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

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

10.30 JPB¤

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 handlingen. 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 ansvarshavende 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 forbeholder sig ret til evt. forkortelse
af indsendt materiale.
Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
Redaktion: Søren Peter Buhl,
Leo Hansen, Mette Karkov
(ansvarshavende)
mettekarkov@tyrsted-uth.dk
Layout/tryk: Grafisk Horsens A/S
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2. s. efter påske
3. s. efter påske
Store Bededag
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5. s. efter påske
Fugletur
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6. s. efter påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1. s. efter Trinitatis

10.30 BEH 
10.30 KHM
10.30 KHM
19.00 JPB
10.30 JPB
10.30 JPB

Dåbsgudstjeneste
2. s. efter Trinitatis
3. s. efter Trinitatis
4. s. efter Trinitatis
5. s. efter Trinitatis
Dåbsgudstjeneste
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Gudstjenester på Præsthøjgård og Slotsgården
3. april
8. maj
22. maj
12. juni
3. juli
17. juli

Slotsgården 13.15 JH; Præsthøjgård 14.00 JH
Slotsgården 13.15 JPB; Præsthøjgård 14.00 JPB
Præsthøjgård 14.00 JPB
Slotsgården 13.15 KHM; Præsthøjgård 14.00 KHM
Slotsgården 13.15 BEH; Præsthøjgård 14.00 BEH
Præsthøjgård 14.00 JPB

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøderne er offentlige, så du
er velkommen til at overvære dem. Møderne
begynder kl. 18.30.
Kommende møder: 24. april, 12. maj, 17. juni
samt 13. august.

KIRKEFROKOST OG SKÆRTORSDAGSMIDDAG
Der er kirkefrokost d. 1. juni efter gudstjenesten
i Tyrsted Kirke. Frokost 30,- drikkevarer 10,-.
Skærtorsdag spiser vi sammen efter gudstjenesten kl. 18. Middagen koster 75 kr. ekskl.
Drikkevarer, og du tilmelder dig hos Maren
på kirkekontoret (75643211)

SIGNATURFORKLARING
uden dåb med efterflg. kirkekaffe i kirken
¤: uden dåb med efterflg. kirkefrokost
§: se omtale i bladet

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

:

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

ARVINGERNE
Dette billede er taget tirsdag d. 4. marts kl. 9.15 i Tyrsted-Uth Sognehus. På billedet ser
man konfirmander fra 8. A på Bankagerskolen, en kordegn, en kirketjener, en sognemedhjælper og to gravere. Fælles for dem er, at de er arvinger - men ikke de eneste.
At de var arvinger kom lidt bag på nogen af dem. Men ved nærmere eftertanke kunne
de godt se, at de var skrevet ind i det nye testamente, som blev offentliggjort den
påske, hvor Jesus døde.
Det gamle testamente var ikke længere de sten værd, de var skrevet på. Israelitterne,
som var enearvinger indtil da, mener ikke, at Gud har skrevet testamentet under og
anerkender det stadigvæk ikke som gyldigt. Det er der kommet konflikter ud af i tiden
siden Jesu død. Men efter 2. verdenskrig besluttede verden, at de (det jødiske folk)
skulle have det land i arv, de mente de havde ret til.
Desuden findes der endnu et testamente, nedskrevet efter diktat af Gud til Muhammed,
som beskriver efterkommerne af Abrahams første søn, Ismael, som arvinger til det
forjættede land. Og det gør ikke konflikterne mindre.
Vi kristne kan ikke i vores testamente læse noget om, at der skulle være én stribe jord,
som er mere værd end andre. I det kan vi læse, at vi er arvinger til et rige, som ikke
har grænser, som ikke kan bebygges, og som har en åndelig leder.
Testamentet kom i stand, da Gud blev menneske og dermed åbenbarede sig selv og
sin kærlighed til mennesker. Ikke blot nogle mennesker, men alle mennesker, som
han mente at have skabt i sit billede. Han tog en tjeners skikkelse på; levede et sandt
menneskeliv. Med venskaber, nærhed, omsorg, lidelse og død. Med kærlighed, til tider
udtrykt som medlidenhed, andre gange som en far, der ikke kan forstå, at børnene ikke
fatter, hvad han mener.
I Jesu liv på jord fik vi præsenteret det gode liv; det efterstræbelsesværdige liv. Et
testamente som giver os mulighed for at leve med hinanden i frihed og fred. I påsken
blev dette testamente underskrevet; og alle blev skrevet ind som værende arvinger. Vi
kan ikke fremvise et synligt bevis på, at vi er arvinger. Men det behøves heller ikke, når
nu alle på jorden er arvinger. Når vi døbes, får vi at vide, at vi er medarvinger. At vi har
hjemme i guds rige. De, der ikke tror, de er arvinger, regner vi med, får sig en overraskelse på dommedag, når de ledes ind i riget sammen med alle os, der ved vi har
testamentarisk ret til at komme der.
De mennesker, der er på billedet, har vedgået sig arv og gæld. De tager arven til sig,
som den tryghed det er, at vi som Jesus Kristus nok skal lide døden, men derefter opstå
fra de døde og arve evigt liv. Og selv om vi måske synes, vi har soldet arven op, så
vil vi som den fortabte søn blive modtaget med åbne arme af vores far, når vi vender
hjem til vor arvelod.
Dramaet om arvingerne kan opleves i kirken i påsken.

