ADRESSER OG TRÆFFETIDER
Kirkekontor (Attester o.l.)
Kordegn Marianne Schønwaldt
Kirkevej 20, Tyrsted, 8700 Horsens
Tlf. 7564 3233 – Tyrsted.sogn@km.dk
Træffes tirs.-fre. 9-12
eller efter aftale

TYRSTED &
UTH SOGNE
6. maj

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

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

9.00 BEH

17. maj

17.00 BEH#

20. maj

10.30 JPB

21. maj

LUNDEN#

Kirke- og kulturmedarbejder Mette Bugge
Tlf. 5172 0254 – mbg@km.dk
Sangere Karl Kristian Thomsen
og Vivian Hermansen
Formand for Pastoratrådet
Søren Peter Buhl
Tlf. 6016 7911 – famibuhl@os.dk
Sognets hjemmeside: www.tyrsted-uth.dk
Tilmeld nyhedsbrevet til mbg@km.dk

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 november 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

2. pinsedag
Dåbsgudstjeneste

10.30 KHM

10.30 JPB

1. s.e. trinitatis

10. juni

9.00 BEH

17. juni

10.30 KHM

3. s.e. trinitatis

23. juni

10.30 JH

Dåbsgudstjeneste
4. s.e. trinitatis

10.30 JH*

10.30 KHM

5. s.e. trinitatis

8. juli
15. juli

2. s.e. trinitatis

10.30 BEH

6. s.e. trinitatis

10.30 JPB

10.30 BEH

7. s.e, trinitatis

22. juli

10.30 JPB

8. s.e. trinitatis

28. juli

10.30 KHM

Dåbsgudstjeneste

29. juli

10.30 KHM*

9. s.e. trinitatis

5. august

10. s.e. trinitatis

10.30 JH

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården
3. maj
24. maj
7. juni
21. juni
5. juli
19. juli
2. august

Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH
Præsthøjgården 14.00 Friluftsgudstjeneste BEH
Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JPB
Præsthøjgården 14.00 KHM
Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 BEH
Præsthøjgården 14.00 JPB
Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH

Mere skulle der ikke til. En enkelt glød fra en cigaret smidt ud gennem bilruden, og heden
brændte. Det var i slut 80’erne, en augustdag efter en lang hedebølge, og det var knastørt,
og vinden stod med kuling ind fra vest. I dag hedder det Nationalpark Thy, dengang kaldte vi
det Reservatet, og jeg boede lige på kanten og heldigvis på den side, hvor vinden kom fra,
dengang heden brændte. Civilforsvar og brandfolk fra nær og fjern kæmpede forgæves mod
flammerne, og det var blot et spørgsmål om tid inden ilden nåede gran- og fyrreplantagerne
længere inde i landet. Og så kom de flyvende ind fra København, reporterne, til Thisted Lufthavn og filmede og fik deres interviews og tog afsted igen.
Heldigvis lagde vinden sig og dramatikken udeblev. Et enormt areal blev offer for flammernes
hærgen, men branden stoppede få hundrede meter fra plantagen, ingen huse og mennesker
var i fare, heller ikke brandfolkene. Men fra København tegnede billedet sig anderledes dramatisk, da nyheden skulle ud. Hovedlandet stod i fare for at gå tabt i flammerne, og heroiske
brandfolk, der satte livet på spil for at redde jyderne, kæmpede forgæves mod overmagten.
Ilden havde allerede fortæret et enormt område og efterladt det svedent og ufrugtbart som
et månelandskab, der var tabt for altid. En national tragedie.
Året efter besluttede jeg mig for at se nærmere på tragediens omfang. Det har nok været ved
pinsetid. Og hvilket mirakel. Det, der skulle ligne et goldt månelandskab, havde forvandlet sig
til et tæppe af små, farverige blomster, klokkelyng, timian, gåseurt, revling, visse og ulvefod.
Tormentil, benbræk og guldblomme. Og over dette blomstertæppe summede det med insekter, og et kor af fuglestemmer fyldte sindet.
En lille glød, en ubetydelig gnist havde i første omgang forvandlet et landskab til noget der lignede kaos, og som skabte forvirring hos tilrejsende journalister. Usynligt for det menneskelige
øje havde ilden blotlagt nye muligheder for et liv, der langt overstrålede det, der var i forvejen,
hvor kedelige græsarter havde fortrængt mangfoldigheden og skønheden. Frøene lå uskadte
tilbage, kapslet ind, og kunne nu spire frem, befriet af ilden og vinden.
Glædelig pinse.

