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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: Karen Holdt Madsen, 
Mia Zacho Hjortshøj , Mette 
Karkov (ansvars-havende) 
mettekarkov@tyrsted-uth.dk 

Layout/tryk: Grafisk Horsens A/S

TRADITIONER
Af sognepræst Jesper Hyldahl

Vi kan gøre ting én gang. Og gøre det igen. Tredje gang er det blevet en tradition. En 
tradition er dermed noget fortiden, eller historien forsyner os med. Det kan være helt 
lavpraktiske gøremål i vores dagligdag, små ritualer, når vi begynder dagen, og når vi skal 
i seng. Det virker, som om dagen kun bliver god eller natten rolig, hvis vi gør, som vi plejer; 
når ritualet mangler, fordi avisbuddet ikke er kommet eller kaffen sluppet op, starter 
dagen akavet. Apropos kaffe mindes jeg, hvordan min morfar, når han skulle røre sukker 
i kaffen, hvad kun de færreste gør i dag, altid gjorde det på nøjagtig samme måde, som 
om kaffens kvalitet afhang deraf. Nøje afmålte teskefulde, to i alt, hver gang rørt i præcise 
cirkelbevægelser, to gange rundt venstre om, så beskrivende et slags ottetal mod midten 
af koppen, så rundt den anden vej to gange, og så forfra, i alt tre gange. Og derefter altid 
tre slag mod koppens kant: klonk, klonk, klonk. 

Hverdagen og livet er fyldt med traditioner, hvoraf mange er givet os, for sådan gjorde 
tidligere generationer. Så det gør vi også. Vi fejrer fødselsdage og bryllupsdage og jubi-
læer og har bestemte ritualer knyttet til. Vi spiser noget særligt, puster et bestemt antal 
lys ud og synger de nødvendige sange, og et bryllup som afviger fra den nøje forestillede 
plan og talerækken forkludres, rummer et ildevarslende signal.

Det er vores private traditioner. Så er der de fælles, hvoraf en stor del er knyttet til kirkens 
kalender: Påsken, pinsen, og ikke mindst julen. De er skabt af slægter før os og givet 
videre til os. Og så kommer der nye til, fx Halloween som vi så for en måneds tid siden. 
Andre traditioner forsvinder igen, det er ikke til at sige hvorfor. Traditioner ændrer sig hele 
tiden, små forandringer, ofte efter pres eller inspireret fra udlandet, et mediebombarde-
ment eller et handelsfremmende reklamefremstød som tilfældet med Halloween, eller 
med julemanden og julegaverne eller med juletræet, som alt sammen er noget relativt 
nyt, men bestemt ikke noget dårligt set fra butikkernes synspunkt. Som en god ven og 
butiksindehaver fortalte mig, skabes årets overskud alene i december måned, resten af 
året løber det kun lige rundt. 

Vi kan ikke leve uden disse årlige traditioner. De skaber en form for orden i et ellers forvir-
rende kaos. Vi har orienteringspunkter at se frem imod. Og de kommer med passende 
mellemrum, virker det til: hver 365. dag, den tid det tager Jorden at dreje rundt om 
solen. Vi når dermed ikke at blive trætte af dem, som hvis vi levede på Merkur, hvor et 
år er meget kort, og vi skulle fejre jul med stress og jag hver 88. dag. Vi når heller ikke at 
glemme dem, som hvis vi levede på Saturn og skulle fejre jul hver gang, vi havde vendt 
10.950 blade i kalenderen.

God advent og glædelig jul.

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

Uth Kirke Uthvej 48, 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. 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: Onsdag d. 17. december, 
torsdag d. 15. januar, mandag d.16. februar, 
tirsdag d. 17. marts.

