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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, Mia Zacho Hjorts-
høj , Mette Karkov (ansvars-
havende) 
mettekarkov@tyrsted-uth.dk 

Layout/tryk: Grafisk Horsens A/S

NY KUNST I TYRSTED KIRKE
af sognepræst Karen Holdt Madsen

I folkekirken arbejder vi i evighedens perspektiv, derfor er tålmodigheden stor.
Arbejdet med at forny alterudsmykningen i Tyrsted Kirke går mange år tilbage. Men først i 2013 var 
menighedsrådet klar til at vælge kunstneren Lise Malinovsky til at stå for udsmykningen, og i bedste 
fald kan vi holde indvielse 1. søndag i advent 2015.
Ansøgning til Århus Stift om tilladelse til at flytte den nuværende altertavle ned til orgelet og i stedet 
opsætte en trefløjet altertavle blev afsendt i efteråret 2013. Forinden havde vi besøg af en repræsen-
tant fra Nationalmuseet og Den kgl. Bygningssagkyndige. De to fagfolk udtalte sig positivt om både 
projekt og kunstner. Provsti og Stift har videresendt projektbeskrivelsen til Akademirådets udvalg for 
Kirkekunst med anbefaling, og vi forventer at få grønt lys til at påbegynde arbejdet, når Udvalget har 
afholdt møde i august.
 
Finansiering 

Men varme anbefalinger og tilladelse er ikke nok til at realisere et så stort projekt. Penge 
skal der til; penge til kunstværket og penge til de ændringer dette medfører i kirkerummet 
– altså regulære håndværkerudgifter.
Håndværkerudgifterne har menighedsrådet fået lov til at finansiere via Provstiet. Men 
menighedsrådet har fra starten besluttet, at der skal bruges så få skattekroner som muligt. 

Det betyder, at vi skal rejse ca. 300.000 kr. via fonde, donationer og lokale tiltage. Vi forventer, at 
fonde vil bidrage med hovedparten af udgiften. Foreløbig har Augustinusfonden skænket 100.000 kr.
Håbet er, at vi gennem lokale indsamlingsprojekter kan rejse ca. 70.000 kr. og dermed gøre alterpar-
tiet i Tyrsted Kirke til ”fælles eje” – forstået på den måde, at det, vi alle har bidraget til og arbejdet 
for, det har vi også medejerskab af. Det har sin helt egen værdi at kunne sidde i kirken og betragte et 
smukt alterbillede og vide at dét, har man selv andel i. Den glæde vil vi gerne brede ud til så mange 
i sognet som overhovedet muligt. 
 
Arrangementerne
I Sognehuset kommer der et væld af grupper i alle aldre. Der er babyklub og 
babysalmesang, pigeklub, konfirmander, familier til fællesspisning, tirsdags-
møde, ’mod-på-livet-gruppe’, nørkleklub og litteraturkreds. Der er kirkekor og 
et voksenkor, som låner huset; der er amatørkunstnere, der udstiller i huset, 
og endelig er der højskoledage.
Alle de grupper håber vi at kunne inddrage i indsamlingsprojektet, så det bliver vores fælles projekt. 
Og vi håber, at alle, der regner Tyrsted Kirke for deres – eller blot har interesse i projektet – vil støtte 
de mange arrangementer, som præsenteres her i bladet (og i de følgende kirkeblade). 

Det første arrangement løber af stablen d. 31. august kl. 15.00. Det er – naturligvis – en 
gudstjeneste i Tyrsted Kirke. Efter gudstjenesten præsenterer Lise Malinovsky sig selv 
og sit projekt ovre i Sognehuset, hvor jazzpianist Lars Brogaard også spiller. Ved samme 
lejlighed kan forstudierne til altertavlen besigtiges. De vil efterfølgende blive solgt på 
auktion via vores hjemmeside: www.tyrsted-uth.dk  

Skulle man derudover ønske at bidrage med et større eller mindre beløb modtages det med tak på 
følgende konto: Reg.nr. 3409 Kontonr. 5480000929.

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

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

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 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

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

TIL BRUGERE AF KIRKEBILEN
Gratis taxakørsel til gudstjenester og eftermid-
dagsmøder bestilles på 75 50 30 00 senest  
kl. 20.00 aftenen forinden.  
Skal der bruges en bil hjem, så kontakt kirketje-
nerne, så ringer de og bestiller.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøderne er offentlige, så du er 
velkommen til at overvære dem.  
Møderne begynder kl. 18.30.
Kommende møder:13. august, 18. september,  
20. oktober, 25. november, 17. december.

