
TYRSTED UTH
  4. august 14.00 KHM Minikonfirmandafslutning

  7. august 10.30 JH 11. s.e. trinitatis

14. august 10.30 KHM 12. s.e. trinitatis

21. august 10.30 JPB 13. s.e. trinitatis

27. august 10.30 JH Dåbdgudstjeneste

28. august 10.30 JH* 14. s.e. trinitatis

  4. september 9.00 KHM 10.30 KHM 15. s.e. trinitatis

  8. september 17.00 KHM Skabelsesgudtjeneste

11. september 10.30 JPB 16. s.e, trinitatis

18. september 10.30 BEH Høstgudstjeneste

24. september 10.30 KHM Dåbsgudstjeneste

25. september 10.30 KHM¤ Høstgudstjeneste

29. september 17.00 JPB#
Børnegudstjeneste
Høst

  2. oktober 10.30 JH 19. s.e. trinitatis

  9. oktober 9.00 JPB 10.30 JPB 20. s.e. trinitatis

16. oktober 9.00 + 10.30 BEH 21. s.e. trinitatis

23. oktober 9.00 KHM 10.30. KHM 22. s.e. trinitatis

29. oktober 10.30 JPB Dåbsgudstjeneste

30. oktober 10.30 JPB* 23. s.e. trinitatis

  6. november 13.30 alle præster 10.30 alle præster Alle helgens dag

10. november 17.00 BEH#
Børnegudstjeneste
Allehelgen

13. november 10.30 KHM 25. s.e. trinitatis

20. november 9.00 + 10.30 JH Sidste s. i kirkeåret

26. november 10.30 BEH Dåbsgudstjeneste

27. november 10.30 BEH¤ 9.00 BEH 1. s. i advent

  1. december 17.00 JH#
Børnegudstjeneste
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

Som en kontrast til mørket, døden 
og det dystre, som findes i hoved-
motivet på Tyrsted Kirkes nye al-
tertavle, er de to sidefløje lyse og 
imødekommende. Det er her livet 
fejres og kommer os i møde. Her 
falder ingen mørke skygger, alt står 
i et klart lys. Man vil i duen og bar-
net genkende motiver, der henviser 
til dåb, og i kornneget og drueklasen 
symboler på nadveren. Et barn lig-
ger hjælpeløst på ryggen, og uanset 
hvor man står i kirken, bliver man 
set på af et par store, runde og ven-
lige øjne. 

Jesusbarnet
Det kunne være et vilkårligt barn. Det kunne også være Jesus, der ligger og følger os 
med øjnene og ikke slipper os, næsten som et tilsagn: ”Og se, jeg er med jer alle dage 
indtil verden ende!” Ikke som en magtfuld, almægtig hersker over verden, der befinder 
sig fjernt i Guds himmel, men som nærværende midt iblandt os. Barnets højre hånd er 
farvet blålig af drueklasen i hans venstre hånd: Er denne henvisning til nadverens vin et 
varsel om hans skæbne, hvor blodet kommer til at flyde, og vinen i bægeret også den 
dag i dag rækkes videre til os? Ser man øverst på billedet, søger vort blik duens øjne, men 
her er blikket ikke gengældt, for vi tvinges til at følge duens blik nedad og er igen hos 
det lille barn, som om Helligånden vil fortælle os, at det er Kristus det hele handler om.

De tre fisk
Helligånden findes også på den anden fløj som en del af treenighedsmotivet: Fader, 
Søn og Ånd. De tre er forbundet og lige. Fisken som symbol på Kristus er næsten ligeså 
gammelt som korset. Det skyldes ikke så meget, at Jesus lavede mirakler med fisk, men 
det forhold at ordet fisk på græsk hedder ICHTHYS, og at det netop er sammensat af 
forbogstaverne i bekendelsen ”Jesus (Iesus) Kristus (Christus), Guds (Theou) Søn (Yios), 
Frelser (Soter).”

Ibskallen
På samme fløj findes fire gengivelser af ibskallen, eller Jacob-skallen. Ib er en kort form 
af Jakob, i dette tilfælde apostlen Jacob, hvis grav hævdes at befinde sig i Santiago de 
Compostela. Ligesom pilgrimsvandrere på Caminoen i dag får en stor muslingeskal hængt 
omkring halsen som bevis på deres anstrengelser, sådan havde også pilgrim Peder Kæller 
fra Tyrsted en muslingeskal med sig hjem fra Santiago de Compostela. 

