
TYRSTED UTH

  5. august 10.30 JH 10. s.e. trinitatis

  9. august 13.30 KHM# Minikonf. gudstjeneste

12. august 10.30 KHM 11. s.e. trinitatis

19. august 9.00 BEH 10.30 BEH 12. s.e. trinitatis

25. august 10.30 JPB Dåbsgudstjeneste

26. august 10.30 JPB¤ 13. s.e. trinitatis

  2. september 9.00 JH 10.30 JH 14. s.e. trintatis

  9. september 9.00 + 10.30 JPB 15. s.e. trinitatis

16. september 9.00 KHM 10.30 KHM 16. s.e. trinitatis

23. september 10.30 BEH 17. s.e. trinitatis

29. september 10.30 JH Dåbs- og høstgudstjeneste

30. september 10.30 JH* Høst/grøn gudstjeneste

  4. oktober
17.00 JH# Børnegudstjeneste

Høst

  7. oktober 10.30 KHM 19. s.e. trinitatis

14. oktober 9.00 JH 10.30 JH 20. s.e. trinitatis

21. oktober 10.30 JPB 21. s.e. trinitatis

27. oktober 10.30 BEH Dåbsgudstjeneste

28. oktober 10.30 BEH* 22. s.e. trinitatis

  1. november 17.00 JPB#
Børnegudstjeneste
Alle helgen

  4. november 13.00 KHM (alle) 10.30 KHM (alle) Alle helgen

  8. november 19.00 JH, BEH Ungegudstjeneste
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40. årgang

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

Hver gang vi siger trosbekendelsen, bliver vi bevidste om at 
disse ord en del af vores trosgrundlag. Men hvad betyder de? 
Hvad handler det om?

Det første ord, hellige, kender vi alle fra skolegården. Når der 
leges tagfat, så definerer man steder, hvor man kan være på helle. Når man er der, så er man urørlig, 
usårlig. Ingen kan tage dig der. Når man står der, er man hellig. I kirken får vi status af hellige, når vi døbes. 
Får at vide, at det onde ikke kan tage os, for Guds magt er større end det ondes. Og han vil beskytte os, så 
vi føler, vi er på helle altid. Selv om alting ondt omgiver os. 

Det andet ord, samfund, kender vi jo så udmærket. Det handler om at finde sammen, altså en gruppe der 
har fundet sammen omkring noget fælles. Så de helliges samfund er en gruppe af døbte, der har fundet 
sammen om noget fælles. Og det er det, vi hos os forstår som det at være kirke i bred forstand. For kirke 
er et græsk ord der betyder forsamling, igen noget med at være sammen. 

Vi synes, præster og menighedsråd imellem, at vi har mange gode fællesskaber omkring det at være kirke. 
Mange mennesker kommer igennem Sognehuset og kirken til arrangementer med stor variation. Babysal-
mesang, musikalsk legestue, børnegudstjenester med spisning, minikonfirmander, kirkekor, konfirmander, 
litteraturkreds, nørkleklub, mandeklub og damesalon. Tirsdagsmøder for ældre og højskoleformiddage. 
Mod på livet for dem der har mistet. Alle disse sammenkomster er på regelmæssig basis. Og så er der et 
væld af enkeltstående begivenheder; Gys og Gru for børn; påskeløb, juleafslutninger for skoler og børne-
haver, koncerter og foredrag. Og så alt det jeg ikke lige kan komme i tanke om.

I løbet af et år bliver det 5-10.000 mennesker der kommer ind ad døren til Sognehuset. Og så har vi jo 
også 2 kirker, som hver søndag åbner døren. Der føler man sig sjældent alene. Ved dåb er det i de senere 
år nærmest blevet en selvfølge at alle gæster kommer med i kirken. Og med omkring 150 dåb om året, så 
møder vi mange der. 150 konfirmander der skal gå i kirke 8 gange. Og så en god solid flok, det som man 
kalder kernemenigheden, altså dem der frivilligt kommer i kirke jævnligt. 

Tempoet i samfundet er højt. Der skal ske noget nyt hele tiden. Alt skal forandres, for vi kan gøre alting 
smartere og bedre. Alle kulturelle institutioner arbejder på højtryk for at få flere ”kunder i butikken”. For 
det skal jo måles, om vi gør det godt nok. Og man må aldrig være tilfreds. Man skal opstille nye mål, nye 
visioner. Udvikle sig. Og det kommer til at fremstå, som om det man gør ikke er godt nok. At man hele 
tiden fornemmer, at man kun har fat med det yderste af fingeren, og snart dratter ned i afgrundens mørke 
glemsel. Kirken er ingen undtagelse. Der tales om traditionstab og det er ikke som det var en gang. 

