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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
livstræet
Vi har i Astrup Sognegårds mødelokale
anskaffet et tredelt raku-brændt relief,
udført af keramikeren Gerd Baarstrøm. Det
hænger smukt over flyglet og kan sætte
mange tanker i gang.
Kunstneren har kaldt relieffet ’Lad os lege i
livstræets krone’ efter sangen Livstræet.
Og hvem, barn eller voksen, kan ikke
synge med på omkvædet af Hans Holms
og Erik Lindebjergs rytmiske sang?
Lad dem lege i livstræets krone
Lad dem føle, at livet er stort
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.

august (se nedenfor) vil klokkeslæt blive
meddelt.
KONFIRMANDINDSKRIVNING
torsdag den 30. august kl. 17.00.
Der vil være konfirmandindskrivning af
det kommende års konfirmander i Astrup
Sognegård i forlængelse af en andagt i
Astrup Kirke kl. 17.00. Konfirmander og
deres forældre vil forud modtage en invitation til dette arrangement.
Vel mødt til årets nye konfirmander.
Anne Vejbæk

START FOR MINI-KONFIRMANDER
Onsdag den 26. september efter skoletid
inviteres årets minikonfirmander (3. klasser) til Astrup Kirke og sognegård. De følgende onsdage frem til begyndelsen af
december tilbydes der undervisning i kristendom for denne årgang. Nærmere meddelelse er sendt ud til alle.
Vel mødt til årets nye minikonfirmander.
Anne Vejbæk
BABySAlMESANG

KONFIRMATION 2019
Der holdes konfirmation den 5. maj og den
12. maj (de faste konfirmationsdage). Hvis
der er ønske om at holde konfirmation en
tredje dag, vil det også kunne imødekommes. Ved indskrivningen torsdag den 30.
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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.
I september mødes vi alle tirsdage i Astrup
Kirke kl. 10.30 og synger og leger med
babyerne i ca. 40 min, hvorefter vi drikker
kaffe sammen i sognegården. NB!
Bemærk, at den faste ugedag er ændret
fra onsdag til tirsdag i perioden september 2018 – februar 2019. Hold øje med kirkens Facebookside ”Astrup Tulstrup
Hvilsted Menighedsråd”, hvor der løbende
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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!
DE SMÅ SyNGER
”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.
Vi mødes alle onsdage i september i
Astrup Kirke. 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. Sidste gang i denne sæson er
onsdag den 26. september, da Astrup
Kirke lukkes i oktober-november pga. renovation. Vi mødes igen i 2019. 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!
ASTRUP KIRKES BØRNEKOR
Går du i 4-6. klasse og har du lyst til at
synge i kor? Astrup Kirkes nystartede børnekor er for elever i 4.-6. klasse. Vi øver
hver mandag kl. 15-16 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!
Børnekoret ledes af kirkesanger Bente
Christensen, der har en bred sang- og
dramaerfaring og bl.a. er uddannet fra
Vestervig Kirkemusikskole og Dramaturgi
v. Aarhus Universitet.
Tilmelding kan ske til korleder Bente
Christensen på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com eller ved
at møde op til en korprøve en mandag i
september kl. 15-16 på Solbjergskolen.
Vel mødt!
MUSIKAlSK lEGESTUE
I ASTRUP KIRKE
Der er musikalsk legestue i Astrup Kirke
for dagplejebørn igen onsdag den 29.
august kl. 9.00-9.45.
Her synger vi, fortæller historier og hygger
os med musik og sæbebobler – alt sammen
under ledelse af Astrup Kirkes organist,
Søren Jensen.

AFTENSANG I ASTRUP SOGNEGÅRD
Torsdag den 20. september 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.

FREDAGSSANG
Fredag den 31. august kl. 10.00 er der fredagssang i sognegården. Vi synger fra højskolesangbogen og snakker om sangene,
KIRKEBLADET 3
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teksterne, og hvad der ellers ligger os på
sinde. Arrangementet ledes af kirkens
organist, Søren Jensen, og der vil undervejs
være kaffe og kage.

Viet i Tulstrup Kirke
Mette Bjerglund Andersen,
og Jens Ivar Rubow,
Østergård, Østergårdsvej 171, Malling

KIRKElIGE HANDlINGER
Døbt i Astrup Kirke
Johannes Rolsted Vestergaard
Højlundsparken 69, Solbjerg

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

Laura Rygaard,

Fælles for Astrup Tulstrup og
Hvilsted sogne

Møddebro Parkvej 77, Solbjerg

Viet i Astrup Kirke
Trine Tcherkewitch Mikkelsen
og Henrik Bested Møller
Engelundsvej 176, Viby

Døde fra Astrup sogn, bisat fra Astrup
Kirke eller begravet på Astrup Kirkegård
Hanne Nødskov,
Starupvej 10, Malling
Begravet på Astrup Kirkegård

