ADRESSER OG TRÆFFETIDER
Kirkekontor (Attester o.l.)
Kordegn Marianne Schønwaldt
Kirkevej 20, Tyrsted, 8700 Horsens
Tlf. 40125009 – Tyrsted.sogn@km.dk
Træffes tirs.-fre. 9-12
eller efter aftale

TYRSTED &
UTH SOGNE

Tyrsted Kirke
Kirkevej 26, 8700 Horsens

GUDSTJENESTELISTE MAJ - JULI 2021
TYRSTED
2. maj

10.30 JPB

9. maj

9.00 KHM

13. maj

10.30 JH
9.00 JPB

10.30 JPB

6. s.e. påske

10.30 KHM

9.00 KHM

Pinsedag

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

29. maj

Kirkegården
Tlf. 5123 8340 – ilpe@km.dk
Kirketjener
Tlf. 2160 1050 – tyrstedkirketjener@gmail.com
Træffes tirs.-fre.
Organist: Stillingen vakant
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.
Vielse:
Aftales med kirkekontoret.
Dødsfald:
Anmeldes til kirkekontoret i
det sogn, hvor afdøde havde
bopæl.
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.

Børnepinsegudstjeneste
Trinitatis søndag
Konfirmation
Bankagerskolen

JPB

5. juni
6. juni

Dåbsgudstjeneste

10.30 JH
10.30 JH//:

9.00 KHM

1. s.e. trinitatis

10.30 KHM

2. s.e. trinitatis
Konfirmation
Dagnæsskolen
Konfirmation
Højvangskolen
3. s.e. trinitatis
Konfirmation
Højvangskolen

10.30 JH
13. juni

KHM
JH

19. juni
10.30 KHM
20. juni
26. juni

BEH

Dåbsgudstjeneste

10.30 BEH

27. juni
4. juli

5. s.e. trinitatis

10.30 JPB

11. juli
18. juli

10.30 BEH

25. juli

9.00 JH

10.30 JH

6. s.e. trinitatis

10.30 JH

8. s.e. trinitatis

7. s.e. trinitatis
10.30 KHM

31. juli
1. august

4. s.e. trinitatis

10.30 BEH//:

Dåbsgudstjeneste
9. s.e. trinitatis

10.30 KHM//:

5. august

13.30 JPB#

8. august

9.00 JPB

Minikonfirmandafslutning
10. s.e. trinitatis

10.30 JPB

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

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården
6. maj

Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JPB

20. maj

Præsthøjgården 14.00 JH

10. juni

Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM

24. juni

Præsthøjgården 14.00 JPB

8. juli
22. juli
5. august

Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 BEH
Præsthøjgården 14.00 JH
Slotgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM

SIGNATURFORKLARING
//: Uden dåb
#: Se omtale i bladet

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

Der var mange spedalske, dengang
Jesus vandrede rundt i verden. De
søgte ophold eller blev fordrevet til
øde egne, hvor de kunne leve sammen med andre smittede, mens
sygdommen forværredes, og de
ventede på det blev deres tur. De
blev tvunget til isolation, stødt ud af
samfundet, og indimellem spærret inde i tomme huler, som inden
længe blev deres gravkammer. De
skulle med skralder signalere til folk, der nærmede sig dem, at det skulle de lade
være med. Sådan var reglerne. Det var fastsat ved lov, for på den måde kunne man
sikre sig, at smitten ikke bredte sig til resten af samfundet. Jeg synes egentlig, det
havde været bedre, hvis det var af et godt hjerte de syge handlede for ikke at smitte
deres medmennesker. Men intet tyder på, at de spedalske smittebærere frivilligt og
med et næstekærligt sind opgav deres privilegier og deres plads i samfundet. Intet
tyder på, at de frivilligt gik i isolation for dér at overleve på de rester, andre kunne
finde på at smide ud til dem.
Mange har været smittet med Corona, og mange vil fortsat blive smittet. Myndighederne har beregnet hvor mange, i forhold til hvad der åbner igen i samfundet. Åbningen er betinget af en massiv testindsats, og for mange vil rækken af ”ikke påvist”
på sundhed.dk blive suppleret med et ”påvist”. Den, for hvem uheldet er ude, og som
bliver smittet og syg med Covid-19, skal straks isolere sig. Sådan er reglerne. Smitten
skal inddæmmes. Talrige opringninger og skrivelser i e-boks indskærper den syge,
at vedkommende skal blive hjemme og ikke forlade sin matrikel. Først når der ikke
længere er symptomer og efter yderligere 48 timer, er den nu tidligere syge fri til at
komme ud i samfundet igen, handle ind og tage på arbejde. Indtil da må venner og
bekendte handle for vedkommende og beskyttet bag mundbind forsigtigt med foden
skubbe kasser med varer ind over skellet til det kontaminerede område. Den smittedes verden er med ét blevet meget lille, en minimal parcelhusgrund på måske 800
m2, og linjerne mellem skelpælene står og lyser som en usynlig, uigennemtrængelig
barriere. Bag skellinje og hæk kan den ramte misundeligt skimte den forbudte verden
udenfor. Som dagene går, melder tanken sig, om der kunne hentes lidt adspredelse,
lidt frisk luft og en buket vilde blomster ude på den anden side. Især hvis vejret er så
elendigt, at risikoen for at møde andre ikke er til stede.
Men det er nok en god idé at lade mobilen blive hjemme. Med til isolationen hører
nemlig også, at myndighederne har søgt oplysning om, på hvilken matrikel, den syge
opholder sig. Det skaber en lidt paranoid tankegang, for kunne de finde på at følge
den isoleredes færden. Hvis de vil, kan de sikkert følge med i, hvor mobiltelefonen
befinder sig og straks udstede bøder, hvis mobilen befinder sig en meter på den
forkerte side af skel.
Og da kan den syge så, mens vedkommende gisper efter vejret og bekymrer sig om
forværring i sygdomsbilledet, og mens dagsrationerne svinder ind, se sig fængslet
i sin egen lille verden og se påsketiden og foråret udfolde sig og resten af samfundet åbne igen. Og i øvrigt tænke på, at Jesus engang kom de mange spedalske til
undsætning.
Jesper Hyldahl, sognepræst

KIRKEBLADET

Sognepræst Jesper Hyldahl
Elmevej 1, Eltang, 6000 Kolding
Tlf. 2127 1772 – jhy@km.dk
Træffes ikke mandag

30. maj

2. pinsedag

10.30 JPB
17.00 BEH#

ISOLATION

TYRSTED & UTH SOGNE

Sognepræst Karen Holdt Madsen
Tønballevej 5, Snaptun, 7130 Juelsminde
Tlf. 7564 4979 – khm@km.dk
Træffes ikke mandag

27. maj

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.

Kristi himmelfartsdag

16. maj
24. maj

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

4. s.e. påske
5. s.e. påske

10.30 KHM

23. maj

Uth Kirke
Uthvej 48, 8700 Horsens

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

UTH

Nr. 2 - 2021
maj - juli
43. årgang

ARRANGEMENTER

DAMESALON

Vi havde håbet, at vi kunne gennemføre et enkelt af forårets saloner,
men grundet de usikre omstændigheder har vi besluttet at aflyse også
dette.

TYRSTED & UTH SOGNE
RENOVERING AF TYRSTED KIRKE

Renoveringen af Tyrsted Kirke
er gået omtrent som planlagt.
I skrivende stund står kirkerummet helt rent og enkelt.
Kalkningen er færdig, og det
nye gulv er ved at blive lagt.
Snedkeren er i færd med at
fremstille de nye kirkebænke
på værkstedet i Skive. De
gamle bænke forærede vi væk.
Efter en kort annoncering på
Facebook fik bænkene nye
hjem at stå i, og menighedsrådet håber, at man bliver glade
for dem.

Prædikestolens felter, hvor der hidtil har været tekster,
mangler endnu at blive udsmykket. Som nævnt i sidste
blad, er det Lise Malinovsky, som står for dette.
Når nærværende blad udkommer, har vi taget kirken i brug
igen. I første omgang uden at gøre det store væsen af det.
Men søndag d. 15. august i forbindelse med gudstjenesten
håber vi, at vi kan fejre, at vores smukke kirke er blevet
endnu smukkere. Mere om dette i næste blad.

På udvalgets vegne Karen Holdt Madsen

BØRNEGUDSTJENESTE

MINIKONFIRMANDUGE

Vi glæder os, til vi ses i salonen til
efteråret. Programmet kommer i
næste kirkeblad.

Tilmelding til børnegudstjenesten 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.

Forårssæson: 11. maj
Efter en meget ujævn sæson har
vi kun et enkelt møde tilbage.
Hertil har vi læst ”Vegetaren”
af den sydkoreanske forfatter
Han Kang. Samme aften skal vi
komme med forslag til efterårets
titler, så overvejer du at være
med i litteraturkredsen, er det et
godt tidspunkt at begynde.