Nej, og det bliver det heller aldrig. Og erindringer har det med at fortælle os historier, som vi håber det var, 
og ikke som det var i virkeligheden. Kirken taler med mange flere mennesker nu end de gjorde i gamle 
dage. Er synlig for de hellige på nye måder. 

I menighedsrådet er det ikke sådan, at vi sidder med hænderne over hovedet. Men vi vrider heller ikke 
hænder i fortvivlelse over verdens tilstand. Vi taler jævnligt om, hvad vi gør. Om vi skal gøre mere. Men ved 
også, at de menneskelige ressourcer, der skal til for at skabe gode samfund, er endelige. Og vi vil hellere 
gøre noget, hvor vi kan stå inde for kvaliteten, end bare fylde mere på for at vise en endnu større kvantitet. 

Vi synes ikke, der er krise. Vi taler ikke om kirken og de helliges samfund med grødkvalt stemme, fordi det 
ikke er som i gamle dage. Vi er faktisk glade for den kirke, vi alle har skabt. Og er glade for alle jer, der får 
det hele til at give mening, ved at tage del i de helliges samfund.

SIGNATURFORKLARING

: Uden dåb efterflg. kirkekaffe i kirken
¤: Uden dåb med efterflg. kirkefrokost

#: se omtale i bladet

JPB: Jens Peder Baggesgaard
KHM: Karen Holdt Madsen
BEH: Bettina Erbs Hillers

JH: Jesper Hyldahl

GUDSTJENESTELISTE AUG - OKT  2018

DE HELLIGES SAMFUND 

  2. august Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH

16. august Præsthøjgården 14.00 KHM

  6. september Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JPB

20. september Præsthøjgården 14.00 BEH

  4. oktober Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM

18. oktober Præsthøjgården 14.00 JPB

  1. november Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården

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 Kirke
Kirkevej 26, 8700 Horsens

Uth Kirke
Uthvej 48, 8700 Horsens

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

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

Formand for Pastoratrådet
Søren Peter Buhl
Tlf. 6016 7911 – famibuhl@os.dk

Sognets hjemmeside: www.tyrsted-uth.dk

Tilmeld nyhedsbrevet til mbg@km.dk

 Jens Peder Baggesgaard



     ARRANGEMENTER
TYRSTED & UTH SOGNE

DAMESALONEN
Onsdag d. 5. september mødes vi ved In-
dustrimuseets Café kl.10.00, hvor vi drikke for-
middagskaffe. Bagefter besøger vi skolestuen, 
hvor Else Ernstsen fortæller om, hvordan det 
var at gå i skole i ’gamle dage’. Else er frivillig 
på Industrimuseet; hun er uddannet lærer og 

har i mange år været fagkonsulent for husholdningskundskab. Vi 
slutter i skolestuen kl. 12.00. Vil man derefter se resten af mu-
seet, betales der entré. Pris for kaffe og skolestuebesøg er 30 kr.

Onsdag d. 10. oktober holdes salonen i Sognehuset kl. 10.30 
til 12.30 begyndende med Joans dejlige brunch. Denne dag 
har vi besøg af Eva Hansen. Eva har en fortid som officer 
ved Hjemmeværnet. Hun vil fortælle om organisationen og 
de spændende oplevelser, hun har haft som frivillig. ’Pige i 
Trøjen’ er overskriften for Evas foredrag. Pris: 30,-

Husk tilmelding til joan@nymand.net senest kl.12.00 
dagen før arrangementet.

Joan Nymand og Karen Holdt Madsen.

MUSIKALSK LEGESTUE FOR DE 1-6 ÅRIGE
Tirsdag d. 23. oktober, 30. oktober, 6.  
november, 20. november og 27. novem-
ber 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 

MÅNEDENS SALME
August:
Nr. 163 i Salmebogen - Fuglen har rede og ræven har grav
Komponist: Thomas Laub 1921
Forfatter: Grundtvig 1856

September:
Nr. 879 i 100 Salmer - Vi spreder hvor du samler
Forfatter: Dorte Roager Scharling 1977

Oktober:
Nr. 847 i 100 Salmer - Kalken med Ordet  
Komponist: Jesper Gottlieb 2014
Forfatter: Simon Grotrian 2007

(Melodierne kan høres på internettet ved at søge salmetek-
sten på YouTube)

Du kan fortsat, på kirkens facebookside, se hvilke salmer, der 
synges ved den kommende gudstjeneste.

