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PRAKTISKE  
OPLYSNINGER

FØDSEL: 
Anmeldelse til kirkekontoret 
i det sogn, hvor moderen har 
bopæl senest 14 dage efter 
fødslen. Personlige attester 
medbringes eller vedlægges.

DÅB: 
Aftales med kirkekontoret, som 
henviser til den præst, der skal 
foretage dåben.

VIELSE: 
Aftales med kirkekontoret. 
Prøvelsesattest fremskaffes fra 
borgmesterkontoret.

DØDSFALD: 
Anmeldes til kirkekontoret i 
det sogn, hvor afdøde havde 
bopæl.

BEGRAVELSE / BISÆTTELSE: 
Aftales med den præst, man 
ønsker skal forrette handling-
en. Tidspunkt og sted aftales 
med kirkekontoret, som også 
kan anvise, hvilken præst, der 
har vagt.

Kirkebladet udkommer primo 
december, april og august. 
Ønskes stof optaget i bladet, 
indsendes dette til den ansvars-
havende redaktør gerne pr. 
mail i worddokument.  
Billeder sendes i pdf eller jpg.
Deadline for december-nr.  
1. november,  
for april-nr. 1. marts og for 
august-nr. 1. juni.
Redaktionen garanterer ikke for 
optagelse, ligesom den forbe-
holder sig ret til evt. forkortelse 
af indsendt materiale.

Kirkebladet udgives af menig-
hedsrådene. 
Redaktion: Søren Peter Buhl, 
Leo Hansen, Mette Karkov 
(ansvarshavende)  
mettekarkov@tyrsted-uth.dk
Layout/tryk: Grafisk Horsens A/S

JUL ER BØRNENES FEST
Af sognepræst Jens Peder Baggesgaard.

På Mattias Grünewalds Isenheimeralter fra 1512 kan man se dette billede fra julenat. 
Jesusbarnet forrest, lidt hævet i armene på Maria. Ikke i en traditionel stald, men i et 
åbent rum. Jesus ligger nøgen på lidt linned, og man aner kun svagt en glorie om hans 
og Marias hoveder. Men man er ikke i tvivl om moderens glæde over barnet. Hendes 
øjne og krop udstråler kærlighed til det lille vidunder. Hun vil gerne vise det frem for hele 
verden. I baggrunden ses en by og en klippevæg og på tinden troner Gud, som udsender 
sit livgivende lys over mor og barn. De ser det ikke; men det gør vi, som betragter. Ser at 
den uendelige kærlighed, der er mellem mor og barn, har forbindelse til Gud. 
Det meste af vores tid går med at opsøge situationer, hvor et andet menneske ser på 
os, som Jesus bliver set. Til jul bliver dette ønske mere brændende end på andre tider af 
året. Men vi risikerer let at formen overskygger indholdet. Vi ser på hinanden, men har så 
travlt, at det kærlige blik får vente til aftenen, hvor træet er tændt. 

Vores syn på hinanden fortæller også en historie om vores forhold til Gud. Set i Guds lys, 
skal vores liv være fyldt med kærlige blikke. Vi lærer kærligheden at kende som spæde, 
og julen er Guds fortælling om sin kærlighed. At den plantes i os, skal vokse i os, mens 
vi er børn og unge; så vi kan give den videre, når vi bliver forældre. Hvis julen får lov at 
fejres uden dette blik, så mistes forbindelsen til Gud. Så bliver det en jordisk gaveregn, 
hvor det materielle bliver fortegnet; og festen viser ikke hen til Gud, som ophav til den 
kærlighed, der skal være levende imellem os.
Julen, som fortællingen om kærlighedens tilstedeværelse i livet, er en længsel vi alle bæ-
rer i os. Vi håber hvert år, at vi bliver set og ser andre, så vi får bekræftet at kærligheden 
stadig er levende i os. Og at vi i et øjeblik kan løfte blikket og få øje på den Gud, som vi, 
inderst inde, fornemmer må være ophav til den rigdom, det er at elske. 
Julen er børnenes fest; og vi tror, at vi i øjeblikke kan være som børn igen. Glade, åbne og 
nærværende for hinanden. Glædelig jul!

