
TYRSTED UTH

  3. februar 10.30 JH 4. s.e. helllig 3 konger

  6. februar 19.00 JPB, KHM # Kyndelmisse 
ungegudstjeneste

10. februar 10.30 JPB Sidste s.e. hellig 3 konger

17. februar 10.30 KHM Septuagesima

23. februar 10.30 BEH Dåbsgudstjeneste

24. februar 10.30 BEH ! Seksagesima

28. februar 17.00 JH # Børnegudstjeneste
Fastelavn

  3. marts 10.30 JH Fastelavnssøndag

10. marts 10.30 JH 1. s. i fastelavn

17. marts 9.00 KHM 10.30 KHM 2. s. i fasten

24. marts 10.30 JPB 3. s. i fasten

30. marts 10.30 JPB Dåbsgudstjeneste

31. marts 10.30 KHM * Midfaste søndag

  7. april 10.30 BEH #
Mariæ bebudelsesdag
Musikgudstjeneste

14. april 9.00 JPB 10.30 JPB Palmesøndag

18. april 18.00 JH 10.30 JH Skærtorsdag

19. april 10.30 BEH Langfredag

21. april 9.00 KHM 10.30 KHM Påskedag

22. april 10.30 KHM 2. påskedag

25. april 17.00 BEH #
Børnegudstjeneste
Påske

27. april 10.30 KHM Dåbsgudstjeneste

28. april 10.30 JPB ¤
9.30 & 11.30 
KHM konfirmation 
Dagnæsskolen

1. 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

SIGNATURFORKLARING

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

!: Uden dåb med efterfølgende fernisering og 
kirkefrokost i Sognehuset

#: se omtale i bladet

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

JH: Jesper Hyldahl

GUDSTJENESTELISTE FEB - APRIL 2019

GUDS NÅDE ER EN VINTERGÆK

  7. februar Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH

21. februar Præsthøjgården 14.00 JPB

  7. marts Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM

21. marts Præsthøjgården 14.00 BEH

  4. april Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.30 JH

25. april Præsthøjgården 14.00 JPB

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
Tyrstedlund 9, Tyrsted, 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

Hvis man i denne tid sænker blikket og lader det glide 
afsøgende hen over den frosne jord, så vil man se små hvide 
snedråber på blågrønne stilke. Måske sekunderet af en hær 
af gul-kravede erantisbønder. Det er vintergækkerne, der med 
deres spinkle nakker har formået at trænge igennem jordlagets 
stenhårde overflade. Et tilbagevendende, stilfærdigt under.

Digteren Simon Grotrian skriver, at vintergækken – slet og ret 
– er Guds nåde: ”Guds nåde er en vintergæk”! ”Det var ikke 
meget”! tænker den skeptiske. ”En undseelig vækst, der står så 
forkommen mellem snepletter og sidste års formuldede løv – 
den er der ikke meget gods i”.
Men det er der måske alligevel. For har den ikke lige 
demonstreret, at den er stærkere end den bundfrosne jord? 
Trods sin lidenhed har den besejret en magt, der har holdt landskabet i sit jerngreb i flere måneder. 
Derfor: hvis Guds nåde er en vintergæk, så er det meget. Det er et overbevisende billede på, at Guds 
nåde får alle tilværelsens mørke og kolde sider til at trække sig tilbage.

Simon Grotrian har et finurligt sprog. Hvis jeg siger, at jeg er ’ved at dø af skræk’, så er der altid lidt 
dramatisk fryd bagved. Det er der også, når Grotrian skriver: ”Og er du ved at dø af skræk, så plant den 
i din have”. Men der er samtidig dyb alvor. Han ved, at der er tider, hvor ’skræk’ bare er et andet ord for 
’angst’. Angst for, at man må gå fortabt, fordi man med sin adfærd har gjort ubodelig skade. Angst, der 
holder os vågne om natten, og om dagen sidder i skuldrenes luden og ansigtets fure. Sådan en angst, 
der stjæler leveår – en skræk man kan dø af. 

