
TYRSTED UTH

  5. november 13.00 JH, (BEH, KHM)# 10.30 JH, (BEH, KHM)# Alle helgen

  9. november 17.00 JPB# Børnegudstj.: Alle helgen

12. november 10.30 KHM 22. s.e. trinitatis

19. november 9.00 JPB 10.30 JPB 23. s.e. trinitatis

25. november 10.30 JH Dåbsgudstjeneste

26. november 10.30 JH* Sidste s. i kirkeåret

30. november 19.00 KHM# Julesang

  3. december 10.30 BEH 9.00 BEH 1. s. i advent

  7. december 17.00 BEH# Børnegudstj.: Advent

10. december 10.30 KHM 2. s. i advent

17. december 9.00 JPB 10.30 JPB 3. s. i advent

24. december
13.30 KHM 
15.00 KHM

10.00 JPB 
14.00 JPB 
15.30 BEH

4. s. i advent/juleaften

25. december 10.30 KHM 9.00 KHM Juledag

26. december 10.30 JH 2. juledag

31. december 10.30 JH Julesøndag

  1. januar 16.00 BEH Nytårsdag

  7. januar 9.00 JPB 10.30 JPB 1. s.e. helligtrekonger

14. januar 9.00 + 10.30 JH 2. s.e. helligtrekonger

21. januar 9.00 JPB 10.30 JPB S. s. e. helligtrekonger

27. januar 10.30 KHM Dåbsgudstjeneste

28. januar 10.30 KHM¤ Septuagesima

  1. februar 19.00 JH, BEH# Kyndelmissegudstjeneste
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nov-januar   
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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

Så gik det Lutherår….
I går aftes, d. 31. oktober sluttede Lutheråret eller reformationsjubilæet officielt med en stor 
gudstjeneste i Klosterkirken. Da jeg skriver en måned før, kan jeg desværre ikke anmelde 
denne. Men alligevel kan det måske være tjenligt at se tilbage, ikke på 500 år, men blot på 
det seneste. I Folkekirken har man set frem til dette mærkeår; brugt masser af kræfter og 
midler på at få en stor fejring, der helst skulle sætte dønninger ud i den yderste krog af kirken. 
Alle medlemmer og alle andre skulle få en klar fornemmelse af, hvad kirken står for; dens 
rødder og selvfølgelig også hvordan vi i dagens Danmark kan aflæse virkningen af Luthers 
teser på kirkedøren i Wittenberg, som jo satte hele bevægelsen i gang.

Men vi må nok indrømme, at Luthers teser, hans oprør mod Paven, ikke havde haft samme 
effekt, hvis der ikke var nogle lokale fyrster og andre adelsmænd, der kunne se en politisk og 
økonomisk fordel ved at støtte denne teologiske sag. Det var ikke kun tro.

Den teologiske forandring, som jo er det vi fejrer, skulle helst påvirke både den kirkelige orga-
nisation og de enkelte kristnes forhold til kirken og ikke mindst til Gud.

Vi har udtalt selvstyre i kirken, kan sætte det i gang, vi i menighedsrådet bliver enige om, og 
som vi kan finde ressourcer til. Vi præster kan prædike ret frit, sådan som vi nu forstår biblen, 
selvfølgelig inden for rammerne af evangelisk-luthersk tro. Præsten er blevet demokratiseret; 
for meget synes nogen måske, men nu kaldes vi ved fornavn og ikke Pastor dit eller dat. Uden 
nogen måske ved det, kommer det til at minde os alle om det almindelige præstedømme; at 
alle er præster, vi er bare nogen, der er kaldet til at have nogle særlige funktioner.

Vi taler modersmålet til gudstjenester; vi synger på modersmålet, og det har alle jo vænnet 
sig til, og alt andet vil lyde som hokus pokus, synes vi. Gudsforholdet er direkte, der er ikke 
nogen, der skal stille dig om til Gud.

