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

TYRSTED

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

Minikonfirmandafslutning

11. august

10.30 BEH

8. s.e. trinitatis

18. august

9.00 KHM

9.00 JH

22. september

10.30 JPB

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.

26. september

17.00 KHM#

Dåb:
Aftales med kirkekontoret.
Vielse:
Aftales med kirkekontoret.

27. oktober

10.30 KHM¤

3. november

13.00 ALLE#

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

Dåbsgudstjeneste
10. s.e. trinitatis

10.30 JPB

11. s.e. trinitatis

10.30 JH

13. s.e. trinitatis
14. s.e. trinitatis
Børnegudstjeneste
Høst
Dåbs- og høstgudstjeneste
Grøn kirke

10.30 JH

29. september

høstgudstjeneste

10.30 JH

6. oktober

10.30 JPB

13. oktober

9.00 KHM

20. oktober

10.30 JH

16. s.e. trinitatis
17. s.e. trinitatis

10.30 KHM

18. s.e. trinitatis

26. oktober

10.30 KHM

Dåbsgudstjeneste

10.30 ALLE#

Alle helgens dag

19. s.e. trinitatis

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården
1. august
15. august
5. september
19. september
3. oktober
17. oktober

Måske har jeres børn eller børnebørn allerede deltaget i nogle af vores tidligere undervisningsforløb? I det kommende år
bliver muligheden øget, da vores vifte af tilbud
er blevet noget bredere, så vi nu har tilbud til alle
klassetrin fra 1.-9. klasse.

12. s.e. trinitatis

10.30 KHM

15. september

28. september

9. s.e. trinitatis

10.30 BEH
10.30 BEH¤

1. september
8. september

10.30 KHM

Skole-kirkesamarbejdet i Horsens (SKS-Horsens) står klar
med undervisningstilbud til alle kommunens skoler. Undervisningsmaterialerne er uden forkyndelse og med lokal
forankring.

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

For de mindste i 1.-2. klasse har vi udarbejdet en
temadag: Skabelse – Et BigBang af en dag. Her
får eleverne lov at udforske deres nærmiljø som
biologer med udgangspunkt i salmen: ”Op al den
ting” samt gennemleve skabelsen som stopdans. Er matematik på tapetet tilbyder vi: ”Matematik i den
lokale kirke”, hvor eleverne får bevidsthed om matematiske begreber ved hjælp af kirkens rum og form.
Successen ”Jesus på Fængslet” tilbydes igen i år til 3. klasserne. Et rollespil hvor børnene møder provstiets
præster, som spiller forskellige bibelske personer med hele Fængslet som ramme. Frivillige fra hele provstiet
hjælper som hyrder, der fører de op mod 800 deltagende børn rundt mellem de bibelske personer og scener.
4. og 5. klasserne kan få besøg af den lokale præst eller kirke- og kulturmedarbejder og få Bibeleventyr
enten Ny eller Gammel Testamente. Det er et helt særligt formidlingskoncept, hvor der, via blanding af
fortælling, elevinddragende drama, effekter, rap og trylleri, bliver skabt en rød tråd gennem fortællingen.
En teateroplevelse venter 6. klasserne med forestillingen: DAVID. David er historien om, hvor svært det
kan være, at være et ordentligt menneske. Forestillingen bygger på David fra Det Gamle Testamente.
Tankerne sættes i gang omkring, hvad magt kan gøre ved et menneske, og hvordan en kunstnerisk
begavet dreng kan ende som tyran.
Går det hele ad helvede til? Hvad frygter børn og unge i dag? Tør de overhovedet håbe på noget – eller
kommer det hele virkelig til at gå ad helvede til?
Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette års landsdækkende projekt udarbejdet af landsnetværket af skolekirketjenester til eleverne i 7.-9. klasse. I projektet zoomes der ind på den frygt for
fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er
over os, og de er både skræmmende og fascinerende, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt?
Eleverne arbejder med novellen ”De Hvide Mænd” af Kenneth Bøgh Andersen og dilemmaspil med en
digital platform.
Lærerne ønsker vi fra skole- kirksamarbejdet også at gøre noget for. Derfor tilbydes kristendomskundskabslærere og musiklærer et inspirationskursus i salmestomp. Her bliver der mulighed for at prøve
kræfter med brug af koste, spande eller andre forhåndenværende ting og sager som musikinstrumenter,
der kan understøtte salmesang af såvel nye som gamle salmer.