Er du – i Grotrians forstand – ved at dø af skræk, så hold dig Guds nåde for øje. Anbring den – som 
en vintergæk i forhaven – et sted, hvor du aldrig taber den af syne. Så du, hver gang angsten er ved 
at lamme din sjæl, bliver mindet om, at du er omsluttet af Guds nåde. ”Den er din fostergave”, siger 
digteren; den er ikke din fødselsdagsgave eller din dåbsgave, for du har haft den, før nogen kunne vide, 
hvem du er, og hvad du har gjort med dit liv. Derfor bliver den ikke taget fra dig, selv hvis du i grunden 
ikke har fortjent den.

Det er i fastetiden, vi har mest brug for Guds nåde. Når vinteren og alle vore fortrædeligheder har lagt 
sig så tungt på landskabet og på vores sind, at alt håb synes ude, så kommer tegnet på, at det ikke skal 
blive ved med at være sådan. Vintergækken fortæller, at den håbløshed, der passiverer os, skal forsvinde.  

Og hvad, der tynger vores sind, det giver Grotrian et knivskarpt signalement af. Det handler ikke om 
den enkeltes forsyndelser mod sin næste. Det handler om den store, altoverskyggende angst for, hvad 
menneskehedens adfærd gør ved vores klode; om vores overflod, grådighed og forbrug gør det af med 
Jorden. Den angst er ikke begrænset til en enkelt eller to – vi går alene med den, men vi er flere, der 
har den – måske er vi ligefrem de fleste. ”Ene er vi flere”; Guds nåde fjerner ikke kun passiviteten, den 
fjerner også vores isolation – den forener os.

Fastetidens bøn er måske bare et suk, der 
kommer fra vores modløse, bundfrosne sjæle. 
Men Grotrian forkynder håb, når han siger, at 
bønnen besvares af Gud igennem vintergækkens 
tilsynekomst. Vi ligefrem besejres af håb – det 
invaderer os og fylder os med et handlende, 
frodigt håb, der trodser enhver modmagt i 
kampen for, at Jorden igen bliver grøn.

Karen Holdt Madsen, sognepræst

Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
bliver Jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.

Simon Grotrian 
”Salmeregn” 2007



     ARRANGEMENTER
TYRSTED & UTH SOGNE

KYNDELMISSE
Konfirmanderne fra Bankager- og Dag-
næsskolen planlægger og gennemfø-
rer årets lysgudstjeneste i Tyrsted Kirke 
d. 6. februar kl. 19.00.

MUSIKALSK LEGESTUR FOR 1-6 ÅRIGE
Tirsdag d. 19. februar, 26. februar,  
5. marts, 12. marts og 19. marts i  
Tyrsted Sognehus 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. 
mob: 5172 0254; mbg@km.dk

 

BØRNEGUDSTJENESTER I TYRSTED KIRKE 

Torsdag d. 28. februar kl. 17.00
Fastelavnsgudstjeneste

Kom udklædt og vær med til at skabe en festlig fastelavnsguds-
tjeneste. Efter gudstjenesten er der fællesspisning, fastelavns-
boller og tøndeslagning i Sognehuset.

Torsdag d. 25. april kl. 17.00 
Påskegudstjeneste
 

Vi synger og hører om påsken sammen med kirkens 2 kor. 
Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset, hvor vi spiser og dan-
ser af glæde.

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.

KLAVERKONCERT I TYRSTED SOGNEHUS
Søndag d. 24. marts kl. 15.00

Esben Lund Brummer (f. 1993) spiller 
klavermusik af de store russiske kompo-
nister Tchaikovsky og Rachmaninoff.
I efteråret 2018 rejste Esben til Moskva 
for at studere hos klaverprofessor Irina 
Osipova på Tchaikovskykonservatoriet. 
Den russiske musik har altid haft Esbens 

store interesse, og opholdet i Moskva var en stor mulighed for 
intensiv fordybelse i dette. Koncerten varer ca. 1 time. Esben vil 
ind i mellem fortælle om musikken og om sit ophold i Rusland.
Frivillig entré: f.eks. 50 kr.

