ADRESSER OG TRÆFFETIDER
Sognepræst kbf. Jens Peder Baggesgaard
Sportsvænget 9, Dagnæs, 8700 Horsens
Tlf. 5123 8279 – jpb@km.dk
Træffes bedst: tirs. 17-18, ons.-fre. 12-13

TYRSTED &
UTH SOGNE

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

Uth Kirke
Uthvej 48, 8700 Horsens
Kirkegården Tlf. 5123 8340
Kirketjenere: 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

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 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

2. s. i advent

10.30 KHM

6. december

17.00 JH#

Fyraftenssang og
julens læsning

11. december

10.30 JH

3. s. i advent

18. december

10.30 JPB

10.30 BEH

4. s. i advent

24. december

13.00 JH
14.15 KHM
15.30 BEH

10.00 BEH
14.30 JH
15.45 KHM

Juleaften

25. december

9.00 JPB

10.30 JPB

Juledag

26. december

10.30 KHM

1. januar

16.00 BEH

8. januar

9.00 JH

15. januar

9.00+10.30 JPB

22. januar

9.00 KHM

28. januar

10.30 JH

29. januar

2. juledag
Nytårsdag
1. s. e. helligtrekonger

10.30 JH

2. s. e. helligtrekonger
3. s. e. helligtrekonger

10.30 KHM

Dåbsgudstjeneste
4. s. e. helligtrekonger

10.30 JH*

2. februar

19.30 Alle præster#

5. februar

10.30 BEH

12. februar

Kyndelmisse
Sidste s.e. helligtrekonger
Søndag septuagesima

10.30 JPB

19. februar

10.30 JH

Søndag seksagesima

23. februar

17.00 JPB#

Børnegudstjeneste fastelavn

25. februar
26. februar
5. marts

Dåbsgudstjeneste

10.30 KHM
10.30 KHM¤

Fastelavns søndag

9.00+10.30 BEH

1. s. i fasten

12. marts

14.00 KHM#

10.30 KHM

2. s. i fasten
Musikgudstjeneste

19. marts

9.00 JH

10.30 JH

3. s. i fasten

25. marts

10.30 JPB

26. marts
2. april

Dåbsgudstjeneste
Midfaste søndag

10.30 JPB*

Mariæ bebudelses dag

9.00+ 10.30 BEH

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården
1. dec.
14. dec.
15. dec.
22. dec.
23. dec.
5. jan.
19. jan.
2. feb.
16. feb.
2. mar.
16. mar.

Præsthøjgården 14.00 JH
Præsthøjgården Lucia 15.00 BEH
Slotsgården Lucia 15.30 BEH
Slotsgården 14.00 KHM
Præsthøjgården 14.00 JPB
Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM
Præsthøjgården 14.00 BEH
Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JPB
Præsthøjgården 14.00 JH
Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 BEH
Præsthøjgården 14.00 KHM

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen til at overvære dem.
Møderne begynder kl. 18.30.
Kommende møder: 13. december, 11. januar, 9. februar og 13. marts.

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

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

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.