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

Med disse mangeartede tiltag og tilbud ønsker vi i skole-kirkesamarbejdet at kunne bidrage til at aktualisere og levendegøre vores kristne kulturarv og sætte faget kristendomskundskab i spil sammen med
andre fag og tilgange.
Vi ser frem til at møde børn, lærere, præster og frivillige i det kommende skoleår. Får I lyst til at vide
mere, har vi en hjemmeside: skshorsens.dk eller I kan kontakte os på mail: mbg@km.dk
Mette Bugge
Skole- kirkekonsulent, Horsens Provsti og
Kirke- og kulturmedarbejder
Tyrsted og Uth Sogne

KIRKEBLADET

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

13.30 KHM

ET NYT SKOLEÅR ER PÅ VEJ

TYRSTED & UTH SOGNE

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

8. august

25. august

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

7. s.e. trinitatis

10.30 JPB

24. august

Uth Kirke
Uthvej 48, 8700 Horsens

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

UTH

4. august

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

GUDSTJENESTELISTE AUGUST - OKTOBER 2019

Nr. 3 - 2019
aug - oktober
41. årgang

VIKINGERNE KOMMER!

ARRANGEMENTER

TYRSTED & UTH SOGNE
MINIKONFIRMANDUGE I UGE 32

BØRNEGUDSTJENESTE I TYRSTED KIRKE

Torsdag d. 26. september kl. 17.00
Høstgudstjeneste

Vi holder jul, påske, allehelgen 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 hurtigst muligt.
tlf.: 5172 0254, mbg@km.dk
Som afslutning på dagene vil vi holde en afslutningsgudstjeneste om pinse torsdag d. 8. august

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

BABYSALMESANG

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

NY TESTAMENTE LÆST KRONOLOGISK

Hvordan skal man komme i gang med at læse det nye
testamente, for der er breve, evangelier og en åbenbaring.
Hvordan forholder de sig til hinanden og hvor skal man starte,
så man får det hele til at give en form for mening, når der
tilsyneladende står så meget forskelligt.
En metode er at starte fra en ende af. Ikke som de står med
Markusevangeliet først og sluttende med Johannes Åbenbaring, men ved at læse dem i den rækkefølge de er skrevet;
eller som nogen mener, de er skrevet, for der står ikke årstal
på. På den måde opdager vi også, hvordan den kristne tænkningen udvikler sig fra omkring 60 til 140.
Vi vil begynde onsdag d. 25. september kl. 19.00 i
Tyrsted-Uth Sognehus.
Det vil være en god ide at læse Kasper Bro Larsens ”Tænkepause” om Jesus, inden vi går i gang.
Der skal være mindst 8 deltagere, for at vi begynder, så jeg vil
gerne have en tilmelding på jpb@km.dk el 51238279. Jeg vil
så sende yderligere til dem, der har meldt sig.
Jens Peder Baggesgaard

HØSTKONCERT

-med sange og salmer fra hele verden
Solosang og fællessang - ved
Betty og Peter Arendt
Tyrsted Sognehus, søndag
den 29. september
kl. 15.00
Sangbogen ”Himlen og
jorden må feste”, som er
udkommet her i 2019, indeholder 70 salmer og sange fra hele
verden. Sangene er oversat af kendte, danske salmedigtere. Temaerne for sangene er bl.a. skaberværket, året, gudstjenesten,
velsignelse og lovsang, tro, håb og kærlighed, fællesskab og liv
og død. Bogen er redigeret af Betty og Peter Arendt, der har
arbejdet med verdenskirkemusik og medvirket som kirkemusikere ved en lang række europæiske og globale kirkemøder i
mere end 25 år.
Kom og lyt til og syng med på et til lejligheden særligt udvalg
af sange og salmer fra sangbogen.
Kaffe: Pris 25 kr.

MUSIKALSK LEGESTUR FOR 1-6 ÅRIGE

Tirsdag d. 1. oktober, 8. oktober, 29. oktober, 5. november og 19. november 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

Foredrag med arkæolog Jeanette Varberg, museumsinspektør ved Nationalmuseet
I forbindelse med udgivelsen af en ny bog
om vikingetiden, vil Jeanette Varberg holde
foredrag om vikingernes 700 års lange
historie, hvorunder Danmark, som vi kender
det, blev grundlagt. Vikingetiden fascinerer
den dag i dag og har fået en slags renæssance som brand for Danmark.
Torsdag, 24. okt. kl. 19.00. Tyrsted-Uth Sognehus.
Kaffe: 25 kr.