Passionsblomsten
De fire skaller harmonerer med de fire passionsblomster på den modsatte fløj. Passions-
blomsten fik sit navn, da kristne missionerer fandt den i Sydamerika i begyndelsen af 
1800-tallet. Blomsten er symbol på Kristi lidelse på korset og dermed en henvisning til 
altertavlens hovedmotiv. De fem støvknapper i blomstens midte er de fem sår på Kristi le-
geme, de tre støvfang er de tre nagler, han blev korsfæstet med, kransen af lilla krontråde 
svarer til tornekronen og de ti kronblade er ti apostle, idet man ikke regnede hverken 
Judas eller Peter med, efter-
som de havde henholdsvis 
forrådt og fornægtet Jesus.

Altertavlen kan ses efter 
gudstjenester eller tirsdag-
fredag, ca. 9-15 hvor kirken 
normalt er åben.

Jesper Hyldahl

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. 5123 8279 – jpb@km.dk
Træffes ikke mandag

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
Tlf. 2325 2611 – gbk@km.dk

Organistassistent: Tove Fredsted Ravn
Tlf. 2118 0934 – tovefredstedravn@gmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder Mette Bugge
Tlf. 5172 0254 – mbg@km.dk 
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 mbg@km.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.

GUDSTJENESTELISTE AUGUST - NOVEMBER 2016

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården
  4. aug. Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH

18. aug. Præsthøjgården 14.00 JPB

  1. sep. Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM 

15. sep. Præsthøjgården 14.00 BEH

  6. okt. Slothøjgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JPB

20. okt. Præsthøjgården 14.00 JH

  3. nov. Slotshøjgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 BEH

17. nov. Præsthøjgården 14.00 KHM

  1. dec. Slothøjgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH

DE LYSE MOTIVER:
ALTERTAVLENS SIDEFLØJE

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen til at overvære dem.  
Møderne begynder kl. 18.30.
Kommende møder: 16. august, 14. september, 13. oktober og 21. november. 



NØRKLEKLUBBEN
Nørkleklubben starter den nye sæson tirsdag d. 6. september 
2016 og fortsætter 1. tirsdag i måneden kl 10 - 12 i sognehuset 
indtil 2. maj 2017. Velkommen til gamle såvel som nye delta-
gere.
Gunhild Bennetzen

LITTERATURKREDS
Litteraturkredsen byder alle, både gamle og 
nye, deltagere velkomne! Vi mødes kl. 19.00 i 
Sognehuset på følgende datoer: 22. septem-
ber, 11. oktober og 16. november. Information 
og tilmelding: Jens Peder Baggesgaard  
7564 4919 jpb@km.dk/Karen Holdt Madsen 
7564 4979 khm@km.dk 

NYE MEDARBEJDERE
Der er kommet mange nye medarbejdere i kirke, sognehus og 
på kirkegård i det forgangne år. I Sognehuset er det nu Marianne 
Schønwaldt, der sidder på kirkekontoret. Marianne er oprindelig 
uddannet som rustfast kleinsmed. En arbejdsskade har dog ført 
hende ind i kordegnefaget. Stillingen i Tyrsted-Uth er Marian-
nes første som kordegn. Også i sognehuset har vi ansat Ute von 
Wildenradt som kirketjener. Ute har også en håndværksmæssig 
baggrund, nemlig som malermester. Ute har igennem de sidste 
fire år været ansat ved Ørridslev Kirke som gravermedhjælper. På 
kirkegården har vi fået Kaj Verner Thomsen tilbage efter en pause 
på et års tid, hvor han har været ansat ved Nebsager Kirke.  En-
delig har vi ansat Tove Fredsted Ravn som organistassistent. Tove 
har tidligere arbejdet som rytmikpædagog og siden 2009, hvor 
hun færdiggjorde sin organistuddannelse, har Tove vikarieret i en 
række kirker, heriblandt som fast vikar ved Haslund og Ølst Kirker. 
Vi er utrolig glade for at kunne byde Marianne, Ute, Kaj Verner 
og Tove hjertelig velkommen, og håber, at de vil trives i deres 
respektive stillinger, i sognene og i medarbejderkredsen. 
Karen Holdt Madsen

TIRSDAGSMØDER
Møderne afholdes i Tyrsted-Uth Sognehus og begynder kl. 14.30. 
Møderne starter med sang, kaffe og brød, hvorefter eftermidda-
gens programpunkt begynder.
Pris for kaffe og brød: 25 kr.
30/8  Syng sammen v/Solveig Ronnenberg
27/9 Mit liv som slotsgartner på Marienborg og Gråsten Slot v/

John Henriksen
25/10 ”Henne med venner”. Festlig underholdning, sang, musik, 

fortælling.
29/11 Adventsmøde. Vi starter i kirken, derefter er der æbleski-

ver i Sognehuset.
 Senere vil Karen Holdt Madsen fortælle en historie af 

Selma Lagerlöf.