AT STEMME SINDET
TIL HØJTIDEN

Vi er på vej ind i adventstiden, hvor vi for alvor begynder at
tænke på at forberede os til jul. Adventstiden er den periode i kirkens år, hvor sindet stemmes til julen, hvor den
store musik bryder ud i en lovsang af undrende jubel og
jublende undren.
Som pige var jeg til en klassisk koncert i Musikhuset i Århus. Det har sikkert været en god koncert, men det eneste
minde, der står tilbage, er de lyde, der steg op fra orkestergraven inden koncerten overhovedet var gået i gang.
Det var en lyd af summen, brummen og hylen fra alle mulige
instrumenter blandet sammen, og det lød ikke særlig godt.
Det var lyden af strengeinstrumenter, der blev løsnet og strammet,
og blæseinstrumenter, der blev varmet op. Alt sammen lyde, der er
vigtige for musikken, for instrumenterne skulle være stemt til at spille
rent og ramme tonerne rigtigt. Hvis ikke instrumenterne er stemt, kan
musikken ikke bryde
ud i renhed og jubel.
Udtrykket ”at stemme sindet til højtiden” er hentet fra musikken. Ligesom instrumenterne, der skal
stemmes for at lyde smukt, når musikken bryder ud, sådan skal vore sind stemmes, så vi til jul kan
bryde ud i en lovsang af undrende jubel og jublende undren, fordi Gud handler så underfuldt mod os.
Det kræver tid at stemme et sind. Derfor er adventstiden fire søndage land, fire søndage, hvor strengene i os skal strammes og løsnes og hjerterne i os varmes.
Adventstiden er den tid, hvor sindet skal stemmes med barske og kærlige ord. Det er ord, der skal
løsne og stamme de indre strenge. Det er ord, der skal varme os op med den glæde og sorg, som
følger af at blive varm på steder, hvor man gemte kolde hemmeligheder og afkølede rester af gamle
bål, forfrossent had og glemte lidenskaber.
Sådanne ord hører vi i teksterne i adventstiden. Vi skal høre om dommedag, der kommer og griber
mennesker med angst og rædsel, som ethvert menneske må gribes af rædsel stillet overfor sin egen
dom. Men i ordene om dommedag, får vi også at vide, at det ikke er rædslen, det skal ende med,
men i stedet Guds rige.
Vi skal høre om Johannes Døberen, der profeterer og baner vej for Guds søn, og med Helligåndens
hjælp vil Johannes’ stemme bane vejen for Herrens komme også i vort sind og hjerte.
Men først skal vi høre om ærens konge, der rider ind i Jerusalem på æselryg og teksten fra det Gamle
Testamente, hvor der lyder et råb til de ældgamle porte om at løfte hovederne og lukke sig op.
Med de ord skal vore sind stemmes til højtiden. Ordene stemmer ikke med juleglansbilledet, som
vi allerede nu omgives af. Men til gengæld er der heller ingen krav om rigtighed og perfektion, der
kræves ikke et skinnende hjem og storsmilende og artige børn og store, dyre gaver.
Det, der til gengæld kræves er, at vi lader en anden end os selv komme til os og med ham komme
til os selv. Det kræver, at vi løfter hovedet fra alle glansbillederne og drømmene om, hvor rigtigt det
alt sammen kunne være, hvis bare alting var anderledes, for kun sådan kan vi se, at der kommer
en ridende imod os på et æsel.
Han drager langsomt af sted, som skulle turen vare hele adventstiden. Æslet bliver et billede på
langsommeligheden, den tid, det kræver at nå frem, den tid, det kræver at blive stemt og rettet ud
at gamle krav om egen magt over liv og kærlighed. Det bliver et billede på den tid, det kræver af
Gud at varme vore kolde hjerter op til at tage imod ham.
De ældgamle porte, der åbner sig med skurrende hænglet, bliver et billede på os, der med knagen i
indgroede tanker og bragen af opbrud i gamle vaner, bliver åbnet mod ham, der gør alting nyt i os.
Vi stemmes livet igennem til at være i fuld samklang med den tone, som vi hver især blev skabt
til at klinge med. Der strammes og løsnes i vore indre strenge. Man ler og græder, man glæder sig
og fyldes med vemod. Sådan må det være, når man på en og samme tid skal opgive drømmen om
alt det rigtige, man selv ville, og samtidig blive det, som Gud vil med én. Men det gør godt at blive
det, der er meningen med én.
Med barske og kærlige ord skal sindene stemmes til højtiden gennem adventstidens lange venten,
men snart skal det kime til julefest, og også vore stemmer skal klinge.

KIRKEBLADET

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

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

UTH

TYRSTED & UTH SOGNE

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

TYRSTED
4. december

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
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ARRANGEMENTER

”ENGLESANG OG KLOKKEKLANG”

