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
5. maj

12. maj

Uth Kirke
Uthvej 48, 8700 Horsens

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

9.00 JH

10.30 JH

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.
Dåb:
Aftales med kirkekontoret.

10.30 KHM

19. maj

10.30 JPB

25. maj

10.30 JH

26. maj

10.00 JPB
Konfirmation Centerklassen

30. maj

10.30 KHM

6. juni

17.00 JPB#

9. juni

10.30 JH

23. juni

10.30 JH

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

29. 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.

14. juli

Kirkefolderen udgives af
menighedsrådet.
Redigeret af Mette Bugge
mbg@km.dk
Layout/tryk: Grafisk Horsens A/S

Børnegudstjeneste
Pinse
Pinsedag

9.00 JH

Trinitatis søndag

10.30 JPB

1. s.e. trinitatis
Dåbsgudstjeneste

10.30 KHM

2. s.e. trinitatis

10.30 KHM

7. juli

3. s.e. trinitatis

10.30 KHM

4. s.e. trinitatis

10.30 KHM

21. juli

5. s.e. trinitatis

10.30 JPB

27. juli

10.30 JPB

28. juli

19.30 JPB*

Dåbsgudstjeneste
6. s.e. trinitatis

4. august
8. august

6. s.e. påske

Fællesgudstjeneste på
Langelinie

9.00 JPB

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.

Kristi himmelfartsdag

#

16. juni

30. juni

5. s.e. påske/
Konfirmation

10.30 JH*

10.30 BEH

Vielse:
Aftales med kirkekontoret.

Gravsted:
Udtagelse af gravsted aftales
med kirkegårdspersonalet.

Dåbsgudstjeneste

2. juni

10. juni

2. s.e. påske

10.00 JPB
Konfirmation
Konfirmation Bankagerskolen
3. s.e. påske/
10.00 JPB
Konfirmation Bankagerskolen Konfirmation
9.30 JH
Konfirmation Højvangskolen
Bededag/
Konfirmation
11.30 JH
Konfirmation Højvangskolen
4. s.e. påske/
10.00 BEH
Konfirmation Højvangskolen Konfirmation

17. maj

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

DODEKALITTEN

7. s.e. trinitatis

10.30 JPB

Minikonfirmandafslutning

13.30 KHM

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården
9. maj
23. maj
6. juni
20. juni
4. juli
18. juli
8. august

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

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

Der hvor kragerne vender, i
Kragenæs på Nordvestlolland,
har driftige mennesker lavet et
monument som er kommet med
som et ”must se” i turistguiden
Lonely Planet.
Derude, hvor man aldrig kommer, med mindre man skal med
en færge til Femø eller Fejø;
et område med jættestuer og
gravhøje som tegn på beboelse
fra de allertidligste tider, der står
12 granitsten 7-9 meter høje,
12 styks i en cirkel på 40 meter.
Indtil videre er 5 af dem hugget færdig med ansigter, resten bliver færdige med tiden. En cirkel af mænd,
nogle skuende ud over havet, andre ind over land. En cirkel som til et ting; hvor man stoler på, at en
anden holder øje med, om der kommer nogen bagfra.
Lolerne kalder kunstnerne dem. Et folk der for 7.500 år siden drog fra det oversvømmede Sortehav mod
øst og vest. Som kom til denne kyst, slog sig ned. Medbragte sang og demokrati. Medbragte stolthed og
glæde; turde leve sammen på en måde, så mennesker ikke skulle kæmpe mod hinanden, men leve i
samdrægtighed; skulle tage imod den fremmede, for den fremmede havde altid noget nyt med sig, som
kunne kaste lys over og udvikle et stivnet samfund.
Som et monument er det overvældende. Men pludselig lyder der musik fra de bænke der står på pladsen. Fra at være skulpturer bliver cirklen til et rum. Musikken udvikler sig efter ud fra solen, flod og ebbe,
årstiden. Computerstyret, så det aldrig bliver en sløjfe, men nyt og dog genkendeligt. Toner som får dig til
at sætte dig ned, hvile i rummet. Du overvældes af, at der noget der er større end dig selv.
Der er mange kirker og helligdomme i verden. De flotteste besøger vi når vi rejser. Det er store bygninger; der er fantastiske udsmykninger. Som dog ændrer sig når de tages i brug. Musik, ord lyde, som
sætter bygningen og udsmykningen i perspektiv og skaber rummet som en helhed. Vi fatter den storhed
alle elementerne er sat i verden for at fortælle om. Rummet skaber fællesskab; rummet skaber historie,
en sammenhæng gennem generationer, som vi føler vi kan hvile i. Jeg- vi er ikke så specielle, andre før
os har haft brug for at være i rum med andre og med en form for guddom. Har haft brug for rum til at
manifestere fællesskabet.
Man kan opleve at naturen ved tilfældigheder skaber dette rum, hvor vinden og fuglesangen er det
musikalske bagtæppe. Men det er større, når mennesker har tænkt sig frem til at skabe rum med det
ene til formål: at være nær på
Gud og hinanden. Og der finde
hjælp til at finde os selv, mærke
konturerne af den vi bliver, jo
mere vi lader andre arbejde
med det råmateriale, vi som
mennesker også kan beskrives
som. En blok der indeholder så
meget smukt, når vi får hjælp til
at lade det træde frem.
Jens Peder Baggesgaard,
sognepræst

