ADRESSER OG TRÆFFETIDER
Kirkekontor (Attester o.l.)
Kordegn Marianne Schønwaldt
Kirkevej 20, Tyrsted, 8700 Horsens
Tlf. 4012 5009 – Tyrsted.sogn@km.dk
Træffes tirs.-fre. 9-12
eller efter aftale

TYRSTED &
UTH SOGNE

GUDSTJENESTELISTE AUGUST - OKTOBER 2021
TYRSTED

30. oktober

UTH

Dåbsgudstjeneste

10.30 JPB

31. oktober

Tyrsted Kirke
Kirkevej 26, 8700 Horsens

4. november

17.00 KHM#

Uth Kirke
Uthvej 48, 8700 Horsens

7. november

Sognepræst kbf. Jens Peder Baggesgaard
Tyrstedlund 9, Tyrsted, 8700 Horsens
Tlf. 5123 8279 – jpb@km.dk
Træffes ikke mandag

13.00
Prædikant JH//
Liturger: BEH/KHM

14. november

10.30 KHM

21. november

9.00 JPB

Sognepræst Jesper Hyldahl
Elmevangen 11, Eltang, 6000 Kolding
Tlf. 2127 1772 – jhy@km.dk
Træffes ikke mandag
Kirkegården
Tlf. 5123 8340 – ilpe@km.dk
Kirketjener
Tlf. 2160 1050 – tyrstedkirketjener@gmail.com
Træffes tirs.-fre.
Organist og Korleder: Peter Wallin
Tlf. 2325 2611
Organist: Jonathan Ingemann Jensen
Organistassistent Tove Fredsted Ravn
Tlf. 2118 0934 – tovefredstedravn@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder Mette Bugge
Tlf. 5172 0254 – mbg@km.dk
Sangere Karl Kristian Thomsen
og Vivian Hermansen
Formand for Pastoratrådet
Jann Besenbacher
Tlf. 2330 7438 – jann@besenbacher.com
Sognets hjemmeside: www.tyrsted-uth.dk
Tilmeld nyhedsbrevet til mbg@km.dk

Dåb:
Aftales med kirkekontoret.

Begravelse/bisættelse:
Aftales med den præst, man
ønsker skal forrette handlingen. Tidspunktet og sted
aftales med kirkekontoret som
også kan henvise til, hvilken
præst der har vagt.
Gravsted:
Udtagelse af gravsted aftales
med kirkegårdspersonalet.
Kirkefolderen:
Udkommer 4 gange om året:
Primo februar, maj, august,
november. Ønskes stof optaget
i folderen, indsendes dette til
ansvarshavende redaktør pr.
mail som word-dokument.
Billeder sendes i pdf eller jpg.
Deadlines for februar-nr. 1.
januar for maj-nr. 1. april, for
august nr. 1. juni og for november nr. 1. oktober. Redaktionen
garanterer ikke for optagelse,
ligesom den forbeholder sig
ret til forkortelse af indsendt
materiale.
Kirkefolderen udgives af
menighedsrådet.
Redigeret af Mette Bugge
mbg@km.dk
Layout/tryk: Format AS

Allehelgens dag

24. s.e. trinitatis

27. november

10.30 JPB

Sidste s. i kirkeåret

10.30 JH

Dåbsgudstjeneste

28. november

10.30 JH*

1. s. i advent

2. december

17.00 JH#

Børnegudstjeneste
Advent og jul

5. december

9.00 KHM

12. december

10.30 BEH

24. december

13.15 JH
15.00 JH

25. december

10.30 JH

2. s. i advent

10.30 KHM

3. s. i advent

19. december

Vielse:
Aftales med kirkekontoret.
Dødsfald:
Anmeldes til kirkekontoret i
det sogn, hvor afdøde havde
bopæl.

10.30
Prædikant JH//
Liturger: BEH/KHM

10.30 JPB#

9 læsninger

10.00 KHM
13.30 KHM
15.15 BEH

Juleaften

Juledag

26. december

2. juledag

10.30 JPB

1. januar

16.00 KHM//

Nytårsdag

2. januar

9.00 BEH

9. januar

10.30 JPB

16. januar

9.00 KHM

23. januar

10.30 JH

3. s.e. helligtrekonger

29. januar

10.30 JPB

Dåbsgudstjeneste

Helligtrekongers søndag

10.30 BEH

1. s.e. helligtrekonger
2. s.e. helligtrekonger

10.30 KHM

30. januar

4. s.e. helligtrekonger

10.30 JPB%

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården
4. november

Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JPB

18. november

Præsthøjgården 14.00 KHM

21. december
Julegudstjeneste
23. december
Julegudstjeneste
6. januar

Slotsgården 13.15 KHM

20. januar

Præsthøjgården 14.00

Præsthøjgården 14.00 KHM
Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00

SIGNATURFORKLARING
//: Uden dåb
#: Se omtale i bladet
*: Kirkefrokost i Sognehuset
%: Våbenhuskaffe