TYRSTED & UTH SOGNE
INSPIRERET AF DET BLÅ

LUTHER BANKER PÅ – OGSÅ HJEMME
HOS DIG

I 2017 fejrer vi Reformationen. I den anledning er der et jubilæumsmagasin på vej rundt til alle husstande i Horsens Provsti. Heri kan
man læse om arrangementer som foredrag, koncerter og læsekredse, alt med Luther som omdrejningspunkt. Magasinet rummer også
artikler, så man kan læse, hvordan Reformationen for 500 år sider
trækker tråde helt op til i dag. Så hold øje med posten her op til jul.
Jesper Hyldahl
Kunstnergruppen Interferens har i fotoudstillingen, som kan ses i
Sognehuset ved Tyrsted Kirke fra den 27. november 2016 til den 25.
februar 2017, ladet sig inspirere af det blå. Temaet ”Blå” ses her fortolket både som blå farver og også i overført betydning som følelsen
af tristesse m.m.
Fernisering finder sted søndag den 27. november 2016
umiddelbart efter gudstjenesten.
Rolf Due kredser i sin billedserie ”Rhapsody In Blue” om temaerne
ensomhed, tristesse og forladthed. Sider af livet, som er uønskede
men uundgåelige, og, som vi alle kender i vores eget liv.
Lis Skovgaard Karlsson arbejder ofte med et bestemt emne over længere tid. Hendes billedserie ”Blue” er fra et sted, som hun er vendt
tilbage til gennem nogle år, og hvor hun har fulgt tidens forandringer
ved et bassin.
Peter Nielsen har fotograferet i kvarteret, hvor han bor. Hans billedserie ”Neighbourhood Blues” koncentrerer sig om de mange forladte
butikker og huse, som præger bydelen og spreder en trist stemning
for mennesker, som bor og bevæger sig i området.
Poul Jan Rasmussen bevæger sig rundt i by og på land, hvor han finder inspiration i næsten hvad som helst til sine fotos, som han gerne
behandler i Photoshop til de får det ønskede udtryk. Hans billedserie
”Ude I Det Blå” viser eksempler på, hvad der fanger hans interesse.

DU KAN HJÆLPE
FATTIGE MENNESKER I DANMARK

Den 27. november holder Kirkens
Korshær sin første landsdækkende
indsamling, der støtter arbejdet
med fattige, udsatte og nødstedte
mennesker i Danmark.
Der er mennesker i vores samfund, der har brug for vores hjælp.
Vi møder dem hver dag i Kirkens
Korshærs varmestuer og på vores
herberger. De lever i fattigdom uden alt det, de fleste andre kan
tage for givet. Et måltid mad, et varmt bad, et sted at sove.
I over 100 år har Kirkens Korshær protesteret mod fattigdom i
Danmark. Vi mener, at alle fortjener et værdigt liv, hvor de basale
behov er dækket.
Pengene, vi samler ind, skal gå til vores sociale arbejde med socialt
udsatte mennesker i Danmark. Samtidig vil vi gerne sætte fokus på
fattigdommen. Vi mener, det er uværdigt, at mennesker i vores tid
lever i Danmark uden at være mætte, have rent tøj at tage på og et
trygt sted at sove.
Du kan hjælpe. Meld dig som indsamler på www.danmarkmodfattigdom.dk og gå sammen med Kirkens Korshær mod fattigdom.
Kort om Kirkens Korshær Kirkens Korshær består af 400 medarbejdere og 9000 frivillige, der sammen understøtter og driver det
sociale arbejde på vores varmestuer, herberger, bofællesskaber og
andre projekter rundt om i Danmark. Vi hjælper fattige mennesker,
hjemløse, psykisk syge, misbrugere, økonomisk trængte børnefamilier, ensomme og dem uden muligheder og overskud. Vores arbejde
finansieres af bidrag, donationer, kommunale driftsaftaler, 250
genbrugsbutikker og nu også vores landsindsamling.

MENIGHEDSPLEJEN

Vi har en portion penge, vi deler ud til de familier i sognet, der har
svært ved at finde midler til at holde en god jul for børnene. Man
kan søge indtil d. 10. december hos Jens Peder Baggesgaard
jpb@km.dk 51238279, helst elektronisk. Hvis man søger pr. brev, så
husk at skriv tlf. nummer på.
Midlerne der uddeles stammer fra indsamling i kirkerne de 3 sidste
måneder af året. Så vi står på den måde, som dem der formidler
nabohjælp, selv om det måske ikke lige er ens egne naboer, der får.
Hvis man vil give lidt til menighedsplejen, men af forskellige grunde
ikke kan komme noget i kirkernes indsamlingsbøsser,
kan man henvende sig til JP Baggesgaard

FYRAFTENSSANG OG JULENS LÆSNINGER,

-NU MED LUTHERSALMER
Tyrsted Kirke tirsdag den 6. december kl. 17.00
Reformationsjubilæet er i gang og varer indtil 31.
oktober 2017. Af Salmebogens 21 Luthersalmer
hører hele 6 til julen. ”Det kimer nu til julefest”
er nok den kendteste. Den og de øvrige skal vi
synge, og vi skal høre lidt om Luthers liv og hans
salmer, 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