SIGNATURFORKLARING
: uden dåb med efterflg. kirkekaffe i kirken
¤: uden dåb med efterflg. kirkefrokost

JPB: Jens Peder Baggesgaard   -   BB: Bettina Buelund
KHM: Karen Holdt Madsen   -   JH: Jesper Hyldahl

TIL BRUGERE AF KIRKEBILEN
Gratis taxakørsel til gudstjenester og eftermid-
dagsmøder bestilles på 75 62 61 00 senest  
kl. 20.00 aftenen forinden.  
Skal der bruges en bil hjem, så kontakt kirketje-
nerne, så ringer de og bestiller.

ADRESSER OG TRÆFFETIDER
Sognepræst kbf. Jens Peder Baggesgaard,
Sportsvænget 9, Dagnæs, 8700 Horsens 
Tlf. 7564 4919 - jpb@km.dk
Træffes bedst: tirsd. 17-18, onsdag til fredag 12-13

Sognepræst Bettina Buelund,
Søndermarksvej 2, Sejet, 8700 Horsens
Tlf. 7568 2448 - beeh@km.dk
Træffes ikke fredag

Sognepræst Karen Holdt Madsen,
Søndrevej 13, Tyrsted, 8700 Horsens
Tlf. 7564 4979 - khm@km.dk
Træffes bedst tirsd., onsd., fred.11.30-12.30  
samt torsd. 17-18

Sognepræst Jesper Hyldahl
Præstegårdsvej 1, Eltang, 6000 Kolding,  
Tlf. 2127 1772 - jhy@km.dk

Kirkekontor (attester o.l.) 
Kirkevej 20, Tyrsted, 8700 Horsens

Kordegn Maren Andersen, 
Tlf. 7564 3233 - msa@km.dk
Træffes mandag til fredag 9.00-12.00  
samt torsdag 17.00-19.00

Kirkegårdsleder Oluf (Luffe) Bang
Tlf. 5123 8340/7566 6941,
privat 7565 3352 - olb@km.dk

Gravermedhjælp Ilse Pedersen

Kirketjenere Mia Zacho Hjortshøj og Gitte Jepsen  
Mobil 2160 1050
Træffes bedst tirsdag til fredag 12.00-13.00

Organist Grethe Bach Köster
Husoddevej 58, Horsens, 
Tlf. 2325 2611 - gbk@km.dk 

Sognemedhjælper Mette Karkov
Tlf. 5192 2454 - mettekarkov@tyrsted-uth.dk

Sangere Karl Kristian Thomsen  
og Vivian Hermansen

Kirkeværge Tyrsted og Uth 
Olaf Ring Jensen, tlf. 7564 2422

Formand for Pastoratrådet  
Søren Peter Buhl
Tlf. 7564 1978/ 6016 7911 - famibuhl@os.dk

Sognets hjemmeside: www.tyrsted-uth.dk

Tilmeld nyhedsbrevet på hjemmesiden eller til 
mettekarkov@tyrsted-uth.dk

KIRKEFROKOST
Der er kirkefrokost d. 26. januar og d. 30. marts 
efter gudstjenesten i Tyrsted Kirke. Frokost 30,- 
drikkevarer 10,-

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøderne er offentlige, så du 
er velkommen til at overvære dem. Møderne 
begynder kl. 18.30.
Kommende møder: torsdag d. 12. december, 
mandag d. 20. januar, tirsdag d. 18. februar 
samt onsdag d. 19. marts.

Gudstjenester på Præsthøjgård og Slotsgården

5. december Præsthøjgård 14.00 KHM
12. december Slotsgården 15.00 Luciaoptog
19. december Præsthøjgård 15.00 Luciaoptog
23. december Præsthøjgård 14.00 JH
24. december Slotsgården 12.00 BB
   2. januar Slotsgården 13.15 JPB; Præsthøjgård 14.00 JPB
 16. januar Præsthøjgård 14.00 JH
   6. februar Slotsgården 13.15 KHM; Præsthøjgård 14.00 KHM
 20. februar Præsthøjgård 14.00 JH
   6. marts Slotsgården 13.15 BB; Præsthøjgård 14.00 BB
 20. marts Præsthøjgård 14.00 JPB

TYRSTED UTH
  1. dec. 9.00 JH 10.30 JH 1. s. i advent
  3. dec. 16 JH Gudstj. for efterladte
  8. dec. 9.00 KHM 10.30 KHM 2. s. i advent
11. dec. 19.00 JH De Ni læsninger
15. dec. 10.30 JH 3. s. i advent

