
TYRSTED UTH
  2. august 10.30 KD 9. s.e. trinitatis
  6. august 14.00 JH # Minikonf. afslutning
  9. august 10.30 JH 10. s.e. trinitatis
16. august 9.00 JPB 10.30 JPB 11. s.e. trinitatis
23. august 9.00 + 10.30 BEH 12. s.e. trinitatis
29. august 10.30 JH Dåbsgudstjeneste
30. august 10.30 JH ¤ 13. s.e. trinitatis
  6. sept. 10.30 JPB 14. s.e. trinitatis
13. sept. 9.00 + 10.30 KD 15. s.e. trinitatis
20. sept. 10.30 BEH 16. s.e. trinitatis
24. sept. 17.00 JPB # Børnegudstj. + spisning
26. sept. 10.30 KD Dåbsgudstjeneste
27. sept. 10.30 KD * Høstgudstjeneste
  4. oktober 9.00 JH 10.30 JH 18. s.e. trinitatis
  6. oktober 19.00 JH + JPB # Skabelse
11. oktober 10.30 BEH 19. s.e. trinitatis
18. oktober 10.30 JH 20. s.e. trinitatis
21. oktober 17.00 BEH # Meditationsgudstjeneste
25. oktober 10.30 KD 21. s.e. trinitatis
31. oktober 10.30 JPB Dåbsgudstjeneste
  1. nov. 13.30 JH prædiker # 10.30 JH ¤ Allehelgensdag
  5. nov. 17.00 JH # Børnegudstj. + spisning
  8. nov. 9.00 JBP 10.30 JPB 23. s.e. trinitatis
15. nov. 10.30 KHM 24. s.e. trinitatis
17. nov. 17.00 KHM # Meditationsgudstjeneste
22. nov. 9.00 BEH 10.30 BEH Sidste søndag i kirkeåret
28. nov. 10.30 KHM Dåbsgudstjeneste
29. nov. 9.00 JH 10.30 JH * 1. s. i advent
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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  
menighedsrådene.
Redigeret af Mette Bugge 
Metteg80@hotmail.com
 

Layout/tryk: Grafisk Horsens A/S

Dorothea Steigerwald:  
Bleib sein Kind (Vær altid hans barn).

Lad de små børn  
komme til mig …
Hver gang vi holder barnedåb i kirken lyder de ord fra 
Markus evangeliet: ”Lad de små børn komme til mig, 
det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.  
Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds 
rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.”

Og ordene lyder jo smukt, når nybagte forældre står ved døbefonten med deres nyfødte 
med alle deres håb og ønsker for barnet. Så er det godt at høre, at barnet har hjemme i 
Guds rige. Men på samme tid lyder ordene jo også til alle vi andre, der er i kirken, at Guds 
rige kun er tilgængeligt for os, når vi, som børnene, er åbne for det.

Der er intet i verden, som børn, der leger – når legen lykkes, glemmer barnet sig selv – så 
bliver det helt tabt for omverdenen – fuldstændigt opslugt af den fantastiske verden, som 
kun fantasien kan åbne døren til. Tid og sted forsvinder.

Det kan være næsten umuligt, som voksen, at se andet end den reelle, virkelige verden. 
Måske kun i enkelte øjeblikke kan vi give så meget slip på os selv, at vi kan fornemme 
noget, der er mere virkeligt end virkeligheden; noget uerstatteligt, som vi måske nok har 
mistet hen ad vejen, som årene gik, men som vi alligevel bærer med os inden i: en slags 
barnlig glæde ved bare at leve, som alligevel stadig findes dybt under alle hverdagens 
gøremål og bekymringer og arbejdets mange opgaver.

Man kan spørge, hvorfor det er sådan. Hvad der sker med os på vores vej fra barn til vok-
sen. Et godt svar kan findes i beretningen om Adam og Eva. De var som børn, dengang i 
Paradisets have, indtil de mødte slangen. Så begyndte de at stille spørgsmål ved det hele, 
også ved Gud. De blev voksne, og Paradisets have blev lukket land for dem. De skulle til 
at skabe sig en tilværelse. Arbejde og børn blev deres nye virkelighed.

Og alligevel glemte de aldrig Paradiset og det nære liv omgivet af Guds kærlighed, lige-
som Gud heller ikke glemte dem.