JPB: Jens Peder Baggesgaard
KHM: Karen Holdt Madsen
BEH: Bettina Erbs Hillers
JH: Jesper Hyldahl

Det er stærke baggrundsfarver. Alligevel er det figurerne, malet i halv-silhuet, der tiltrækker sig opmærksomheden. Først studser man over, at de er så mørke. Men læner man sig
frem og ser nøje på figurernes ansigtstræk, så opdager man, at det er her forkyndelsen
gemmer sig. For der er forkyndelse på færde hér, som i al anden god kirkekunst.
”Julenat”
Josef er en bekymret far. Han ligner en, der tænker: ”Hvordan skal jeg dog klare det”?
Men det lader han ikke Maria mærke; tværtimod har han lagt en rolig, støttende hånd på
hendes skulder.
Maria derimod er fuld af fortrøstning; hun ved, at det skal nok gå, for det er jo Guds barn,
hun har i sine arme. Hun ser op (på hyrderne må det være) med et åbent, uskyldsrent blik.
Jesusbarnet er ligesom ethvert andet nyfødt barn: paf over den verden, han er havnet i.
Han er i sandhed et nyfødt menneskebarn.
Der er noget såre almindeligt over de tre, som var de et hvilket som helst forældrepar med
barn. Og der er noget guddommeligt over dem, som der er over enhver nybagt lille familie.
”Lad de små børn komme til mig”.
Hvis Josef var en bekymret nybagt far julenat, så er Jesus det ubekymrede midtpunkt i
børnemylderet. Han er fuldstændig cool, selvom han bliver hevet i og også lige skal velsigne det barn, som en insisterende mor holder op til ham. Og samtidig med at han har
en lille skrigeballon dinglende under højre arm. Dét barn er ikke tilfreds! Det vil gerne be’
om at blive holdt med hovedet opad, tak.
Trods kaos har Jesus det dejligste, mildeste, mest tålmodige udtryk i ansigtet. Han glemmer ingen. Der er kærlighed nok til alle. Intet kan vælte ham. Enten er Jesus her afbilledet som sand Gud eller også forestiller han en pædagog med 25 års anciennitet fra en
integreret institution. Vælg selv.
”Korsfæstelsen”.
Ansigtet er ligblegt; det ene øje er hævet som efter slag. Det andet er gledet i af udmattelse. Det er et lidende menneske, der er ved at glide ind i døden. Som døende er han
også sandt menneske. Men der er en ro over hans træk, som udtrykker accept, viden om,
at det er fuldbragt. Det udtrykker, at han er sand Gud.
Vi har fået tre små malerier, som lader os se, at lige så genkendelig Jesus er i sin menneskelighed, ligeså fremmedartet er han i sin guddommelighed. Han møder os dér, hvor
vi er. Han kender vores vilkår. uanset om vi er barn, ung, forælder, omgivet af venner,
svigtet af venner, ensom, døende. Alle forhold kender han indefra, fordi han selv har
været der. Og i sin guddommelighed kan han være hos os, dele vores vilkår med os. Han
kan være med os alle dage indtil verdens ende.
Hjertelig tillykke til os alle sammen med vores nye malerier.

Sognepræst Karen Holdt Madsen

KIRKEBLADET

Sognepræst Karen Holdt Madsen
Tønballevej 5, Snaptun, 7130 Juelsminde
3051 1084 – khm@km.dk
Træffes ikke mandag

FØDSEL:
Ugifte forældre henvises til
www.borger.dk, hvor der skal
udfyldes en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage
efter fødslen. For gifte forældre
sker faderskabsregistreringen
automatisk.

Børnegudstjeneste
Allehelgen

Som sidste punkt på istandsættelsen af Tyrsted Kirke har prædikestolen fået nyt udseende. De
her viste tre små malerier pryder
fremover den gamle prædikestol.
Billederne er malet af Lise
Malinovsky, som også har malet
altertavlen. Malerierne lyser op med deres stærke baggrundsfarver.
Julenats baggrund er orangegul, som befandt der sig en lille stjernesol bagved Josef,
Maria og Jesusbarnet – eller millioner af juletræslys.
Billedet af Jesus med de små børn har rosa-rød baggrund. Det er på overfladen en sød
fortælling, som rosenrød passer godt til.
Endelig har korsfæstelsen rød baggrund. Rød, som kun Lise Malinovsky kan male den: tung, dyb,
stoflig, så man næsten kan mærke smerten. Eller er det kærligheden, man mærker?