22. dec. 10.30 KHM
4. s. i advent
Julesangsgudstjeneste

24. dec.
14.30 KHM
16.00 KHM

10.00 JPB
14.45 BB
16.15 JPB

Juleaften

25. dec. 9.00 KHM 10.30 KHM 1. juledag
26. dec. 10.30 JPB 2. juledag
29. dec. 10.30 JH Julesøndag
  1. januar 16.00 BB Nytårsdag
  5. januar 18.30 med FDFére JPB 10.30 JH Helligtrekonger
12. januar 9.00  og  10.30 JPB 1.s.e. H. 3. K.
19. januar 10.30 BB 2.s.e.H. 3. K.
23. januar 17.00 JPB Børnegudstjeneste
25. januar 10.30 KHM Dåbsgudstjeneste
26. januar 10.30 KHM¤ 3.s.e. H. 3. K.
30. januar 19.00 Kyndelmisse
  2. februar 10.30 JPB 4. s.3. H. 3. K.
  9. februar 9.00 KHM 10.30 KHM Sidste s.e. H. 3. K.
16. februar 10.30 JPB Septuagesima
22. februar 10.30 JPB Dåbsgudstjeneste
23. februar 10.30 BB* Seksagesima
27. februar 17.30 BB Stillegudstjeneste
  2. marts 14.00 FDF JH 10.30 JH Fastelavn
  9. marts 9.00  og  10.30 JPB 1. s. i fasten
16. marts 9.00 KHM 10.30 KHM 2. s. i fasten
23. marts 10.30 JH 3. s. i fasten
27. marts 17.30 KHM Stillegudstjeneste
29. marts 10.30 JH Dåbsgudstjeneste
30. marts 10.30 JH¤ Midfaste



ARRANGEMENTER
TYRSTED & UTH SOGNE

KUNSTUDSTILLING I SOGNEHUSET
Søndag d.1. december kl. 11.45 er der fernisering i sogne-
huset. Bente Bitten Sørensen udstiller sin kunst i sognehuset 
i december, januar og februar. Bente er medlem af kunst-
nergruppen ”Slottet”. Bente er autodidakt kunstner, men 
har deltaget i kurser både på Horsens  Kunstskole og Århus 
Kunstakademi. Inspirationen til sine værker finder Bente bl.a. 
fra medierne, samfundet og miljøet. 
Læs mere på www.bitte-galleri.dk.

MOD PÅ LIVET
Hver anden tirsdag kl. 14.30 er 
vi ca. 16 personer, der mødes til 
Mod-På-Livet i Tyrsted Sognehus. 
Det er både mænd og kvinder, 
der kommer her. Nogle har været 
her mange gange, mens andre 
er kommet få gange. Mod-På-
Livet er for de, der har oplevet 
at miste en nærtstående elsket. 
Her har du mulighed for at møde 
andre i samme situation som dig, 
folk som har mærket på egen 
krop, hvad det vil sige at miste. 

Tag gerne en ven eller et familiemedlem med første gang.
Bemærk: Tirsdag d. 3 dec. afholder vi gudstjeneste for efter-
ladte efter mødet kl 16, og tirsdag d.17. december mødes vi 
tidligere til julefrokost. Kommende datoer: 3. december, 17. 
dec. (kl.13), 7. januar, 21. januar, 4. februar, 18. februar, 4. 
marts, 18. marts. 1. april.
Kærlig hilsen medarbejderne i Mod-På-Livet gruppen
Leo Hansen, Hanne Westergaard, Joan Nyman, Mette Karkov 
og Jesper Hyldahl.

JULEKONCERT I UTH KIRKE
Klosterkirkens Vokalen-
semble gæster søndag 
den 8. december kl. 16.00 
Uth Kirke for at synge jule-
koncert. Koret synger både 
kendt og mindre kendt 
julemusik for kor – såvel 
a capella som med orgel-
ledsagelse. Der er danske 
julesalmer og engelske 

christmas carols i smukke arrangementer samt fællessalmer, 
så der skulle være garanti for julestemning. Karl Bech-Larsen 
sidder ved orglet og dirigent er Michael Hvas Thomsen.

