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

TYRSTED &
UTH SOGNE

24. dec.
25. dec.
26. dec.
27. dec.
1. januar
3. januar

Sognepræst Karen Holdt Madsen
Søndrevej 13, Tyrsted, 8700 Horsens
Tlf. 7564 4979 – khm@km.dk
Træffes ikke mandag

Kordegn Marianne Schønwaldt
Tlf. 7564 3233 – Tyrsted.sogn@km.dk
Træffes tirs.-fre. 9-12
eller efter aftale

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.

Kirkegården Tlf. 5123 8340

VIELSE:
Aftales med kirkekontoret.
Prøvelsesattest fremskaffes fra
borgmesterkontoret.

Kirketjener Mia Zacho Hjortshøj
Tlf. 2160 1050
Træffes tirs.-fre.

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

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
Træffes ikke mandag
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

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.
Redigeret af Mette Bugge
Metteg80@hotmail.com
Layout/tryk: Grafisk Horsens A/S

17. januar
24. januar

10.30 JH
10.30 JPB
14.30 BEH
16.00 BEH
9.00 KHM
10.30 JPB

10.30 BEH ¤

4. februar

17.00 JPB #

10.30 JH

Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsdag
Helligtrekongerssøndag

10.30 JPB

Sidste s. e. helligtrekonger

10.30 BEH

Dåbsgudstjeneste
Søndag seksagesima
Kyndelmisse
Børnegudstjeneste i
Sognehuset – fastelavn
Fastelavnssøndag
1. s. i fasten
2. s. i fasten
Dåbsgudstjeneste
3. s. i fasten
Midfastesøndag

1. s. e. helligtrekonger

Søndag septuagesima

10.30 KHM
10.30 JPB
10.30 BEH
10.30 JH
10.30 JH *
10.30 JPB
10.30 KHM
16.00 KHM #
10.30 BEH

13. marts
20. marts
18.00 JPB #
Andagt i Sognehuset

25. marts
26. marts

28. marts

Juleaften

19.00 alle JH, BEH, JPB, KHM #

7. februar
14. februar
21. februar
27. februar
28. februar
6. marts

27. marts

10.00 KHM
14.45 KHM
16.15 JH
10.30 KHM
10.30 JPB

16.00 BEH
9.00 JH
9.00 KHM
10.30 KHM
9.00 JPB
9.00 JH
10.30 JH

30. januar
31. januar
2. februar

24. marts

2. s. i advent
Julesang og de 9 læsninger
3. s. i advent
4. s. i advent

10.30 KHM
17.00 JH #

Musikgudstjeneste
Palmesøndag

10.30 JPB

Skærtorsdag

10.30 JH + Ny kunst #
10.30 JPB

Langfredag
Dåbsgudstjeneste

10.30 KHM +
Ny altertavle #
10.30 JH

Påskedag
2. påskedag

Gudstjenester på Præsthøjgård og Slotsgården
3. dec.
16. dec.
17. dec.
22. dec
23. dec.
7. januar
21. januar
4. februar
18. februar
3. marts
17. marts

Præsthøjgården 14.00 JH
Præsthøjgården 15.30 Lucia optog BEH
Slotsgården 15.30 Lucia optog BEH
Slotsgården 14.30 JH
Præsthøjgården 14.00 JPB
Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JPB
Præsthøjgården 14.00 JH
Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM
Præsthøjgården 14.00 JPB
Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH
Præsthøjgården 14.00 BEH

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen til at overvære dem. Møderne begynder
kl. 18.30.
Kommende møder: 15. december, 13. januar, 11.
februar og 14. marts
.

KOLLEKT
MAJ-AUGUST KFUM I TYRSTED OG UTH KIRKER
394 KR.

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 50 30 00 senest
kl. 20.00 aftenen forinden.
Skal der bruges en bil hjem, så kontakt kirketjenerne, så ringer de og bestiller.

:

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

SEPTEMBER FOLKEKIRKENSNØDHJÆLP I TYRSTED
OG UTH KIRKER 1044 KR.

