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TISET SOGN
ÅBEN KIRKE

STILHED, MUSIK, SAMTALE I KIRKEN

Som et nyt tiltag i denne periode med mange
restriktioner, vil vi gerne give mulighed for at
bruge kirken på andre måder.
Fra midten af februar og frem til påske holder
vi hver anden torsdag ÅbenKirke i tidsrummet
kl. 16.00 - 17.00.
I kirken er der tændt lys, der er lagt salmebøger
og små kort med tekster frem, som man eventuelt kan gøre brug af. Hvis man har lyst til det, kan
man tænde et lys, men ellers kan man gå ind
og sætte sig en stund i kirkerummet. Organisten
spiller orgelmusik, og ind imellem er der stilhed.
Jeg vil være i kirken, hvis nogen skulle ønske
at tale med en præst eller ønske at aftale en
samtale på et andet tidspunkt.
Kl. 16.50 er der en kort læsning af en bibeltekst,
fadervor bliver bedt og velsignelsen bliver lyst.
ÅbenKirke er en mulighed for være i kirken på en
anden måde end ved gudstjenester.
Enhver, der ønsker at gøre brug af muligheden,
er velkommen til at lægge vejen forbi.
Da ÅbenKirke ikke er en gudstjeneste, er vi
underlagt det gældende forsamlingsforbud.
Ved fælles hensyn får vi det til at fungere.
Datoerne i marts er torsdag den 11.
og torsdag den 25. kl. 16.00 - 17.00.
Venlige hilsner
Jette R. Christiansen

AT FÅ SIT NAVN

– VED DÅB ELLER NAVNGIVNING

Et barn kommer til verden, og en ny livshistorie
begynder.
Det er en omvæltning at få et barn, og det er forbundet med mange følelser. Glæde, kærlighed,
lykke, taknemlighed er nogle af dem – og dem

vi oftest taler om. Men der kan også være andre
følelser, som dukker op. Følelser, som vi ikke
taler så meget om, men som er vigtige at tage
hånd om.
Midt i alt det forunderlige liv – nyt liv – skal også
et navn falde på plads.
Er det navn, man overvejede nu også det rigtige
til det lille menneske, som ligger i ens arme?
Når navnet er valgt, skal den lille døbes eller
navngives. (Når barnet er 6 måneder, skal der
være registreret et navn.) Nogle forældre er
ikke i tvivl om, hvordan det skal ske. Nogle ser
forskelligt på det, og skal tale sig frem til en
afklaring. Nogle kan være fælles om at overveje,
om man skal vælge navngivning eller dåb. Hvis I
som forældre er i tvivl om, hvorvidt I skal vælge
dåben for jeres barn, så er I altid velkomne til at
kontakte præsten for at høre nærmere om dåb
og dåbens betydning. Det kan måske være en
hjælp, når I skal træffe jeres beslutning.
Når man vælger, at lade sit barn døbe, så er
dåbsritualet altid det samme, men rammen om
dåben kan være forskellig. Det kan være, man
ønsker at holde en stor fest for familie og venner.
Det kan være, man ønsker at kun ganske få skal
være med omkring døbefonten. Det er helt op til
den enkelte familie.
En kirkelig handling – hvad enten der er tale om
dåb eller en vielse – er en mærkedag uanset om
man er få eller mange til stede.
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Dåben finder ofte sted ved søndagsgudstjenesten (dog ikke under corona-lukningen) eller ved
en dåbsgudstjeneste, som kan ligge søndag
eller på udvalgte lørdage. Men dåb kan også
finde sted på en hverdag – eller ved særlige
Drop-In-dåbsgudstjenester. Der er flere muligheder, og man er meget velkommen til at forhøre
sig. Og fristen med de 6 måneder gælder alene
navnet – døbt kan man blive uanset alder.
Venlige hilsner Jette R. Christiansen

FYRAFTENSKONCERT
Den annoncerede koncert torsdag den 14. marts
kl. 17.00 i Tiset Kirke er foreløbigt udsat.
Ny dato for koncerten følger, når vi igen må
samles flere.

