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TISET SOGN
HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 30. september holder vi høstgudstjeneste i Tiset Kirke kl. 10.00
med efterfølgende frokost i sognehuset.
Kirken er smukt pyntet med efterårets blomster og kirkens kor medvirker.
Efter høstgudstjenesten er alle meget velkomne til høstfrokost, fællessang og samvær i sognehuset ved præstegården.
Undervejs vil menighedsrådet fortælle om
arbejdet omkring vores sogn og kirke.
Pris for frokost 25,- kr. Drikkevarer kan
købes
Kirkebilen kører.
VISIONSMØDE
Det årlige visionsmøde, hvor kirkens og sognets liv kan drøftes er lagt sammen med
høstfrokosten søndag den 30. september kl.
11.30 i sognehuset, Gl. Horsensvej 77.
Her vil menighedsrådet kort fortælle om
arbejdet i sognet.

FOREDRAG
Torsdag den 11. oktober kl. 19.30 i sognehuset: ”Hvordan det går os her i livet
afhænger af, hvor meget mor og far kysser
hinanden”.
Det er titlen på foredraget, som korshærs
præst Morten Aagaard holder. Morten
Aagaard, der tidligere har været generalsekretær i Bibelselskabet og direktør for Lego
Fondene, fortæller om
kirkens sociale ansvar
for samfundets mest
udsatte medmennesker, om den sociale
arv, om arbejdet i
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Kirkens Korshær og om, hvordan vi bedst
hjælper.
Undervejs serveres der der kaffe/te og brød
Pris for deltagelse 25,- kr.
SYNG DANSK
Torsdag den 25. oktober kl. 19.30 indbyder
vi fra Tiset Kirke alle, der har lyst til at deltage i den årlige Syng Dansk-aften. Den sidste torsdag i oktober holdes der hvert år
mange arrangementet rundt om i landet
med fokus på den danske sangskat.
Vi mødes til fællessang i sognehuset for at
synge nye og ældre danske sange akkompagneret af kirkens organist, Jan Ole
Christiansen.
Og så er der desuden god plads i programmet til, at alle kan komme med forslag til,
hvad der skal synges.
Arrangementet begynder kl.19.30 og ud
over sang og musik, vil der også blive budt
på en kop kaffe undervejs.
Pris for kaffe og kage er 25,- kr.
Alle er meget velkomne.
Jan Ole Christiansen
BØRNEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
Torsdag den 1. november kl. 17.00 holder
vi børnegudstjeneste i Tiset Kirke
Det skal handle om allehelgen og halloween
og vi skal høre fortælling, musik, synge og
bede fadervor.
Gudstjenesten varer ca. en halv time.
Fællesspisning i sognehuset:
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i
sognehuset, Gl. Horsensvej 77. Menuen er
pasta og kødsovs og grønt, og alle, som har
lyst til at være med, er velkomne.
Arrangementet slutter senest kl. 19.00
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Børnegudstjeneste og fællesspisning er en
mulighed for børnefamilier for at kombinere
en gudstjeneste i ”børnehøjde” med muligheden for efterfølgende at spise aftensmaden sammen med andre børn og voksne.
Pris for spisning er 25,- for voksne – børn
gratis.
Hvis I ved, I kommer til spisning, så meld
jer meget gerne til på e-mail: jrc@km.dk.
Vi glæder os til at se jer!
Jette R. Christiansen
ALLE HELGENS GUDSTJENESTE
Søndag den 4. november kl. 10.00
Ved gudstjenesten Alle helgens søndag den 4.
november mindes vi dem, som er døde. Det
sker ved at navnene læses op på dem, som
siden sidste Alle helgens søndag er døde i
Tiset sogn og/eller begravet på Tiset kirkegård.
Alle som har prøvet at miste én, som har fyldt
meget i deres liv ved, at sorg og savn ikke er
noget, der ”bare går over”. Det er noget, som
skal finde sin plads, og det tager tid. Og selv
når sorgen har fundet sin plads, så vedbliver
savnet at være en følgesvend.
Vi ved, det er et vilkår ved tilværelsen, at vi
mister. At kærlighed også på et tidspunkt vil
betyde sorg. Sådan er det. Det er både det
bedste og det værste ved at elske.
Når vi holder gudstjeneste Alle helgens søndag, så mødes vi i kirkens rum med alt det, vi
er fyldt af. Der er plads til savnet ligeså vel
som til taknemligheden og glæden over det,
der var og det, vi fortsat bærer med os. Vores
egen historie må vi her se i lyset af Guds
historie, og den er altid båret af håbet.
Ved gudstjenesten er der rum til eftertanke
og mulighed for at tænde et lys.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til at
drikke en kop kaffe eller te i kirkens våbenhus.
Jette R. Christiansen