Måske er det det, der sker; måske er der så meget, der kunne være, men som let ikke 
bliver, fordi det er svært for et voksent menneske at give sig ubetinget hen. Det er svært 
at turde bevæge sig derhen, hvor blottelse gør sårbar. Vi vil helt ikke give slip på den faste 
grund under fødderne, det normale, det dagligdags, alt det, vi forbinder med tryghed. 
Det har vi en tendens til at klamre os til, så vi ikke bevæges til yderligheder, så vi ikke tør 
tage imod og involvere os alt for meget, når der kræves mere end det dagligdags.

Kun kærligheden kan gribe os, så vi ikke kan holde fast i hverdagens rutiner, for når 
kærligheden mellem mennesker lykkes, kan vi opleve, at vi glemmer os selv, så vi bare 
lever for den anden, uden tanke for os selv og alle hverdagens trivialiteter. Kun kærlighed 
kan bringe os derud, hvor vi bare er nødt til at slippe; derud, hvor vi ikke kan andet end at 
tage imod; derud, hvor vi kan mærke, at det virkeligt vigtige i livet ikke er hverdagen og 
det dagligdags, men noget meget større.

Som voksen kan det være svært at se den fantasiens verden, der er så levende for bør-
nene, lige som det som menneske kan være svært at se den verden af levende kærlig-
hed, som Gud omgiver os med: en virkelighed, der er større end vores højeste lykke; en 
virkelighed, der er større end vores dybeste sorg; en virkelighed, hvor kærligheden altid 
besejrer det, der står den imod.

Guds rige er som barndommens lykkelige land. Man må åbne sig for at se, at lige under 
hverdagen findes det; lige midt imellem os er det, som Guds nærværende kærlighed, der 
også omgav Adam og Eva i Paradisets have: vi må åbne hjertet for at se, at Gud er med 
os alle dage indtil verdens ende.
Sognepræst Bettina Erbs Hillers.

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

JPB: Jens Peders Baggesgaard - JH: Jesper Hyldahl
KHM: Karen Holdt Madsen - KD: Kirsten Ditlevsen
BEH: Bettina Erbs Hillers

ADRESSER OG TRÆFFETIDER

Sognepræst kbf. Jens Peder Baggesgaard
Sportsvænget 9, Dagnæs, 8700 Horsens
Tlf. 7564 4919 – jpb@km.dk
Træffes bedst: tirs. 17-18, ons.-fre. 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 tirs., ons., fre. 11.30-12.30
samt tors. 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 man.-fre. 9-12
samt tors. 17-19

Kirkegården Tlf. 5123 8340

Kirketjenere Mia Zacho Hjortshøj og Gitte Jepsen
Tlf. 2160 1050
Træffes bedst tirs.-fre. 12-13

Organist Grethe Bach Köster
Husoddevej 58, 8700 Horsens
Tlf. 2325 2611 – gbk@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder Mette Bugge
Fortevej 2, 8700 Horsens
Tlf. 2216 6792 – metteg80@hotmail.com 

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 til metteg80@hotmail.com 

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
Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er vel-
kommen til at overvære dem. Møderne begynder 
kl. 18.30.
Kommende møder: 18. august, 16. september, 
22. oktober og 23. november.

GUDSTJENESTELISTE AUGUST - NOVEMBER 2015

Gudstjenester på Præsthøjgård og Slotsgården
  6. august Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KD

20. august Præsthøjgården 14.00 JPB

  3. sept. Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH

17. sept. Præsthøjgården 14.00 BEH

  1. oktober Slotshøjgården 13.15, Præsthøjgården 14.00, JPB

15. oktober Præsthøjgården 14.00 KD

  5. nov. Slotshøjgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 BEH

19. nov. Præsthøjgården 14.00 KHM

KOLLEKT JANUAR-APRIL
Folkekirkens Nødhjælp
I Tyrsted og Uth Kirker 430 kr.



ARRANGEMENTER
TYRSTED & UTH SOGNE

MINIKONFIRMANDUGE I UGE 32
Jul, påske og pinse
Fest 4 dage i træk
Alle kommende 4. klassesbørn fra 
Bankagerskolen, Dagnæsskolen og 
Højvangsskolen inviteres til at deltage 
i minikonfirmanduge mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag i uge 32 fra kl. 9.00-
14.00. Tilbuddet er gratis, tilmelding 
nødvendig. Har man endnu ikke fået sig 
meldt til og alligevel gerne vil med, kon-
takt da Mette Bugge på tlf.: 2216 6792; 
mail: metteg80@hotmail.com.
Som afslutning på dagene vil vi afholde 
en afslutningsgudstjeneste om pinse torsdag d. 6. august  
kl. 14.00 i Uth Kirke. Her er alle velkomne! 