ARRANGEMENTER
TYRSTED & UTH SOGNE

MINIKONFIRMANDUGE I UGE 31

Jul, påske og pinse
Fest 4 dage i træk

Alle kommende 4. klassesbørn fra Bankagerskolen, Dagnæsskolen 
og Højvangsskolen inviteres til at deltage i minikonfirmanduge man-
dag, tirsdag, onsdag og torsdag i uge 31 fra kl. 9.00-14.00. Tilbuddet 
er gratis, tilmelding HURTIGST MULIGT. tlf.:  
5172 0254; mail: metteg80@hotmail.com eller mbg@km.dk
Som afslutning på dagene vil vi afholde en afslutningsgudstjene-
ste om pinse torsdag d. 4. august kl. 14.00 i Uth Kirke. Her er alle 
velkomne! 

BABYSALMESANG – NYT HOLD STARTER 
DEN 31. 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 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
 

GRØN KIRKE 2016
Tyrsted Kirke d. 8. september kl. 17.00
Perioden 1. september - 4. oktober er Skabel-
sestid. Dette er en periode i kirkeåret, hvor man 
sætter fokus på Gud som skaber og på skabelsen. 
Kirker i Danmark og i mange europæiske kirker 
sætter i denne periode særligt fokus på Guds 
skaberværk. Det gør vi også i Tyrsted Kirke. Hvil-
ken udformning, arrangementet får i år, er i skri-
vende stund ikke besluttet. Men sikkert er det, at 
kirkens kor medvirker og, at skabelsessalmerne 
kommer til at være det bærende element. 
Grethe Bach Köster og 
Karen Holdt Madsen 

 MENIGHEDSRÅDSVALG
2016 er valgår til menighedsråd i hele Danmark, og således også 
her hos os. 
Vi håber at mange vil interessere sig for dette vigtige arbejde med 
både at administrere kirkens ejendom og være med til at sætte 
kursen for, hvor Tyrsted og Uth sogne skal bevæge sig hen de næste 
4 år.
Der holdes orienteringsmøde i Sognehuset tirsdag d. 13. september 
kl. 19.00, hvor menighedsrådet vil orientere om de forgangne 4 år 
og om de tiltag, der måtte være, som rækker ind i den nye periode.
Desuden vil der blive orienteret om reglerne for valget.
Efter orienteringsmødet kan man lave en liste til det kommende 
valg. 
Der er yderligere informationer om menighedsrådsvalget på kirkens 
hjemmeside: tyrsted-uth.dk

MANDEKLUB 

Savner du snakken i frokostpausen fra dengang du gik på arbejde? 
Kunne du tænke dig at høre forskellige oplæg, som er for mænd? 

Savner du en kammerat at fiske med? 
Alt dette og meget mere bliver opfyldt i den nye Mandeklub i 

Tyrsted-Uth Sognehus. 
Vi mødes den 2. onsdag i måneden kl. 10.30-12.30, hvor der bliver 

tid til snak, diskussion, spisning og en sang. Første gang d. 14. 
september.

Tilmelding er ikke nødvendig. Menighedsrådet giver håndmadder, så 
må du selv købe drikkevarer.

Yderligere oplysninger hos Jens Peder Baggesgaard, jpb@km.dk, 
5123 8279 se desuden hjemmesiden.

 

BØRNEGUDSTJENESTER I TYRSTED KIRKE 
MED SPISNING I SOGNEHUSET

Torsdag d. 29. september kl. 17.00  
børnehøstgudstjeneste.

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. Pen-

gene går til FolkeKirkens Nødhjælp, så vi på den 
måde deler ud af vores høstoverskud. 

Husk derfor småpenge til amerikansk lotteri.  

 

Torsdag d. 10. november kl. 
17.00 børnegudstjeneste om 

allehelgen/halloween.
Efter gudstjenesten går vi i Sog-

nehuset, spiser og (U)-hygger 
sammen.