KUNST TIL
KIRKERNE
Tidspunkterne for forårets højtider varierer fra år til år, bestemt af solens og
månens plads i forhold til jorden. Efter
jævndøgn i marts, og først når månen
har været fuld, kan vi Påskedag fejre
Jesu opstandelse. Det kan i begyndelsen af julemåneden, hvor kirkebladet
udkommer, virke fjernt og uvedkommende. Men Påsken falder allerede
i marts i 2016. Derfor dækker denne
folder tiden frem til og med påske.
Og Påsken 2016 bliver begivenhedsrig for både Uth og Tyrsted Kirke.
Den bliver begivenhedsrig, fordi den
fortættede beretning om Jesu lidelse,
død og opstandelse fortælles henover
dagene fra Palmesøndag til 2. påskedag. Men den bliver særlig begivenhedsrig, fordi to
kunstværker skal tages i brug. Et i Uth Kirke og et i Tyrsted Kirke.
TYRSTED KIRKES PIETA
Påskedag bliver Tyrsted Kirkes nye trefløjede altertavle indviet. Det er en dag, vi har
glædet os til længe. Det har været et langvarigt og grundigt forarbejde fra menighedsråd
og sogns side, og i skrivende stund er kunstneren Lise Malinovsky i fuld gang med at
male sit værk. Lise Malinovsky har været engageret i projektet helt tilbage fra 2012, så
også for hende har det været både langvarigt og grundigt. Hovedmotivet forestiller Jomfru
Maria, som sidder med sin døde søn i favnen. Motivet kaldes en Pieta, efter det latinske
ord pietas; fromhed. Der er fortvivlelse og sorg i hendes blik – eller måske har hun endnu
ikke forstået dødens realitet – måske er hun dér, hvor hun stadig håber på, at det hele er
en uvirkelig drøm? På sidefløjene af tavlen er der parafraser over dåb og nadver – stærke
løfter om nærvær trods fravær og om opstandelse trods død. Og når sidefløjene lukkes i,
så fremstår endnu et billede. Det forestiller lignelsen om sædemanden, der sår Guds ord,
så det virker her og nu midt i vores liv.
Inden altertavlen kan opstilles i kirken, skal koret, hvor alterpartiet står, gennemgå en
større renovering. Den gamle altertavle skal flyttes ned til orglet, alter og knæfald fornyes
og gulvet lægges om. Derfor er Tyrsted Kirke lukket fra først i februar indtil Påskedag, hvor
indvielsen finder sted.
UTH KIRKES MORIA
To dage forinden, Langfredag, afsløres der i Uth Kirke en skulptur, fremstillet af kunstneren
Bjørn Nørgaard.
Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond har storsindet doneret den smukke bronzefigur
”Unterwegs nach Morija” til Uth Kirke. Det er en helt uventet gave, som vi glæder os
meget over. Skulpturen, der er 54 cm høj, gengiver på sin egen smertelige måde
Abraham, der sammen med sin søn Isak er på vej til bjerget Moria, idet han ubetinget
adlyder Guds befaling til ham om at ofre Isak. Dér går de i deres eget dramatiske rum
– Isak med brænde på ryggen undrende over det manglende offerdyr, Abraham tavs og
med ansigtstræk, som smerten og fortvivlelsen har visket væk. Ukendelig, uden sin egen
identitet som far og menneske. På bjerget greb Gud ind og forhindrede drabet. Denne
ubegribelige begivenhed bliver langt senere forstået som forløber for korsfæstelsen af
Guds egen søn langfredag, hvor Jesus bliver offer for menneskers grusomhed.
Beretningen om korsfæstelsen hører naturligvis til Langfredag. Det gør teksten om Isaks
ofring også. Hvad er da mere passende end at afsløre Bjørn Nørgaards kunstværk netop
Langfredag!
KUNST
Kunst kan tale, hvor ord ikke slår til. Det har sit eget universelle, lydløse sprog, som når os,
hvis vi giver os tid til at lytte med øjnene. Vi håber, at så mange som overhovedet muligt
vil komme i Uth Kirke Langfredag og dele glæden over Bjørn Nørgaards skulptur med os.
Og vi håber, at så mange som overhovedet muligt vil komme i Tyrsted Kirke Påskedag og
dele glæden over Lise Malinovskys altertavle med os. Imens vi venter på, at det skal blive
Påske, vil vi ønske alle en glædelig jul med et billede af en dejlig skulptur af Maria med
det lille Jesusbarn. Skulpturen er fra 1400-tallet og befinder sig i Musée de Cluny i Paris.
af Jesper Hyldahl og Karen Holdt Madsen

KIRKEBLADET

Uth Kirke
Uthvej 48, 8700 Horsens

10. januar

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

UTH

TYRSTED & UTH SOGNE

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

TYRSTED
6. dec.
8. dec.
13. dec.
20. dec.