TYRSTED & UTH SOGNE

Sognepræst Bettina Erbs Hillers
Søndermarksvej 2, Sejet, 8700 Horsens
Tlf. 7568 2448 – beeh@km.dk
Træffes ikke fredag

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

22. s.e. trinitatis

10.30 JPB//

PRIKKEN OVER I’ET

Nr. 4 - 2021
nov - januar
43. årgang

ARRANGEMENTER

DAMESALON

TYRSTED & UTH SOGNE
NYHED! KAFFESTOP

Et tilbud for tidligere medlemmer af Mod-På-Livet og
kun for mænd.
Så er der tid til en hyggelig sludder,
og vi har varm kaffe på kanden.
TYRSTED
Kom et smut forbi Sognehuset og få
SOGNEHUS
vendt verdenssituationen med nye
KAFFESTOP
såvel som kendte ansigter.
ORDET ER FRIT!
5. november kl. 10.00
9. december kl. 14.00
11. januar kl. 10.00
Ingen tilmelding! Kaffen er gratis!

JULEKONCERT I UTH KIRKE
12. DECEMBER

”Julen har englelyd” kl. 15.00
Et samarbejde med Boller Kulturkreds

Konceptet ”Julen har Englelyd” består af operasangerinden
Andrea Pellegrini, mezzosopran som akkompagneres af
strygerkvartetten ”Live strings” – Live Johansson, cello Karen Johanne Pedersen, violin Andrea Gyarfas Brahe, violin
og Sidsel Most, bratsch.

Kunstnernes udsagn:
”Julen har Englelyd - koncerten favner julens mirakel med
toner fra 300 års musik. Fra Bachs juleoratoriums fortryllende, virtuose arier, over romantikkens store vingefang til
musik af idag. Vi deler vores egne kæreste julesange og
overraskes af julemusik fra andre verdenshjørner, mens vi
følges ad til hjerternes fest. Kom til en fantastisk musikalsk
oplevelse og mærk julestemningen brede sig.”
Billetprisen er 225 kr. + gebyr. Billetsalg via Boller Kulturkreds’ facebookside. Se link til billetto.
Der kan købes billetter ved indgangen, via mobilepay, hvis
der ikke er udsolgt.
Yderligere information: Kulturkredsen, Mette Christensen
tlf.2099 4441/mettec95@gmail.com
Læs mere om kunstnerne via link på facebooksiden
BollerKulturkreds.

9 LÆSNINGER

D. 19. december er der 9 læsninger i Tyrsted Kirke kl.
10.30. En liturgisk gudstjeneste efter engelsk tradition
med læsninger fra Biblen, der sætter julen i perspektiv.
Der er musik og salmer imellem læsningerne. Vore nye
organister er ikke startet ved deadline, så programmet er
endnu ikke på plads.

BØRNEGUDSTJENESTER I
TYRSTED KIRKE

Torsdag d. 4. november kl. 17.00
Allehelgengudstjeneste
Vi tænder lys under gudstjenesten, og mindes
dem vi savner.
Efter gudstjenesten spiser vi i Sognehuset og
laver små spøgelser.

Onsdag d. 17. november: Charlotte Khattar fortæller om
sit liv i Dubai og i Danmark
Program for foråret følger i næste kirkeblad.
Der er højst plads til 40 deltagere. Er pladserne
fyldt op til en salon, kan man blive skrevet på
listen til den følgende. Alle arrangementerne
begynder 10.30 og slutter 12.30
VIGTIGT: Husk tilmelding til Joan (joan@nymand.net – tlf.
2233 0042) senest kl.12.00 fredagen før arrangementet.
Damesalonens formål er at samle kvinder på tværs af alder
og tilgang til kirken til hyggeligt samvær. Salonen er et
tilbud primært til kvinder fra Tyrsted-Uth Sogn.
Hvor andet ikke er anført, begynder vi med brunch. Pris: 30,Joan Nymand og Karen Holdt Madsen

Ved efterårets første salon blev der bundet blomsterkranse
under Ilses kyndige vejledning. Det var en skøn formiddag.

KOR

Spirekor
er for børn i alderen ca. 5-8 år.
I spirekoret får man trænet sin stemme
og lært noget om musik og om kirken på en
sjov og legende måde. Ved hjælp af billeder og
fagter lærer vi sange og salmevers udenad. Spirekoret
medvirker bl.a. ved børnegudstjenester og Luciaoptog.
Kirkekor er for lidt større børn og unge. I kirkekoret arbejdes der med sang, gudstjenestelære og hørelære med
henblik på at medvirke ved gudstjenester, koncerter o.l.
Korene øver i Tyrsted Sognehus.
Spirekor: Torsdag kl. 14.30-15.45
Kirkekor: Torsdag kl. 16.00-17.30
For nærmere oplysning kontakt Peter Wallin:
Mob: 2325 2611

TIRSDAGSMØDER

Torsdag d. 2. december kl. 17.00
Advent- og julegudstjeneste
Vi forbereder os på julens komme med
sang og fortælling i kirken.
I Sognehuset spiser vi minijulefrokost
og laver julekort.
Tilmelding til børnegudstjenesterne senest 2 dage før
på mob: 5172 0254; mbg@km.dk
Oplys venligst antal børn + antal voksne.
Pris for spisning:
1 voksen uden børn 25 kr.
1 voksen + børn 40 kr.
2 voksne + børn 60 kr.

