
TYRSTED UTH

  1. februar 19.00 JH, BEH# Ungdomsgudstjeneste
Kyndelmisse

  4. februar 9.00 JH 10.30 JH Seksagesima

  8. februar 17.00 KHM# Børnegudstjeneste: Fastelavn

11. februar 10.30 JH Fastelavnssøndag

18. februar 9.00 KHM 10.30 KHM 1. s. i fasten

24. februar 10.30 JH Dåbsgudstjeneste

25. februar 10.30 BEH* 2. s. i fasten

  4. marts 9.00 JH 10.30 JH 3. s. i fasten

11. marts 9.00 + 10.30 JPB Midfaste

18. marts 9.00 KHM 10.30 KHM Mariæ bebudelsesdag

24. marts 10.30 BEH Dåbsgudstjeneste

25. marts 10.30 JH^ Palmesøndag

29. marts 18.00 KHM# 10.30 KHM Skærtorsdag

30. marts 10.30 JH Langfredag

  1. april 9.00 JPB 10.30 JPB Påskedag

  2. april 10.30 BEH 2. påskedag

  5. april 17.00 JPB# Børnegudstjeneste: Påske

  8. april 10.30 JPB
9.30 + 11.30 KHM
Konfirmationer

1. s.e. påske

15. april 9.00 JH 10.30 JH 2. s.e. påske

22. april 10.30 KHM
9.00 + 11.00 JPB
Konfirmationer

3. s.e. påske

27. april
9.00 + 11.00 JH
Konfirmationer

Bededag

28. april 10.30 JPB Dåbsgudstjeneste

29. april 10.30 JH¤
10.00 BEH
Konfirmation

4. s.e. påske

  6. maj
10.00 JPB
Konfirmation

10.30 KHM 5. s.e. påske
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PRAKTISKE  
OPLYSNINGER

FØDSEL: 
Ugifte forældre henvises til 
www.borger.dk , hvor der skal 
udfyldes en omsorgs- og ans-
varserklæring senest 14 dage 
efter fødslen. For gifte forældre 
sker faderskabsregistreringen 
automatisk.

Dåb:
Aftales med kirkekontoret.

Vielse:
Aftales med kirkekontoret.

Dødsfald:
Anmeldes til kirkekontoret i 
det sogn, hvor afdøde havde 
bopæl.

Begravelse/bisættelse:
Aftales med den præst, man 
ønsker skal forrette handlin-
gen. Tidspunktet og sted 
aftales med kirkekontoret som 
også kan henvise til, hvilken 
præst der har vagt.

Gravsted:
Udtagelse af gravsted aftales 
med kirkegårdspersonalet.

Kirkefolderen:
Udkommer 4 gange om året: 
Primo februar, maj, august, 
november. Ønskes stof optaget 
i folderen, indsendes dette til 
ansvarshavende redaktør pr. 
mail som word-dokument. 
Billeder sendes i pdf eller jpg. 
Deadlines for februar-nr. 1. 
januar for maj-nr. 1. april, for 
august nr. 1. juni og for novem-
ber nr. 1. oktober. Redaktionen 
garanterer ikke for optagelse, 
ligesom den forbeholder sig 
ret til forkortelse af indsendt 
materiale.

Kirkefolderen udgives af  
menighedsrådet. 
Redigeret af Mette Bugge
mbg@km.dk

Layout/tryk: Grafisk Horsens A/S

Undersøgelsen
I sensommeren gennemførte menighedsrådet en ganske lille og aldeles uvidenskabelig bru-
gerundersøgelse for at danne sig et indtryk af, hvordan kirkegængerne oplever gudstjene-
stens salmer.
Vi har nu arbejdet med de 145 besvarelser, som indkom, og de viser, at kirkegængere helst 
synger salmer, de kender i forvejen, men samtidig ikke er kede af at synge nye.
Et spørgsmål lød: ”Hvilken af dagens salmer, synes du bedst om”? Det var der mange forskel-
lige bud på, men da undersøgelsen fandt sted i slutningen af august og i september, hvor der 
blev sunget høstsalmer, og hvor månedens sang var ”Septembers himmel er så blå”, så var 
det hyppigste svar netop denne eller en anden årstidssalme. Højskoleforeningen lavede for 
nogle år siden en undersøgelse af, hvilke sange i højskolesangbogen, der blev brugt mest. 
Den viste, at afsnittet med årstidssange var slidt helt i laser. Præferencen for årstidssange er 
tilsyneladende parallel, når det gælder salmebogen.
Et andet spørgsmål lød: ”Hvad er din yndlingssalme”? Det var der mange interessante bud på. 
Ikke overraskende toppede ”I østen stiger solen op”, ”Dejlig er jorden” og ”Op, al den ting” og 
en lang række andre kendte kernesalmer.
Men der var også titler, som ikke er så hyppigt brugt, f.eks. ”Den store Mester kommer”, ”Jeg 
så ham som barn”, ”Fuglen har rede” og ”Jeg kender et land”. Yndlingsalmen er altså i høj 
grad et individuelt valg. Skal man finde en fællesnævner for hele gruppen af yndlingssalmer, 
så er det, at de alle har iørefaldende melodier. 