Gudstjenester på Præsthøjgård og Slotsgården

 7. august Slotsgården 13.15 BEH; Præsthøjgård 14.00 BEH
21. august Præsthøjgård 14.00 KHM
 4. september Slotsgården 13.15 JPB; Præsthøjgård 14.00 JPB
18. september Præsthøjgård 14.00 JH
 2. oktober Slotsgården 13.15 KHM; Præsthøjgård 14.00 KHM
16. oktober Præsthøjgård 14.00 JPB
 6. november Slotsgården 13.15 JH; Præsthøjgård 14.00 JH
20. november Præsthøjgård 14.00 BEH

TYRSTED UTH

 3. august 10.30 JH 7. søndag e. Trinitatis

 7. august 15.00 JH Gudstj. m. minikonfirm.

10. august 10.30 JH 8. søndag e. Trinitatis

17. august 9.00 JPB 10.30 JPB 9. søndag e. Trinitatis

24. august 10.30 KHM 10. søndag e. Trinitatis

28. august 17.00  JH Børnegudstjeneste

30. august 10.30 JH Dåbsgudstjeneste

31. august 15.00 JPB+JH+KHM # 10.30 JH* 11. søndag e. Trinitatis

 7. sept. 10.30 JPB 12. søndag e. Trinitatis

14. sept. 10.30 KHM 13. søndag e. Trinitatis

16. sept. 19.30 JH JPB Grøn Kirke Gudstjeneste

21. sept. 9.00 JH 10.30 JH Høstgudstj. 14. søndag e. Trinitatis

27. sept. 10.30 BEH Dåbsgudstjeneste

28. sept. 10.30 BEH¤ 15. søndag e. Trinitatis

 5. oktober 10.30 KHM 13.00 KHM 16. søndag e. Trinitatis

12. oktober 9.00 JH 10.30 JH 17. søndag e. Trinitatis

19. oktober 10.30 BEH 18. søndag e. Trinitatis

21. oktober 17.00 KHM Stillegudstjeneste

25. oktober 10.30 KHM Dåbsgudstjeneste

26. oktober 10.30 KHM* 19. søndag e. Trinitatis

 2. nov. 13.30 BEH 10.30 BEH Alle helgens dag

 9. nov. 9.00 JPB 10.30 JPB 21. søndag e. Trinitatis

13. nov. 17.00 JPB Børnegudstjeneste

16. nov. 10.30 JH 22. søndag e. Trinitatis

18. nov. 17.00 BEH Stillegudstjeneste

23. nov. 9.00 KHM 10.30 KHM 23. søndag e. Trinitatis

29. nov. 10.30 JPB Dåbsgudstjeneste

30. nov. 10.30 JPB¤ 9.00 JPB 1. søndag i Advent



ARRANGEMENTER
TYRSTED & UTH SOGNE

SYNG I KOR
Spirekor
Er for børn fra 0. til 4. 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 medvirker bl.a. ved Luciaop-
tog og ved nogle børnegudstjenester i 
kirken. Den første børnegudstjeneste, hvor spirekoret medvirker, 
er den 28. august. Vi øver i Tyrsted-Uth Sognehus hver torsdag kl 
15.00-16.00. Startdato: 14.august
For nærmere oplysning og tilmelding kontakt Grethe Bach Köster:  
gbk@km.dk ; 23252611

Kirkekor
Er for børn og unge i alderen ca. 10 til 18 år. 
Man kan søge optagelse i koret fra 4. klasse. 
En forudsætning for optagelse er, at man kan 
læse flydende.
I kirkekoret arbejdes der på forskellig vis 
med sang, gudstjenestelære og hørelære 

med henblik på at kunne medvirke ved gudstjenester, koncerter 
o.l. Der udbetales en mindre løn for hver medvirken. En eller flere 
gange om året tager koret også på en udflugt eller til et stævne.
Koret øver i Tyrsted-Uth Sognehus hver torsdag kl. 16.30-18.00. 
(OBS. Klokkeslettet kan ændres, afhængig af, hvordan skoleskema-
erne kommer til at se ud med den nye skolereform).
Startdato: 11. september
For nærmere oplysning og aftale om forudgående optagelsesprøve 
kontakt Grethe Bach Köster: gbk@km.dk; 23252611

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 medar-
bejdere tilstede. 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: 19. aug., 2. sept., 16. sept., 7. okt.,  
21. okt., 4. nov., 18. nov., 2. dec. samt d. 16. dec.