TYRSTED UTH
  2. dec. 15.30 JH Mod-På-Livet gudstj.
  7. dec. 10.30 KHM 2. søndag i Advent
10. dec. 19.00 KHM De 9 læsninger
14. dec. 10.30 JH 3. søndag i Advent
21. dec. 10.30 JPB 4. søndag i Advent

24. dec. 14.30 JH
16.00 KHM

10 BEH
14.45 BEH
16.15 JH

Juleaften

25. dec. 9.00 KHM 10.30 KHM Juledag
26. dec. 10.30 JPB 2. juledag
28. dec. 10.30 JH Julesøndag
  1. januar 16.00 BEH Nytårsdag
  4. januar 10.30 JH Helligtrekonger
11. januar 9.00+10.30 KHM S. e. H. 3. K.
18. januar 9.00 JPB 10.30 JPB 2. s. e. H. 3. K.
22. januar 17.00 JPB Børnegudstjeneste
25. januar 10.30 KHM 3. s. e. H. 3. K.
29. januar 19.00 Kyndelmisse
31. januar 10.30 JH Dåbsgudstjeneste
  1. februar 10.30 JH * Septuagesima
  8. februar 9.00 BEH 10.30 BEH Sexagesima
15. februar 10.30 JPB 14.00 Gudstj. for børn JPB Fastelavns Søndag
18. februar 17.30  BEH Stillegudstjeneste
22. februar 10.30 JH 1. s. i Fasten
28. februar 10.30 KHM Dåbsgudstjeneste
  1. marts 10.30 KHM  ¤ 2. s. i Fasten
  8. marts 10.30 JPB 3. s. i Fasten
11. marts 17.30 KHM Stillegudstjenste
15. marts 9.00 JH 10.30 JH Midtfaste, 4. s. i Fasten
22. marts 10.30 BEH Mariæ Bebudelse
26. marts 17.00 JH Børnegudstjeneste
28. marts 10.30 JPB Dåbsgudstjeneste
29. marts 10.30 JPB* Palmesøndag
  2 april 18.00# BEH 10.30 BEH Skærtorsdag
  3. april 10.30 BEH Langfredag
  5. april 9.00 JH 10.30 Påskedag
  6. april 10.30 JH 2. påskedag

Gudstjenester på Præsthøjgård og Slotsgården
  4. dec. Præsthøjgården 15.30 - Lucia
11. dec. Slotsgården 15.00 - Lucia
18. dec. Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00; KHM
23. dec. Præsthøjgården 10.30; JPB
15. januar Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00; JPB
  5. februar Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00; BEH
19. februar Præsthøjgården 14.00; KHM
  5. marts Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00; JH
19. marts Præsthøjgården 14.00; BEH
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ARRANGEMENTER
TYRSTED & UTH SOGNE

FERNISERING OG UDSTILLING
Søndag d. 30. november kl. 11.45 er der 
fernisering på næste udstilling i Tyrsted-Uth 
Sognehus. Denne gang har vi hele to udstil-
lere: Else Sørensen og Eva Andreasen.
Billedet her er malet af Else Sørensen.
”Jeg har malet en del år og maler acryl på 
lærred - blandt andet abstrakte landskaber 
med inspiration fra naturen.” - Else
”Akvarel var vigtig, da jeg blev uddannet 
som indretningsarkitekt, men blev mindre aktuel, da man skulle 
tegne på AutoCad.
De senere år har jeg taget akvareltegning op igen og også malet 
naturalistiske billeder i akryl.” - Eva

MENIGHEDSPLEJEN UDDELER JULEHJÆLP
3 måneder før jul samler vi i kirken ind til den lokale menigheds-

pleje. Det er en hjælpefond, hvor der udde-
les penge til dem, der har svært ved at få 
julen til at blive den fest, vi alle synes det 
skal være. I år har en sponsor lagt penge 
oveni det indsamlede beløb. Uddeling sker 
omkring d. 15. december.
Hvis du har svært ved at få julen til at 
hænge sammen, så send en skriftlig ansøg-

ning enten som mail eller i postkassen til sognepræst Jens Peder 
Baggesgaard (jpb@km.dk, Sportsvænget 9, Dagnæs, 8700 Horsens).