MUSIKGUDSTJENESTE I TYRSTED KIRKE
Ved gudstjenesten på Mariæ Bebudel-
sesdag søndag d. 7. april kl. 10.30 
medvirker fire medlemmer af Vokal-
ensemblet Orion fra Århus. De profes-
sionelle sangere vil synge alene og sam-
men med kirkekoret og menigheden. 
Vi fejrer ærkeenglen Gabriels besøg hos 
Maria. På ærkeenglens bebudelse om at 
Maria skal føde Guds søn, svarer Maria: 
”Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det 
ske mig efter dit ord!” (Luk. 1,26-38) 

Vokalensemblet vil give eksempler på a capella værker fra 
1600 og 1700 tallet.  

BABYSALMESANG
Nyt hold starter onsdag  
d. 1.maj
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 un-
dervisningen 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 

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 fag-

ter 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

DAMESALONEN
Damesalonen byder  

velkommen til en ny sæson.  
Programmet ser ud som flg.:  

20. februar: 10.30-12.30: Helle 
Nancke, byens tidligere boghandler, 

fortæller om sit liv med litteratur. Vi begynder med brunch.  
20. marts: 10.30-12.30: Merethe Lyhne Jørgensen fortæller om 
oplevelser på Matswani Safari Lodge. Vi begynder med brunch. 
22. maj: Organist Grethe Bach Köster er dagens kvindekorleder. 

Denne gang begynder vi med sang og slutter med en let frokost.
Husk tilmelding til Joan joan@nymand.net senest kl.12.00 dagen 

før arrangementet. Damesalonens formål er at samle kvinder 
på tværs af alder og tilgang til kirken til hyggeligt samvær. Joan 

Nymand og Karen Holdt Madsen

MANDEKLUB
Vi mødes stadig den 2. onsdag i måneden kl. 10.30, og på trods 

af at vi nu skriver 2019, så er der ikke ændret på formen. 
Så vi mødes d. 13. februar, 13. marts og d. 10. april  

i Sognehuset ved Tyrsted Kirke.
Alle mænd er velkomne til kaffe, sang, foredrag og frokost.

Det koster 20 kr. at deltage.

TIRSDAGSMØDER
29.01.19. ”Hvad er det du siger” v/

højskolelærer Teglgård
26.02.19. Herregårdsfruens hver-

dagsliv v/seniorforsker Annette Hoff, 
Den Gamle By Foredrag om Karen 

Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbø-
ger og regnskaber 1771-95. Kom tæt 
på herregårdsfruens hverdagsliv såvel 
på Bidstrup ved Langå, som på besøg 

hos svigermoderen Bodil Hofgaard i det Lichtenbergske  
bypalæ i Horsens.

26.03.19. Livet er ikke hvordan man har det, men hvordan 
man ta`r det! Om livsværdier og hvad et godt liv er.

Der findes ingen facitliste på et godt liv. Alligevel vil Anette 
Vinter Hedensted i sit oplæg vove at komme med bud på noget 

af det vigtigste at få med, når livet skal leves til sidste sekund.
30.04.19. Stenhugger Filip holder foredrag om sit liv med sten, 

i sorg og glæde. Om møderne:
De afholdes i Tyrsted-Uth Sognehus og begynder kl. 14.00.
Forløb for møderne: Sang, foredrag, kaffepause, foredrag.

Pris for kaffe og brød: 25 kr.
 

LITTERATURKREDS
Mødedatoer for forårssæsonen er  

19. februar, 27. marts, 2. maj og 28. maj. 
Vi har bestilt bøger af forfatterne: Ofeigur 

Sigurdsson, Leonora Christina Skov, J.K. 
Rowlings og Olga Tokarczuk. I tilfælde af, at 

biblioteket ikke kan opfylde vores ønsker, så 
vi har valgt titler af Graham Green og 

Albert Camus.
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 Sognehuset, og kaffen koster 5,- 

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS  
LANDSINDSAMLING   

Meld dig som indsamler

Igen i år er vore sogne med i indsamlingen, som foregår søn-
dag d. 10. marts 2019.

I år samler vi ind til de mennesker, som er ramt af klimaforan-
dringerne og bor i de fattigste egne på kloden. 

De har brug for hjælp til klimatilpasning og omstilling, en proces 
Folkekirkens Nødhjælp hjælper dem med. 