Sognepræst Bettina Erbs Hillers
Søndermarksvej 2, Sejet, 8700 Horsens
Tlf. 7568 2448 – beeh@km.dk
Træffes ikke fredag

Sognepræst Jesper Hyldahl
Præstegårdsvej 1, Eltang, 6000 Kolding
Tlf. 2127 1772 – jhy@km.dk
Træffes ikke mandag

GUDSTJENESTELISTE DEC. 2015 - MARTS 2016

Nr. 1 - 2016
december-marts
38. årgang

ARRANGEMENTER

FESTGUDSTJENESTE I TYRSTED KIRKE

TYRSTED & UTH SOGNE
KUNST I SOGNEHUSET I
DECEMBER, JANUAR

BØRNEFASTELAVNSGUDSTJENESTE I
SOGNEHUSET

Torsdag d. 4. februar kl. 17.00
børnefastelavnsgudstjeneste med
efterfølgende spisning og tøndeslagning. Kom udklædt!
Tilmelding senest 2 dage før:
Tlf. 2216 6792;
metteg80@hotmail.com
Oplys venligst antal børn + antal
voksne. Pris for spisning:
1 voksen + børn 40 kr., 2 voksne +
børn 60 kr.
Arrangementet slutter senest
kl. 19.00.

MUSIKGUDSTJENESTE I UTH KIRKE

Påskedag d. 27. marts kl. 10.30 genindvies Tyrsted Kirke efter
to måneders lukning. Når dørene åbnes påskemorgen afsløres
den altertavle, som kunstneren Lise Malinovsky har fremstillet
til kirken. En altertavle, som skal pryde kirken i mange hundrede
år frem. Efter festgudstjenesten, hvor sognets præster medvirker,
inviterer menighedsrådet hele sognet og alle, der har bidraget til
virkeliggørelsen af projektet, til reception i Sognehuset.

BØRNEPÅSKEGUDSTJENESTE
I TYRSTED KIRKE

Fernisering 6. december kl. 11.45.
Kunstneren Jens Emig siger om sin kunst: ”Jeg arbejder med
genkendelige og abstrakte elementer, der bliver til en helhed i
maleri og skulptur.
Landskaber - sten - dyr – store og små episoder i hverdagen - og
ikke mindst globale forandringer - tager jeg med mig.
De fremkommer som brudstykker og bliver samlet i værket som
et hele, der giver mulighed for en åben fortolkning.”

FYRAFTENSSANG OG JULENS
LÆSNINGER

Tyrsted Kirke tirsdag den 8. december kl. 17.00
Adventstiden er nu, og julen nærmer sig. Og dermed også lejlighed til at synge fra den skatkiste af salmer og sange, der er
forbundet med advent og jul. Sang og musik vil være i centrum,
men vi får også lejlighed til at lytte til 9 af de smukkeste læsninger fra Gammel og Ny Testamente.
Grethe Bach Köster og Jesper Hyldahl

SYNG I KOR

Ved gudstjenesten på Mariæ Bebudelsesdag d. 13. marts kl. 16.00
medvirker Kvindekoret Crescendo under ledelse af Bente Degn. Koret
synger eksempler fra den skat af smukke sange, der er digtet og
komponeret over beretningen om englen Gabriels besøg hos Maria.

SKÆRTORSDAGSMIDDAG

Skærtorsdag den 24. marts
spiser vi sammen efter
andagten i Sognehuset kl.
18.00. Middagen koster
75 kr. ekskl. Drikkevarer,
og du tilmelder dig på kirkekontoret tlf: 7564 3233
eller Tyrsted.sogn@km.dk
senest d.18. marts.

”UNTERWEGS NACH MORIJA” I UTH KIRKE

Torsdag d. 31. marts kl. 17.00
holder vi påskegudstjeneste i
børnehøjde.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning og er vi heldige, har
påskeharen været forbi.
Tilmelding senest 2 dage før:
Tlf. 2216 6792;
metteg80@hotmail.com
Oplys venligst antal børn + antal
voksne. Pris for spisning: 1 voksen + børn 40 kr.,
2 voksne + børn 60 kr. Arrangementet slutter senest kl. 19.00.