DE NI LÆSNINGER 
Igen i år vil vi gå julen i møde ved at lytte til nogle af de 
mest afslørende fortællinger fra Guds historie med os men-
nesker. Det spænder fra skabelse og syndefald til profeti 
og beretningen om Jesus’ fødsel julenat. De ni uddrag fra 
bibelen rammes ind af salmer og musik. Det er onsdag d. 
11. dec. kl. 19.00 i Tyrsted Kirke.
Vel mødt!
Grethe Bach Köster og Jesper Hyldahl 

JULESANGSGUDSTJENESTE
4. søndag i advent er dedikeret 

til julesalmerne. Vi skal synge 
nogle af de julesalmer, som vi 
ikke når at synge under julens 

gudstjenester, fordi ’klassikerne’ 
har taget pladsen. ’Et barn er født 
i Betlehem’ må vige pladsen for 
’I denne søde juletid’, ’Dejlig er 

jorden’ må vige pladsen for ’Her 
kommer, Jesus, dine små’, osv. Salmevalget ligger naturligvis 

endnu ikke fast, så har man ønsker, så send dem til  
khm@km.dk, og de vil blive taget i betragtning.  

Gudstjenesten er d. 22. december kl. 10.30 i Tyrsted.

LITTERATURKREDS
Litteraturkredsen byder nye og gamle deltagere velkommen! 
Vi mødes flg. datoer: Onsdag d. 22. januar, torsdag d. 20. fe-
bruar, tirsdag d. 25. marts, onsdag d. 30. april, torsdag d. 22. 
maj og tirsdag d. 10. juni. Vi mødes kl. 19.00 i Sognehuset. 

Information og tilmelding: Jens Peder Baggesgaard  
7564 4919 eller Karen Holdt Madsen 7564 4979.

BØRNEGUDSTJENESTE  
MED SPISNING

Her mødes børnefamilier til en livlig 
børnegudstjeneste i kirken med duk-
keteater, sang og spil. Er du gået glip 
af det, så fortvivl ikke. Torsdag d. 23. 

januar og torsdag d. 3. april er der igen 
børnegudstjeneste i Tyrsted Kirke. Efter 

gudstjenesten samles vi ovre i sog-
nehuset, hvor vi spiser et måltid mad 
sammen. I sognehuset er der sørget 

for aktiviteter til børn og barnlige sjæle. 
Arrangementet starter kl. 17 og slutter ca. kl. 19. Har du/I lyst 
til at deltage, så tilmeld jer på vores hjemmeside eller kontakt 
sognemedhjælper Mette Karkov senest to dage før. Vi glæder 

os til at fejre børnegudstjeneste med jer! Pris: kr. 30,- for 1 
voksen + børn og  kr. 50,- for 2 voksne + børn. 

Mette Karkov llf. 51922454, mettekarkov@tyrsted-uth.dk

TIRSDAGSMØDE
Møderne afholdes i Sognehuset kl.14.30 

28. januar Bankagerskolens leder, Bent Nielsen fortæller 
om sit liv, krydret med sange, som vi synger med på.

25. februar ”Bid livet i låret”, om Benny Andersen. Ved 
Sognepræst Gitte Adelgaard, Kolt Kirke.

25. marts Feltprovst i Krig og Fred. Ved Feltprovst Ole Brehm

SYNG-SAMMEN
Aftnerne, hvor højskolesangbogen bliver brugt flittigt, fort-

sætter med følgende to aftener:  Onsdag d. 29. januar får vi 
besøg af leder af Demensplejehjemmet Slotsgården Bente 

Falkenberg Jul, som har valgt sange til den første del af 
aftenen. Onsdag d. 12. marts er det leder af Præsthøjgården 

Lene Offersen der kommer forbi Tyrsted Sognehus. Begge 
aftner starter kl. 19.00. Grethe Bach Köster sidder ved flyglet.

Kaffe koster 25 kr.

KYNDELMISSE
Torsdag d. 30. januar i Uth Kirke  
kl. 19.00 er der gudstjeneste for 
alle sanser. Kirken er stemningsfuldt 
oplyst af levende lys, den dufter af 
røgelse og kirkegængerne bevæger 
sig stille rundt mellem hinanden for at 
opsøge ’stationer’, hvor man kan lytte 
til Ordet, modtage syndsforladelse, 
skrive en bøn for et menneske, der 
behøver det. Man kan sætte sig på 

en bænk og meditere over et billede – eller bare sidde og 
opleve stemningen.  