KONFIRMATIONSDATOERNE I TISET I AUGUST BLIVER:

lørdag den 21. august
søndag den 22. august
lørdag den 28. august

OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag den 10. marts kl. 19.00 afholdes der
offentligt menighedsrådsmøde i Tiset sognehus.
Dagsorden og referat kan ses på kirkens
hjemmeside: TISETKIRKE.DK

STATISTIK 2020 PR. 31.12.2020
Tiset Sogn, Aarhus Kommune
(OPLYSNINGER OM SOGNE FINDES PÅ SOGN.DK)

FØDTE

40

DØBTE

24

NAVNGIVNE
(HERAF EFTERFØLGENDE DØBT)

21
(7)

KONFIRMEREDE

33

VIEDE

3

KIRKELIG VELSIGNELSE
AF ÆGTESKAB

1

NYE KONFIRMATIONSDATOER 2021

DØDSANMELDELSE

Det er også i år blevet nødvendigt, at udsætte
konfirmationerne. Forhåbentligt ser alt lysere ud,
når vi kommer frem til maj, men det seneste år
har vi lært, at corona ikke var noget, der forsvandt hen over en sommer!
I år kan vi planlægge ændringer i bedre tid end
sidste år. Og med håb om, at vi ved at udsætte
konfirmationerne til august, kan afholde dem,
sådan som mange gerne vil, har vi her som
mange andre steder udsat dem. Er der familier
som ønsker at fastholde konfirmationsdatoerne i
foråret, vil det også være en mulighed.

ANTAL KIRKELIGE BEGRAVELSER/
BISÆTTELSER

blandt dem som er døde
i Tiset sogn

24
23

UDTRÆDELSER

2

GENOPTAGELSER

2

BEFOLKNING PR. 1.1.2021

Tiset Sogn, Aarhus

2765
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKENS HJEMMESIDE: TISETKIRKE.DK
EVENTUELLE ÆNDRINGER IFT. ARRANGEMENTER
KAN SE PÅ KIRKENS HJEMMESIDE OG FACEBOOK
Sognepræst: Jette Rosenberg Christiansen
Tiset præstegård, Gl. Horsensvej 77, Solbjerg.
Tlf: 86 92 73 30 | E-mail: JRC@KM.DK
(mandag er fridag)
Kordegnekontor Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby J
Tlf. 86 28 11 88
Organist: Jan Ole Christiansen
Hamphøjvej 22, 8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 27 31
Graver, kirketjener, ringer: Anders Nyløkke Jørgensen
Ravnholtvej 36, 8310 Tranbjerg
Tlf. 86 92 74 41
Kirke- og kulturmedarbejder: Rikke Adolf
Tlf: 30 60 61 15 | E-mail: tisetkirkeogkultur@gmail.com
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

KIRKELIGE HANDLINGER
DØDE FRA TISET SOGN, BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD ELLER BISAT FRA TISET KIRKE:

Kirsten Hedvig Rasmussen
Klitdalen 83, Ringkøbing
Kirsten Kaster
Egevangen 315, Solbjerg
Svend Gerhard Due
Egevangen 10, Solbjerg

Kirkekasserer: Karen Astrup
Gammel Horsensvej 68, 8355 Solbjerg
Tlf: 86 92 79 40

KIRKEBILEN
Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke
gudstjenester kirkebilen kører til.
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

WWW.TISETKIRKE.DK
FACEBOOK.COM/TISET.KIRKE

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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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
ting, der folkeligt set er at vide om fasten hentet
fra KRISTENDOM.DK.
HVORNÅR ER DET FASTELAVN?

Fastelavnssøndag ligger altid syv uger før
påskedag, der falder den første søndag efter
den første fuldmåde efter forårsjævndøgn. Det
betyder i praksis, at det er fastelavnssøndag
mellem den 1. februar og den 7. marts. I år faldt
fastelavn søndag den 14. februar.

DIGTE FRA EN CORONATID
En søndag uden kirkegang,
det går jo nok, men syng en sang
på vej til Superbrugsen…
Og når du så har været der,
så syng en dejlig salme mér
på vej til Rema 1000!
Den covid kan vi ikke li’.
Det er en rigtig ’lammer’.
For den forhindrer os jo i
at gi’ og få en krammer!
Men indtil den er helt herut,
så holder vi distance.
Men når den så en gang er slut,
så tar vi stor revance.
DIGT FRA: “DIGTE FRA EN CORONATID” UDGIVET AF MIN
TIDLIGERE KOLLEGA I RAVNSBJERG, EJVIND NIELSEN.
Venlig hilsen Anne Vejbæk

FASTEN
Vi befinder os nu midt i fasten, den tid i kirkeåret
hvor man liturgisk skruer helt ned for blusset.
Førhen sang man ikke engang salmer i fasten, så
den skrabede udgave af en gudstjeneste, som vi
de sidste to måneder på grund af corona-restriktioner har holdt om søndagen (kort skåret ind til
benet og uden fælles salmesang), passer fint til
den oprindelige fastegudstjeneste.
I det følgende vil jeg bringe bud på de ti vigtigste

HVAD BETYDER ORDENE FASTELAVN OG KARNEVAL?