GUDSTJENESTE FOR EFTERLADTE
Tirsdag d. 2. dec. kl. 15.30 er det gudstjene-
ste i Tyrsted Kirke. Det skal handle om det 
at miste, om sorg, om håb og om nyt mod. 
Vi vil mindes de døde, og hvis det ønskes, 
nævne deres navne og tænde et lys for 
dem. Alle berørte er velkomne.
Vel mødt.                            Jesper Hyldahl

JULEKONCERT MED DAGNÆSSKOLENS KOR 
Du inviteres hermed til julekon-
cert d. 4. december kl. 19.00 i 
Uth Kirke med Dagnæsskolens 
skolekor.
Dagnæsskolens kor havde sin 
spæde start i maj 2012 med 9 
piger fra nuværende 4b under 

ledsagelse af Berit Pape. Siden har koret vokset sig større og tæller 
i dette skoleår 21 sangere fra 2 – 7 klasse. Til julekoncerten i Uth 
Kirke vil koret fremføre et bredt repetoire af sange, som er blevet 
øvet i efteråret og finpudset på korweekenden den sidste weekend 
i november. 
Til julekoncerten vil skolens spirrevip kor, som tæller 22 sangere i 
0 – 1 klasse bidrage med to julesange.
Til Koncerten vil Kristian Larsen, som er korets faste koncert pianist 
spille, og Johanne Kittelmann og Berit Pape vil dirigere.
Der er ligeledes planlagt fællessang, så der bliver rig mulighed for 
publikum for at komme i julehumør.                Frivillig entré: 50 kr.

”VAYA CON DIOS” I UTH KIRKE
For år tilbage modtog menighedsrådet en 
gave fra nu afdøde Niels Gerhardt Hulmose 
Nielsen. Modelskibet ”Vaya con Dios” har 
nu fået plads i Uth Kirke, og det vil blive 
markeret ved gudstjenesten 7. dec.,  
kl. 10.30.

DE 9 LÆSNINGER 
De 9 læsninger finder i år sted 
i Tyrsted Kirke d. 10. december 
kl. 19.00. Klosterkirkens Oktet 

medvirker.
Klosterkirkens Oktet er 

udsprunget af kormiljøet 
omkring Klosterkirken i Horsens; 

oprindeligt som et ad hoc kor 
med det formål at synge og 

uropføre kirkens huskomponist Verner Larsens værker. Han synger 
selv i oktetten og instruerer af og til, så de musikalske intentioner 
opfyldes bedst muligt. Oktetten har efterfølgende fået dirigenten 
Karl Bech-Larsen (organistassistent ved Klosterkirken) med og har 

tilknyttet en mere fast besætning, som, foruden Verner 
Larsens kompositioner, synger udfordrende og spændende  

kormusik af både dansk og udenlandsk oprindelse.
På programmet til dette års De ni Læsninger vil der være dansk, 

islandsk og engelsk musik, bl. a. af George Dyson. 
Liturg ved gudstjenesten er sognepræst Karen Holdt Madsen

DEN DANSKE SALMEDUO SPILLER 
 JUL EKONCERT I UTH KIRKE

Søndag den 21.december kl 15.00 
spiller Den Danske Salmeduo 

julekoncert i Tyrsted Kirke. Musik-
ken vil primært bestå af duoens 
udgaver af vore elskede julesal-
mer. Christian Vuust (saxofon og 
klarinet) og Hans Esbjerg (piano) 

er erfarne og dygtige musi-
kere, der indspillede deres 5. cd i 
2011. Titlen på koncerten er ”På 
stjernetæpper lyseblå” - titlen er 

hentet fra sangen ”Et barn er født 
i Betlehem” og var også titlen på 
deres 5. cd. En koncert med Den 

Danske Salmeduo er en medrivende rejse gennem 800 års kirke-
musik. Duoens stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer 

bliver et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, 
den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske 

jazztraditions legende improvisationer. 
Frivillig entré:  50 kr.

NÅR HIMLEN KYSSER JORDEN
”Hvor erotik og religion adskilles – der 

bliver religionen kold og erotikken forfla-
diget” 

Sådan sagde den tyske filosof Walther 
Schubart i 1940. Og påstod, at det er det, 

der er sket i den kristne og især i den 
protestantiske kirke. Hvordan de to til 

gengæld kan hænge sammen – i gudstje-
neste og dagligdag: Det er det, foredraget 

kredser om. 
Benedikte Vejby Baggesgaard er teolog 
og præst i den danske folkekirke, ved Ejer Baunehøj. Derudover 

har hun uddannet sig til specialist i sexologisk rådgivning. Hun har 
skrevet en del artikler, og senest er hun bogaktuel i samtalebogen: 

”Kvinders lyst”, hvor hun og blandt andre Psykolog Rene Thoft 
Simonsen, Professor Christian Graugaard og Centerleder på Tigerens 

Rede, Anne Sophie Jørgensen, deltager.
Kom og hør hendes foredrag onsdag d. 21. januar kl. 19.00  

i sognehuset. Frivillig entré: 50 kr.