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

Jesper Hyldahl, sognepræst

TYRSTED & UTH SOGNE

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

Pinsedag

9.00 JPB

3. juni

1. juli

Organist Grethe Bach Köster
Tlf. 2325 2611 – gbk@km.dk

Børnepinsegudstjeneste

Trinitatis søndag

Vielse:
Aftales med kirkekontoret.

DEN DAG JYLLAND
BRÆNDTE!

6. s.e. påske

10.30 BEH

10.30 KHM¤

27. maj

24. juni

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

5. s.e. påske
Kristi Himmelfartsdag

26. maj

Dåb:
Aftales med kirkekontoret.

Kirketjener
Tlf. 2160 1050 – tyrstedkirketjener@gmail.com
Træffes tirs.-fre.

10.30 KHM

13. maj

Tyrsted Kirke
Kirkevej 26, 8700 Horsens

Kirkegården
Tlf. 5123 8340 – ilpe@km.dk

10.00 JPB
Konfirmation
10.30 JH

Sognepræst Jesper Hyldahl
Præstegårdsvej 1, Eltang, 6000 Kolding
Tlf. 2127 1772 – jhy@km.dk
Træffes ikke mandag

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

UTH

10. maj

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

Uth Kirke
Uthvej 48, 8700 Horsens

TYRSTED

KIRKEBLADET

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

GUDSTJENESTELISTE MAJ - JULI 2018

Nr. 2 - 2018
maj - juli
40. årgang

ARRANGEMENTER

MOD-PÅ-LIVET

TYRSTED & UTH SOGNE
DAMESALONEN

MUSIKALSK LEGESTUE FOR DE 1-6 ÅRIGE

Damesalonen er et nyt tiltag i
Sognehuset. Vi har kun et arrangement tilbage i dette kirkeblads periode. Det er d. 2. maj,
kl.10.30 til 12.30, hvor vores
kirkegårdsleder, Ilse Pedersen, kommer og fortæller os om
blomsterbinding, som hun også er uddannet i. Inden dagens
program er der brunch. Deltagelse koster 30,Damesalonens formål er at samle kvinder på tværs af alder
og tilgang til kirken til hyggeligt samvær. Programmets opbygning kan veksle, så vi nogle gange er i Sognehuset, andre
gange ’ude af huset’. Heraf følger, at tidspunkt, dato og pris
også kan veksle, men vi tilstræber, at arrangementerne finder
sted om onsdagen, tre gange i efteråret og tre gange i foråret.
Efterårsprogram vil ligge i sognehus og kirke.

BØRNEGUDSTJENESTE I TYRSTED KIRKE
Torsdag d. 17. maj kl. 17.00
Pinsegudstjeneste
Vi hører om pinsen i kirken.
Derefter griller vi pølser og
bager snobrød udenfor.
Det er muligt at spise inde i
Sognehuset.
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.

GÅ MED I LUNDEN

2. pinsedag d. 21. maj kl. 10.00
Traditionen tro holder vi fælles gudstjeneste på tværs af sognegrænser
2. pinsedag i Lunden.
Årets arrangører er: Troels Bering,
sognepræst Voer Herreds Pastorat,
Jakob Hjørnholm, Korshærspræst, Jan
Bräuner, Kirketjener Horsens Klostersogn, Kim Clemmensen, sognepræst
Torsted og Horsens Klostersogn.
Korshærens Genbrugs Band og Voer
Herred Pastorats Kor står for musik og sang.

Tirsdag d. 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

MINIKONFIRMANDUGE I UGE 32

Vi holder jul, påske og pinse –fest 4 dage i træk!

Traditionen tro tilbyder vi
minikonfirmanduge for de kommende 4. klasser på Dagnæsskolen, Bankagerskolen og Højvangskolen mandag, tirsdag,
onsdag og torsdag i uge 32.
Alle 3. klasser vil i den forbindelse få besøg af kirke- og kulturmedarbejder Mette Bugge med yderligere information.
Tilbuddet er gratis, tilmelding senest torsdag d. 21. juni.
tlf.: 5172 0254 mbg@km.dk
Som afslutning på dagene vil vi holde en gudstjeneste om
pinse torsdag d. 9. august.

SYNG I KOR

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:
1. maj: Samtaler i grupper
15. maj: Sommerminder
12. juni: Sommerudflugt – sejltur fra Ry på Silkeborgsøerne.
Information følger.
Kontakt Jesper Hyldahl mob. 2127 1772 / jhy@km.dk

TIRSDAGSMØDER

Igen i år deltog vi i landsindsamlingen. Vejret var ikke det
bedste i år, men alligevel lykkedes det at få indsamlet kr.