30.11.21 Adventsmøde: Vi starter i kirken, derefter er der
æbleskiver i Sognehuset.
25.01.21 Program ukendt i skrivende stund

MANDEKLUB

Vi mødes d. 10. november som vanligt kl. 10.30-12.30 i
Sognehuset.

BABYSALMESANG

Så åbner vi for babysalmesang igen:
Datoer: 26/10, 2/11, 16/11, 23/11 og
30/11 fra kl. 10.00 i Tyrsted Kirke
Babysalmesang er for børn i alderen
ca. 2-12 mdr. Vi vil synge, danse og
vugge gennem kirken til nye og gamle
salmer, sange og remser. Der er oplevelser for alle sanser, og forskellige
former for rekvisitter vil indgå.
Undervisningen foregår kl. 10.00-10.45 i Tyrsted Sognehus
eller Tyrsted Kirke. Herefter er der god tid til hygge/kaffe/te.
Det er et GRATIS tilbud, men tilmelding er nødvendig.
Der er 10 pladser og tilmelding sker efter først-til mølle
princip!
Tilmelding og spørgsmål rettes til:
Kirke- og kulturmedarbejder Mette Bugge
5172 0254 - mbg@km.dk

Om møderne:
De afholdes i Tyrsted-Uth Sognehus og begynder kl. 14.00.
Forløb for møderne: Sang, foredrag, kaffepause, foredrag.
Pris for kaffe og brød: 25 kr.

NØRKLEKLUBBEN

Efter sommerferien 2021 kunne
Nørkleklubben fejre 10-års
jubilæum.
Adskillige af nuværende medlemmer har været med fra starten i 2011, andre er faldet fra
og nye er kommet til. Klubben
nyder fortsat godt af private
donationer af garn. Indimellem
yder menighedsrådet og Sund
By økonomisk støtte til indkøb
af garn. Tak for støtten! Og tak
til alle i klubben for socialt fællesskab!
Nørkleklubben mødes den 1.
tirsdag i måneden fra 10-12 i Sognehuset
Alle er velkomne!
Gunhild Bennetzen

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen til
at overvære dem.
Møderne begynder kl. 17.00 og afholdes i Sognehuset.
Kommende møder: 18. november, 14. december 2021 og
19. januar 2022.

JULEHJÆLP

3 måneder før jul samler vi i kirken ind til den lokale menighedspleje. Det er en hjælpefond, hvor der uddeles penge til
dem, der har svært ved at få julen til at blive den fest, vi alle
synes, det skal være. Desuden bliver den frivillige entré ved
koncerter og foredrag også Menighedsplejen til del.
Vi prioriteter familier/enlige med børn.
Ansøgning skriftlig eller telefonisk til sognepræst
Jens Peder Baggesgaard.
Jpb@km.dk 5123 8279

LITTERATURKREDS

Tirsdag d. 16. november: Murakami: ”Sputnik – min elskede”
I foråret flg. datoer:
2. februar, 8. marts, 27. april, 31.
maj. Program følger

D 8. december holder vi julefrokost, så det tager nok lidt
længere end til kl. 12.30 denne dag. Tag muntre indslag
med, og del jeres glæde med alle os andre. Prisen er
denne dag hævet til 50 kr.
Og så mødes vi igen d. 12. januar, hvor vi nok har brug for
skånekost.
Kom glad, tag naboer og venner med.
Det koster 20 kr. til de almindelige dage.

Nye deltagere er velkomne, kontakt
enten Jens Peder Baggesgaard,
jpb@km.dk, 5123 8279 eller
Karen Holdt Madsen
khm@km.dk, 3051 1084.
Møderne begynder kl. 19.00 i
Sognehuset, og kaffen koster 5,-

TIL BRUGERE AF KIRKEBILEN

Gratis taxakørsel til gudstjenester og eftermiddagsmøder
bestilles på 7550 3000 senest kl. 20.00 aftenen før.
Husk at nævne at det er kirkebil ved bestilling.
Skal der bruges en bil hjem, så kontakt kirketjenerne ved
ankomst, så ringer de og bestiller en til hjemturen.

FACEBOOK

På Tyrsted-Uth Kirkers facebookside bliver der løbende
orienteret om månedens gudstjenester, kommende arrangementer samt evt. pludselige ændringer i forbindelse med
sygdom eller anden form for force majeure. Bliv følger, så
er du godt orienteret.

