
TYRSTED UTH
  2. april 9.00 + 10.30 BEH Mariæ bebudelses dag

  9. april 10.30 JPB Palmesøndag

13. april 18.00 JH# 10.30 JH Skærtorsdag

14. april 14.00 KHM# Langfredag

16. april 10.30 BEH 9.00 BEH Påskedag

17. april 10.30 JPB 2. påskedag

20. april 17.00 BEH# Børnegudstjeneste: Påske

23. april 10.30 JH 9.30+11.30 konf. Dagnæsskolen KHM 1. søndag e. påske

29. april 10.30 JPB Dåbsgudstjeneste

30. april 10.30 JPB¤ 2. søndag e. påske

  7. maj 10.30 JH 9.00+11.00 konf. Bankagerskolen JPB 3. søndag e. påske

12. maj 10.30 KHM 9.00+11.00 konf. Højvangskolen BEH Bededag

14. maj 10.30 JPB 10.00 konf. Højvangskolen JH 4. søndag e. påske

21. maj 10.00 konf. Centerklassen KHM, JH 10.30 JPB 5. søndag e. påske

25. maj 10.30 JPB Kristi himmelfartsdag

27. maj 10.30 KHM Dåbsgudstjeneste

28. maj 10.30 KHM* 6. søndag e. påske

  4. juni 10.30 KHM 9.00 KHM Pinsedag

  5. juni 10.00 Fællesgudstjeneste i Lunden# 2. pinsedag

  8. juni 17.00 JH# Børnegudstjeneste: Pinse

11. juni 9.00 JPB 10.30 JPB Trinitatis søndag

18. juni Forlagt til Endelave# 1. s.e. trinitatis

24. juni 10.30 BEH Dåbsgudstjeneste

25. juni 10.30 BEH¤ 2. s.e. trinitatis

  2. juli 10.30 JPB 3. s.e. trinitatis

  9. juli 10.30 BEH 4. s.e. trinitatis

16. juli 10.30 JPB 5. s.e. trinitatis

23. juli 10.30 JPB 6. s.e. trinitatis

29. juli 10.30 JH Dåbsgudstjeneste

30. juli 10.30 JH* 7. s.e. trinitatis

  6. august 10.30 KHM 8. s.e. trinitatis

10. august 13.30 JPB# Minikonfirmandafslutning

13. august 10.30 JH 9. 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

Påskedag er det er år siden, at alter-
tavlen i Tyrsted Kirke blev indviet. I 
et år har det hængt dér og påkaldt 
sig kirkegængernes opmærksom-
hed med sine stærke farver og dra-
matiske penselstrøg.
Det meste af det forgangne år har 
tavlen været åben, så man har set 
hovedmotivet, pietàen, der forestiller Maria med den døde Jesus i favnen.
Men i skrivende stund har tavlen for en tid været lukket, så motivet med sædemandslignelsen har været 
fremme og pietàen skjult. Det har nærmest virket som en beroligelse – en pause fra de voldsomme 
følelser, pietàen fremkalder.
Men på trods af, at jeg ganske tydeligt kan genkalde mig det i erindringen, så længes jeg nu efter at se 
hovedmotivet igen. 

I to tidligere kirkeblade er altertavlens sædemandslignelse og de to lyse sidefløje blevet beskrevet og 
fortolket. Jeg har fået til opgave at skrive om hovedfeltet. Pietà betyder barmhjertighed eller fromhed. Jeg 
ved dog ikke, om det er de egenskaber motivet fremmer hos beskueren. For mig skildrer maleriet snarere 
den sørgendes tilstand. Maria, der har mistet sin voksne søn, bliver et billede på enhver, der har mistet. 
Ved en begravelse sidder de efterladte på den øverste bænk i kirken. Ved siden af dem står kisten, hvori 
den døde ligger kold og livløs. De sidder, så de kan se op på maleriet af Maria og den døde Jesus, og de 
ser, at hun sidder, som de selv har siddet: hos den afdøde, imens kroppen stadig har lidt af livets varme 
og føjelighed tilbage i sig. De ser, at hun favner ham i et fortvivlet forsøg på at holde ham fast. De ser, at 
hun holder sin hånd så varsomt om hans hoved, som var han stadig et spædbarn, der behøvede hendes 
omsorg.
Den, der sidder ved siden af en kiste, må se sig selv i Maria – deroppe på alterbilledet.

Og måske genkender de så også deres døde i maleriets fremstilling af Jesus. Dødens gullige farve har 
fortrængt den levende huds rødmen. Hans hånd ligger åben og slap – den kommer aldrig mere til at 
række ud og holde fast og godt om en andens hånd. Hans krop er leddeløs og ligesom proportionsfor-
vrænget, som om hans menneskeskikkelse allerede er ved at forsvinde. Der er ikke gjort noget forsøg på 
at formilde eller forskønne det indlysende faktum, at døden er indtrådt. Det ser den, der sidder ved siden 
af kisten, og han eller hun tænker måske, at sådan som min kære døde, sådan døde Kristus.