Fastelavn kommer af det plattyske ’vaste lavent’
eller ’fastelabend’, der begge betyder aftenen
inden fasten. ’Karneval’ derimod stammer fra
latin ’carne vale’, der betyder ’farvel til kødet’
altså igen en henvisning til den 40 dage lange
faste, som starter lige efter fastelavn.
KATTEN SLÅS AF TØNDEN TIL FASTELAVN

I dag er fastelavn en fest for børnene, hvor de
klæder sig ud, og slår katten af tønden, inden
det er tid til at kåre kattekonge og kattedronning.
Sådan har det ikke altid været.
Oprindeligt og indtil langt op i 1800-tallet var
fastelavn en voksenfest, hvor de voksne drak
alkohol i rigelige mængder, spiste kød, festede,
dansede og klædte sig ud og slog katten af
tønden. Katten symboliserede nemlig både Den
onde og det onde i almindelighed, som man
gerne ville beskytte sig imod.
I dag fyldes tønden derimod med slik og andre
godter, og katten er lavet af papir og sat fast med
klisterbånd på tønden. Skikken med at slå katten
af tønden formodes at være kommet til Danmark
med de hollandske bønder, som Christian II fik
herop i 1500-tallet.
UDKLÆDNING TIL FASTELAVN OG FASTELAVNSLØB

I dag er børnene udklædte som seje riddere,
søde prinsesser, stærke superhelte og selvstændige indianerpiger til fastelavn. Dengang fastelavnsfesterne var for voksne, klædte man sig ud
som bjørn, djævel eller noget andet farligt for at
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skræmme det onde væk.
Man løb også fastelavn. Det vil sige rendte rundt
og lavede ballade eller deltog i de såkaldte
fastelavnsløb, der på grund af deres ofte erotiske
karakter blev forbudt ved lov i 1683. Det fik det
dog ikke til at stoppe. Så sent som i 1850’erne
fortæller missionspræst og leder af Indre Mission Vilhelm Bech om, hvordan han måtte stoppe
dette uvæsen med blandt andet bibellæsning
og Brorsons salme ’Syndefulde Fastelavn’. Ja,
han pryglede sågar en fastelavnsnar (altså en
udklædt voksen), da denne skræmte hans hest.

Tyskland sammen med andre hvedeboller som
for eksempel strutter og firknopper.
FASTEN INDLEDES ASKEONSDAG

Den første dag i fasten er askeonsdag, der
ligger lige efter hvidetirsdag. Askeonsdag er
en dag, hvor man skal tænke på sine synder
og livets forgængelighed, død og forfald. Man
skal gennem bøn og anger forberede sig på
påskens mirakel.
I den katolske kirke gøres det stadig ved at møde
frem til messe askeonsdag, hvor præsten med
aske tegner kors i panden på den enkelte.

FASTELAVNSSØNDAG OG FASTELAVNSMANDAG

I dag er fastelavnssøndag og fastelavnsmandag
de to dage, hvor børnene slår katten af tønden
ved diverse arrangementer i skoler, børnehaver,
sportsklubber og så videre. Mange kirker holder
også specielle fastelavnsgudstjenester om
søndagen med både tøndeslagning og servering
af kakao og fastelavnsboller. Dagene kaldes
også flæskesøndag og flæskemandag, da det var
de to sidste dage inden påske, hvor man måtte
spise det fede flæsk og alt det andet kød, som
man skal holde sig fra i fasten.
Fastelavnsmandag var også dagen, hvor man
tidligere red fra gård til gård i optog, der havde
sine faste figurer: Stodder, kælling og bajads.
DERFOR HEDDER DET HVIDE TIRSDAG