Klimaet og klimaforandringerne er noget, vi er fælles om på 
tværs af kloden, hvorfor overskriften for indsamlingen er:  

”For alt i verden”. 
Men for at indsamlingen den 10. marts kan blive en succes er 
der stort behov for indsamlere. Med den størrelse vore sogne 

har er der brug for mange indsamlere.
Er det dig der melder dig som indsamler?

Hvad kan Folkekirkens Nødhjælp fx få mulighed for ved hjælp 
af din indsamling:

•  For bare 5 kr. kan der udlånes en vandpumpe til en lokal 
bonde, så han kan vande sine afgrøder under en tørke.

•  For 175 kr. kan en familie få en bæredygtig køkkenhave, der 
udnytter vanding langt bedre.

•  For 225 kr. kan der plantes et træ, der både neutraliserer CO2, 
giver skygge og føde.

 
Yderligere oplysninger om Folkekirken Nødhjælp kan findes på 
deres hjemmeside www.noedhjaelp.dk. Ved at bruge 3 timer 

den 10. marts kan du – som det fremgår – 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. 60167911.

NØRKLEKLUBBEN
I begyndelsen af dec. 2018 afleverede nørkleklubben et 
sæk huer, halstørklæder og sokker til julegaver i Kirkens 
Korshærs varmestue. Sæsonen fortsætter til maj 1. tirsdag i 
måneden kl.10 – 12 i Tyrsted -Uth Sognehus.
Gunhild Bennetzen

MOD-PÅ-LIVET
Det hører med til livet at miste 
livet. Men lige så naturligt er 
det, at den efterladte – ved 
tabet af en nærtstående 
elsket– rammes og rystes af 
sorg og savn. Det kan hjælpe 
at mødes med andre i samme 
situation. Vi vil gerne invitere 
dig til at deltage i Tyrsted - Uth 
Sogns ”Mod på Livet” -gruppe, 
hvor du vil møde andre, der 

også har mistet en ægtefælle. Gruppen er ikke en decideret 
terapigruppe, men tager udgangspunkt i et godt fællesskab 
og et ønske om at den enkelte, bl.a. gennem dette fælles-
skab, får mod på livet igen.  
Tilmelding er ikke nødvendig
Arrangementet er gratis – dog koster kaffe og brød 25 kr.
Spørgsmål rettes til: Sognepræst Jesper Hyldahl på  
mob:2127 1772 eller på mail: jhy@km.dk

5. februar: Samtaler. 
19. februar: Vi sætte ord på det der fylder. 
5. marts: Samtaler. 
19. marts: Samtaler. 
9. april: Vi laver mad sammen og spiser sammen. Madlav-
ning/borddækning kl. 15.45. 
Vi spiser kl. 17.30. 
23. april: Påske andagt.Vi starter i Sognehuset kl. 14.00 
med kaffe og går i kirken kl. 14.45. 

Hvor og hvornår mødes vi? 
Hvis ikke andet er skrevet, mødes vi om tirsdagen kl. 14.00 
– 15.30 i Sognehuset. Tyrsted-Uth Sognehus, Kirkevej 20, 
8700 Horsens.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen 
til at overvære dem. Møderne begynder kl. 18.30 og 
afholdes i Sognehuset.  
Kommende møder: 21. februar, 19. marts, 24. april. 

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. 

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

JENS BLENDSTRUP
Sognehuset d. 13. marts kl. 19.00 

Jens Blendstrup er kendt for sine ’Luskefisefortællinger’ og 
bogen ’Gud taler ud’, men han har også genfortalt bibelhistorie. 
Det er i ’Ustyrlige Sønner’ fra 2016. Her fortæller han de 
skrækindjagende historier, som aldrig fortælles i Børnebiblerne. 
Med sin vilde og finurlige hjerne fortolker Blendstrup historierne 
for os, så vi ser, at der også her gemmer sig visdom. Som 
da han lader Gud sige til Kong David – efter at denne pga. 
konfliktskyhed har været årsag til en forfærdelig søskendekrig: 

”Sådan, David”! sagde Gud og gabte. ”Du klarede vel nok den 
sag med dine børn til UG med slange”. Kaffe 30,-