KUNST I SOGNEHUSET I AUGUST
Poul Svendsen: Uddannet maler, autodidakt kunstner, har deltaget 
i mange kurser, har altid tegnet og malet meget. Udstillingen er 
inspireret af det Vestjydske Kystlandskab.
Lilian Christiansen: Har udstillet i ind- og udland. Det fleste bille-
der er nonfigurative, malet med akryl, inspireret af rejser, musik, 
naturen m.m.

BABYSALMESANG - NYT HOLD STARTER 
TIRSDAG DEN 11. AUGUST

Babysalmesang er for børn i 
alderen ca. 1 -10 måneder.
Vi vil synge, danse og vugge 
gennem kirken, synge nye 
og genopfriske gamle salmer, 
sange og remser. Alle sanser 
bliver stimuleret. Forskellige 
former for rekvisitter vil indgå.
Undervisningen foregår 5 
tirsdage kl 10.00-10.45. Efter 

undervisningen er der god tid til hygge/kaffe/te. Det er gratis at 
deltage, men pga. et begrænset antal pladser er tilmelding til un-
dertegnede nødvendig og bindende. Organist Grethe Bach Köster. 
Tlf. 2325 2611; gbk@km.dk 

NYT! NYT!
MUSIKALSK LEGESTUE FOR DE 1-6 ÅRIGE
Tirsdag d. 18. august, 25. august, 8. sep-
tember, 22. september og 29. september 
i Sognehuset/Tyrsted Kirke kl. 16.15-
17.00.
Kom sammen med dit/dine børn og 
syng, dans, spil og leg til salmer og små 
sange.
Der er ingen tilmelding og tilbuddet er 
gratis.
Nærmere oplysninger ved Mette Bugge. 
Tlf. 2216 6792; metteg80@hotmail.com 

KUNST I SOGNEHUSET I SEPTEMBER,  
OKTOBER, NOVEMBER
Bente Frandsen maler i akryl og siger om sig selv, at hun er 
nysgerrig og søgende. Hendes billeder er fabulerende, og hun 
bruger alle farver.
Lige nu er hun meget optaget af forskelligheden og nuancerne 
i træstammer. Men ellers kan inspirationen / indgangsvinklen 
være en mur, der trænger til at blive ordnet, eller en revne i en 
flise, -altså det smukke i ”forfald”.

GYS OG GRU
Fredag d. 11. september kl 20.00 med overnatning i Sognehuset
Et tilbud for elever i 6. klasse på Bankagerskolen, Dagnæsskolen 

og Højvangsskolen. 
Arrangement med tilmelding, max 50 deltagere.  Yderligere 

information følger.
Info og tilmelding til metteg80@hotmail.com; 2216 6792 

BØRNEGUDSTJENESTE I TYRSTED KIRKE 
MED SPISNING I SOGNEHUSET
Torsdag d. 24. september kl. 17.00 børnehøstguds-

tjeneste.
Alle børn medbringer en form for høstudbytte, som 

de selv bærer ind i starten af gudstjenesten.
Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset, hvor vi 

spiser sammen og laver amerikansk lotteri med det 
indkomne høstudbytte som gevinster. Pengene går 
til FolkeKirkens Nødhjælp, så vi på den måde deler 

ud af vores høstoverskud. 
Husk derfor småpenge til amerikansk lotteri.  

Torsdag d. 5. november kl. 17.00 børneguds-
tjeneste om allehelgen/halloween.

Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset, spiser 
og (U)-hygger sammen.

Tilmelding senest 2 dage før:  
Tlf. 2216 6792; metteg80@hotmail.com

Oplys venligst antal børn + antal voksne. Pris 
for spisning: 1 voksen + børn 30 kr., 

2 voksne + børn 50 kr. Arrangementerne slutter senest kl. 19.00.

GRØN KIRKE 2015
Tyrsted Kirke, 6. oktober 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 skum-

ring 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. 
Jens Peder Baggesgaard og Jesper Hyldahl

MEDITATIONSGUDSTJENESTE 
I TYRSTED KIRKE

Sæt tempoet ned, ryst dagens mange indtryk af dig, vent med 
madlavningen og kom til en stund med ro og eftertanke i den blå 

time mellem dag og aften.
Gudstjenesten er en enkel nadvergudstjeneste med fokus på bøn 

og meditation. 
21. oktober kl. 17.00 v/Bettina Erbs Hillers 

17. november kl. 17.00 v/Karen Holdt Madsen

Torsdag 29. oktober 2015
For 15. år i træk afholdes der rundt om i Danmark SpilDanskDag. 

I Tyrsted Sognehus mødes vi klokken 19.00 til en aften med  
masser af dansk sang. 