TIRSDAGSMØDER
28.08.18. Musikalsk foredrag, om Benny 
Andersen v/musiker og troubadour 
Flemming Både.
25.09.18. Bag slør i Saudi Arabien v/
Andrea Sofie Tønder
30.10.18. Tak forèd - en hyldest til origi-

nalerne v/Sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme.
Et møde med herlige mennesker fra før verden fik fart på. 
Vi tages igennem en verden af humor og underfundighed. 
Der er mulighed for at få et godt grin.
Møderne afholdes i Tyrsted-Uth Sognehus, starter kl. 14.00 
og slutter senest kl.16.00.

Vi starter med sang, kaffe og brød, hvorefter eftermidda-
gens programpunkt begynder. Pris for kaffe og brød: 25 kr.

NØRKLEKLUBBEN
Nørkleklubben sluttede sæson 2017 - 18  
d. 1. maj af med at pakke årets store pro-
duktion klar til uddeling bland nødlidende i 
Rumænien.
1. mødedag efter ferien er tirsdag d. 4. sept. 
kl. 10 - 12 i Sognehuset. Gunhild Bennetzen

SYNG I KOR
Spirekor er for børn i alderen ca. 5-8 år. 
I spirekoret får man trænet sin stem-
me 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

KONFIRMATIONER I UTH KIRKE 2020:
Dagnæsskolens konfirmander: 
Lørdag d. 18. april

Bankagerskolens konfirmander: 
Lørdag d. 2. maj

Højvangskolens konfirmander: 
Fredag d. 8. maj 
Fredag d. 8. maj
Lørdag d. 9. maj

FACEBOOK
På Tyrsted-Uth Kirkers facebookside bliver der løbende 
orienteret om kommende arrangementer, salmenumre til 
gudstjenester samt evt. pludselige ændringer i forbindelse 
med sygdom eller anden form for force majeure. Bliv 
følger, så er du godt orienteret.

BACH TIL ROCK
Jochen Brusch, violin og Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel
Tyrsted Kirke onsdag den 29. august kl. 19.00

Duoen Jochen Brusch 
og Sven-Ingvart 
Mikkelsen har siden 
1989 spillet et utal af 
koncerter i Danmark, 
Tyskland, Frankrig, 
Italien og USA.

De to musikere har altid haft en forkærlighed for de store 
gamle rocknavne som for eksempel The Doors, Jethro Tull, Pink 
Floyd og ikke mindst Procol Harum. I respekt for den oprinde-
lige musik har Sven-Ingvart Mikkelsen arrangeret en række af 
de kendte gamle rocknumre for violin og orgel. Musikken er 
allerede udødelig, og dens kvaliteter fremstår i disse arrange-
menter på en helt ny og medrivende måde.

Den symfoniske rockmusik fra 60-erne og 70-erne er imidlertid 
i vid udstrækning inspireret af den gamle barokmusik, og i 
særdeleshed musikken af Johann Sebastian Bach.
Jochen Brusch og Sven-Ingvart Mikkelsen har derfor valgt at 
sætte de to stilarter op imod hinanden i programmet ”Bach til 
Rock”. Her vil man kunne høre originalmusik af Johann Seba-
stian Bach sat sammen med rock-musik, som i visse tilfælde 
er direkte afledt af Bachs musik, eller i andre tilfælde blot 
tematisk og stemningsmæssigt inspireret af gamle Bach. 

Frivillig entré: f.eks. 50 kr

BABYSALMESANG
Nyt hold starter onsdag  

d. 5. september
Babysalmesang er for børn i 
alderen ca. 1 -10 måneder.

Vi vil synge, danse og vugge 
gennem kirken, synge nye og genopfriske gamle salmer, 
sange og remser. Alle sanser bliver stimuleret. Forskellige 

former for rekvisitter vil indgå.
Undervisningen foregår 5 onsdage kl. 10.00-10.45.  

Efter undervisningen er der god tid til hygge/kaffe/te. 
Det er gratis at deltage, men pga. et begrænset antal pladser 

er tilmelding til undertegnede nødvendig og bindende.
Organist Grethe Bach Köster. Tlf.: 23252611; gbk@km.dk

FERNISERING
Søndag d. 9. september kl. 11.45  

i Sognehuset
Akvarelholdet v. AOF i Horsens, udstiller i  

Tyrsted / Uth Sognehus. Eleverne vil være til 
stede til ferniseringen.

BØRNEGUDSTJENESTER I TYRSTED KIRKE
Torsdag d. 4. oktober kl. 17.00 - Høstgudstjeneste

Medbring dit eget høstudbytte: 
Frugt, grøntsager, brød, blomster, 
saft eller hvad det nu kan være.