FILM- OG BOGCAFÉ
Torsdag den 8. november kl. 19.00 inviterer
film- og bogcafeen indenfor til filmaften.
Vi er i tiden
kort efter Første
Verdenskrigs
ophør. Tyskerne
har tabt, franskmændene har
vundet – men
begge lande har
fået dybe sår. I
den tyske by
Oldenburg bor
den unge kvinde, Anna hos
sine svigerforældre. Anna har mistet sin forlovede,
Frantz, forældrenes eneste søn. ”Alle franskmænd er min søns morder” erklærer faderen kategorisk. En dag dukker en ung
franskmand, Adrien op og lægger blomster
på graven.
Hvilket liv levede Frantz før krigen?
Hvordan gennemleves sorgen og en spirende ny kærlighed? Er det muligt at blive
modtaget i et samfund, hvor man er set som
fjenden? Lag på lag afdækkes løgne og illusioner både i det sagte og alt det usagte.
Instruktøren Francois Ozon har med
”Frantz” (fra 2016) skabt en helt særlig film
fortalt i sort/hvide billeder, som med sine
mange lag rummer både det helt nære og
det almene.
Vi skal se endnu en film med stof til en
efterfølgende samtale.
Vin, kaffe, te og kage kan købes i caféen.
Tilmelding til arrangementet til Anna
Johnsen
Tlf. 25 52 09 27 eller anna.johnsen@mail.dk
Vi håber, vi ses til en hyggelig caféaften i
sognehuset!
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MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00
i sognehuset ved Tiset præstegård.
Dagsorden kan forud for mødet ses på kirkens hjemmeside, hvor referat fra mødet
også kan læses.

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

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I TISET KIRKE:
Milo Meinertz Hededal
Tisetvej 64, Solbjerg
Anna Roed Fogh
Hasselvangen 81, Solbjerg

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

Konrad Christian Bønnelykke
Hasselvangen 47, Solbjerg
Ane Daugaard Kalsmose
Solbjerg Hovedgade 62C, Solbjerg
Nohr Sejer Panduro
Ravnholtvej 60, Tranbjerg
Frederik Rasmus Glismand Karkov
Hasselvangen 85, Solbjerg
Malthe Ludvig Gottspenn
Ravnholtvej 4, Solbjerg

Thilde Stafren Mehlsen
Tranbjergvej 24, Tranbjerg
Mai Wæum Andersen
Tisetvej 22, Solbjerg
VIET I TISET KIRKE:
Maria Klintø Laursen
og René Jannick Jørgensen
Bernhard Jensens Boulevard 117, 4,
Aarhus
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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,
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
Kirkekasserer:
Ann-Berit Birch
Solbjerg Hovedgade 85 A, 8355 Solbjerg
tlf: 28 73 24 62
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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
INDVENDIG RENOVERING
AF ASTRUP KIRKE
I 2008 blev Astrup Kirke spændt op af en
polygonstramning på kirkeloftet på grund
af store revnedannelser i hvælvingerne i
kirkerummet. Opspændingen har standset
yderligere revnedannelser, men ”arene”
efter disse revner har været der lige siden.
Kirkerummet har længe trængt til en gennemgribende afrensning og kalkning. Og
det sker nu! Menighedsrådet har fået bevilget penge fra Provstiet til projektet.

Livet – Det dejligste eventyr.

Astrup Kirke vil derfor være lukket i oktober og november. Højmesser og andre kirkelige handlinger flyttes til Hvilsted og
Tulstrup Kirker. Vi forventer, at kirkens kan
tages i brug første søndag i advent.

Sognepræst Kaj Mogensen

På vegne af Menighedsrådet
Inge Helboe Kruhøffer

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE

I TULSTRUP den 4. NOVEMBER
KL. 10.30.
Navne på dem, der er døde i sognene eller
begravede på kirkegårdene siden Alle
Helgen søndag sidste år, vil blive nævnt
ved gudstjenesten.
Der vil også være musikalske indslag ved
cellisten Maria Isabel Edlund. Musikken vil
understrege dagens karakter.
Efter gudstjenesten i Tulstrup Kirke byder
menighedsrådet på suppe i Astrup
Sognegård.

FOREDRAG
Torsdag den 25. oktober kl. 19.30
I ASTRUP SOGNEGÅRD v. Kaj
Mogensen

- H.C. Andersens teologi.

H.C. Andersen skrev
i selvbiografien Mit
Livs Eventyr: ” Mit
livs historie vil vise
verden, hvad den
siger mig: At der er
en kærlig Gud, der
fører alt til det bedste”.
Troen på, at Gud er
kærlighed, at Gud
elsker alle mennesker, og at denne tro
gøres levende og
vedkommende, var
for H.C. Andersen
den røde tråd i hans
digtning. Det er også
den røde tråd i det
foredrag, Kaj
Mogensen vil holde denne efterårsaften. Kaj
Mogensen fortolker her en række H.C.
Andersen-tekster, som er en udfordring til
ethvert menneske, som tænker over tilværelsen. De taler til fantasi, følelse og fornuft – ikke mindst i vor tid.
Der serveres kaffe og kage. Vel mødt
Menighedsrådet.
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MUSIKALSK LEGESTUE
Der er musikalsk legestue i Astrup Kirke
for dagplejebørn, onsdag den 10. oktober og
onsdag den 24. oktober kl. 9-9.45. Her synger vi, fortæller historier og hygger os med
musik og sæbebobler – alt sammen under
ledelse af Astrup kirkes organist, Søren
Jensen

kirken er lukket under renovation) 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!