Og så går der et år. Der er tider med dyb vantro, hvor man tænker, at det ikke er virkelighed, men en 
ond drøm. Der er øjeblikke af afgrundsdyb desperation, fordi man fuldstændig glasklart forstår, at det er 
virkelighed: den døde kommer aldrig tilbage.
Men perioderne imellem vantro og desperation bliver længere. Der opstår roligere sindstilstande. Der 
indfinder sig en grundtone af sorgfuldhed, hvor glæden også får plads. Ja, der er måske ligefrem stræk af 
tid, hvor man efterfølgende lidt skamfuldt erkender, at man glemte at sørge. Man lukkede det indre pietà-
maleri, den ubærlige smerte – og for en tid hvilede man sit sind ved sædemandslignelsens vegetative 
ro og alle hverdagens gøremål. 
Den døde er ikke glemt, hverken stemmen, blikket eller den dér særlige måde at gå på eller bevæge 
hånden på. Det er der alt sammen i erindringen. Og så opstår der måske en længsel, efter dengang sor-
gen var allermest smertefuld. Eller måske snarere en længsel efter selv at forstå – og efter at andre forstår 
– at ens nu årgamle sorg stadig er lige smertefuld. Så må sidefløjene åbnes igen, så pietàen kommer 
frem – både den, der bæres i den sørgendes indre og den, der hænger i Tyrsted Kirke. For den fortæller, 
at for Gud er ingen sorg for gammel. Han ser den, om den er ny, årgammel eller årtier gammel. Og han 
genkender den som den, han selv følte, da hans egen søn døde.

Men til forskel fra dengang for et år siden, så fæstes blikket nu måske ikke så meget på døden og sorgen, 
som på den ro, der hviler over Jesu ansigt. Den afspejler ikke smerte og angst; det er, som om han i døden 
ser indad eller ser alt i et forklarelsens lys; som om han allerede ved nedtagelsen fra korset er kommet 
i Paradis. Et år efter er det måske det, maleriet mest af alt prædiker: at som Kristus døde, skal vi dø; og 
som Kristus opstod, skal vi opstå.

Glædelig påske 
Karen Holdt Madsen

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

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

Kirketjenere: Mia Zacho Hjortshøj og
Ute von Wildenradt
Tlf. 2160 1050 – tyrstedkirketjener@gmail.com
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

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 eftermidd-
agsmøder 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 APRIL - JULI 2017

ET ÅR 
EFTER

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen til at overvære dem. Møderne begynder kl. 18.30.  
Kommende møder: 18. april, 10. maj og 1. juni.

  6. april Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH

20. april Præsthøjgården 14.00 JPB

  4. maj Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM

18. maj Slotsgården 14.00 BEH

  1. juni Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 BEH

15. juni Præsthøjgården 14.00 JH

  6. juli Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JPB

20. juli Præsthøjgården 14.00 JPB

  3. aug. Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården



ARRANGEMENTER
TYRSTED & UTH SOGNE

SKÆRTORSDAGSMIDDAG

Menighedsrådet inviterer igen i år til middag skærtorsdag aften i 
Sognehuset efter gudstjenesten i Tyrsted Kirke, 13. april, kl. 
18.00. Pris 75 kr. for voksne, 25 kr. for børn. Tilmelding senest 10. 
april til kirkekontoret 7564 3233 eller tyrsted.sogn@km.dk. 

PERGOLESIS ”STABAT MATER”
Musikgudstjeneste i Tyrsted Kirke, Langfredag kl. 14.00 

Komponisten 
Giovanni Pergolesi 
komponerede musik 
til den middelalder-
lige passionssalme 
”Stabat Mater” i 
1736, kort tid før 
sin død i en alder af 
bare 26 år. 

”Stabat Mater” refererer til jomfru Maria, der står under sin søns 
kors fuld af smerte. Salmen er skrevet som en meditation over Jesu 
og Marias smerte.
Langfredag d. 14. april bliver det gribende smukke værk opført 
af sopran Katrine Broch Møller, mezzosopran Kamma Bidstrup og 
organist Christiane Bayer Hvas. Alle tre er uddannet fra Det Jyske 
Musikkonservatorium, og de har stor koncertvirksomhed både som 
solister og i samarbejde med andre musikere.
De enkelt satser veksles med oplæsning af Jesu lidelseshistorie læst 
af sognepræst Karen Holdt Madsen.

BØRNEGUDSTJENESTER I TYRSTED KIRKE
Torsdag d. 20. april kl. 17.00  
Påskegudstjeneste  
Vi synger og hører om påsken sammen med 
kirkens 2 kor. 
Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset, spiser og 
sår karse.