BABYSALMESANG
Nyt hold starter 20.august
Babysalmesang er for børn i alderen 
ca. 0 -10 måneder. Det foregår i Tyr-
sted kirke onsdage kl. 10.00 -10.45.
Mangler du inspiration til leg og sang 
med dit barn – så kom og vær med 
til en ny og anderledes måde at 
bruge kirkerummet på.
Vi vil synge, danse og vugge gen-
nem kirken, synge nye og genopfri-
ske  gamle salmer, sange og remser. 
Forskellige former for rekvisitter vil 
indgå.
Forløbet strækker sig over 5 gange. 
Det er gratis at deltage, men da 

der er et begrænset antal pladser er tilmelding til undertegnede 
nødvendig og bindende.
Tilmelding og nærmere oplysning ved organist Grethe Bach Köster. 
tlf. 23252611 ; GBK@KM.dk

TYRSTED PIGEKLUB
Kære pige

Går du i 8. klasse eller derover, vil vi gerne 
invitere dig med i Tyrsted Pigeklub.

Pigeklubben mødes hver anden torsdag fra 
kl. 19 – 21 følgende datoer: 21. aug.,  

4. sept., 18. sept., 2. okt., 23. okt., 6. nov.,  
20. nov. og 4. dec.

Uanset om du bare kommer en gang eller om du har lyst til at 
komme hver gang, er du mere en velkommen.

I Tyrsted Pigeklub hygger vi, spiller spil, snakker om sjove ting,  
men også om ting, der kan være svære. Vi laver kreative ting som 
smykker, pynter negle, vi ser film, tager på tur – og resten kan du 

være med til at bestemme.
Vi ses! - Kærlig hilsen Helene, Bettina, Jeanette og Mette 

Ring eller sms Mette på tlf. 51922454 hvis du vil vide mere – eller 
følg med på vores facebookside under Tyrsted-Uth Kirker.

FERNISERING OG UDSTILLING  
I TYRSTED-UTH SOGNEHUS

Søndag d. 24 august efter højmessen er 
der fernisering på den udstilling, som 

kan opleves i Tyrsted-Uth Sognehus de 
næste måneder. Ud over kunstnerens 

tilstedeværelse vil der være et lille 
traktement.

Udstiller er Jonna Shjørring Pedersen, der 
har malet i mange år og pt. udstiller på 

Horsens landbrugsskole. 
Hun inspireres af Livet, følelser og farver.

TIRSDAGSMØDE
Møderne afholdes i Sognehuset kl.14.30. 

26.08.14.  ”Bid livet i låret”, om Benny Andersen,  
v/ Gitte Adelgaard, Kolt Kirke

30.09.14.  På cykeltur til Paris v/Gunnar Sørensen. Han vil
fortælle om det at cykle med et Team til Paris.

28.10.14.  Irene Schjødt fortæller om sit arbejde, som døvepræst.
25.11.14.  Adventsmøde. Vi begynder i kirken kl. 14.30.

Derefter hygge i Sognehuset med æbleskiver og kaffe, samt ”juleri”.

LITTERATURKREDS
Litteraturkredsen byder nye og gamle deltagere velkommen! Vi 

mødes flg. datoer:
Tir. d. 26. aug., ons. d. 24. september, tor. d. 23. oktober samt ons. 

d. 26. november. Vi mødes kl. 19.00 i Sognehuset. 
Information og tilmelding: Jens Peder Baggesgaard 7564 4919 eller 

Karen Holdt Madsen 7564 4979.

BØRNEGUDSTJENESTE MED SPISNING
Torsdag d. 28. august og  

torsdag d. 13. november er der  
børnegudstjeneste med spisning i Tyrsted Kirke.

Vi mødes ca. 40 stk. til en livlig børnegudstje-
neste i kirken med dukketeater, sang og spil. 

Derefter spiser vi sammen ovre i sognehuset, 
hvor der også er tid til leg og hygge. Arrange-

mentet slutter kl. 19.
Har du/I lyst til at deltage, så tilmeld jer på vo-

res 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

LISE MALINOVSKY I SOGNEHUSET
Den 31. august besøger kunstneren Lise Ma-
linovsky Tyrsted. Vi begynder med gudstjeneste 
i Tyrsted Kirke kl. 15.00 og bagefter går vi over i 
Sognehuset, hvor Lise vil fortælle om sine tanker 
omkring Tyrsted Kirkes nye alterudsmykning.  
Der vil desuden være musikalsk indslag af jazz-
pianisten Lars Brogaard. 