Spirekoret, kirkekoret og sangglade folk blandt kirkens ansatte 
underholder med diverse indslag og konkurrencer, alt sammen 

selvfølgelig med udgangspunkt i noget dansk musik.
Vi skal også lære nogle af de nyere danske salmer og sange, og 

sædvanen tro får folk i salen også lejlighed til at foreslå en  
fællessang fra Højskolesangbogen. Kaffen koster 30 kr. 

KIM LEINE
Foredrag i Østerhåb Kirke ons-
dag d. 28. oktober kl. 19.30
Kim Leine blev danmarkskendt 
for sin roman Profeterne i 
Evighedsfjorden fra 2012 og vil i 
foredraget tage udgangspunkt i 
sin baggrund som Jehovas Vidne 
i Norge, incestoffer, misbruger, 
sygeplejerske i 15 år og om 
genfødslen som forfatter. 
Med en personlig og litterær 
vinkel læser Kim Leine op af 
sine romaner og svarer gerne 
på spørgsmål fra tilhørerne. Han 
inddrager desuden sin seneste 
bog ”Afgrunden”, som er en 
roman om krig, fred, venskab og 

kærlighed på baggrund af fortællingen om to tvillinger og deres 
liv sammen og hver for sig i 20’erne og 30’erne, som bliver en 
hård udfordring.
Fælles arrangement med Torsted Sogn. Fri entré

ALLEHELGENSDAG - VI MINDES DE DØDE
Søndag den 1. november er dagen for to særlige gudstjenester. 
Det er dagen, hvor vi ærer og mindes dem, som ikke er blandt os 
længere. For nogen er det længere tid siden, de har mistet, for 
andre kortere tid. Nogen savner en ung, andre en ældre. Fælles 
for dem er, at det kan være godt at få sat ord på sorgen over det, 
der er mistet. Men sådan en mindedag skal også give håb og 
levne plads til glæden over det liv, der er blevet levet. Medvir-
kende præsterne BEEH, KHM og JH. Efter stedets skik nævnes 
navnene på dem i vores sogne, der er gået bort siden sidste 
allehelgen.

NØRKLEKLUBBEN
Nørkleklubben afsluttede sæson 2014 - 15 med at sende 25 
tæpper,170 trøjer, 120 huer og halstørklæder, 94 par sokker og 
60 sjaler til hjælpearbejde i 
Rumænien. Stor tak til alle 
der strikker og til alle, der 
støtter arbejdet.
Første mødedag i den nye  
sæson er tirsdag d. 1. 
september kl 10 - 12 
og efterfølgende den 
1. tirsdag i måneden.                                    
Gunhild Bennetzen 

SYNG I KOR

Spirekor
For børn fra 0. til 3. klasse. 

I spirekoret får man trænet sin stemme, lært noget om musik 
og om kirken på en sjov og legende måde. Spirekoret medvirker 

bl.a. ved Luciaoptog og nogle børneguds-tjenester i kirken. 
Vi mødes i Tyrsted Sognehus hver onsdag kl 14.30-15.45.  

Der optages nye medlemmer i august og september måned.
For nærmere oplysning kontakt 

Grethe Bach Köster: gbk@km.dk; 2325 2611

Kirkekor 
Kirkekoret er for børn og unge, som enten har deltaget i  

spirekoret eller på anden vis har fået lyst til at synge i kor. 
Der optages løbende nye sangere i kirkekoret. Også sangere som 
tidligere har sunget i koret er meget velkomne, hvis de igen har 
fået tid og lyst til at være med. I kirkekoret arbejdes der på for-

skellig vis med sang, gudstjenestelære og hørelære med henblik 
på at medvirke ved gudstjenester, koncerter o.l.  

Der udbetales løn for hver medvirken. 
Koret øver i Tyrsted Sognehus torsdage kl. 16.00-17.30. 

For nærmere oplysning kontakt  
Grethe Bach Köster: gbk@km.dk; 2325 2611

KUNSTEN I TYRSTED KIRKE – EN STATUS
Hele projektet er nu ved at falde i hak, finansieringen er  

ved at være i hus og kunstneren er i gang med det forberedende 
arbejde. I kirken vil der ske ændringer i koret, det gamle  

alter skal flyttes og gulvet lægges om, og vi skal have  
aftale med håndværkere. Det vil derfor blive nødvendigt  

at holde kirken lukket en periode indtil indvielsen,  
som forventes at blive påskedag, 27. marts 2016.