Bent Leth- Andersen,
Kærgårdsparken 38, Solbjerg
Begravet på Astrup Kirkegård

Døbt i Tulstrup Kirke
Josefine Brarup Nielsen,
Stilling Lynghøjvej 17, Skanderborg
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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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TISET SOGN
MENIGHEDSRÅDSVAlG
Ved sidste menighedsrådsvalg i 2016 søgte menighedsrådet i Tiset om tilladelse til at indgå i en ordning, hvor menighedsrådet vælges for en periode
på to år. Det betyder, at vi i Tiset sogn skal have
valg i 2018. Proceduren fremgår af nedenstående
annonce med lovpligtigt indhold:
Menighedsrådet er Tiset kirkes ledelse. Vi arbejder
for at sikre de bedste rammer for en levende og
relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til
menighedsrådet – og det er din chance for at få
indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat –
eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd.
KOM TIl ORIENTERINGS- OG OPSTIllINGSMØDE DEN 5. SEPTEMBER
Menighedsrådet indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om
dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for
menighedsrådsvalget.
Mød op til orienteringsmøde tirsdag den 5. september 2018 kl. 19.00 i Tiset Sognehus,
Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg
Der skal vælges 7 personer til menighedsrådet.
Valgperioden er på 2 år.
BlIV KANDIDAT
I forlængelse af orienteringsmødet holdes der et
opstillingsmøde. Her kan der opstilles en eller
flere kandidatlister til valget.
Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du
ønsker at få dit navn på en kandidatliste.
Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede
kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste (se afsnittet ”Opstillingen i praksis”).
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som
udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem
stillere.
VÆlG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret
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– og dermed er det på opstillingsmødet, du kan få
indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste
menighedsråd.
Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet den 13. november 2018.
OPSTIllINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraad.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste
skal indleveres senest den 2. oktober 2018 kl. 19.00
til indleveringsstedet i sognet. Du kan finde indleveringsadresser og tidsrum for indlevering for dit
sogn på sogn.dk eller på sognets egen hjemmeside.
Denne annonce beskriver hovedreglerne for
menighedsrådsvalget. Find detaljerne på
www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2018/.
Med venlig hilsen
valgbestyrelsen fra Tiset menighedsråd
MORGENVANDRING OG -SANG
Torsdag den 30. august kl. 9.30 i Tiset Kirke.
På denne sensommer morgen vil vi gerne indbyde
alle, som har tid og lyst til morgenvandring og
morgensang. Vi mødes på parkeringspladsen ved
hundeskoven og går den dejlige tur gennem skoven til Tiset Kirke.
I kirken er der fællessange, musik og ord, som binder morgenens tema sammen. Efterfølgende er der
kaffe i våbenhuset.
Hvis du synes, at gåturen fra Solbjerg er for lang,
er du meget velkommen til at springe den over og
møde op ved kirken kl. 9.30 for at synge med.
Mødested: kl. 8.45 ved parkeringspladsen
ved hundeskoven eller kl.9.30 ved Tiset Kirke

Vel mødt til morgenvandring og morgensang

KONFIRMANDER
Torsdag den 6. september kl. 19.00 i Tiset
Kirke indbydes alle de nye konfirmander og
forældre til en kort gudstjeneste og introduktion til konfirmationsforberedelsen.