FREDAGSSANG
Fredag den 26. oktober 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.

SANGAFTEN
Torsdag den 1. november 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.

BABYSALMESANG
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.
I oktober er der babysalmesang i sognegården følgende tirsdage: den 9. oktober,
den 23. oktober og den 30. oktober. (NB!
Bemærk – ændring af fast ugedag til tirsdag, samt at vi mødes i sognegården, da
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ASTRUP KIRKES BØRNEKOR
Vi optager løbende nye sangere i Astrup
Kirkes nystartede børnekor 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!
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. (NB! Vi
holder efterårsferie i uge 42)
Vel mødt!
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Døbt i Tulstrup Kirke:

KONFIRMATION 2019
Der vil blive holdt konfirmation:

Alberte Hansen,
Tvenstrupvej 2, Odder

Hvilsted lørdag den 4. maj kl. 10.00
Astrup den 5. maj kl. 10.00
Astrup den 12. maj kl. 10.00

KIRKELIGE HANDLINGER
Døbt i Astrup Kirke:
Karla Manø Hamborg,
Møddebro Parkvej 81, Solbjerg
Sigurd Brok Espelid,
Østergårdsvej 267, Solbjerg
Signe Vig Gullberg Ingemansen,
Østergårdsvej 232 A, Solbjerg
Villads Egholm Lorenzen,
Pilevangen 55, Solbjerg
Ea Emilie Beck,
Møddebro Parkvej 67, Solbjerg

Viet i Astrup Kirke
Maiken Kjær Ladegaard
og Dennis Rohde,
Østergårdsvej 245, Solbjerg

Anette Flak Warming og
Morten Gottlieb Jespersen,
Solbjerg Hovedgade 40, Solbjerg

Døbt i Hvilsted
Lauge Overgaard Madsen,
Vestervang 30, Aarhus

Viet i Hvilsted
Nina Aagaard Madsen og
Mads Hermansen Overgaard,
Vestervang 30, Aarhus

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
Regnskabsfører: Dorte Koch Jakobsen
Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg
Regnskabskontoret - Tlf. 5146 3006.
e-mail: kirkekassen@hotmail.com
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
Lørdag den 29. september
Tulstrup
kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste

Anne Vejbæk

Søndag den 30. september: 18. søndag efter trinitatis
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil.
Jette R. Christiansen
Høstgudstjeneste og frokost (se omtale s.2)
Astrup
kl. 10.30
Dåbsgudstjeneste
Anne Vejbæk
Hvilsted
kl. 19.30
Høstgudstjeneste (vin og kage i våbenhuset) Anne Vejbæk
Lørdag den 6. oktober:
Hvilsted
kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste

Anne Vejbæk

Søndag den 7. oktober: 19. søndag efter trinitatis
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Tulstrup
kl. 10.30
Vitved
kl. 09.30
Damekor medvirker

Jette R. Christiansen
Svend Andersen
Inge-Gerd Terpager Staal

Søndag den 14. oktober: 20. søndag efter trinitatis
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe/Fælles gudstj. med Mårslet
Hvilsted
kl. 09.00
Vitved
kl. 09.30

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

Søndag den 21. oktober: 21. søndag efter trinitatis
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe/Fælles gudstj. med Mårslet
Tulstrup
kl. 10.30
Vitved
kl. 11.00

Trine B. Nissen
Anne Vejvæk
Lisbeth Kristensen

Søndag den 28. oktober: 22. søndag efter trinitatis
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Hvilsted
kl. 10.30
Kirkebil

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

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

Jette R. Christiansen

Lørdag den 3. november
Tulstrup
kl. 10.00
Tulstrup
kl. 11.00

Anne Vejbæk
Anne Vejbæk

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag den 4. november: Alle helgens dag
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil, kirkekaffe, kor medvirker (se side 3)Jette R. Christiansen
Tulstrup
kl. 10.30
(Cellist medvirker se side 5).
Navne på afdøde fra sognene læses op
Anne Vejbæk
Vitved
kl. 14.00
Pigekor/Kirkekaffe - Navne læses op
Inge-Gerd Terpager Staal

Gudstjenester i Plejeboligerne på Lokalcenter Solbjerg:

Torsdag den 4. oktober
Torsdag den 18. oktober
Torsdag den 1. november

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Anne Vejbæk
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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