SPIREKOR
Spirekoret er for børn i alderen ca. 5-8 år.
I spirekoret får man trænet sin stemme og lært noget om musik
og om kirken på en sjov og legende måde. Ved hjælp af billeder
og fagter lærer vi sange og salmevers udenad. Vi har det hyggeligt, så prøv at komme og være med et par gange og se om
det er noget for dig. Tag gerne fra eller mor med.
Vi mødes i Tyrsted Sognehus hver onsdag kl 14.30-15.45.
Spirekoret medvirker bl.a. ved Luciaoptog og nogle
børnegudstjenester i kirken. 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 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

MUSIKALSK LEGESTUE FOR
DE 1-6 ÅRIGE

Tirsdag d. 29. marts, 5. april, 12. april, 19.
april og 26. april 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

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 det nye år er
tirsdag d. 5. januar
kl. 10 - 12 og efter- følgende
den 1. tirsdag i måneden.
Gunhild Bennetzen

KYNDELMISSE I UTH KIRKE

Den 2. februar 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.

JULEKONCERT I UTH KIRKE MED AARHUS KAMMERKOR

Langfredag den 25. marts kl. 10.30.
Vi flager godt nok på halv. Det er dagen for Jesus’ død på korset.
Og for historien om Abraham og Isak. Ikke desto mindre har vi
noget at markere, ja ligefrem fejre. Vi vil sammen markere, at
Uth Kirke af Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond har fået doneret en fornem og smuk skulptur af kunstneren Bjørn Nørgaard.
Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være vært for en lille reception i kirken, hvor man kan tage skulpturen i nærmere øjesyn.

Lørdag den 12. december kl. 16.00
Koncerten indledes med Luciaoptog ved kirkens spire-,
børne-og ungdomskor, som ligeledes vil deltage i udvalgte
dele af koncerten.
Programmet vil være en alsidig blanding af danske julesange, engelske carols samt en julekantate komponeret af
korets dirigent Erik Bjørn Lund. Også fællessange er en del
af programmet.
Aarhus Kammerkor har eksisteret siden 1980. Koret er et
professionelt arbejdende amatørkor, som består af ca. 30
sangere. Koret synger såvel klassisk som rytmisk musik.
Erik Bjørn Lund, som gennem alle årene har været korets
dirigent, har også en alsidig karriere som underviser i musik
og som komponist bl.a. af en del kantater og musicals for børnekor. Se mere på www.aarhuskammerkor.dk 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 til stede. Datoer for kommende møder:
1/12, 15/12, 5/1, 19/1, 9/2, 1/3 og 15/3

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.
26. januar: Perler fra vores skatkammer, musik, sang og
fortælling, v/ Samuel Frederiksen, Hvalpsund.
23. februar: Fra chokoladedreng til direktør, til rejseleder og foredragsholder, v/foredragsholder Emil Vedel
Walther, Hornsyld.
29. marts: Sang og musik, v/ sangkoret ”Unoderne”.
26. april: Carl og Jeppe - bondedrenge i storbyen, v/
højskolelærer Helge Teglgård, Odder.
31. maj: Udflugten går i år til Christiansfeld. Vi skal høre
om Brødremenigheden og bl.a. se kirken og den gl.
bydel, kaffen nydes på Brødremenighedens Hotel.
Turen koster kr. 150. Betaling og tilmelding kan kun
ske ved Tirsdagsmøderne den 29. marts eller 26 april.
Afgang fra Sognehuset præcis kl. 12.30.

LITTERATURKREDS

Litteraturkredsen byder alle, både gamle og nye, deltagere velkomne!
Vi mødes kl. 19.00 i Sognehuset på følgende datoer: 26.
januar, 24. februar og 17. marts. Information og tilmelding: Jens Peder Baggesgaard 7564 4919/Karen Holdt
Madsen 7564 4979

MUSIKALSKBABYKLUB - EN OASE
FOR FORÆLDRE PÅ BARSEL
Sidste gang i år
er tirsdag
d. 15. december.
Første gang i
det nye år
er tirsdag
d. 26. januar.
Tirsdage udenfor
skoleferien kl. 10.00-11.30. Der er ingen tilmelding, 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,-

KONFIRMATION 2017
23. april Dagnæsskolen
7. maj Bankagerskolen
12. maj Højvangskolen A-B
14. maj Højvangskolen C
21. maj Centerklassen