Jubilæet har haft en betydning. Måske fordi vi blev mindet om, at det vi gør, er i god luthersk 
ånd. Hele tiden reflektere over samtiden, og hvordan der kan tales kristendom ind i den. I 
højere grad end bare gøre som vi plejer. Og derfor tror jeg, det i højere grad skyldes tilfreds-
hed end ligegladhed, hvis jubilæet ikke fik den folkelige gennemslagskraft, man havde håbet 
på – trods iderige arrangementer lokalt og rundt i landet. Det vil være min konklusion på 
jubilæumsåret.

Som marketingsfolk ved, så er det svært at skabe et marked, før nogen ved, hvad det er, 
de mangler. Måske gør vi det bare så godt, at ingen mangler noget; at menigheden, altså 
medlemmerne af den lokale folkekirke, faktisk er tilfredse med kirken, som den udtrykker sig 
i Tyrsted og Uth Sogne.

Jens Peder Baggesgaard, sognepræst

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

GUDSTJENESTELISTE NOVEMBER - JANUAR 2018

SÅ GIK DET  
LUTHERÅR….

  2. november Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM

16. november Præsthøjgården 14.00 JPB

  7. december Præsthøjgården 14.00 KHM

13. december Præsthøjgården 15.00 Lucia BEH

14. december Slotsgården 15.30 Lucia BEH

20. december Slotsgården 14.30 julegudstjeneste JH

23. december Præsthøjgården 14.00 julegudstjeneste JPB

  4. januar Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM

18. januar Præsthøjgården 14.00 JH

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården



ARRANGEMENTER
TYRSTED & UTH SOGNE

ALLE HELGENSDAG
– vi mindes de døde

Søndag d. 5. november er der mindegudstjeneste i begge 
kirker. Selv om man måske hver eneste dag tænker på de 
mennesker, man gennem tiden har mistet, så er det godt 
at samles i et rum, hvor taknemmelighed, fortrydelse, sorg, 
glæde, tilgivelse og håb får ord, tone og retning.
Navnene på de mennesker, der i løbet af året er døde i sog-
net, vil blive læst højt under gudstjenesten.
Uth Kirke kl. 10.30 og Tyrsted Kirke kl. 13.00
Jesper Hyldahl er prædikant, men alle sognets fire præster 
deltager.

MUSIKALSK LEGESTUE FOR DE 1-6 ÅRIGE

Tirsdag d. 7. november, 14. november, 21. 
november og den 28. november i Sognehu-
set 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; mbg@km.dk

BØRNEGUDSTJENSTER
 
Torsdag d. 9. nov. kl. 17.00
Allehelgengudstjeneste
Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset, spiser og (U)-hygger 
sammen på mexicansk manér.

Torsdag d. 7. dec. kl. 17.00
Adventsgudstjeneste
Vi forbereder os på julens komme med sang og fortælling i 
kirken. Bagefter spiser vi sammen og laver engleværksted.

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE
 
Torsdag d. 1. februar kl. 19.00
I år 2018 står konfirmanderne fra 
Højvangskolen for deres helt egen 
særlige fortolkning af kyndelmisse.
Alle er velkomne til at opleve guds-
tjeneste på en ny og  
anderledes måde.
Konfirmanderne, Bettina og Jesper

SYNG I KOR
Spirekor er for børn i alde-
ren 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. Spirekoret medvirker bl.a. ved børne-
gudstjenester og Luciaoptog.
 
Kirkekor er for lidt større børn og unge.
I kirkekoret arbejdes der med sang, gudstjenestelære og 
hørelære med henblik på at medvirke ved gudstjenester, 
koncerter o.l. Korene øver i Tyrsted Sognehus. Spirekor: ons-
dag kl 14.30-15.45.Kirkekor:torsdage kl. 16.00-17.30.
For nærmere oplysning kontakt  
Grethe Bach Köster: gbk@km.dk ; 23252611

LITTERATURKREDS

 
Der er kun en mødegang tilbage i indeværende sæson i 
litteraturkredsen, nemlig tirsdag d. 7. november, hvortil vi 
planlægger at læse Elena Ferrante: ”Min geniale veninde”.
Litteraturkredsmøderne foregår i en afslappet atmosfære. Vi 
er der for at dele vores læseoplevelse med hinanden, blive 
udfordret af andres læsning og måske blive klogere på det, 
vi har læst.  
 