Joan Nymand og Karen Holdt Madsen
JUL, PÅSKE, ALLE HELGEN, PINSE – FEST I 4 DAGE
I uge 31 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag inviterer vi
børn fra den kommende 4. årgang, fra Bankagerskolen,
Højvangskolen og Dagnæsskolen til hygge, samvær og
læring på den fede måde kl. 9-14.
På skolen vil alle elever i den kommende tid få en invitation med yderligere information enten digitalt eller i hånden.
Forløbet er GRATIS men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til Mette Bugge på mbg@km.dk eller
på SMS 5172 0254.

TIRSDAGSMØDER

Udflugten bliver desværre efter al sandsynlighed aflyst pga.
Coronasituationen.
Hvis situationen mod forventning pludselig ser meget bedre
ud, bliver udflugten annonceret på facebook og kirkens
hjemmeside.

SIDSTE TILMELDING 24. JUNI AF
HENSYN TIL PLANLÆGNINGEN

Nye deltagere er velkomne,
kontakt enten Jens Peder Baggesgaard, jpb@km.dk, 7564 4919 eller Karen Holdt Madsen
khm@km.dk, 7564 4979. Møderne begynder kl. 19.00 i
sognehuset, og kaffen koster 5,-

MOD-PÅ-LIVET

Grundet den usikre situation omkring Corona, vacciner og de til
stadighed ændrede restriktioner,
har vi valgt at Mod-På-Livet ikke
mødes mere i denne sæson.

Sidst i august vil der komme et
nyt MOD-PÅ-LIVET koncept, der
henvender sig til dem, der inden
for den sidste tid har mistet
deres ægtefælle. Det vil blive
et forløb, der varer én sæson
fra sommer til jul med max 10
deltagere.

NØRKLEKLUBBEN

I nørkleklubben strikkes der flittigt på trods af aflyste møder
i Sognehuset grundet Corona
Der bliver ringet rundt, hvis det bliver muligt at mødes i
Sognehuset i maj.

Gunhild Bennetzen

MANDEKLUB

Mandeklubben holder ferie indtil september.

Børnepinsegudstjeneste i Tyrsted Kirke med
efterfølgende snobrød og pølser
torsdag d. 27. maj kl. 17-19
Vi holder gudstjeneste i den til den tid nyrenoverede kirke,
vi synger udenfor, og nyder at vi forhåbentlig endelig kan
være sammen igen.

LITTERATURKREDS

BABYSALMESANG
MUSIKALSK LEGESTUE
SPIREKOR
KIRKEKOR

Vi er i den uheldige situation, at vi igen står uden en fast
organist. Derfor er korene udsat til efter sommerferien.
Coronarestriktionerne er stadigvæk ikke på en måde, så vi
kan sætte hverken babysalmesang eller musikalsk legestue
i søen.
Vi håber brændende, at vi kan komme stærkt tilbage på
alle fronter i næste sæson.
Hold derfor et skarpt øje med den kommende kirkefolder,
Tyrsted og Uth Kirkers facebookside samt hjemmeside:
tyrsted-uth.dk

HJEMMESIDE

Gå ind på tyrsted-uth.dk og hold
dig orienteret om løbende ændringer. Verden forandres stadig i
et tempo, så det kan være svært
at lave et blad, der gælder flere
måneder frem i tiden.

TIL BRUGERE AF KIRKEBILEN

Gratis taxakørsel til gudstjenester og eftermiddagsmøder
bestilles på 7550 3000 senest kl. 20.00 aftenen før.
Skal der bruges en bil hjem, så kontakt kirketjenerne, så
ringer de og bestiller.

De tidligere deltager i Mod-På-Livet vil blive inviteret til et
eftermiddagsarrangement, hvor vi vil fortælle om, hvad vi
har af tilbud og muligheder i hyggeligt selskab.
Information om det nye Mod-På-Livet samt eftermiddagsarrangement for tidligere deltager vil blive omtalt i det
kommende blad.

FACEBOOK

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen til
at overvære dem.
Møderne begynder kl. 18.30 med mindre andet
klokkeslæt annonceres senere.
Møderne afholdes i Sognehuset eller muligvis digitalt.
Kommende møder: 11. maj, 10. juni.

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

HJERTESTARTER

I samarbejde med Tyrstedshøj Grundejerforening har vi fået en hjertestarter sat op under
halvtaget ved indgangen til Sognehuset.

