl. 10.30 og synger og leger
med babyerne i ca. 40 min, hvorefter vi
drikker kaffe sammen i sognegården.
Hold øje med kirkens Facebookside
”Astrup Tulstrup Hvilsted
Menighedsråd”, hvor der løbende opdateres om evt. programændringer eller
aflysninger. Tilmelding er ikke nødvendig, men ved evt. spørgsmål kan kirkesanger Bente Christensen kontaktes på
mail: bente_christensen_dk@yahoo.com
Vel mødt til en ny sæson – vi glæder os!

DE SMÅ SYNGER

Mikkel Wold, sognepræst ved Marmorkirken, København.

Mårslet Sognehus
Lørdag den 24. februar kl. 9.30 – 12.00
Præst og ph.d. Anette Ejsing
”Når ensomhed giver kamp til stregen”
Tranbjerg Sognegård
Lørdag den 17. marts kl. 9.30 – 12.00
Professor i litteratur Erik A. Nielsen
”Skam, skyld og tilgivelse”

”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.
Den nye sæson starter i Astrup Kirke
onsdag den 10. januar 2018 og herefter
mødes vi alle efterfølgende onsdage i
januar. Alle onsdage er kirken åben fra kl.
16, hvor der serveres en lille snack i
våbenhuset, og musik og sang starter kl.
16.15 og varer ca. 40 minutter. Hold øje
med kirkens Facebookside ”Astrup
Tulstrup Hvilsted Menighedsråd”, hvor
der løbende opdateres om evt. programædringer eller aflysninger.
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Tilmelding er ikke nødvendig, men ved
evt. spørgsmål kan kirkesanger Bente
Christensen kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com.
Vel mødt til en ny sæson – vi glæder os!
FREDAGSSANG I
ASTRUP SOGNEGÅRD
Fredag den 26. januar kl. 10.00 er der
igen 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.

KIRKELIGE HANDLINGER

Døbt i Astrup Kirke
Emma Bigum Strikert,
Højlundsparken 35, Solbjerg
Bastian Bjernemose Ravn,
Møddebro Parkvej 145, Solbjerg
Villa Taasti Schulz,
Møddebro Parkvej 141, Solbjerg
Døbt i Tulstrup Kirke
Luis Damgaard Hansen,
Østergårdsvej 294, Solbjerg

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, St. St. Blichersvej 15, 8230
Åbyhøj. Tlf. 2613 6380
e-mail: sorenblichersvej15@hotmail.com
Graver: Ricko Møller. Graverkontoret, Østergårdsvej 221a,
Solbjerg - Tlf. 2140 5014 e-mail: astrupgraver@gmail.com
Formand for menighedsrådet: Inge Kruhøffer,
Borresøvej 4, Sejs, Silkeborg - Tlf. 2148 5634
Regnskabsfører: Dorte Koch Jakobsen
Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg
Regnskabskontoret - Tlf. 5146 3006.
e-mail: kirkekassen@hotmail.com
Kasserer: Erling Poulsen, Kærgårdsvej 76, 8355 Solbjerg
Tlf. 8692 8357
Sekretær: Henny Bauning, Kirkekontoret Mårslet
Obstrupvej 44, Mårslet - Tlf. 8629 3440 - HMB@KM.DK
Kirkesanger: Bente Christensen, Torvald Køhlsvej 26, 1.mf,
8300 Odder.
e-mail: bente_christensen_dk@yahoo.com
Sognegårdsvært: Ulla Pedersen, Præstehøjvej 180, 8300
Odder - tlf. 6015-3048 e-mail: ulla.peter@hotmail.dk
Astrup sogn:
www.astrup-kirke.dk
Kirkeværge: Ester Reintoft, Solbjerg Søvej 39, 8355
Solbjerg. Tlf. 8692 7092
Tulstrup sogn:
www.tulstrup-kirke.dk
Kirkeværge: Mette Bjerglund Andersen, Østergård,
8340 Malling. Tlf. 8654 1315
Hvilsted sogn:
www.hvilsted-kirke.dk
Kirketjener: Natasja Jensen, Nordvejen 23,
Solbjerg - Tlf. 6049 8074 e-mail: nalle_jensen@hotmail.com
Kirkeværge: Jens Sejr Jensen, Lethenborgvej 2, Solbjerg.
Tlf. 86531238
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TISET SOGN
NYTÅRSFROKOST
Søndag den 14. januar.
Efter gudstjenesten kl. 10.00 er alle velkomne til nytårsfrokost og hyggeligt samvær i sognehuset. Her vil kirkesanger
Henriette Jensen, organist Jan Ole
Christiansen og kirketjener Anders
Nyløkke Jørgensen undervejs på hhv. saxofon, klaver og bas underholde med et
nytårspotpourri af festlige melodier.
Af hensyn til frokosten, må man gerne tilmelde sig til Jette Christiansen på e-mail:
jrc@km.dk eller tlf. 86 92 73 30
Kirkebilen kører og alle er velkomne!
Venlig hilsen
Menighedsrådet
BØRNEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
Torsdag den 1. februar kl. 17.00 i Tiset Kirke
Levede lys og pandekager hører med til traditionerne omkring den gamle fest
Kyndelmisse, som fejres den 2. februar.
I kirken holder vi gudstjeneste om lys og bagefter spiser vi pandekager i sognehuset – når
vi har spist pasta og kødsovs!
Sognehuset ligger ved præstegården på Gl.
Horsensvej 77. 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
Vi glæder os til at se jer!