Hvide tirsdag er tirsdagen lige efter fastelavnsmandag. Navnet kommer fra, at den er sidste
dag, inden fasten begynder og dermed den
sidste dag, hvor man måtte spise fine og engang
dyre hvide madvarer som æg, sukker og hvedemel. Det fejrede man til langt op i 1800-tallet
ved at lave æggesøbe, som var en varm ret
bestående af netop æg, sukker, hvedemel og øl.
Den spises ikke mere.
I mange andre lande hedder dagen PancakeTuesdag, fordi pandekagerne jo netop også laves
på æg, sukker og hvedemel.
I Danmark har man derimod altid spist fastlavnsboller i fastelavnstiden, og de er jo lavet på de
fine, dyre og HVIDE fødevarer.
Man mener, at de kom hertil i 1600-tallet fra

FASTELAVNSRISETS BETYDNING

For de fleste børn i dag er fastelavnsriset en
dejlig ting at få med slik og pynt hængende fra
grenene. Men oprindeligt har fastelavnsriset
gjort ondt, da det blev brugt til at rise, altså slå
med. Man mente nemlig, at man på den måde
kunne få synden ud af kroppen og dermed også
ud af sjælen, så langt op i 1800-tallet var det
nærmest hellig pligt at rise sin familie. Karle og
piger på gårdene gjorde det også, dog som regel
med mere muntre og til tider erotiske motiver.

UDSKYDELSE AF KONFIRMATIONER
Igen i år må vi regne med, at forholdene ikke vil
være normale for vores konfirmander til maj. Afstandskrav og begrænsninger vil højst sandsynlig spille ind. Derfor tilbyder vi en udskydelse af
konfirmationerne. Det er meget ærgerligt, at det
forholder sig sådan, når man i lange tider har
planlagt en stor fest og længe levet i forventningens glæde ved tanken om den forestående
forårskonfirmation. Men det er desværre vilkåret.
Det betyder, at nogle konfirmander fastholder
de oprindelige datoer for konfirmation i maj,
mens de fleste følger biskoppens opfordring til at
udskyde konfirmationerne til august:
Der holdes således konfirmationer i maj, som
planlagt. Desuden: DEN 14., 15. OG 22. AUGUST I
ASTRUP SAMT DEN 21. AUGUST I HVILSTED.
Venlig hilsen Anne Vejbæk
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BABYSALMESANG

DE SMÅ SYNGER

Der er babysalmesang i Astrup kirke hver onsdag kl. 10.30 i marts måned, med undtagelse
af påskeugen i uge 13, onsdag den 31/3.
Babysalmesang er for forældre og babyer (0-1
år), og vi synger, sanser og danser os gennem
forskellige salmer og sange. Vi mødes enten fysisk i Astrup kirke eller over livestream: Grundet
coronasituationen beder vi jer om at holde øje
med kirkens Facebookside, der løbende opdaterer i forhold til de gældende retningslinjer.
I er også meget velkomne til at kontakte kirkesanger Bente Christensen (BENTE_CHRISTENSEN_
DK@YAHOO.COM) med evt. spørgsmål.
Vi glæder os til at se og synge med jer!

Vi mødes til De Små Synger hver onsdag i marts
måned, med undtagelse af påskeugen i uge 13
- onsdag den 31. marts. De Små Synger er for
børn i alderen 1-5 år i følgeskab med forældre
eller bedsteforældre. Vi synger, danser og sanser
os gennem forskellige salmer og sange. Grundet
corona beder vi jer holde øje med kirkens Facebookside, som vi løbende opdaterer i forhold til
gældende retningslinjer: vi mødes enten fysisk i
Astrup kirke eller over livestream. Kontakt kirkesanger Bente Christensen med evt. spørgsmål.
Vi glæder os til at se og synge sammen med jer!

FREDAGSSANG
Vi håber at kunne genoptage fredagssang
den 26. marts kl. 10.00 i Astrup sognegård.
Følg med på Kirkens Facebook- og hemmeside.