 

Torsdag d. 1. december kl. 17.00 
børnegudstjeneste om advent

Efter gudstjenesten går vi i Sognehu-
set, spiser og laver dekorationer med 

kalenderlys

Tilmelding senest 2 dage før: Tlf. 5172 0254; mbg@km.dk
Oplys venligst antal børn + antal voksne. Pris for spisning:

1 voksen + børn 40 kr., 
2 voksne + børn 60 kr.

Arrangementerne slutter senest kl. 19.00.

FATHER & SON 
-et koncertshow på tværs af generationer og stilarter
Tyrsted kirke mandag den 3. oktober kl. 19.00
Den også i Danmark velkendte tyske koncertvirtuos Jochen Brusch 
(violin) og hans rockmusiker-søn Tristan Brusch (guitar og sang) har 
sammensat et spændende koncertprogram.
Der indgår både klassiske stykker af Bach, Paganini, m.fl. egne 
kompositioner af begge musikere samt rock-klassikere af bl.a. Cat 
Stevens, Sebastian og Beatles.
De to musikeres forskellige udgangspunkter lader musikalske græn-
ser flyde og viser stilarterne på en ny og spændende måde. For 
dem er der ingen skarp grænse mellem klassisk og rock. Grænsen 
går mere mellem dårlig og god musik, og det er naturligvis det 
sidstnævnte programmet består af. 
Programmet har været fremført mange steder, bl.a. i Danmark, 
Tyskland og Frankrig. Det har tiltrukket et publikum fra ung til gam-
mel, klassisk-liebhavere og rockfans, og det har været en stor succes 
overalt.

Se mere på www.father-and-son.tumblr.com
Frivillig entré: f.eks. 50 kr

MUSIKALSK LEGESTUE FOR  
DE 1-6 ÅRIGE

Tirsdag d. 25. oktober, 8. november, 15. 
november, 22. november og 29. november 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; mgb@km.dk

FOREDRAG VED JØRGEN KLØVE OM 
DOSTOJEVSKIJS ”IDIOTEN”
- Er medfølelse en lovmæssighed i menneskets eksistens?

Sognehuset d. 25. oktober kl. 19.30 
Den russiske forfatter Fjodor Dostojevskijs 
mesterværk, Idioten, er en verden af idioter, 
helgener og mordere, af hysteriske kvinder 
og forrykte narre, af gudssøgere og vellyst-
ninge i en og samme person, af epileptiske 
engle og mystiske djævle.
I et psykologisk perspektiv redegøres der for, 
hvordan medfølelse, tolket som næstekær-
lighed, kommer til udtryk i spændet mellem 
det gode og det onde.
I en globaliseret verden hvor fx flygtninge-

problematikker udfordrer mennesker på deres evne til at håndtere 
medfølelse og forståelse for andre mennesker, giver dette foredrag 
for alvor noget at tænke over.

Jørgen Kløve bor på Purhøj i den sydligste del af Uth Sogn. Til daglig 
er han højskoleforstander for Askov Højskole. Jørgen Kløve er uddan-
net psykolog og har tidligere været uddannelsesleder på Niels Brock 
i København og rektor på Diakonissestiftelsen i København. 

Hele uge 44 skal i år summe af dansk musik rundt omkring i  
landet.

I Tyrsted har vi valgt at fejre begivenheden med et arrangement i 
Sognehuset tirsdag den 1. november klokken 19.00

”Mod-på-livet” – gruppen står som medarrangører denne aften 
og vil bl.a. udvælge nogle af de fællessange, vi skal synge. 

Ansatte ved kirken vil optræde med dansk musik og sang, og 
andre som har lyst til at bibringe med nogle musiske indslag er 

meget velkomne. Kontakt  i så fald organisten på forhånd. gbk@
km.dk. Tlf. 2325 2611

Kaffen koster 25 kr.

ALLE HELGENSDAG – VI MINDES DE DØDE
Søndag den 6. 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. 

Ved gudstjenesterne i Uth og Tyrsted medvirker alle pastoratets 
fire præster. Efter stedets skik nævnes navnene på dem i vores 

sogne, der er gået bort siden sidste allehelgen.

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 Sognehuset hver onsdag kl 14.30-15.45.

Spirekoret medvirker bl.a. ved Luciaoptog og nogle børneguds-
tjenester 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 spireko-

ret 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 høre-
lære med henblik på at medvirke ved gudstjenester, koncerter 

o.l. Der udbetales løn for hver medvirken. 
Koret øver i Sognehuset torsdage kl. 16.00-17.30.

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

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 kær.  
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: 

Den 9/8, 23/8, 6/9, 20/9, 11/10, 1/11, 
15/11


