
TYRSTED UTH

  3. april 10.30 BEH

9.00 KHM 
Konf. 8.A Dagnæs.
11.00 KHM
Konf. 8.B Dagnæs.

1. s.e. påske

10. april 9.00 JPB 10.30 JPB 2. s.e. påske

17. april 10.30 JH

9.00 JPB
Konf. 8.A Bankager.
11.00 JBP
Konf. 8.B Bankager.

3. s.e. påske

22. april 10.30 JPB

9.00 JHY
Konf. 8.A Højvang.
11.00 JHY
Konf. 8.B Højvang.

Bededag

24. april 10.30 KHM
10.00 BEH
Konf. 8.c Højvang.

4. s.e. påske

30. april 10.30 JPB Dåbsgudstjeneste

  1. maj
10.00 JPB
Konf. centerklassen

10.30 JH * 5. s.e. påsken

  5. maj 10.30 KHM Kristi himmelfartsdag
  8. maj 10.30 BEH 6. s.e. påske
15. maj 9.00 KHM 10.30 KHM Pinsedag

16. maj
2. pinsedag 
Gudstjeneste i Lunden

22. maj 9.00 + 10.30 BEH Trinitatis
28. maj 10.30 JH Dåbsgudstjeneste
29. maj 10.30 JH¤ 1. s.e. trinitatis
  5. juni 10.30 JPB Grundlovsdag
12. juni Endelavetur#
19. juni 9.00 JPB 10.30 JPB 4. s.e. trinitatis
25. juni 10.30 BEH Dåbsgudstjeneste
26. juni 10.30 BEH * 5. s.e. trinitatis
  3. juli 10.30 BEH 6. s.e. trinitatis
10. juli 10.30 KHM 7. s.e. trinitatis
17. juli 10.30 JPB 8. s.e. trinitatis
24. juli 10.30 JH 9. s.e. trinitatis
30. juli 10.30 JH Dåbsgudstjeneste
31. juli 19.00 JH * 10. s.e. trinitatis
  4. august 13.30 KHM Minikonf. afslutning
  7. august 10.30 JH 11. s.e. trinitatis
14. august 10.30 KHM 12. s.e. trinitatis
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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

Billedet som man kan se her, er den ene af siderne på vores nye altertavle malet af 
Lise Malinovsky. Det tager udgangspunkt i Jesu lignelse, som står at læse i Lukasevan-
geliet kap. 8 v. 4-15. Det er en af de få lignelser, hvor Jesus selv laver tolkningen for sine 
disciple. Så lignelsen er ikke så svær at forstå. Kort fortalt så er der en mand, der sår; ikke 
kun hvor han tror kornet vil gro, men overalt; han spreder alle steder. Og selvfølgelig  
bliver det ikke til udbytte, når man smider såsæd på vejen eller på klippen. Tolkningen 
siger, at det er Guds ord, der spredes, og ord kan man af gode grunde ikke begrænse til 
nogen og ikke andre. Hvis man siger noget, kan alle i nærheden høre det; men det er 
ikke alle, der tager ordene til sig. 
Når man oversætter en fortælling til lærred, så lægger man en tolkning ind. Noget bliver 
vigtigere end andet. Lise Malinovsky vil ikke tolke sit eget billede; det lader hun betragte-
ren om. Men der er flere steder i billedet, man fæster øjet på.
For det første er det sædemandens hånd; den er stor som en skovl, og der kan virkelig 
spredes med den; meget bedre end han kan plante et korn efter det andet. Så alt der 
lyder i gudstjenesten er ord til alle. Der er ikke nogen klub, der får interne beskeder  
serveret under kirkegangen. 
Et andet sted ser man en fugl, der styrtdykker ned på vejen for at få fat i et korn. I ud-
lægningen er det djævelen, der tager ordet bort fra dem, der har hørt det, for at de ikke 
skal blive frelst. Djævelen kunne i Jesu samtid være et billede på de jødiske præster, der 
nærmest truede folk til at holde fast ved deres egne ord og ikke lytte til det nye. 
Endelig så har Lise Malinovsky nærmest sat ring om tidslen, der står ved vejen. Det 
referer til dem, der tager imod ordet, tager det til sig, men som ikke kan få det til at leve 
i sig; for de er overvældet af verdens bekymringer; af deres rigdom og nydelse. Verden 
kommer til at skygge for, at ordet kan slå rod i hjertet. 
Tidsler er smukke planter; de vokser hurtigt, men når de modnes, giver de ikke frugt, som 
mennesker kan leve af. De modnes og bliver til fnug som flyver hid og did, som vinden 
blæser. Vi føler os nok alle som dem, der er sået blandt tidslerne. For hvem kan og vil 
stille sig frem og fortælle, at det kun er sund og nærende frugt vi præsterer i livet. Vi ser 
på det vi ikke fik gjort; vi husker de øjeblikke, hvor vi ikke nærede et andet menneske. 
Men heldigvis fylder den gode jord, kornet der vokser sig kraftigt og avler mange fold, det 
halve af billedet. Det står under den varmende lysende sol, og tænder en livskraft i os. 
Vi kan tro, at vores selvbillede ikke er hele sandheden. Tro at Guds dom over os er mere 
nådig. At han, på samme måde som vore kære, får øje på de fold vi giver og lader vore 
svigt ligge. For hvis vi bare leverer få fold, så har ordet slået rod i os; og vi kan tro, at vi 
har frodig jord i vores hjerter. 
Johannes Johansen har gendigtet dette i nr. 154 i Salmebogen:
”For vækstens herre vokser frugt,
hvor alt må synes helt umuligt,
for ham bliver hjertet godt og smukt,
skønt det i grunden er udu’ligt.”
Vi håber billedet må inspirere jer til at tænke over livet, over troen og håbet. Og dette var 
bare, hvad jeg så; hvad I ser, er ingen herrer over.   
Af Jens Peder Baggesgaard