Torsdag d. 8. juni kl. 17.00 Pinsegudstjeneste
Tema: Ånd og Vind, Kom og hør hvad 
pinse er for noget. 
Efter gudstjenesten går vi ud og 
griller pølser, bager snobrød og 
skumfiduser.

Tilmelding til begge arrangementer 
med fællesspisning senest 2 dage 

før på mob: 5172 0254; mbg@km.dk Det er naturligvis muligt at 
deltage i gudstjenesterne uden tilmelding og spisning. 
Oplys venligst antal børn + antal voksne. 
Pris for spisning:
1 voksen uden børn 25 kr.
1 voksen + børn 40 kr.
2 voksne + børn 60 kr.

GUDSTJENESTE PÅ ENDELAVE D.18. JUNI
Søndag d. 18. juni inviteres menig-
heden igen til Endelave for at fejre 
gudstjeneste i Endelave Kirke med 
efterfølgende frokost i  
præstegården.
I år vil der være mulighed for at 
besøge Endelave Håndbryggerlaug. 
Det kræver dog særskilt tilmelding 
og betaling.
Der er afgang fra Sognehuset kl. 
9.15 i private biler. Hjemrejse kl. 
14.45 eller 17.30 (17.30, hvis man 

er tilmeldt bryggerlauget). Ved tilmelding skal oplyses, om man har 
behov for kørelejlighed eller kan tilbyde kørelejlighed.
Tilmelding til udflugt senest 9. juni, egenbetaling 125,- Bindende 
tilmelding til udflugt + bryggerlaug senest 16. maj, egenbetaling 
200,- (obs. begrænset deltagerantal).
Tilmelding til kirkekontoret tyrsted.sogn@km.dk/7564 3233

MINIKONFIRMANDUGE I UGE 32 
Jul, påske og pinse
Fest 4 dage i træk

Alle kommende 4. klassesbørn 
fra Bankagerskolen, Dagnæssko-
len og Højvangskolen inviteres til 
at deltage i minikonfirmanduge 
mandag, tirsdag, onsdag og tors-
dag i uge 32 fra kl. 9.00-14.00. 
Tilbuddet er gratis, tilmelding 
senest torsdag d. 22. juni. tlf.: 
5172 0254 mbg@km.dk
Som afslutning på dagene vil vi 
afholde en afslutningsgudstje-
neste om pinse torsdag d. 10. 
august kl. 13.30 i Uth Kirke.  
Her er alle velkomne! 

LUTHER OG LAGKAGE 
En foredragsrække om Martin Luther arrangeret af kirkerne i 
Horsens kommune i anledning af reformationsjubilæet.
 
25. april kl. 19.00 i Nim Sognegård: Luther og Skolen ved profes-
sor Ove Korsgaard
 
30. maj kl. 19.00 i Tolstrup Sognegård: Luther og Nutiden ved 
professor Niels Henrik Gregersen
 
13. juni kl. 19.00 på Sct. Ibs Skole: Luther og Romerbrevet ved 
lektor Kasper Bro Larsen

NØRKLEKLUBBEN  

Den 7. februar havde Nørkleklubben besøg af en 93-årig dame, som 
levende og interessant fortalte 1 time om arbejdet i foreningen 

”Donation Denmark- Romania”, hvor igennem vores strikarbejder 
formidles til hjælpearbejde i Rumænien. En god sag!

Vi mødes den 1. tirsdag hver måned i Sognehuset kl. 10-12. Tirsdag 
d. 2. maj er sidste mødedag i denne sæson. Tak til alle!

Gunhild Bennetzen

TIRSDAGSMØDER
Møderne afholdes i Tyrsted-
Uth Sognehus og begynder 
kl. 14.30. Vi indleder møder-
ne med sang, kaffe og brød, 
hvorefter eftermiddagens 
programpunkt begynder.
Pris for kaffe og brød: 25 kr.
25/4 ”De Eventyrlystne” for-
tæller og dramatiserer over 
H.C. Andersens barndom.
30/5 Udflugt til ”Olsens Para- 

dis”. Afgang fra Sognehuset kl. 12.00.  
Kaffen nydes på ”Skovpavillonen” i Holsted.  

Ved hjemkomst til Sognehuset er der snitter, øl, vand, kaffe og te.
Prisen er 200 kr., som betales ved tilmeldingen  

til Tirsdagsmødet 28/3.

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: 
4. april kl. 16.00 vi laver mad sammen og spiser kl. 17.30

18. april kl. 14.00-15.30: Luther
9. maj, 23. maj, 6. juni: kl. 14.00-15.30

20. juni: Sommerudflugt til Kongernes Jellinge.  
Yderligere information følger senere.