FILM- OG BOGCAFÉ
Torsdag den 8. februar kl. 19.00
inviterer film- og bogcaféen i sognehuset indenfor til en aften med film og samtale.
Vi skal se filmen ”Pi’s liv” .
Yann Martels bestseller om en udsædvanlig rejse udkom i 2001. Bogen blev filmatiseret i 2012, og man kan glæde sig til en billedmæssig smuk film og til en utrolig historie om
den indiske dreng Pi Patel og den bengalske
tiger Richard Parker, om magtforholdet mellem
menneske, dyr og Stillehavet.
Vin, kaffe, te og kage kan købes.
Tilmelding til Anna Johnsen på e-mail:
anna.johnsen@mail.dk eller tlf. 8629 5772
Vi håber, vi ses til en hyggelig og indholdsrig
caféaften i sognehuset!
Venlig hilsen
Caféudvalget
KOR
Har du lyst til at synge i kor? Så kom og vær
med tirsdag den 23. 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 23. januar og slutter
tirsdag den 24. 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
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Christiansen, om at fortsætte i Tiset Koret, der for
tiden har 14 medlemmer og øver tirsdage 19.30 21.30.
Kurset er gratis, og der er i øjeblikket seks tilmeldte. Vi håber, at endnu flere har lyst til at deltage, så
ring til Jan Ole Christiansen på tlf. 25 53 27 31 eller
send en mail til janolechr@gmail.com, hvis du har
lyst til at være med.
Venlig hilsen
Jan Ole Christiansen

KIRKENS STUDIEDAGE
Kirkens studiedage 2018 har overskriften
”Menneske i verden – den kristne grundfortælling og dens betydning i dag”.
Studiedagene afholdes lørdage på skift i
Tiset, Astrup, Mårslet 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.
Tiset Sognehus
Lørdag den 20. januar kl. 9.30- 12.00
Præst og forfatter Gudsmund Rask Pedersen
”Fortælling, tro og virkelighed”
Et foredrag om fortælling, skrift og fantasi
som baggrund for tro og virkelighed.
En tanke er ligeså virkelig som en kanonkugle. Det er forestillinger, der forandrer verden. Fantasi og fortælling er livsnødvendig
leg med ord.
”I begyndelsen var Ordet...” I ordet bliver
verden og mit eget liv til.
Foredraget vil med konkret fortælling og
udgangspunkt i moderne skønlitteratur (Paul
Auster, Torgny Lindgren, Kerstin Ekman,
Astrid Lindgren, Karl Ove Knausgård, Jan
Kjærstad) forsøge at ”sætte kød på” kristendommens tale om inkarnation og kødets
opstandelse forstået som en forestilling, der
har med mit eget aktuelle liv at gøre.
Foredraget vil således endvidere kunne være
et oplæg til debat om tro i en moderne verden.
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Astrup Sognegård
Lørdag den 3.februar kl. 9.30 – 12.00
Præst Mikkel Wold
”Dom og forsoning. Skyld og skam i selvevalueringens tidsalder”
Mårslet Sognehus
Lørdag den 24. februar kl. 9.30 – 12.00
Præst og ph.d Anette Ejsing
”Når ensomhed giver kamp til stregen”
Tranbjerg Sognegård
Lørdag den 17. marts kl. 9.30 – 12.00
Professor i litteratur Erik A. Nielsen
”Skam, skyld og tilgivelse”
KONFIRMANDER
Undervisningen for konfirmander begynder
igen tirsdag den 23. januar kl. 13.15 -14.50
MINIKONFIRMANDER.
I januar begynder minikonfirmandundervisningen for 3.A onsdag den 31. januar.
Efter vi i december sagde farvel til minikonfirmanderne fra A. B og C glæder vi os nu til
at se 3.A.
Venlig hilsen
Anna Johnsen
og Jette R. Christiansen