KIRKEBLADET

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

27. april

13. april

UTH
10.30 JH

TYRSTED & UTH SOGNE

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

17. april
18. april
20. april
21. april
26. april

TYRSTED
9.00 JH
9.00 JPB
10.30 JPB
18.00 KHM ¤
10.30 BEH
9.00 BEH
9.00 KHM + JPB §
10.30 JH

6. april

Sognepræst Bettina Erbs Hillers,
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
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ARRANGEMENTER

NØRKLEKLUB

TYRSTED & UTH SOGNE
SALMESANG OG KLOKKEKLANG

Endnu engang udstiller 4.
klassebørn fra 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 4. klassebørn
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 overvære 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.

UDSTILLING I SOGNEHUSET

I april-maj måned kan du opleve fotokunst i sognehuset.
”Vi er 18 medlemmer, som
dyrker vores fotointeresse sammen hver mandag. Vi er alle
pensionister, og vi holder til i
Vestbyens Beboerhus. Vi laver
en udstilling om året i november måned, som vandrer rundt
mange steder.” Nu er turen så
kommet til Tyrsted Sognehus – så kom forbi og oplev
værkerne en dag. Temaet er
kirkekunst.

MOD PÅ LIVET

For dig, der har mistet din
kære
Vi vil gerne invitere dig til at
deltage i Tyrsted - Uth Sogns
” Mod På Livet” gruppe, hvor
du vil møde andre, der også
har mistet en ægtefælle.
Møderne foregår på tirsdage
kl.14.00 – 16. 00 (Bemærk nyt
tidspunkt.)
Ved hvert møde vil der være
en præst og flere af kirkens
medarbejdere til stede. Vi
ønsker at skabe rammerne for
gode samtaler og forskellige aktiviteter. Gruppen er ikke en
decideret terapigruppe, men tager udgangspunkt i et godt
fællesskab og et ønske om at den enkelte - bl.a. gennem
dette fællesskab - får mod på livet igen.
Datoer for kommende møder: 8. april, 22. april, 6. maj,
20. maj, 3. juni og 17. juni.

TYRSTED PIGEKLUB

Torsdag d. 10. april fra kl. 19-21 vil vi gerne invitere dig, der
er mellem 13-16 år til at komme til wellnessaften i Tyrsted
nyopstartede pigeklub. Her kan du møde andre piger i dit
nærområde, få lagt make-up og pyntet negle af dygtige
artister. Forårets program står bl.a. på hjælp til konfirmationssange og taler, kreative aktiviteter, tur og gode snakke.
Pigeklubben mødes hver 14. dag torsdag aften fra kl. 19-21.
Kommende datoer: 10 april, 24. april. 8. maj, 22. maj,
12. juni og d. 26. juni
Det er gratis at være med. Læs mere om klubben og vores
program på vores hjemmeside tyrsted-uth.dk under
Pigeklub eller kontakt sognemedhjælper Mette Karkov
på 51922454 el. mettekarkov@tyrsted-uth.dk

FÆLLESSPISNING I SOGNEHUSET

Tirsdag d. 22. april og tirsdag d. 20. maj fra kl. 18 -20 er der
fællesspisning i Tyrsted Sognehus.
Bor du alene, eller har du bare lyst til at lære nogle nye
mennesker at kende?
Så er fællesspisning måske noget for dig?
Vi mødes og nyder et måltid mad og efterfølgende kaffe
sammen.
Vi ønsker at mødes på tværs af alder og livssituation
- alle er hjerteligt velkomne!
Pris pr. person 45 kr - øl/vand kan købes.
Tilmelding til sognemedhjælper Mette Karkov 51922454 mettekarkov@tyrsted-uth.dk senest d. 20. april og d. 18. maj.