STILLEGUDSTJENESTE
Torsdag d. 27. februar kl. 17.30 og torsdag d. 27. marts kl. 
17.30 er der igen stillegudstjeneste i Tyrsted Kirke. Stilhe-
den er på en og samme gang skræmmende og dragende: 
”Den første tids stilhed føles lang, men når først man har 
accepteret, at den er der, så må den i grunden gerne vare 
ved lidt længere’ udtaler en kirkegænger. En anden siger om 
gudstjenesten, at den gav ”tid og ro til at tænke ind i mig 
selv, ind bag facaden og finde ud af, at der er noget større 
end mig selv”. Stillegudstjenesten er en nadvergudstjeneste 
af ca. ½ times varighed. Undervejs er der tekst og bøn, en 
salme eller to og tid til at være stille sammen. Bemærk det 
ændrede klokkeslæt.

FÆLLESSPISNING 
Torsdag d. 27. februar samt torsdag d. 27. marts kl. 18 skal 
du/ I være hjertelig velkommen til fællesspisning. Fælles-
spisning ligger lige efter stillegudstjenesterne. Du kan derfor 
starte med stillegudstjeneste og følge med over i sogne-
huset, hvor vi spiser sammen. Dog er det to forskellige arran-
gementer, og du kan selvfølgelig bare deltage i et af dem, 
hvis du ønsker. Ud over at spise sammen bruger vi tid på at 
snakke sammen om stort og småt, og der gives mulighed for 
at fortælle de andre, hvad man går og sysler med.
Pris pr. person 45 kr., øl/vand kan købes. Tilmelding til 
sognemedhjælper Mette Karkov 5192 2454, mettekarkov@
tyrsted-uth.dk senest to dage før hvert arrangement. Vi ses!

FASTELAVN ER MIT NAVN
Søndag d. 2. marts kl. 14.00 inviteres 
alle glade børn (gerne udklædte) med 
forældre, bedsteforældre og venner til 
gudstjeneste i Tyrsted Kirke. Derefter går 
vi i sognehuset, hvor vi får fastelavnsbol-
ler og slår katten af tønden. FDF står for 
tøndeslagning og andre sjove aktiviteter 
både ude og inde.

KONFIRMANDER MOD SULT
Lørdag d. 8 marts går 

alle konfirmander i 
Tyrsted-Uth i aktion mod 

sult i verdens fattigste 
lande. Kom og støt dem, 
når de i tidsrummet fra 
kl. 10-15 i sognehuset 
laver modeshow, café, boder og meget mere. Indtægterne 

går til Folkekirkens Nødhjælp. Konfirmanderne bidrager 
selv ved at købe boder, hvorfra de sælger genbrugsting. 

Overskuddet fra disse boder tilfalder dog dem selv. Det hele 
foregår i Sognehuset, og alle er velkomne. 

Entré 20,- Børn under 13 år gratis.

SOGNEINDSAMLINGEN 2014
Den 9. marts 2014 afholder 

Folkekirkens Nødhjælp den årlige 
husstandsindsamling, som samler 
penge ind til bekæmpelse af sult 
blandt verdens fattigste. Indsam-

lingen sætter i 2014 fokus på 
Etiopien, som for præcis 30 år 

siden oplevede  en stor sultka-
tastrofe. Trods fremgang er der 

stadig stor brug for hjælp og støtte 
til udvikling. Meld dig som frivillig 

indsamler og gør en forskel i kam-
pen mod sult. Kontakt indsamlingsleder Søren Peter Buhl på 
tlf.nr.: 60167911, hvis du ønsker at blive indsamler. Indsam-
lingen foregår fra kl. 10-13, og der serveres suppe bagefter.

SALMESANG OG KLOKKEKLANG
Endnu engang udstiller børn 

fra 4. klassetrin i hele Horsens 
Kommune deres værker over 
påskeberetningen på Horsens 

Kunstmuseum. Påskens Billeder 
kan opleves på museet fra 

4. april til 21. april. Og endnu 
engang samles i hundredevis af 
børn fra hele Horsens Kommune 
for at synge påskesalmer. I år er 
det Klosterkirken, der har æren. 