Arrangementet er det første af en række arrangementer, som har 
til hensigt at rejse midler til netop den nye altertavle. Menigheds-
rådet har besluttet, at entréen til en del af disse arrangementer er 
frivillig, og vi håber naturligvis, at gæsterne vil være såre gavmilde. 
Kaffen koster dog som altid 25,-

NØRKLEKLUB
Nørkleklubbens store produktion fra 
sæson 2013 - 14 er nu afsendt til Ar-
menien, hvorfra der er modtaget stor 
tak til de venlige damer, der strikker 
så fine og brugbare ting til dem!
Første mødedag efter sommerferien 
er tirsdag d. 2. september og fremover 
1. tirsdag i måneden kl 10 - 12 i Sognehuset.    Gunhild Bennetzen

TYRSTED KIRKE HOLDER  
STOR MARKEDSDAG

Kom og vær med til en af efterårets store 
begivenheder ved Tyrsted-Uth Kirker.
Lørdag d. 13. september fra kl. 10 – 15 
omdannes Tyrsted-Uth Sognehus og par-
keringsplads til en stor markedsplads, hvor 
du kan komme med din familie og købe 

genbrugsguld eller måske skal du selv have en bod? Overskuddet 
for salg fra kirkebazaren, caféen, salg af bodsplads går til vores nye 
altertavle. Selve indtjeningen fra de boder, I har, går selvfølgelig til 
jer selv. Det koster 100 kr. at få en almindelig plads. 150 kr., hvis 
man vil have en større plads.

Dagen byder på følgende:
Boder, café, auktion, amerikansk lotteri, popcornsvogn, slush ice 
maskine, ballondyr, børnelotteri m.m. Så tag hele familien med!

   Psst: Hvis du har nogle gamle ting og sager, som du me-
ner kan sælges og gerne vil donere til markedsdagen, så 
kontakt sognemedhjælper Mette Karkov på tlf. 51922454 
for afhentning eller aflever det i Tyrsted-Uth Sognehus.

GRØN KIRKE 2014
Tyrsted Kirke, 16. sept. kl. 19.30. ”Og det var nu omkring 
den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden 
indtil den niende time” (Luk 23,44). Skal det blive mørkt, 
før det kan blive lyst igen? Overser vi faresignalerne, og 
handler vi først, når det er for sent? Vi vil benytte aftenens skumring 
til at skærpe vores sanser for menneskets liv på universets lille blå 
planet. Det handler om lys, om mørke, det handler om kors men 
også om erkendelse. Vel mødt!    
 Jens Peder Baggesgaard og Jesper Hyldahl 

”ELVIS I KIRKEN”  
Koncert i Uth kirke - torsdag den 25. 

september kl. 19.30
Autenticitet, nærvær, smuk sang og 
sans for detaljen er fundamentet for 
sanger Karsten Holm og pianist Chri-

stian Spillemoses musikalske foredrag 
”Elvis i kirken”. Publikum får en time 
i selskab med en stribe af Elvis’ fore-

trukne gospel-sange og andre sange der passer til kirkerummet.
Karsten Holm adskiller sig fra mængden af Elvis-imitatorer. For ham 

er det afgørende ikke at fremstå som en Elvis-lookalike, men der-
imod i sang og udtryk at formidle en autentisk kærlighedserklæring 

til populærmusikkens største personlighed gennem alle tider. 
Koncerten er en afvekslende rejse mellem de store ballader som 

”Stand by me” og de swingende uptempo-numre, som ”Walk dem 
golden stairs”. Karsten Holm synger sangene med stor indlevelse og 

glimt i øjet. Se mere på www.karstenholm.dk. Frivillig entré: 50 kr.

OM FRIVILLIG ENTRÉ
Ved flere af vores arrangementer, kan du læse, at der er frivillig 

entré. Det betyder, at entrébetaling ikke er et krav, men for dem, 
der har mulighed for at betale og lyst til økonomisk at hjælpe til 

med at muliggøre vores nye altertavle, så modtages støtten med 
stor tak! Beløb over det skrevne beløb, modtages også gerne.

STILLEGUDSTJENESTER MED MULIGHED 
FOR FÆLLESSPISNING 

Sidste vinterhalvår afholdt vi fire stillegudstjenester. De blev godt 
modtaget, så også i den kommende vinter vil der være mulighed 

for at deltage i denne afdæmpede, stemningsmættede  
gudstjenesteform.

Tirsdag d. 21. oktober kl. 17.00 v. KHM og tirsdag d. 18. november 
kl. 17.00 v. BEH. 

Har man lyst til at deltage i fællesspisning efter gudstjenesten, 
tilmelder man sig hos sognemedhjælper  
Mette Karkov, mettekarkov@tyrsted.uth.

Det koster 50 kr. pr. person. Øl og vand tilkøbes.

SPILDANSKDAG
Torsdag den 30.oktober holdes 

der for 14. år i træk  
SpilDanskDag. 