KIRKELIGE HANDLINGER
BEGRAVET PÅ HVILSTED KIRKEGÅRD

Edvard Lindhøj Nielsen,
Bøgeskovvej 10, Solbjerg

PRAKTISKE OPLYSNINGER

SAMLET STATISTIK FOR ASTRUP,
TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE

ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSSTED SOGNE
SOGNEPRÆST Anne Vejbæk, Astrup præstegård
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 74 54 | ANIC@KM.DK
(mandag er fridag)

FØDTE

53

DØBTE

43

ULØNNET HJÆLPEPRÆST Svend Andersen,
Tlf. 86 92 73 52 | SA@TEO.AU.DK

19

KORDEGNEKONTOR
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby j Tlf. 86 28 11 88
ORGANIST Søren Jerne Jensen
Tlf. 26 13 63 80 | JUKEBOKS413@OUTLOOK.DK

Heraf tidl. navngivne
KONFIRMEREDE

17

VIELSER

5

KIRKELIG VELSIGNELSE
AF ÆGTESKAB

4

DØDE

6

BEGRAVEDE

9

UDMELDTE AF FOLKEKIRKEN

1

INDMELDTE

1

BEFOLKNINGSTAL PR. 1.1.2021

Astrup, Tulstrup, Hvilsted sogne
ASTRUP-KIRKE.DK
TULSTRUP-KIRKE.DK
HVILSTED-KIRKE.DK

2772

KIRKESANGER Bente Christensen
Tlf. 60 95 35 25
BENTE_CHRISTENSEN_DK@YAHOO.COM
KIRKETJENERE
Liljan Mortensen
Tlf.31 66 85 99 | LILJANMORTENSEN@GMAIL.COM
Anette Samsø SAMSANETT@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@GMAIL.COM
MENIGHEDSRÅDSFORMAND Inge Kruhøffer
Tlf. 21 48 56 34 | INGEKRUHOFFER@GMAIL.COM

GUDSTJENESTE LISTE
SØNDAG DEN 28. FEBRUAR: 2. SØNDAG I FASTEN
Tiset
kl. 10.00		
Astrup
kl. 10.30		

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 7. MARTS: 3. SØNDAG I FASTEN		
Vitved
kl. 9.30		
Inge-Gerd Terpager Staal
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil. Kor medvirker
Jette R. Christiansen
Astrup
kl. 10.30 		
Anne Vejbæk
Astrup
kl. 12.00		
Anne Vejbæk
SØNDAG DEN 14. MARTS: MIDFASTE
Tiset
kl. 10.00		
Hvilsted
kl. 10.30		
Vitved
kl. 11.00		

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk
Inge-Gerd Terpager Staal

LØRDAG DEN 20. MARTS
Astrup
kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Astrup
kl. 11.30
Dåbsgudstjeneste

Anne Vejbæk
Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 21. MARTS: MARIÆ BEBUDELSESDAG
Tiset
kl. 09.00		
Tulstrup
kl. 10.30		
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste

Anne Vejbæk
Svend Andersen
Anne Vejbæk

LØRDAG DEN 27. MARTS
Tiset
kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Astrup
kl. 10.30
Dåbsgudstjeneste

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 28. MARTS: PALMESØNDAG
Vitved
kl. 11.00		
Tiset
kl. 10.00		
Hvilsted
kl. 10.30		

Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

TORSDAG DEN 1. APRIL: SKÆRTORSDAG
Astrup		
Der henvises til nabokirkerne		
Vitved
kl. 16.00		
Inge-Gerd Terpager Staal
Tiset
kl. 17.00		
Jette R. Christiansen
FREDAG DEN 2. APRIL: LANGFREDAG
Tiset
kl. 10.00
Liturgisk gudstjeneste
Jette R. Christiansen
Vitved
kl. 15.00
Liturgisk gudstjeneste
Inge-Gerd Terpager Staal
Tulstrup
kl. 16.00
Passionskoncert		
SØNDAG DEN 4. APRIL: PÅSKEDAG
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil
Vitved
kl. 11.00		
Astrup
kl. 10.30		

Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Anne Vejbæk

MANDAG DEN 5. APRIL: 2. PÅSKEDAG
Astrup
kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Astrup
kl. 11.30
Dåbsgudstjeneste

Anne Vejbæk
Anne Vejbæk

GUDSTJENESTER I PLEJEBOLIGERNE PÅ LOKALCENTER SOLBJERG
Torsdag den 4. marts
kl. 10.30
Torsdag den 4. april
kl. 10.30

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

GRATIS KIRKEBIL kan bestilles til alle gudstjenester og sangarrangementer
i Fruering og Vitved kirker ved henvendelse til Dantaxi, Skanderborg på tlf. 86 51 00 00