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE
Så er det igen muligt at deltage i en sorg- og
livsmodsgruppe for voksne. Den begynder
mandag den 29. januar 2018 kl. 16.00 og varer
8 mødegange a 2 timer. 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.
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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.

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I TISET KIRKE:
Alex Hornbech Wiltoft Rostgaard
Pilevangen 84, Solbjerg
Alberte Østergaard Haahr
Egevangen 245, Solbjerg
DØDE FRA TISET SOGN,
BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD
ELLER BISAT FRA TISET KIRKE:
Benthe Yvonne Laulund Madsen
Bøgevangen 14, Solbjerg
KØREPLAN FOR KIRKEBILEN
Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke gudstjenester kirkebilen kører til.
Gudstjeneste kl. 10.00
Egevangen (den gule port)

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, så er du meget velkommen
til at kontakte sognepræst Jette R. Christiansen

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,
tlf: 86 27 27 31
Graver, kirketjener og ringer:
Anders Nyløkke Jørgensen
Graverkontoret
Ravnholtvej 2, 8355 Solbjerg
tlf: 86 92 74 41
Menighedsrådsformand:
Gunhild Budde
Vestervangsparken 10, 8355 Solbjerg
tlf: 23 41 69 65
Kirkeværge:
Thorkild Boier Pedersen
Tisetvej 29, 8355 Solbjerg
tlf: 40 63 02 60
Kirkekasserer:
Ann-Berit Birch
Solbjerg Hovedgade 85 A, 8355 Solbjerg
tlf: 28 73 24 62

på tlf. 86 92 73 30.
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GUDSTJENESTELISTE
Lørdag den 6. januar
Tulstrup
kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste

Søndag den 7. januar: 1. søndag efter Helligtrekonger
Astrup
kl. 15.30-16.00
Andagt med efterfølgende
fejring af Helligtrekonger i Sognegården se s.2
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe

Anne Vejbæk

Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen

Søndag den 14. januar: 2. søndag efter Helligtrekonger
Astrup
kl. 10.30
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil og nytårsfrokost
(se omtale s. 5)
Vitved
kl. 11.00

Jette R. Christiansen
Therese Møller

Søndag den 21. januar: Sidste søndag efter Helligtrekonger
Tulstrup
kl. 09.00
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Vitved
kl. 09.30

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

Søndag den 28. januar: Septuagesima
Astrup
kl. 10.30
Kirkebil
Tiset
kl. 09.00

Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen

Torsdag den 1. februar: Børnegudstjeneste og fællesspisning
Tiset
kl. 17.00

Jette R. Christiansen

Søndag den 4. februar: Seksagesima søndag
Astrup
kl. 10.30
Tiset
kl. 09.00
Vitved
kl. 09.30

Anne Vejbæk
Anne Vejbæk
Inge-Gerd T. Staal

Anne Vejbæk

Søndag den 11. februar: Fastelavn
Hvilsted
kl. 10.30
Anne Vejbæk
Tiset?
Fruering
kl. 14.00
Familie gudstjeneste/tøndeslagning
og fastelavnsboller mm
Inge Gerd T. Staal

Gudstjenester i Plejeboligerne på Lokalcenter Solbjerg:
Torsdag den 11. januar
Nytårsfrokost kl. 10.30
Jette R. Christiansen
Torsdag den 25. januar
kl. 10.30
Anne Vejbæk
Torsdag den 8. februar
kl. 10.30
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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