I Tyrsted mødes vi til  
fællessang i Tyrsted-Uth  

Sognehus kl. 19.00.
Aftenen indledes med sang ved Dagnæsskolens kor.  

Dernæst er der fællessang, hvor en eller flere  personer fra sognet 
har forberedt et program af danske sange.  

Desuden vil der være forskellige musikindslag, bl.a. ved et til 
lejligheden sammensat voksenkor, og der bliver også lejlighed til 

at komme med forslag til fællessange i løbet af aftenen.
Vel mødt til en hyggelig aften!

Kaffen koster 20 kr.

BILLEDFOREDRAG VED BENTE HAMMERSHØY
Tyrsted kirke skal som bekendt have et nyt altertavlemaleri, som skal udføres af kunstneren Lise Malinovsky. 
Nu kan man få en enestående lejlighed til at være med til dels at yde et økonomisk bidrag til denne 
udsmykning og dels få indsigt i altertavleudsmykninger både nu til dags og tidligere. 
For lørdag d. 25. oktober inviterer Tyrsted-Uth Menighedsråd til foredrag, kirkebesigtigelse og anderledes 
spisning i Tyrsted-Uth Sognehus. 
Arrangementet starter kl.11.30 med en kop kaffe og en småkage. Derefter er der billedforedrag ved 
Bente Hammershøy, lokal kunsthistoriker, der vil udforske emnet med følgende titel: 
”Nutidige altertavleudsmykninger set i lyset af og med inspiration fra tidligere tiders altertavleudform-
ninger og med fokus på Lise Malinovsky som den bildende kunstner med symboler og motiver.” 
Kl. 13.15 vil der blive serveret en let anretning, hvortil der kan købes vin, øl og vand. Herefter går man 
over i Tyrsted kirke og ser kirkens nuværende altertavle og den helt unikke gravsten fra ca.1250, som Bente Hammershøy vil sætte lidt 
ord på. Pris for foredrag, kaffe og frokost: 100 kr. (Alle pengene går til vores nye altertavle). Tilmelding nødvendig på telefon eller e-mail: 
kirkekontor: 75643233 eller msa@km.dk senest mandag d. 20 oktober  

MINDEGUDSTJENESTE  
– ALLE HELGENS DAG
Alle helgens da, søndag d. 2. november er der minde-
gudstjeneste i begge kirker. Selv om man måske hver 
eneste dag tænker på de mennesker, man gennem tiden 
har mistet, så er det godt at samles i et rum, hvor tak-
nemmelighed, fortrydelse, sorg, glæde, tilgivelse og håb 
får ord, tone og retning. 
Navnene på de mennesker, der i løbet af året er døde i 
sognet, vil blive læst højt under gudstjenesten.
Medvirkende præster: BEH, KHM og JPB.

KLAVERKONCERT  
I TYRSTED-UTH SOGNEHUS

Søndag den 16. november 
kl. 15.00
”Tyve Dansende Fingre” 
er titlen på den klassiske 
klaverkoncert som den 
topprofessionelle duo Anna 
Nadiryan  og Vesna Zuppin 
optræder med.
Det er en  energisk og 
varieret koncert med meget 
smukke værker af bl.a. Rach-
maninov, Brahms, Debussy 
og Rubinstein for firehændigt 
klaver - kort sagt en rigtig 
god oplevelse.

Anna Nadiryan er fra Armenien og er uddannet på Philip-
pos Nakas Conservatory i Athen. 
Vesna Zuppin er fra Italien og er uddannet på Musikkon-
servatorium Tartini i Trieste og på Musikkonservatorium 
Marcello i Venedig. Begge pianister har opnået topkarak-
terer og har igennem mange år optrådt i adskillige sam-
menhænge. Se mere og lyt på:  www.20dancingfingers.dk
Frivillig entré: 50 kr

MUSIKALSK BABYKLUB  
– EN OASE FOR MØDRE OG FÆDRE 
MED BABY

Går du hjemme med din dejlige baby, så slyng pusletask-
en over nakken og baby under armen (eller omvendt) 
og kom op til musikalsk babyklub om tirsdagen fra kl. 10 
– 12. Der er babyklub alle tirsdage, undtaget i skolernes 
ferier. Du behøver hverken at tilmelde dig eller forpligte 
dig, kom når du har lyst. Vi hygger, synger og spiller 
musik, drikker kaffe og snakker om småt og stort.  
Velkommen! Kaffe og brød: 10 kr.

KONFIRMATION 2016
3. april Dagnæsskolen
17. april Bankagerskolen
22. april Højvangskolen A-B
24. april Højvangskolen C
1. maj Centerklassen

dagen