TIRSDAGSMØDE

Møderne afholdes i Sognehuset kl.14.30.
29.04.14. ”Glæden ved Danmark” om natur og årstidernes
skiften. Sangene er fra Højskolesangbogen, og der vil også
være ”ønskekoncert” med sange fra bogen.
Ved Yrsa og Keld Dam-Tele`n.
27.05.14. Udflugten går til ”Humlemagasinet” i Harndrup
på Fyn. Museer, bl.a. historisk dukkemuseum, Sigfred
Pedersen Museet samt park og haver. Prisen er kr. 150,00.
Tilmelding til tirsdagsmøde eller på kirkekontoret.

LITTERATURKREDS

Litteraturkredsen byder nye og gamle deltagere
velkommen! Vi mødes flg. datoer:
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.

I maj 2013 ophørte vort samarbejde med Aktion børnehjælp.
Regeringen i Indien har lukket
for alt hjælpearbejde fra Dk, fordi
Danmark ikke vil udlevere Niels
Holck til retsforfølgelse i Indien.
Vi har derfor indledt samarbejde
med græsrodsbevægelsen ”Aibidji”, som yder socialt
arbejde i Armenien og Georgien og påregner at denne
sæsons produktion sendes der til.
Tak til alle der donerer garn. En særlig tak til Marianne Lund
som afleverede 2 sorte sække med nyt garn i dec. 2013.
Mødetidspunkt i sognehuset 1. tirsdag i måneden kl. 10 - 12.
Sidste mødedag i denne sæson er d. 6. maj 2014.

SYNG I KOR

Spirekoret er for børn fra 0. til 3.
klasse. I spirekoret får man trænet
sin stemme og man får lært noget
om musik og om kirken på en sjov
og legende måde. Spirekoret øver i
sognehuset torsdage efter skoletid.
Desuden medvirker spirekoret ved Luciaoptog og ved
enkelte børnegudstjenester i kirken.
Kirkekoret er for børn og unge i alderen 10 til 18 år.
I kirkekoret arbejdes der på forskellig vis med sang,
gudstjenestelære og hørelære med henblik på at kunne
medvirke ved gudstjenester, koncerter o.l.
Koret øver hver torsdag eftermiddag i sognehuset.
For medvirken ved gudstjenester o.a. udbetales en mindre løn.
For nærmere oplysning og tilmelding kontakt
Grethe Bach Köster: gbk@km.dk; 23252611

BØRNEGUDSTJENESTE MED
SPISNING

Torsdag d. 1. maj kl. 17 er der børnegudstjeneste med spisning i Tyrsted
Kirke. Vi mødes ca. 40 stk. til en livlig
børnegudstjeneste i kirken med dukketeater, sang og spil. Derefter spiser
vi sammen ovre i sognehuset, hvor
der også er tid til leg og hygge. Arrangementet slutter kl. 19.
Har du/I lyst til at deltage, så tilmeld jer på vores hjemmeside eller kontakt sognemedhjælper Mette Karkov
mettekarkov@tyrsted-uth.dk senest 2 dage før.
Vi glæder os til at fejre børnegudstjeneste med jer!
Pris: 30 for 1 voksen + børn - 50 kr. for 2 voksne + børn

EMMAUSGUDSTJENESTE

EN REGN AF SALMER

– om Simon Grotrians Salmeregn og musikken bag.
Kom til musikforedag onsdag den 7. maj kl. 19.00
i Tyrsted Sognehus.
Det bliver en inspirerende kombineret foredrags-/sangaften, hvor komponisten Jesper Gottlieb med humor og
indlevelse fortæller om det spændende arbejde med at
lave melodierne til hans og Simon Grotrians salmesamling
Salmeregn, der udkom i 2007.
Der vil i løbet af aftenen blive rig lejlighed til at synge
med på en del af salmerne. Også et par salmer fra en ny
udgivelse, som er på trapperne, vil blive præsenteret denne
aften. Jesper Gottlieb akkompagnerer selv fællessangen.
Kaffe: 25 kr.