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE I UTH KIRKE
Torsdag d. 29. 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
Vinterens stillegudstjenester er d. 18. februar kl. 17.30 v. Karen 
Holdt Madsen og d. 11. marts kl. 17.30 v. Bettina Erbs Hillsers. Ved 
disse gudstjenester har vi forsøgt at skabe et rum, hvor kirkegæn-
gerne får ro og mulighed for at reflektere over ganske få tekster, 
og hvor musikken er brugt, ikke som ledsager til salmesang, men 
som klangbund for eftertanken. 

KONCERT I TYRSTED-UTH SOGNEHUS 
MED ENSEMBLE 12
Søndag d. 22. marts kl. 
15.00 vil Ensemble 12 
give koncert i Tyrsted-Uth 
Sognehus. Ensemble 12 
er et ensemble, som er 
hjemmehørende i Østjyl-
land. Det består af obo, 
klaver og fire strygere, og 
repertoiret er kammer-
musik skrevet for disse instrumenter i vekslende kombinationer. 
Repertoiret er især koncentreret om klassiske værker fra Mozarts 
og Schuberts tid. Medlemmerne er Ulla Kellermann (obo), Inger 
Bergenholtz (klaver) Benjamin Øllgaard (violin og bratsch), Lars 
Slengerich (bratsch) og Holger Thorborg (cello). 
Blandt de værker, som ensemblet holder meget af at spille, er 
værker af Mozart, som oprindeligt er skrevet for blæsere, men som 
af Mozart eller andre kompetente komponister er arrangeret for en 
besætning med obo og strygere, eller for obo, klaver og strygere.
Frivillig entré: 50 kr.

SALMESANG OG KLOKKEKLANG
Årets benspænd, som Horsens Kunst-
museum har udstukket til 4. klasserne, 
er ’fri leg’. Altså frihed til at boltre sig 
i materialer, teknikker og tolkninger 
af Påskeberetningen. Fernisering af 
børnenes værker finder sted på Kunst-
museet d. 20. marts kl. 15.00, hvor 
også Dagnæsskolens kor medvirker. 

Årets salmesangsdag foregår igen i år i Klosterkirken. Det er d. 
25. marts kl. 9.30 og 11.00, hvor der skulle være plads til at 
forældre, bedsteforældre o.a., også kan være med. Salmesang og 
Klokkeklang er et tilbud til kommunens 4. klasser fra Skole-Kirke 
Samarbejdet. Projektet støttes af Horsens Kommune og sognene i 
Horsens Provsti.

SKÆRTORSDAGSMIDDAG
Skærtorsdag spiser vi sam-

men efter gudstjenesten 
kl. 18.00. Middagen koster 
75 kr. ekskl. Drikkevarer, og 
du tilmelder dig hos Maren 

på kirkekontoret på tl nr. 
75643233 eller msa@km.dk 

senest d. 30. marts.

TIRSDAGSMØDE
Møderne afholdes i Sognehuset kl. 14.30.

27.01.15. ”Kvinde i en mandeverden” v/politibetjent Birgitte 
Jørgensen

24.02.15. En eftermiddag med vores tidligere sognepræst Anne 
Marie Vrang Poulsen, som vil fortælle om: ”Mit livs sange og 

salmer” - Erindringer fortalt med udgangspunkt i sange og salmer, 
som jeg holder af - og som vi vil synge sammen.

31.03.15. ”Lykkeper” ved Kirsten Eeg.
28.04.15. Forårssang v/organist Hanne Korsgaard. Fællessang 

samt fortælling om betydningen af sang.
26.05.15. Udflugten i år, går til Vedersø Gl. Præstegård og  

Vedersø Kirke.
Betaling og tilmelding, senest 12.05.15 ved Tirsdagsmøderne eller 

på Kirkekontoret.