FORTÆLLE-KONCERT MED KLEZMERDUO
& LUCIAOPTOG VED KIRKENS KOR

Tyrsted Kirke søndag den
11.december kl. 15.00
Klezmerduo -Ann-MaiBritt Fjord (harmonika,
sang) og Henrik Bredholdt (sopransax, dulcimer, tuba, sang) -vil i en
ramme af nordisk sang
og musik genfortælle
Selma Lagerlöf’s smukke
julelegende ”Legenden
om fru Lucia”.
Legenden om den unge fru Lucia fra Värmland og hendes himmelske hjælper, den hellige Sancta Lucia af Syrakus, er en dramatisk
nordisk fortælling om næstekærlighed. Den foregår i Sverige for flere
hundrede år siden og er en eviggyldig opfordring til, at vi her i det
mørke nord trods kulden stadig mærker hjertevarme og ”holder ild i
den sjælens flamme, som kaldes barmhjertighed”.
Efter koncerten går vi over i Sognehuset, hvor man yderligere kan
varme sig på et glas gløgg og hertil spise æbleskiver og/eller ”Lussekatte”. Desuden vil duoen fortælle om deres instrumenter og til
slut spille op til et par kædedanse. Se mere på www.klezmerduo.dk
Pris for gløgg og æbleskiver 25 kr.

Julekoncert i Uth Kirke med Vox Mariæ.
Søndag den 18. december kl. 19.00
En koncert med a cappella advents- og julemusik for kvindekor. Vox
Mariæ er et ungt, klassisk kvindekor bestående af 16 sangere. Koret
ledes af Martha Fyrstenborg og Katrine Broch Møller.
De skriver om koncerten:
”Der findes mange ideer om, hvad engle er for nogle størrelser.
Til denne koncert fokuserer vi på englene som svævende, lette, til
tider usynlige og mest af alt syngende væsner, men også som dem,
der i stor flok bringer glædeligt budskab til hyrderne på marken.
Mange komponister har gennem tiderne skrevet musik om engle, fx
Debussy i værket ”Les Angelus”. Denne kombinerer vi med værker
af bl.a. Tomás Luis de Victoria, Hildegaard von Bingen, Arvo Pärt
og Paul Hillier. Koncerten bevæger sig fra lyden af renæssancens
polyfone musik der opleves svævende, når de lyse kvindestemmer
fletter sig ud og ind imellem hinanden, til jublende folkelig sang,
der med stor glæde bebuder at frelseren er født.”
Frivillig entré: f.eks. 50 kr.

KYNDELMISSE I TYRSTED KIRKE

Den 2. februar kl. 19.30
I begyndelsen var der ingenting. Gud sagde: Der skal være lys. Og
der blev lys. Der var stadig ingenting, men nu kunne man i det
mindste se det hele meget bedre.
Her i vinterens mørke holder vi lysgudstjeneste, så vi bedre kan se
noget af det, der siden skabelsens morgen har gjort livet smukt og
sandt og værd at leve.
I år har vi flyttet kyndelmissen fra Uth til Tyrsted Kirke. De ændrede
rammer gør, at gudstjenesten også må ændre form. Hvordan, den
form bliver, er indtil videre en hemmelighed selv for arrangørerne.
Men vi glæder os under alle omstændigheder til at fejre Kyndelmisse sammen med alle, der kommer.
Sognepræsterne

BØRNEGUDSTJENESTER I TYRSTED KIRKE

MED SPISNING I SOGNEHUSET
Torsdag d. 23. februar kl. 17.00
Børne-fastelavns-gudstjeneste
Kom udklædt til en hyggelig
børnegudstjeneste,
hvor kirkens 2 kor medvirker.
Bagefter er der fællesspisning,
tøndeslagning og fastelavnsboller.
Tilmelding senest tirsdag den 21. februar:
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.
Arrangementet slutter senest kl. 19.00.