SIGNATURFORKLARING
: Uden dåb efterflg. kirkekaffe i kirken
¤: Med efterflg. kirkefrokost
#: se omtale i bladet

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

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 ikke mandag

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

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

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

Uth Kirke
Uthvej 48, 8700 Horsens

Kirkegården Tlf. 5123 8340

Kirketjener Mia Zacho Hjortshøj og
Ute von Wildenradt
Tlf. 2160 1050
Træffes tirs.-fre.

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

Kirke- og kulturmedarbejder Mette Bugge
Serridslevvej 17, 8700 Horsens
Tlf. 5172 0254 – 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 

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: 13. april, 12. maj og 6. juni. 
Der er ingen møde i juli måned.

.

GUDSTJENESTELISTE APRIL - JULI 2016

Gudstjenester på Præsthøjgård og Slotsgården
  7. apr. Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM

21. apr. Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM

19. maj Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH 

  2. juni Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JPB

16. juni Præsthøjgården 14.00 KHM

  7. juli Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 BEH

21. juli Præsthøjgården 14.00 JPB

  4. aug. Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH

SOGNEINDSAMLING
DEN 13. MARTS 2016

Indsamlet 26.586 kr. i Tyrsted og Uth Sogne.

NY ALTERTAVLE



ARRANGEMENTER
TYRSTED & UTH SOGNE

KUNST I SOGNEHUSET I APRIL

Kunstneren Margit Vølpert fortæller: ”Jeg har malet hele mit liv, 
mest de sidste 10 år.
Motiverne er meget naturalistiske landskaber og det skiftende lys 
samt skyerne er det, der inspirerer mig mest.
Jeg har undervist på Pensionistcentret, og desuden har jeg 
undervist børn på Dagnæsskolen.”
Margit Vølpert har udstillet mange gange også på censurerede
udstillinger.

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. 5172 0254; metteg80@hotmail.com 

BRYLLUPSSALMESANG

Skal I giftes i år og savner inspiration til, hvilke salmer der skal 
synges i kirken? Så kom til bryllupssalmesang i Sognehuset 
tirsdag d. 26. april kl. 19.00, hvor organist Grethe Bach Köster, 
kirkesanger Karl Kristian Thomsen og sognepræst Karen Holdt 
Madsen præsenterer en række velegnede salmer. 
’Kaffen’ koster kr. 20,-
Tilmelding til tyrsted.sogn@km.dk senest den 21. april

BABYSALMESANG – NYT HOLD  
STARTER ONSDAG DEN 27. APRIL

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 onsdage 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 undertegnede nødvendig og bindende.

Organist Grethe Bach Köster. tlf. 2325 2611; gbk@km.dk

KUNST I SOGNEHUSET I MAJ OG JUNI
Kunstner Lilly Sønderby Nielsen 

udstiller malerier, og i den anledning 
afholdes der fernisering søndag den 

8. maj kl. 11.45 i Sognehuset. 
Kunstneren fortæller om sig selv: 

”Jeg bor på landet i naturskønne om-
givelser ved Vorsø, en lille ø i Horsens 
Fjord. Når jeg færdes i naturen, bliver 
jeg inspireret af mangfoldigheden af 

farver i landet, ved vandet og ikke 
mindst himlens skiftende farver og så 

af stilheden! Desuden lader jeg mig 
også inspirere, når jeg rejser i udlan-

det! Jeg maler på lærred med akryl 
og oliekridt! Jeg maler abstrakt og figurativt efter temperament 

og inspiration -  gerne farvemættede billeder. Mine billeder skal 
helst skabe glæde, begejstring og måske pirre fantasien lidt! ”

2. PINSEDAG I LUNDEN
Traditionen tro er der 

pinsegudstjeneste i Lunden 
igen i år. Det er præsterne 

her fra Tyrsted-Uth, som står 
for arrangementet i år under 

arbejdstitlen ’Helligåndens 
tilkendegivelse i litteraturen’. 