Nye deltagere er velkomne, kontakt enten  
Jens Peder Baggesgaard (7564 4919) eller  
Karen Holdt Madsen (7564 4979).
Møderne begynder kl. 19.00 og kaffen koster 5,-

NØRKLEKLUBBEN
 

Vi mødes den 1. tirsdag hver måned i Sognehuset kl. 10-12. 
Vi strikker/hækler tøj samt tæpper og bidrager hermed til 
arbejdet i foreningen ”Donation Denmark- Romania”, hvor 
igennem vores strikarbejder formidles til hjælpearbejde i 

Rumænien. En god sag! Vi glæder os til at se nye såvel som 
kendte ansigter.

TIRSDAGSMØDER
 

Møderne afholdes i Sognehuset og begynder kl. 14.00. Vi 
indleder møderne med sang, kaffe og brød, hvorefter dagens 

programpunkt begynder. Pris for kaffe og brød: 25 kr.
 

28.11.17. Adventsmødet 
starter i kirken, derefter kaffe 
og æbleskiver, samt lidt un-

derholdning i Sognehuset.
30.11.17 Program følger.

MANDEKLUBBEN
Vi mødes onsdag d. 9. november, d. 14. december og d. 11. 
januar som altid kl. 10.30 – 12.30, afsluttende med frokost.

Tag din ven og din nabo med; der er plads til flere!

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 medar-
bejdere til stede.  
 

Datoer for kommende møder:
7. november: Allehelgen andagt
21. november: Reportage fra Hviderusland
5. december: Klippedag med æbleskiver
19. december julefrokost kl. 13.00
9. januar: Første gang i det nye år –samtaler om højtiden
23. januar: Status på opdeling

Kontakt Jesper Hyldahl mob.2127 1772/jhy@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  
kirketjenerne, så ringer de og bestiller.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er 
velkommen til at overvære dem.  
Møderne begynder kl. 18.30.
 
Kommende møder:  
21. november, 13. december og 18. januar.

MANDEKLUBBEN
 
 
 
 
 

Tilmelding senest 2 dage før på mob: 5172 0254;  
mbg@km.dk
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.

EN AFTEN I SELSKAB MED ERLING JEPSEN

Mød forfatteren bag succeserne ”Kun-
sten af græde kor”, ”Frygtelig Lykkelig”, 

”Den Sønderjyske Farm” og senest 
”Gramhavet”.

Foredrag i Tyrsted-Uth Sognehus, torsdag 
16. november, kl. 19.00. Fri entré.

JULESANG - TYRSTED KIRKE
 

D. 30. november kl. 19.00
Julesang er en stemningsfuld  
indledning til julemåneden.

Salmerne skaber en klangbund i os,  
der bærer os frem mod Jesu fødsel.

I rolig vekslen mellem ord og toner syn-
ger vi nogle af julens smukkeste salmer.

HÄNDESLS ”MESSIAS” 
Uth kirke onsdag den 6. 

december kl. 17.00
Et ensemble af instrumentalister 

og korsangere fra Det jyske 
Musikkonservatorium, under 
ledelse af Severin Korsgaard, 
fremfører uddrag fra Händels 

Messias, fortrinsvis kordele samt enkelte orkester- og solosat-
ser. De studerende mener, at Händels Messias ikke kun hører 
hjemme i store koncertsale og store kirker og har derfor lavet 

denne mindre og mere intime opsætning, som de i øvrigt 
også fremhæver er tættere på Händels oprindelige opsætning 

af Messias fra 1742.
Ensemblet består af syv instrumentalister og otte korsangere.
Opsætningen er tilrettelagt, så publikum får de vigtigste dele 

af historien med og kan lytte til de kendte satser i værket - 
heriblandt det store, flotte Halleluja-kor og selvfølgelig den 

store fuga og sidste sats ”Amen”.

Frivillig entré: f.eks. 50 kr.