Anvendelse
Og hvad kan vi så bruge sådan en undersøgelse til? Det er nok først og fremmest præsterne, 
der får et fingerpeg om, hvilken type salmer, kirkegængerne gerne ser valgt. Der er mange 
aspekter, der skal tages hensyn til, når en søndags salmer skal udvælges. De skal korrespon-
dere med gudstjenestens tre bibeltekster, med prædikenen, med liturgien. Man skal ind-
tænke salmernes melodi, toneart og karakter – om der f.eks. skal være en bevægelse fra det 
melankolske mol mod det letsindede dur (ikke letsindige), om der skal være en vis vekslen 
imellem korte og lange salmer osv. Organisten skal overveje, hvordan en melodi skal spilles, 
i hvilket tempo og med hvilket anslag. I nogle tilfælde skal organisten også overveje, om de 
skal tale præsten fra en valgt melodi, fordi den ikke passer til det øvrige melodivalg.
Her er undersøgelsen endnu et element til overvejelse, fordi den giver præsten et klart hint 
om, at melodierne også i kirkegængernes øren er vigtige. Hvis melodien ikke er smuk, så er 
glæden ved at synge en meningsfuld tekst ikke særlig stor. Hvorimod man gerne bærer over 
med en svag tekst, når blot melodien er stærk. Om salmen er ny eller gammel er under-
ordnet. Salmen er god, hvis melodien er god. Se, det er en rettesnor, der kan være ganske 
vanskelig at følge, da den i høj grad afhænger af præstens musikalitet.

Gavnlighed
Til hvis gavn er sådan en undersøgelse? Vi, der sad i udvalget, var enige om, at bare det i 
fællesskab at beskæftige os med emnet var frugtbart – her tænker vi også på kirkegængernes 
bidrag i form af deres besvarelser – for selv om de ikke sad med omkring mødebordet, så var 
de til stede i kraft af deres besvarelser. Ved at få mulighed for at give sin menig til kende og 
at inspirere dem, der sidder med den endelige afgørelse for salmevalget, får man en form for 
medindflydelse på gudstjenestens udformning. Udvalgets lægmænd fik desuden en fornem-
melse af de principper, der ligger bag et salmevalg, og dermed større forståelse for præstens 
og organistens arbejde – det gælder forhåbentlig også læserne af denne artikel. Og som den 
præst, der skal vælge salmerne, er det vigtigt at vide, at ens arbejde har betydning, så man 
anstrenger sig for at gøre det så godt som muligt. Så gavn – det har vi alle sammen af det, 
når vi fejrer gudstjeneste sammen.
I udvalget sad: Steen Sørensen (mhr.medlem), Leo 
Hansen (mhr.medlem), Grethe Bach Köster (organist), 
Mette Bugge (kirke-kulturmedarb.) Jesper Hyldahl, Jens 
Peder Baggesgaard og undertegnede.

af 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

GUDSTJENESTELISTE FEBRUAR - APRIL 2018

EN BRUGERUNDERSØGELSE

  1. februar Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM

15. februar Præsthøjgården 14.00 JPB

  1. marts Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH

15. marts Præsthøjgården 14.00 BEH

  5. april Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 BEH

19. april Præsthøjgården 14.00 KHM

3. maj Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården

Husk, du kan se søndagens 
salmer på fb og månedens 
salme her i kirkebladet og 
på hjemmesiden. 

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 – ilpe@km.dk

Kirketjener
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



ARRANGEMENTER
TYRSTED & UTH SOGNE

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS  
LANDSINDSAMLING
Meld dig som indsamler

Der er igen i år indsamling. Indsamlingen foregår  
den 11. marts 2018.
Pengene fra indsamlingen er med til at bekæmpe sult, syg-
dom, minefare, tørke, oversvømmelser, overgreb, frarøvelse 
af jord og anden ekstrem ulighed.
Folkekirkens Nødhjælp holder skarp kontrol med korruption 
og regner omhyggeligt på hvert projekt, så det gavner flest 
muligt. Pengene skal i de rette lommer.
Der er ikke nogen fast formel for, hvordan man bedst 
hjælper mennesker i nød, hvorfor der ved hver ny krise må 
tænkes i nye baner.
For at indsamlingen den 11. marts skal blive en succes er 
der brug for indsamlere - og det kunne måske være dig.