Håndværkerforeningens 
Mandskor står for salme-

ledsagelsen. Hvis vejret er til 
det, kan man evt. medbringe 
kaffe, så samles vi på plænen 

efter gudstjenesten. 
Gudstjenesten begynder  

kl. 10.00

GUDSTJENESTE PÅ ENDELAVE  
DEN 12. JUNI
Igen i år holder vi fælles 
gudstjeneste med menigheden 
på Endelave med efterfølgende 
frokost i præstegården. Hvis 
vejret er godt, er der mulighed 
for at gå op til det fredede 
område, Øvre. En vandretur på 
godt 10 km. Ellers kan man 
nyde præstegårdshaven, muse-
et, urtehaven, tage en dukkert 
fra badebroen på havnen eller 
bare gå en lille tur i de dejlige 
omgivelser. 
Afgang fra Sognehuset kl. 9.15 
i private biler. Færgeafgang kl. 9.45 fra Snaptun. Gudstjeneste 
kl. 11.00 og hjemrejse kl. 14.45. (kl. 17.30, hvis man deltager i 
vandreturen til Øvre). Egenbetaling 125,- Tilmelding til kirkekon-
toret 7564 3233 eller tyrsted.sogn@km.dk senest den 6. juni. 
Ved tilmelding skal oplyses, om man selv står for transport til 
færge, om man har brug for kørelejlighed, eller om man kan 
tilbyde kørelejlighed.

MINIKONFIRMANDUGE I UGE 31
Jul, påske og pinse
Fest 4 dage i træk
Alle kommende 4. klasses-
børn fra Bankagerskolen, 
Dagnæsskolen og Højvang-
skolen inviteres til at deltage i 
minikonfirmanduge mandag, 
tirsdag, onsdag og torsdag 
i uge 31 fra kl. 9.00-14.00. 
Tilbuddet er gratis, tilmelding 
senest torsdag den 23. juni. 
tlf.: 5172 0254;  
mail: metteg80@hotmail.com.
Som afslutning på dagene vil 
vi afholde en afslutningsguds-
tjeneste om pinse torsdag  
d. 4. august kl. 14.00 i Uth 
Kirke. Her er alle velkomne! 

SYNG I KOR
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 far 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

KONCERT MED DUO GRIMAL/LINDGREN
Tyrsted kirke torsdag den 28. april 
kl. 19.00
Den spændende og utraditionelle 
kombination af saxofon, orgel og klaver 
giver såvel klangligt som repertoiremæs-
sigt muligheder for en stor spændvidde i 
musikken. 
Duoen bevæger os fra det traditionelle 
klassiske over i improvisationsmusikken, 
fra stille lyriske ballader i nordisk tone til 
den mere energiske og rytmiske jazz. 
Der vil blive lagt vægt på et varieret og 
dynamisk program i et samspil mellem 
sopran-, alt- og tenorsaxofon, orgel og 
klaver. 
Duoen har eksisteret siden 2002 og med 
succes givet mange koncerter rundt om i 
landets kirker. 
Lene Grimal (saxofonist) er uddannet 
ved Nordjysk Musikkonservatorium i 1989 
og har siden været aktiv som musiker 
og underviser i mange forskellige  
sammenhænge.  
Frivillig entré f. eks. 50 kr. 

NØRKLEKLUBBEN
Også i denne sæson 
er der forarbejdet en 
stor mængde garn til 
lækre trøjer, tæpper, 
sokker, huer m.m.  
Tak for indsatsen til 
alle 26 medlemmer 
og tak for de mange 
garnrester vi modtager.
Sidste mødedag i 
denne sæson er 
tirsdag den 3. maj.
Gunhild Bennetzen

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 tirs-
dage 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: 
5.4. Den nye altertavle i Tyrsted
19.4. Rundvisning i Uth Kirke + ny kunst
3.5. Møde kl. 16.00 fælles madlavning og spisning kl. 17.30
17.5. Film
7.6. Planlægge næste sæson
21.6. Sommerudflugt og sæsonafslutning. 
Information følger.

TIRSDAGSMØDE
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. 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 føgende 
datoer: 
12. april, 18. maj og 
14. juni. Information og 
tilmelding: 
Jens Peder Baggesgaard 
7564 4919 jpb@km.dk/
Karen Holdt Madsen 
7564 4979 khm@km.dk 