12.321,50
Beløbet er videresendt til Folkekirkens Nødhjælp.
Stor tak til alle der bidrog til indsamlingsresultatet.
Vi forventer at være med igen næste år d. 10.3.2019 noter allerede nu datoen.

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. 14.3015.45. Kirkekor: torsdage kl. 16.00-17.30.
For nærmere oplysning kontakt Grethe Bach Köster:
gbk@km.dk ; 2325 2611

MENIGHEDSRÅDSMØDER
LITTERATURKREDS
Sidste møde i litteraturkredsen i
denne sæson er d. 8. maj, hvortil
vi har læst den smukke iranske
roman ”Byen jeg elskede” af Nader
Ebrahim. 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,-

MANDEKLUBBEN
Onsdag d. 9. maj mødes vi sidste gang før sommeren i mandeklubben. Vi planlægger at tage på tur denne dag; ud i det
blå, finde et museum; Leo og Jens Peder sørger for, at vi har
mad og drikkevarer. Vi mødes som sædvanligt 10.30. Men det
trækker nok ud til efter 12.30, så sæt lidt mere af dagen af til
det. Vi håber at nok kommer i biler, så vi kan fylde privatbiler
op og komme afsted. Derefter er der sommerferie, indtil vi
mødes d. 12. september. Men derom i næste blad.
God sommer til jer der ikke kan være med d. 9. maj.

29.05.18. Udflugten går i år til ”Kattegatcentret” og Gjerrild Kro.
Der er afgang fra Sognehuset kl. 12.00.
Prisen er kr. 200, som betales ved tilmelding.

Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen til
at overvære dem.
Møderne begynder kl. 18.30 og afholdes i Sognehuset.
Kommende møder:
15. maj, 6. juni.

KONFIRMATIONER I FREMTIDEN

NØRKLEKLUBBEN
Vi mødes den 1. tirsdag
hver måned i Sognehuset kl.
10-12.
Nørkleklubben afleverede i
dec. 2017 et anseeligt antal
sokker, huer og halstørklæder
til julegaver i varmestuen. Til
maj sendes en stor produktion til hjælpearbejde i
Rumænien.
1. maj kl. 10-12 i Sognehuset
er sidste mødedag i denne
sæson.
Tak til alle der støtter klubben.
Gunhild Bennetzen

RESULTAT AF INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP D. 11.3.2018.

Præsterne og menighedsrådet er blevet enige om at flytte
konfirmationerne fra søndage til lørdage fra 2020; og fået
biskoppens velsignelse til ændringen. Der står i forordningen, at konfirmation skal foregå ved sognets højmesse om
søndagen. Men igennem mange år har vi haft højmesse
i Tyrsted Kirke samtidig med konfirmationerne i Uth Kirke.
Så konfirmation er på mange måder, i et forstadssogn som
vores, en ”lukket fest”, da der ikke er plads til andre end de
inviterede. De, der ønsker at komme i kirke, deltager så i
Tyrsted til højmessen der.

TIL BRUGERE AF KIRKEBILEN
Gratis taxakørsel til gudstjenester og eftermiddagsmøder
bestilles på 7550 3000 senest kl. 20.00 aftenen før.
Skal der bruges en bil hjem, så kontakt kirketjenerne, så
ringer de og bestiller.

DØDSFALD
Tirsdag den 13. marts 2018 døde Anders Severinsen,
der i en hel del år har siddet i menighedsrådet. Anders
udviste stort engagement i arbejdet og specielt arbejdet
med det nye alterparti i Tyrsted kirke havde hans store
interesse. Med hensyn til arbejdet omkring personalet
hos os kunne vi drage nytte af Anders’ store viden, som
var med i bagagen fra tiden som forstander på Præsthøjgården. Anders var i menighedsrådsarbejdet et positivt
menneske og gik ind i arbejdet med godt humør. Vi vil
savne Anders i menighedsrådet og vore tanker går til de
efterladte.
Torsdag den 22. marts 2018 døde Olaf Ring Jensen, der
var kirkeværge ved Tyrsted og Uth kirker. Denne post har
Olaf haft igennem mange år - også da Olaf var medlem
af menighedsrådet. Som tidligere menighedsrådsmedlem
stod ungdomsarbejdet højt - specielt FDF. Olaf var i det
civile uddannet installatør og den viden samt anden praktisk viden kunne vi i rådet drage stor nytte af. Også derfor
var det en betryggelse at have Olaf som kirkeværge.
Arbejdet blev udført og fuldt helt til dørs. Vi har mistet en
stor arbejdskraft i Olaf. Vore tanker går til de efterladte.

Æret være Anders’ og Olaf’s minde.