KIRKEBLADET 5
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FIlM OG BOGCAFÉ
Onsdag den 19. september kl. 18.30 inviterer
caféen til en aften med billeder og ord om
Skagensmalerne ved lene Kirkegaard, højskolelærer og cand.pæd.
Kunstnerkolonien rummede mange personligheder. Mændene var i front, men eftertiden viste,
at der var flere af kvinderne, der udfoldede store
kunstneriske talenter. Anna Ancher blev en af de
mest betydningsfulde malere i dansk kunst, mens
andre kvindelige malere måtte stå i skyggen af
deres mænd, som for eksempel Marie Krøyer. Det
var en lang sej kamp for de kvindelige kunstnere
at få mulighed for at uddanne sig og til omsider at
få adgang til Kunstakademiet. Tidsepoken
omkring skagensmalerne er et stykke kunsthistorie
krydret med mange gode anekdoter, men også en
beretning om det moderne gennembrud i kunsten
og de nye strømninger ude fra Europa
Vi begynder aftenen med en let anretning med
fisk. Senere serveres der kaffe og te.
Pris for spisning, kaffe og foredrag er 50,- kr.
Tilmelding til Anna Johnsen på e-mail:
anna.johnsen@mail.dk eller tlf. 2552 0927
Vi håber, vi ses til en hyggelig caféaften i sognehuset!
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
Tilmelding til frokosten gerne inden den 25. september på mail jrc@km.dk eller tlf. 86 92 73 30.
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,
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Gl. Horsensvej 77.
Her vil menighedsrådet kort fortælle om arbejdet i
sognet.
BØRNEGUDSTJENESTE OG
FÆllESSPISNING
Torsdag den 20. september kl. 17.00 holder vi børnegudstjeneste i Tiset Kirke.
Gudstjenesten varer ca. en halv time.
Vi synger, hører musik og fortællinger, beder
Fadervor og har det rart i kirken.
Fællesspisning i sognehuset:
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i sognehuset, Gl. Horsensvej 77. Menuen er pasta og
kødsovs, og alle, som har lyst til at være med, er
velkomne. Arrangementet slutter senest kl. 19.00
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.
Tilmelding til spisning (gerne inden den 18/9) til
Jette Christiansen på e-mail: jrc@km.dk.
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 korshærspræst
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 Kirkens Korshær og om,
hvordan vi bedst hjælper.
Pris for deltagelse 25,-kr som inkluderer kaffe/te
og brød.
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SORG- OG lIVSMODSGRUPPE
Mandag den 27. august kl. 16.00 begynder en
ny sorg- og livsmodsgruppe for voksne.
Gruppen mødes hver anden mandag (otte
gange a to timer) i Mårslet Sognehus,
Obstrupvej 4, Mårslet.
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, tlf. 86
92 73 30 for nærmere oplysninger.
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag den 12. september kl. 18.30
i sognehuset ved Tiset præstegård.
Dagsorden kan forud for mødet ses på
kirkens hjemmeside, hvor referat fra mødet
efterfølgende også kan ses.
KIRKElIGE HANDlINGER
DØBT I TISET KIRKE:
Johan Ravn Fabricius
Bøgevangen 4, Solbjerg
Ane Bruun Lebel
Østergårdsparken 163, Tranbjerg
Valde-Emil Christen Lyngby-Kjær
Battrupvej 2, Ravnholt
Olivia Hulgaard Mikkelsen
Hasselvangen 46, Solbjerg
VIET I TISET KIRKE:
Anja Bonde Aagaard Sørensen
og Palle Aagaard Sørensen
Hovvejen 9, Ingerslev
Stinna Hornbech Wiltoft Rostgaard
og Kenni Wiltoft Rostgaard
Pilevangen 84, Solbjerg
Maria Ersted Dahl
og Peder Magnus Ersted Dahl
Solbjerg Hovedgade 8, Solbjerg

DØDE FRA TISET SOGN,
BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD
EllER BISAT FRA TISET KIRKE:
Rosa Agnethe Madsen
Elmevangsvej 2, Solbjerg
Inge Jensine Pedersen
Hedevej 50, Risskov

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

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
KIRKEBLADET 7
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GUDSTJENESTELISTE
Lørdag den 25. august
Tulstrup
kl. 09.00
Astrup
kl. 10.00
Astrup
kl. 11.00

Dåbsgudstjenerste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag den 26. august: 13. søndag efter trinitatis
Astrup
kl. 10.30
Kirkebil
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Fruering
kl. 09.30
Konfirmandindskrivning
Vitved
kl. 14.00
Kirkekaffe og genåbning af kirken
Torsdag den 30. august:
Astrup
kl. 17.00
Tiset

Andagt for konfirmander med
deres forældre (Se omtale s. 2)
kl. 09.30 Morgenvandring og morgensang (se side 5)

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

Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen

Søndag den 2. september: 14. søndag efter trinitatis
Astrup
kl. 10.30
Høstgudstjeneste med efterf.
frokost i sognegården. Kirkebil
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil, kirkekaffe
Vitved
kl. 11.00

Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Lisbeth Kristensen

Onsdag den 5. september: Ældreklubben gudstjeneste
Fruering
kl. 14.00 og efterfølgende samvær i præstegården

Inge Gerd Terpager Staal

Torsdag den 6. september
Tiset
kl. 19.00

Jette R. Christiansen

Gudstjeneste og introduktion
for konfirmander og forældre

Søndag den 9. september: 15. søndag efter trinitatis
Astrup
kl. 09.00
Tiset
kl. 10.00 Kirkekaffe (fællesgudstjeneste med Mårslet)
Vitved
kl. 09.30 Høst - Pigekor medvirker

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

Søndag den 16. september: 16. søndag efter trinitatis
Hvilsted
kl. 09.00
(praktikant prædiker)
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe (praktikant prædiker)

Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen

Søndag den 23. september: 17. søndag efter trinitatis
Astrup
kl. 09.30
Dåbsgudstjeneste
Tulstrup
kl. 10.30
Høstgudstjeneste
Tiset
kl. 10.00
Vitved
kl. 09.30

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

Søndag den 30. september: 18. søndag efter trinitatis
Astrup
kl. 10.30
Dåbsgudstjeneste
Hvilsted
kl. 19.30
Høstgudstjeneste m. vin og kage
i våbenhuset
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil. Høstgudstjeneste
og frokost (se omtale s. 6)

Jette R. Christiansen

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

Svend Andersen
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal

Gudstjenester i Plejeboligerne på Lokalcenter Solbjerg:
Torsdag den 6. september
kl. 10.30
Torsdag den 20. september
kl. 10.30
Torsdag den 4. oktober
kl. 10.30

Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

Anne Vejbæk
Anne Vejbæk

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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