LUTHER OG FROMHED

HENVENDER VI OS TIL LUTHERS GUD, NÅR VI BEDER I DAG?
Foredrag ved sognepræst Jesper Hyldahl
– det andet af i alt otte Luther & Lagkage foredrag
Tyrsted-Uth Sognehus, tirsdag 21. februar 2017, kl. 19.00
Vi lever i dag i en tid der er så forskellig fra middelalderens og
Luthers, at vi ikke uden videre kan gøre hans anvisninger til vores. I
Luthers tid er troen dominerende for folks liv på en måde, som virker helt fremmedartet på et gennemgribende sekulariseret samfund
som vores. Dengang spillede Gud og Djævelen med musklerne, og
mennesket var en lille brik i deres indbyrdes kamp. Mørke, synd,
uro og angst for Helvedets evige pinsler udgjorde en vedvarende
trussel, og ihærdig bøn til Gud var et middel til at stå distancen og
afværge mørkets kræfter. Forskellen på dengang og nu forekommer
så stor, at man kan spørge sig selv: Er det den samme Gud, vi, gennem bøn, henvender os til i dag?

Vi er kommet godt i gang med vores hyggelige nørkleklub, den
første tirsdag i måneden kl. 10-12.
Det har været rigtig dejligt, at se nye ansigter. Igen i år strikker vi
ting til varmestuen, som de bruger til julegaver.
Vi mangler garn og modtager gerne alle rester der findes i
gemmerne. Herdis Schultz

I HAVE A DREAM
MOD-PÅ-LIVET

Copyrigt Steen Weile: Aften-motiv
Musikgudstjeneste i Tyrsted
Kirke d. 12. marts kl. 14.00
Når den sidste indsamler
efter Folkekirkens Nødhjælps
Landsindsamling d. 12. marts
er kommet tilbage til Sognehuset, holder vi gudstjeneste
over alle de smukke drømme,
vi har, om en bedre verden.
Det er håbet om at kunne
være med til at hjælpe drømmen lidt tættere på virkeliggørelse, der sender os på gaden
som indsamlere, og som får os til at lægge penge i indsamlingsbøsserne. Det håb og de drømme skal næres gennem dejlige sange og
smukke tekster ved denne gudstjeneste.
Hanne Korsgaard Sundbøll, tidligere organist i Vær, nu leder af
Aarhus Junior- og Ungdomskantori har sammensat en række sange
af bl.a. Abba, Tommy Seebach og Coldplay, alle under overskriften ”I
have a dream”. Sangene fremføres i vekslen mellem tekstlæsninger,
refleksioner og fællessalme. Hanne medbringer kantoriet og jazzpianist Hans Esbjerg. Desuden medvirker
organist Grethe Bach Köster og sognepræst Karen Holdt Madsen.

MUSIKALSK LEGESTUE FOR DE 1-6 ÅRIGE

Tirsdag d. 21. februar, 28.februar, 7. marts,
14. marts og 21. marts i Sognehuset 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

NØRKLEKLUBBEN

LITTERATURKREDS

Litteraturkredsen byder alle, både gamle og nye,
deltagere velkomne! Vi mødes kl. 19.00 i Sognehuset på følgende datoer: 7. februar, 8. marts, 6. april
og 9. maj. Information og tilmelding: Jens Peder
Baggesgaard 7564 4919 jpb@km.dk/Karen Holdt
Madsen 7564 4979 khm@km.dk

MANDEKLUB

Vi mødes følgende datoer: 11. januar, 8. februar, 8. marts Alle
(mænd) er fortsat hjerteligt velkomne fra kl. 10.30 – ca.12.30 til
snak, fortælling og hvad vi sammen finder på.

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. 14.0015.30 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 6/12, 20/12 (julefrokost kl.
13.00),10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3

TIRSDAGSMØDER

Møderne afholdes i Tyrsted-Uth Sognehus og begynder kl. 14.30.
Vi indleder møderne med sang, kaffe og brød, hvorefter eftermiddagens programpunkt begynder.
Pris for kaffe og brød: 25 kr.
31/1 Livet på ”Gudenå Hospice” v/Kirsten Dahl Knudsen
28/2 Foredrag om ”Titanic” v/Skoleleder Anders Henriksen
28/3 Foredrag om Slædepatruljen ”Sirius” v/ Mogens Skafte

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 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 Sognehuset torsdage kl. 16.00-17.30.
For nærmere oplysning kontakt Grethe Bach Köster:
gbk@km.dk ; 2325 2611