Arrangementet finder sted  
d. 9. april kl. 9.30 og igen  

kl. 11.00. Har man lyst til at over-
være den festlige begivenhed, kan man – måske – finde en 
lille plads at klemme sig ind på. Salmesang og Klokkeklang 
er et Skole-Kirke Projekt, som støttes af Horsens Kommune 

og sognene i Horsens Provsti. 

NØRKLEKLUB
Tredie sæson i nørkleklub-
ben er godt igang med 
22 deltagere. Vi mødes 
i sognehuset 1. tirsdag 
i måneden kl. 10 - 12, 
hvor der strikkes, snakkes 
og drikkes kaffe. Produk-

tionen, som fordeles til nødlidende, er stor og vi 
modtager fortsat alle former for garnrester med stor 
tak. Alle er velkomne.
Gunhild Bennetzen

GODDAG – FARVEL –  
GODDAG IGEN

I 2012 var der i kirke-
bladet en velkomst til 
den dengang nyan-
satte kirketjener Gitte 
Jepsen. Gitte søgte så 
i starten af 2013 nye 
udfordringer, men fandt 
hurtigt ud af, at det var 
kirketjener arbejdet, 
det skulle være, så da 

muligheden bød sig, søgte Gitte tilbage til Tyrsted 
og Uth Sogne og blev igen ansat fra den 1. august 
2013. Denne beslutning fra Gittes side er vi i Menig-
hedsrådet meget glade for, idet Gitte med sit åbne 
væsen og altid imødekommende tilgang til arbejdet 
er en stor gevinst for os alle både i kirkerne og ved 
arrangementerne i Sognehuset. Gitte er i efteråret 
2013 startet op på det obligatoriske uddannelsesfor-
løb, så vi har fra Menighedsrådets side et stort håb 
om, at kirketjenerteamet Gitte og Mia i mange år 
fremover vil være en fast del af personalet i Tyrsted 
og Uth Sogne, der vil stå klar til at servicere de be-
søgende, når der er indbudt til aktiviteter af den en 
eller andet art i sognet. Velkommen tilbage Gitte.
Af kontaktperson Jann Besenbacher, Tyrsted – Uth 
Menighedsråd.

ORGANISTASSISTENT  
BJØRN ALEXANDERSSON  
GÅR PÅ PENSION
Siden 2003 har organist Bjørn Alexandersson været 
afløser, når den faste organist har haft ferie eller 
friweekend, det har været en ordning alle parter har 
været meget glade for!
Bjørn har pr. 31. december 2013 opsagt sin stilling 
for at gå på pension, så vi er i Menighedsrådet gået i 
gang med at undersøge, hvad der fremadrettet skal 
ske med den ledige stilling? Bjørn spiller sidste gang 
ved Højmessen i Uth kirke søndag den 29. decem-
ber. Der vil efter denne tjeneste være en mindre 
reception i Sognehuset i Tyrsted, hvor menighed og 
medarbejdere vil sige farvel til Bjørn. Vi vil gerne 
takke Bjørn for det arbejde, han gennem de sidste 
10 år har udført i Tyrsted og Uth kirker og ønsker 
ham et godt og langt otium.
Af kontaktperson Jann Besenbacher, Tyrsted-Uth 
Menighedsråd

KONCERT MED KIRKEENSEMBLET PRISME
Søndag d. 23. marts kl. 15.00 giver Prisme koncert i Tyrsted Kirke.
Prisme er et fynsk ensemble med sin helt egen lyd og en lidt anderledes sammensætning af 
instrumenter, end man sædvanligvis oplever i kirkerummet, nemlig violin/bratsch, keltisk harpe, 
harmonika og orgel. Prisme er kendt for deres meget stemningsfulde og meditative musik, som 
taler til hjertet i et enkelt og umiddelbart sprog med plads til ro og fordybelse. Repertoiret består 
af musik med nordiske og keltiske rødder, både den traditionelle og egne kompositioner samt 
smukke arrangementer af danske salmer, ligesom fællessalmer indgår som en naturlig del af 
programmet.
Det er ”cittaslow” musik, innovativt, med inderlighed og nerve tilsat umiskendelig spilleglæde, 
som både kan ses, høres og mærkes.
Prisme er: Louise Ring Vangsgaard, violin, bratsch, Anne Marie Høst Mortensen, keltisk harpe, 
Janet Vahl, harmonika, Povl Chr. Balslev, orgel