En indsamlingsrute giver Folkekirkens Nødhjælp mulighed 
for fx. at give:
• Overlevelsespakker til en måned for fire personer efter en 

katastrofe eller
• Bæredygtige køkkenhaver til fem familier i en afrikansk 

flygtningelejr eller
• Hjælp til at seks flygtningekvinder kan starte en insekt-

farm, der giver proteinrig mad.

Som det ses, kan du ved at bruge 3 timer den 11. marts, 
være med til at gøre en stor forskel. Indsamlingen foregår i 
tidsrummet kl. 10-13.
Du kan melde dig som indsamler til Søren Peter Buhl,  
e-mail: famibuhl@os.dk eller tlf. 6016 7911. 

TIL BRUGERE AF KIRKEBILEN
Gratis taxakørsel til gudstjenester og eftermid- 
dagsmøder bestilles på 75 50 30 00 senest kl. 20.00 
aftenen før.  
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. og afholdes  
i Sognehuset.
 
Kommende møder: 20. februar, 14. marts,  
datoen i april er endnu ikke oplyst.

FERNISERING, UDSTILLING OG  
FOREDRAG I SOGNEHUSET

Fernisering søndag den 25. februar kl. 11.45 i Sognehuset
Der bydes på et glas vin og 

kunstneren vil være tilstede. 
Fra søndag den 25. februar 
til udgangen af maj måned 
viser billedkunstner Kirsten 
Gissel fra Horsens malerier 

med inspirationer fra rejser til 
Middelhavet. 

Om vinteren rejser Kirsten 
flere gange til de solrige Middelhavslande, hvor hun ofte 

maler under åben himmel eller laver skitser og tager fotos til 
senere brug. Hun maler abstrakt med mange effekter, men 
med en ofte genkendelighed af et sydlandsk landskab. Lidt 
af vinteren er tilbragt i Spanien, bl.a. i en lille hvid bjergby 

Frigiliana, samt i Alicante. 
Kirsten har udstillet i mange gallerier, kunstforeninger og 

kunstmesser i Danmark, samt i Paris, Milano, Berlin og flere 
Middelhavslande.

Sidste år gik turen til New York, hvor hun udstillede i Art Expo 
med 350 kunstnere fra hele verden.

Kirsten Gissel er medlem af Salons Libres Europeens i Paris, 
der organiserer udstillinger med internationale kunstnere på 

gallerier forskellige steder i Europa. 

Tirsdagsmøde den 27. februar kl. 14.00 foredrag ”Bag 
om kunsten”, hvor kunstneren fortæller om livet som kunst-
ner, barndommen i et kunstnerhjem, udstillinger i udlandet 

og meget mere.
I Middelhavslandene finder Kirsten smukke og specielle sten, 

som hun designer UNICA smykker af. Kæderne kan ses til 
ferniseringen og foredraget. 

Udstilling af malerierne kan ses i kirkekontorets åbningstid 
tirsdag til fredag kl. 9-12

Læs mere på www.gissel-art.dk

MÅNEDENS SALME
Følgende salmer er valgt som månedens salme for hhv. 
februar, marts og april:
Februar: ”Guds nåde er en vintergæk” - med tekst af Simon 
Grotrian og melodi af Jesper Gotlieb. Det er nr. 826 i 100 
salmer.
Marts: ”Blinkende dråber” – med tekst af Ester Bock og  
melodi af Erling Lindgren. Det er nr. 868 i 100 salmer.
April: ”Nu strømmer lyset ind i vore hjerter” – med tekst af 
Svein Ellingsen og melodi af Carsten Johs. Mørch.  
Det er nr. 985 i Kirkesangbogen. 

UNGDOMSGUDSTJENESTE
KYNDELMISSE
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 gudstje-
neste på en ny og anderledes måde.

Konfirmanderne og Bettina og Jesper

BØRNEGUDSTJENESTER  
I TYRSTED KIRKE
Torsdag d. 8. februar kl. 17.00
Fastelavnsgudstjeneste
Kom udklædt til en festlig og farverig 
gudstjeneste med efterfølgende 
fællesspisning, tøndeslagning og 
fastelavnsboller i Sognehuset.