Alle børn bærer deres medbragte 
frugt ind i kirken.

Bagefter går vi i Sognehuset, spiser og spiller amerikansk lotteri 
med det medbragte høstudbytte som gevinster. Husk småpen-

ge til lodder. Pengene fra lotteriet går til Folkekirkens Nødhjælp.

Torsdag d. 1. november - Alle helgengudstjeneste
Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset, spiser og laver 

halloween-edderkopper.

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. 

ALLEHELGENSDAG
- vi mindes de døde

 Søndag den 4. november er dagen for to særlige gudstjenester. 
Det er dagen, hvor vi ærer og mindes dem, som ikke er blandt 
os længere. For nogen er det længere tid siden, de har mistet, 

for andre kortere tid. Nogen savner en ung, andre en ældre. 
Fælles for dem er, at det kan væ re godt at få sat ord på sorgen 
over det, der er mistet. Men sådan en mindedag skal også give 

håb og levne plads til glæden over det liv, der er blevet levet. 
Ved gudstjenesterne i Uth og Tyrsted medvirker alle fire præster. 
Efter stedets skik nævnes navnene på dem i vores sogne, der er 

gået bort siden sidste allehelgen.

KONCERT MED KAARE NORGE
Uth Kirke onsdag den 31.oktober kl. 19.30

Guitaristen og komponisten 
Kaare Norge har på fornem 
vis formået at bygge bro 
mellem klassisk musik og 
populær- og folkemusikken. 
Det har givet ham et bredt 
publikum og fyldt koncert-
sale over hele landet. I 1991 

blev han således den første klassiske musiker nogensinde til at 
spille på Roskilde Festivalen.
Koncerten i Uth Kirke byder på musik af bl.a. den sydamerikan-
ske komponist Isasias Savio, Antonio Lauro, spansk musik af 
Isaac Albéniz og E.Granados, nordiske stemningsbilleder af Evert 
Taube, C.M-Bellman, Bjørn Afzelius, men også Kaares egne ar-
rangementer af Stairway To Heaven, You Are not Alone (Michael 
Jackson), Tears in Heaven (Eric Clapton), Blackbird (The Beatles), 
mfl.

Glæd jer til en hyggelig aften i behageligt selskab med 
Kaare Norges suveræne guitartoner.
Entré: 150 kr.

Forsalg af billetter: www.ticketmaster.dk | Tlf. 7015 6565

MINIKONFIRMANDUGE I UGE 32
Vi holder jul, påske, alle helgen 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 har i den forbindelse haft besøg af kirke- og 

kulturmedarbejder Mette Bugge.
Tilbuddet er gratis, tilmelding hurtigst muligt. tlf.: 5172 0254 

mbg@km.dk
Som afslutning på dagene vil vi holde en afslutningsgudstjene-

ste om pinse torsdag d. 9. august kl. 13.30 i Tyrsted Kirke.

LITTERATURKREDS
Mødedatoer for efterårssæsonen er 12. septem-

ber, 9. oktober og 15. november. 
Vi har bestilt bøger af forfatterne: Merethe Pryds 
Helle, Jesper Wung-Sung og Katrine Nørregaard. 

Det er dog ikke altid, at biblioteket kan opfylde 
vores ønsker, så vi har altid nogle forfattere ’i 

baghånden’. I efteråret er det Torgny Lindgren  
og Olga Tokarczuk.  

Nye deltagere er velkomne, kontakt enten Jens Peder Bagges-
gaard, jpb@km.dk, 7564 4919 eller Karen Holdt Madsen  

khm@km.dk, 7564 4979. Møderne begynder kl. 19.00 i Sogne-
huset, og kaffen koster 5,-

MANDEKLUB
Vi mødes igen til samvær, mand og mand imellem, i Sog-

nehuset onsdag d. 12. september og onsdag d. 10. oktober 
kl. 10.30. Vi er ved at finde en form efterhånden, hvor der 

er et oplæg/foredrag, men også tid til at snakke om det der 
ligger os på sinde. Vi starter med en kop kaffe og slutter med 

frokost. Det koster stadig en 20’er. 
Tag naboen eller vennen med. Der er stadig plads til mange 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: 
21. august, 4. september, 18. september, 2. oktober og 23. oktober

Program for møderne følger.

Kontakt Jesper Hyldahl mob. 21 27 17 72/ jhy@km.dk

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Møderne begynder kl. 18.30 og afholdes i Sognehuset.

Kommende møder: 16. august, 18. september, 25. oktober 

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. 