Kontakt Jesper Hyldahl mob: 2127 1772 / jhy@km.dk

LITTERATURKREDS 
Litteraturkredsen byder alle, 
både gamle og nye, deltagere 
velkomne! Vi mødes kl. 19.00 i 
Sognehuset på følgende datoer: 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 den 12. april, 10. maj og 14. juni. Alle mænd er 
velkomne fra kl. 10.30-12.30 i Tyrsted Sognehus til snak,  
fortælling og frokost. Ingen tilmelding og det er gratis at deltage.

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 hyg-
geligt, 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

COHEN I KIRKEN 
Uth kirke onsdag den 17. maj kl. 19.30
Store sange og prægtig poesi. Oplev en koncert med sange af 
Leonard Cohen og et besøg i digterens univers med Karsten 
Holm & Cohen Trioen. 
Koncertfortællingen ”Cohen i kirken” tager fat på en række af 
Leonard Cohens største sange og sætter dem ind i en ramme af 
mesterens poesi og historie. Fra start til slut har Leonard ordet i 
”Cohen i kirken”. Han er manden bag alle ordene – både i sangene 
og fortællingerne imellem sangene. 
Leonard Cohen, som døde den 7.november 2016, 82 år gammel, er 
blevet en legende. Han har skrevet mesterværker som ”Halleluja”, 
”Bird On The Wire”, ”So Long Marianne”, ”Everybody Knows” og 
”I’m Your Man” plus utallige andre sange med stærk poesi. 

”Poesi er bare et tegn på liv. 
Hvis dit liv brænder godt, 
er poesi bare asken.”
(Leonard Cohen)

”Cohen i kirken” består af: 
• Karsten Holm, vokal, guitar
• Bjørn Bønne Petersen, kontrabas og kor
• Martin Blom, diverse guitarer og kor
• Knud Erik Fuddi Steengaard, violin og kor
En frivillig entré på f.eks. 50 kr. går til den lokale menighedspleje.

BRYLLUPSSALMESANG
Tirsdag d. 2. maj kl. 19.00 

Skal I giftes i år og savner 
inspiration til hvilke salmer, der 
skal synges i kirken? Så kom til 

bryllupssalmesang i Sognehuset 
tirsdag d. 2. maj, hvor organist 

Grethe Bach Köster, kirkesanger 
Karl Kristian Thomsen og sogne-

præst Karen Holdt Madsen  
vil præsentere en række  

velegnede salmer.  
’Kaffen’ koster 20,-  

Tilmelding til tyrsted.sogn@km.dk senest 25. april. 

BABYSALMESANG
-Nyt hold starter den 3. maj 2017 
Babysalmesang er for børn i alderen 

ca. 1 – 10 måneder. Forskellige 
former for rekvisitter vil indgå: vifte, 

tørklæder, sæbebobler m.m. Alle 
sanser bliver stimuleret.

Undervisningen foregår  
5 onsdage kl. 10.00 - 10.45.
Efterfølgende er der god tid til 

hygge/kaffe/te.  
Det er gratis at deltage, men da der er et begrænset antal pladser er  

tilmelding til undertegnede nødvendig og bindende.
Organist Grethe Bach Köster. tlf. 2325 2611 gbk@km.dk

GÅ I LUNDEN 
2. pinsedag, kl. 10.00-11.00 

Traditionen tro holder Horsens Provsti en fælles friluftsgudstjeneste 
for alle vore sogne i Lunden – Horsens. Kom endelig og  

vær med fra nær og fjern.
Her i 2017 fejrer vi 500-års reformationsjubilæum. Hovedpersonen 

bag reformationen var den tyske munk Martin Luther. Derfor er Martin 
Luther på alles læber i år. Selv i Legetøj som Playmobil kan figuren 

Luther købes. Denne gudstjeneste vil med garanti også være præget 
af Luther - for Luther har sat sig dybe spor helt frem til vores tid.

På Luthers tid - kunne en prædiken let tage en god times tid - og 
det var ganske sikkert, at præsten var en mand. Dette er dog 

punkter, der afviges fra ved denne gudstjeneste, hvor prædikenen 
vil have en varighed på omkring 10 minutter - som er det helt 

almindelige anno 2017.  Ligeledes er det tre kvinder, der til dette års 
friluftsgudstjeneste vil gå sammen om at prædike.

Præsterne i Horsens provsti er fælles om gudstjenesten og vil alle 
være til stede. Selve tilrettelæggelsen skiftes præsterne til at være 

ansvarlige for. I år er det præsterne: Anja Elm - Vor Frelser. Dorte 
Stenberg Isaksen - Tamdrup/Nim/Underup/ Føvling og Lone Buhl 

Pedersen Østbirk/Yding.
Der uddeles ved salmeark gudstjenesten – så lad endelig salmebo-

gen blive hjemme. Men tag gerne kaffekanden og madkurven med.
Ved meget ugunstigt vejr flyttes gudstjenesten til Kloster Kirken.