Torsdag d. 5. april kl. 17.00
Påskegudstjeneste
Vi fejrer højtiden i børnehøjde. Efter gudstjenesten er der fæl-
les spisning, æggelege og måske et besøg af påskeharen!

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.

LITTERATURKREDS
Litteraturkredsen begynder sin 9. sæ-
son med romanen ”Himlen brænder” 
af Ib Michael. 
Bogen gennemgås tirsdag d. 6. 
februar. Vores møder er uformelle og 
hyggelige. Vi er der for at dele vores 
læseoplevelse med hinanden, blive 
udfordret af andres læsning og måske 
blive klogere på det, vi har læst. 
Øvrige datoer er: onsdag d. 7. marts, 
torsdag d. 12. april og tirsdag 8. maj
 

Nye deltagere er velkomne, kontakt enten Jens Peder Bag-
gesgaard 7564 4919 eller Karen Holdt Madsen 7564 4979. 
Møderne begynder kl. 19.00, og kaffen koster 5,-

SYNG I KOR
Spirekor 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. Spirekoret 
medvirker bl.a. ved børnegudstjenester 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: onsdag kl. 14.30-
15.45. Kirkekor: torsdage kl. 16.00-17.30.

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

MUSIKALSK LEGESTUE FOR DE 1-6 ÅRIGE
Tirsdag d. 20. marts, 3. april, 10. april, 17. april og 1. 

maj 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; mbg@km.dk 

MANDEKLUBBEN 
Vi mødes onsdag d. 14.februar, d. 14. marts og d. 11. april 

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 

medarbejdere til stede.  
Datoer for kommende møder: 

6. februar: Om filmen ”Aldrig i morgen” 20. februar: Samtaler
6. marts: Vi laver mad sammen og spiser sammen (mødetids-

punkt følger)
20. marts: Påske, hvad nu? 3. april: Påskeandagt

26. april (torsdag): Højskoledag på Rude Strand Højskole 
9.00-14.45, særpris 50 kr. inkl. frokost (information følger)

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

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.

 30.01.18. Sang, musik og fællessang  
med UNODERNE

27.02.18. Billedkunstner Kirsten Gissel, fortæller  
om sit kunstnerliv og sine kunstværker 

(Læs også om ”FERNISERING, UDSTILLING OG FOREDRAG I 
SOGNEHUSET”)

27.03.18. ”De Hvide Busser” v/ Arne Doktor, Ans

NØRKLEKLUBBEN
Vi mødes den 1. tirsdag hver måned i Sognehuset kl. 10-12. 

Vi strikker/hækler tøj samt tæpper og bidrager hermed til 
”Donation Denmark-Romania”, hvor igennem vores håndar-

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

ORGELKONCERT I TYRSTED KIRKE 
Onsdag d. 21. marts kl. 19.00

Organist Poul S. Jacobsen, som 
til daglig er organist ved Vor 
Frue Kirke i Århus, spiller et 
fyldigt uddrag af J.S. Bachs ” 
Clavierübung Dritter Teil”. 

Dette værk, som Bach komponerede i forbindelse med 
fejringen af 200-års jubilæet for reformationens komme til 
byen Leibzig, blev en hyldest til reformationen og til luthersk 
kristendom. Værket er en ”messe” i den forstand, at det følger 
den lutherske gudstjenestes opbygning med Kyrie, Gloria, Credo 
o.s.v., og det følger katekismerne bl.a. deri, at der for hvert led 

er en lille og en stor koralbearbejdelse (svarende til den lille 
og den store katekismus).

Værket har de senere år opnået kolossal opmærksomhed, 
fordi teologiske bachforskere stadig opdager nye klare 
teologiske pointer i værket. Værket er utvivlsomt, sammen 
med Passionerne og Kantaterne, blandt de bachværker der 
tydeligst viser Bachs store passion for kirkens lære, troen og 
gudstjenestens temperamenter.
J.S. Bach blev født den 21.marts 1685. Som en ekstra pointe, 
er koncerten altså også en fejring af Bachs fødselsdag.
Frivillig entré: f.eks. 50 kr.  
(som går til den lokale menighedspleje)

SKÆRTORSDAGSMIDDAG
Traditionen tro inviterer 
menighedsrådet til 
middag i Sognehuset 
skærtorsdag aften efter 
gudstjenesten i Tyrsted 
Kirke d. 29. marts kl. 
18.00. Pris 75,- for 
voksne, 25,- for børn ekskl. drikkevarer.  
Tilmelding senest d. 26. marts til kirkekontoret 7564 3233 
eller tyrsted.sogn@km.dk