FUGLE- OG NATURTUR

Vil du med på tur torsdag
d. 29. maj på Kr. Himmelfartsdag?
Kl. 6.00 vil Thomas BachNielsen fra menighedsrådet
føre os gennem en tur i
Klokkedal der varer et par
timer. Hvor vi hører fugle,
og ellers nyder stilheden og morgenluften. Derefter går vi
til Uth Kirke, hvor vi, efter en kop kaffe og et rundstykke,
holder gudstjeneste fra 8.30-9.00. Mødested på parkeringspladsen Klokkedalsvej.

ENDELAVETUR

Søndag d. 15. juni tager
vi igen til Endelave for
at holde gudstjeneste.
Afgang fra Sognehuset
kl. 9.15 i private biler.
Frokost og kaffe i præstegården på Endelave.
Mulighed for gåtur, besøg
på museum eller naturcenter inden hjemrejse
kl. 15.00.
Tilmelding til kirkekontoret
7564 3233 senest
d. 3. juni. Meddel om du kan have nogen med i bil til
Snaptun ved tilmelding.
Pris 150,- alt inkl. som betales på dagen.

På den tredje dag var to disciple på vej mod Emmaus væk fra Jerusalem, hvor korsfæstelsen
havde fundet sted.
Vi forestiller os, at de gik i fortvivlelse over tabet af deres ven. Men det kan også tænkes,
at de var på flugt fra det, de ikke havde formået at forhindre. Eller måske havde de brug for
at få begivenhederne på afstand, så de kunne tænke klart. Eller måske havde de slet og ret
resigneret og vendt næsen hjemad.
2. påskedag flytter vi vejen mellem Jerusalem og Emmaus til vejen mellem Tyrsted Kirke og
Uth Kirke for at gå i disciplenes fodspor.
Vi begynder i Tyrsted Kirke kl. 9.00 og slutter med en nadvergudstjeneste i Uth Kirke kl. ca.
11.00. Vandringen foregår ad Klokkedal.
Jens Peder Baggesgaard og Karen Holdt Madsen

MINIKONFIRMAND 2014

Mandag d. 4. august – torsdag d. 7. august.
Skal du starte i 4. klasse efter sommerferien, og
har du lyst til en uge med rollespil, sang, bålmad,
fortælling, sang og meget, meget mere?
Så meld dig som minikonfirmand hos sognemedhjælper Mette Karkov på 51922454 eller på
mail; mettekarkov@tyrsted-uth.dk.

VELKOMMEN JONATHAN

Den 1. februar 2014 tiltrådte Jonathan Ingemann
Jensen jobbet som organistassistent ved Tyrsted og
Uth kirker.
Jonathan er derfor allerede godt i gang med det
nye job, idet han som følge af organistens planlagte
ferie har passet alle tjenesterne i perioden fra
14. februar til 5. marts, så mange kirkegængere har
allerede nu hørt Jonathan spille på orglerne i de 2
kirker.
Jonathan er en ung mand på 21 år, der har sine
biologiske rødder i Colombia, men allerede som lille
blev han adopteret, og han har derfor i hele opvæksten været bosiddende i Danmark og nærmere
bestemt her i Horsens området.
I Jonathans opvækst har musikken fyldt rigtig meget, idet han er vokset op i en musikalsk familie og
trods hans unge alder, har han allerede gennemført
Basisuddannelsen til organist ved Løgumkloster
Kirkemusikskole, så det er nu planen, at han skal
bruge denne uddannelse og få erfaring ved at spille
til kirkelige handlinger.
Jonathan spiller, udover det han skal spille her i
sognet, i flere bands og spiller også til morgensang
på Sct. Ibs Skole i Horsens, så han spænder vidt
indenfor musikkens forskellig genre.
Menighedsrådet valgte Jonathan blandt de 6 ansøgere, der var til stillingen, og vi håber, at han kan
blive en fast del af vort personale i mange år og
håber også, at menigheden tager godt imod ham.
Af kontaktperson Jann Besenbacher, Tyrsted – Uth
Menighedsråd.

NAVNEÆNDRING

Sognepræst Bettina Buelund har i forbindelse med
sin skilsmisse ændret navn til Bettina Erbs Hillers
(BEH).