MOD-PÅ-LIVET – DET FØRSTE SKRIDT
For dig, der har mistet 

din kære – måske er det 
tid til at tage det første 
skridt efter tabet af din 

ægtefælle?
Vi vil gerne invitere dig 

til at deltage i Tyrsted 
- Uth Sogns ” Mod På Li-
vet” gruppe, hvor du vil 

møde andre, der også 
har mistet en ægtefælle. 

Møderne foregår på 
tirsdage kl.14.00 – 15.30 

med mindre andet er 
anført.

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 terapi-
gruppe, 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: 2. dec., 9. dec. (10-11.30),  
16. dec.(kl.13), 6. jan., 20. jan., 3. feb., 17. feb., 3. marts.,  

17. marts., 31. marts.

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.

BILLEDFOREDRAG VED BENTE HAMMERSHØY
Foredraget var programsat i indeværende efterår, men måtte udsættes til 21. februar. Så 
havde man ikke mulighed for at være med da, er chancen der nu. Dagen begynder kl. 
11.30 med billedforedrag ved kunsthistoriker Bente Hammershøy. Bente Hammershøy 
skriver om foredraget, at det kommer til at handle om nutidige altertavleudsmykninger 
i lyset af tidligere tiders altertavler. Hun kommer i den forbindelse særligt ind på Lise 
Malinovskys hidtidige arbejde og fremtidige opgave i Tyrsted Kirke. 
Midtvejs vil der blive serveret en let anretning, hvorefter vi går over i Tyrsted Kirke. Her 
vil Bente Hammershøy bl.a. give sin tolkning af den nuværende altertavle.
Pris for foredrag, kaffe og frokost: 100,- Overskuddet og Bente Hammershøjs venligt 
donerede honorar går til vores kommende altertavle.  
Tilmelding nødvendig på telefon eller e-mail: kirkekontor: 75643233 eller msa@km.dk 
senest d. 16. februar.

BØRNEGUDSTJENESTE  
MED SPISNING
Torsdag d. 22. januar og torsdag 
d. 25. marts er der børneguds-
tjeneste med spisning i Tyrsted 
Kirke.
Vi mødes ca. 40-50 børn og 
voksne 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. 
Arrangementet slutter kl. 19.
Har du/I lyst til at deltage, så 
tilmeld jer på vores hjemmeside 
eller kontakt sognemedhjælper Mette Karkov mette-
karkov@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

BABYKLUB – EN OASE FOR  
MØDRE OG FÆDRE PÅ BARSEL

Går du hjemme med 
din dejlige baby, så 
slyng pusletasken over 
nakken og baby under 
armen (eller omvendt) 
og kom op til 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.

LITTERATURKREDS
Litteraturkredsen byder nye og gamle deltagere velkom-
men! Vi mødes flg. Datoer:
13. jan., 25. feb., 26. marts, 21. april, 20. maj, 11. juni. Vi 
mødes kl. 19.00 i Sognehuset. 
Information og tilmelding: Jens Peder Baggesgaard 7564 
4919 eller Karen Holdt Madsen 7564 4979.

NØRKLEKLUB
I nørkleklubben er sæson 
2014 - 15 godt i gang med 
20 trofaste og produktive 
damer.
Forbruget af garn er stort og 
alle former for strikkegarn 
modtages med stor tak.
Mødetidspunkt i sognehuset er 1. tirsdag i måneden kl 
10.00 - 12.00.
Gunhild Bennetzen

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER
Pr. 1. januar forventer vi at ansætte en ny Kirke- og Kultur-
medarbejder. Mette Karkov har fået tilbudt et arbejde på 
fuld tid og har derfor valgt at sige sin stilling op. Mette har 
været hos os i knap fire år og har med sit engagement og 
ansvar for hjemmeside og kirkeblad, minikonfirmander, 
babyklub, Mod på Livet, børnegudstjeneste, fællesspisning 
og mange andre aktiviteter gjort sit til, at sognehuset og 
kirken er et sted hvor rigtig mange mennesker i alle aldre 
kommer og deltager. Menighedsrådet ønsker at rette en 
varm og hjertelig tak til Mette for det store arbejde hun 
har lagt i at opbygge og videreføre de forskellige aktivite-
ter og ønsker hende samtidig held og lykke med det, der 
nu ligger foran hende. 