MANDEKLUB

Vi starter sæsonen op
d. 11. september kl. 10.30
i Sognehuset. Alle mænd
er hjerteligt velkomne til at
tage del i denne lidt uformelle klub, hvor samtale og
samvær er centralt. Hvor man kan møde den nabo, der bor lidt
længere væk, eller ham der også synes fluefiskeri er det mest
saliggørende i livet.
Alt er muligt når mænd mødes.
Så vel mødt, også d. 9. oktober til kaffe og frokost.
Det koster 20 kr. at deltage.
Ole, Leo og Jens Peder

ALLEHELGEN

Søndag, 3. nov. er der to særlige gudstjenester i Uth og
Tyrsted Kirker. Vi mindes og nævner navnene på dem, vi har
mistet i året, der er gået. De sørgende standser op et øjeblik –
for at komme videre. En forløsende tåre, et udtryk for taknemmelighed, et besøg ved graven, et lys, der tændes i mørket.
Det er allehelgen.

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

DAMESALONEN

Damesalonen byder velkommen til en ny
sæson.
Programmet ser ud som flg.:
4. september 10.30-12.30: Grethe Nymark
fortæller om sit liv i Horsens Grethe Nymark har
siddet i byrådet for Konservative 1978-1986.
Siden da har hun været aktiv i mange sammenhænge, bl.a. i 13
år som formand for Ældrerådet. Vi begynder med brunch.
2. oktober 10.30-12.30: Bente Falkenberg Juul fortæller om
40 år inden for demenspleje. Bente er leder af Demensafdelingen Slotsgården. Vi begynder med brunch.
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

TIRSDAGSMØDER

27.08.19. ”Sang og musik” v/ Elsebeth
Laborn og guitarist Hans Peter Kjeller.
24.09.19. ”Oplivning” v/ Sognepræst
Gudmund Rask, Vær.
29.10.19. ”Da lysekronen faldt ned i
lagkagen” v/Niels Ole Frederiksen.
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 efterårssæsonen er 3.
september, 9. oktober og 5. november.
Vi skal læse flg. bøger: ”Kvinde ved 1000
grader” af Hallgrímur Helgason, ”Skulder,
Spejl, Blink” af Dorte Nors og ”Luftspejling
38” af Nordisk Råds Litteraturprismodtager
Kjell Westö.
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,-

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

NØRKLEKLUBBEN

Nørkleklubben starter igen tirsdag d. 3.
september og fortsætter som før med
mødedag 1. tirsdag i måneden kl. 10 12 i Sognehuset.
Velkommen til gamle såvel som nye
deltagere!
Gunhild Bennetzen

KONFIRMATIONER 2021

Dagnæsskolens 8. klasser konfirmeres lørdag d. 10. april i
Uth Kirke.
Bankagerskolens 8. klasser konfirmeres lørdag d. 24. april i
Uth eller Østerhåb Kirke.
Højvangskolens 8.A + 8.B konfirmeres Bededag d. 30. april
i Uth Kirke, 8.C konfirmeres lørdag d. 1. maj i Uth Kirke

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen til
at overvære dem.
Møderne begynder kl. 18.30 og afholdes i Sognehuset.
Kommende møder: 14. august, 18. september, 23. 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.

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.

20. august: Sommeren der gik. Medbring gerne et billede
eller andet fra den forgangne sommer.
3. september: kl. 13.30-15.30 vi kører i private biler til Husoddestrand. Her er der tid til en god snak, et slag minigolf
og en lækker is.
17. september: Samtaler.
1. oktober: Vi laver mad sammen og spiser sammen. Madlavning/borddækning kl. 15.30.
De der har lyst synger et par sange med de små fra musikalsk legestue. Vi spiser ca. kl. 17.30.
22. oktober: Samtaler.
5. november: Vi starter i Sognehuset med kaffe og
kl. 14.45 har vi alle helgen andagt i kirken.
Hvor og hvornår mødes vi?
Hvis ikke andet er nævnt, mødes vi om tirsdagen
kl. 14.00 – 15.30 i Sognehuset. Tyrsted-Uth Sognehus,
Kirkevej 20, 8700 Horsens