Kunstudvalget 

KONCERT OG SANGAFTEN 
MED TRIOEN ZENOBIA
Sognehuset den 26. august kl. 19.30
Trioen Zenobia, -en veletableret gruppe, som er kendt som fortolker og 
fornyer af den danske sang-, salme- og visetradition, har tidligere med stor 
succes givet koncert i Tyrsted Sognehus. 
I 2013 udgav de pladen ”Fra Fynske Kyster – Zenobia spiller Carl Nielsen”, 
der sætter fokus på den store komponists gaver til den danske folkekultur, 
og på hans far, spillemanden Niels Maler, og folkemusikkens nærvær i 
Carl Nielsens opvækst. Mange af de mest sungne Carl Nielsen-sange har 
tekster af nogle af Danmarks fineste digtere, og rummer plads til at tænke 
og mærke livet; fra Jeppe Aakjærs Jens Vejmand til Jakob Knudsens Tunge, 
Mørke Natteskyer.
Pladen er i 2015 på ny blevet aktuel i anledning af Carl Nielsens 150-årsju-
bilæum. Under koncerten vil trioen præsentere sine aktuelle udgaver af de 
sange, som mange af os kan synge med på, uden helt at kunne forklare, 
hvorfor vi bærer netop de ord og toner med i hjerterne. Også egne kompo-
sitioner og årstidssange af andre komponister vil indgå i programmet.
Trioen består af sangerinde Louise Støjberg; harmonikaspiller Mette Kathrine 
Jensen og pianist Charlotte Støjberg.  Se mere på www.Zenobia.nu
Koncerten falder i 2 afdelinger der kan købes forfriskninger i pausen.
Frivillig entré: f.eks. 50 kr. 

MOD-PÅ-LIVET
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 Sognes 
”Mod-På-Livet”- 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 
medarbejdere tilstede. Datoer for kommende møder: 18/8, 
1/9, 15/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12.

TIRDAGSMØDE
Møderne afholdes i Tyrsted-Uth Sognehus og begynder 
kl. 14.30. Møderne starter med sang, kaffe og brød, 
hvorefter eftermiddagens programpunkt begynder.
Pris for kaffe og brød: 25 kr.
25. august: Om min mormor: Helene (1903-1998) Mor til 
19 børn.  En dokumentarisk beretning om et enestående 
menneske med et helt usædvanligt liv. Et menneske, 
som satte sig spor uden pletter.  v/Knud-Erik Mark, 
Viborg.
29. september: Mindretal i Det danske Grænseland m/
sang og musik v/Johan Herold, Aarhus.
27. oktober: General Löwenskölds ring - en fortælling fra 
”hinsidan” v/sognepræst Karen Holdt Madsen.
24. november: Adventsmøde. Vi starter i kirken, derefter 
kaffe og æbleskiver i Sognehuset. Senere vil der være 
lotteri og sang med fortælling om sange og salmer 
v/Birgitte Jensen og Anna Hansen.

LITTERATURKREDS
Litteraturkredsen byder alle, både gamle og nye, delta-
gere velkomne!
Vi mødes kl. 19.00 i Sognehuset på følgende datoer: 
20. august, 15. september, 7. oktober og 19. november. 
Information og tilmelding: Jens Peder Baggesgaard 7564 
4919/Karen Holdt Madsen 7564 4979

MUSIKALSKBABYKLUB - EN OASE  
FOR FORÆLDRE PÅ BARSEL
Sæsonstart 
tirsdag d. 15. 
september! 
Tirsdage udenfor 
skoleferien kl. 
10.00-11.30. Der 
er ingen tilmel-
ding, så kom, 
når du har lyst. Vi hygger, synger, spiller musik, drikker 
kaffe/te og snakker om stort og småt. Velkommen i 
Sognehuset! Kaffe/te og brød: 10,- 

ORLOV
I august, september og oktober er jeg blevet bevilliget 
studieorlov. Studieorlov er en mulighed for at fordybe sig 
i et fagligt relevant emne uden at skulle forholde sig til 
alle arbejdslivets andre gøremål. Jeg har søgt orlov for at 
kunne dygtiggøre mig i formidling og fortællekunst. Det 
skal ske dels gennem et ugekursus hos skuespiller Vigga 
Bro dels gennem indøvelse af en af Selma Lagerlöfs 
fortællinger.
Jeg glæder mig meget til orloven og overlader trygt mit 
embede til min vikar, Kirsten Ditlevsen. Kirsten kender 
sognet, og sognet kender Kirsten fra et tidligere vikariat, 
så jeg er sikker på, at det bliver et glædeligt gensyn for 
begge parter.                                 Karen Holdt Madsen