KIRKEBLADET

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

UTH

TYRSTED & UTH SOGNE

Sognepræst Bettina Erbs Hillers
Søndermarksvej 2, Sejet, 8700 Horsens
Tlf. 7568 2448 – beeh@km.dk
Træffes ikke fredag

TYRSTED

11. maj

Tyrsted Kirke
Kirkevej 26, 8700 Horsens

Sognepræst kbf. Jens Peder Baggesgaard
Tyrstedlund 9, Tyrsted, 8700 Horsens
Tlf. 5123 8279 – jpb@km.dk
Træffes ikke mandag
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41. årgang

MINIKONFIRMANDUGE I UGE 32

ARRANGEMENTER

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

TYRSTED & UTH SOGNE
BØRNEGUDSTJENESTE I TYRSTED KIRKE
Torsdag d. 6. juni
kl. 17.00
Pinsegudstjeneste

Tema: Fællesskab
Kom og hør hvad pinse er
for noget.
Efter gudstjenesten går vi ud og griller pølser, bager snobrød og
skumfiduser. Tilmelding senest d. 4. juni 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.

PINSE I VANDKANTEN

Gudstjeneste 2. pinsedag kl. 11.00 på
Langelinjeanlægget i Horsens

Den 14. juni kl. 20.00 til den 15. juni kl. 09.00
Vi inviterer alle elever i 6. klasse fra Bankagerskolen, Højvangskolen og Dagnæsskolen til en helt uforglemmelig og urovækkende nat på kanten af verdens ende!
Tilmelding og spørgsmål sendes til Mette Bugge på mail:
mbg@km.dk eller på sms til 5172 0254.
Ved tilmelding skal der oplyses:
1. navn
2. skole
3. forældre-kontakttelefonnummer til brug den 14./15. juni.
4. Evt. hvis der er noget, vi skal være særligt opmærksomme på.
TILMELDING SENEST FREDAG DEN 7. JUNI!
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princip og med denne
fordeling: Bankagerskolen og Højvangskolen hver 18 pladser,
Dagnæsskolen 14 pladser. Max. 50 pladser i alt.
- Så Skynd dig at melde dig til!
Sidste gang gik det MEGET STÆRKT!!!!
Hvis der ved sidste tilmeldingsfrist er ledige pladser fra én skole,
kan de blive tildelt elever på venteliste fra en af de andre skoler.

BABYSALMESANG

Hilsen
Folkekirken i Horsens
Medbring: Tæppe, klapstol og evt. badetøj, hvis vejret tillader.

Tilbuddet er gratis, tilmelding senest mandag d. 24. juni.
tlf.: 5172 0254, mbg@km.dk
Som afslutning på dagene vil vi holde en afslutningsgudstjeneste om pinse torsdag d. 8. august

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

Kom og oplev fortællingen fra urdyb til dåbsvand, når Horsens
provsti indbyder til fælles gudstjeneste 2. Pinsedag. Gudstjenesten vil med fortælling og lyd guide os hele vejen fra urdybets
kaotiske vande til dåbens rolige livskilde.
Fortællingen ledsages af et lydunivers skabt af musikerne
Charlotte Bro Zachariassen og Kim Jeppesen. Salmerne akkompagneres af bandet ”Closing Time” og et stort børnekor med
deltagelse fra hele provstiet.
Efter gudstjenesten kan man prøve en tur i hoppekirken,
besøge pølsevognen, købe en kop kaffe serveret af Kirkens
Korshær eller en is fra Voel-Is.
”Closing Time” vil også spille nogle af deres egne numre.

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.

Nyt hold starter onsdag d. 14. august
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

DAMESALONEN

Damesalonen byder velkommen
til en ny sæson.
Programmet ser ud som flg.:
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 ONSDAG DEN 8. MAJ

Sidste møde før sommerferien bliver et mere aktivt møde end
vi plejer. Vi mødes som sædvanlig kl. 10.30 ved Sognehuset og
kører så ud for at dyste i det ædle petanque-spil på banerne
ved Bygholm. Vi medbringer mad og drikke, og får forhåbentlig
en hyggelig dag ud af det. Sluttidspunktet er endnu ukendt.

MANDEKLUBBEN
TIRSDAGSMØDER

28.05.19. Sommerudflugt
I år går turen til Johannes Larsen Museet i
Kerteminde.
Kaffen nydes på Restaurant
Marinaen.
Sidste tilmelding til tirsdagsmødet d. 30. april.

LITTERATURKREDS

De sidste mødedatoer i forårssæsonen er:
2. maj og 28. maj.
Nye deltagere er velkomne, kontakt enten
Jens Peder Baggesgaard, 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,-

NØRKLEKLUBBEN

Stor tak til alle der donerer garn til nørkleklubben og til alle der
strikker og med stor kreativitet får brugt alle former for garn.
I forbindelse med sæsonens sidste mødedag ti. d. 7. maj vil der
være en udstilling af årets produktion i den lille sal kl. 10- 12.
Alle er velkomne.
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 fællesskab,
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
7. maj: Kaffe i det grønne, hvis vejret tillader.
Vi kører ud og drikker kaffe i skoven og nyder det smukke
forår.
21. maj: Sommer- og ferieminder. Samtaler.
4. juni: Sommerudflugt med besøg bl.a. på Randers Kunstmuseum.

Yderligere information om turen kommer senere.
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: 22. maj, 11.juni.

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.

