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

GUDSTJENESTELISTE NOV - JAN 2020
TYRSTED

UTH

3. november

13.00 ALLE/JPB#

10.30 ALLE/JPB#

7. november

17.00 JH#

Tyrsted Kirke
Kirkevej 26, 8700 Horsens

10. november

10.30 BEH

17. november

9.00 KHM

Uth Kirke
Uthvej 48, 8700 Horsens

23. november

10.30 JPB

Dåbsgudstjeneste

24. november

10.30 JPB*

Sidste s. i kirkeåret

Sognepræst kbf. Jens Peder Baggesgaard
Tyrstedlund 9, Tyrsted, 8700 Horsens
Tlf. 5123 8279 – jpb@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

21. s.e. trinitatis
22. s.e. trinitatis

10.30 KHM

1. december

9.00 JH

8. december

10.30 JPB

2. s. i advent

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

10. december

17.00 JH#

Julesang

12. december

17.00 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.

15. december

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 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

22. december

1. s. i advent

10.30 JH

Børne-jule-gudstjeneste
3. s. i advent

10.30 KHM
10.30 JH

4. s. i advent

24. december

13.30 JH
15.30 JPB

10.00 JH
14.00 BEH
15.45 BEH

25. december

9.00 BEH

10.30 BEH

26. december

10.30 KHM

Juleaften
Juledag
2. juledag

29. december

Julesøndag

10.30 JH

1. januar

16.00 KHM

Nytårsdag

5. januar

10.30 BEH

Helligtrekongers. s.

12. januar

9.00 JPB

19. januar

10.30 JH

2. s.e. hellig 3 konger

25. januar
26. januar
2. februar

1.s.e. hellig 3 konger

10.30 JPB

Dåbsgudstjeneste

10.30 KHM

3. s.e. hellig 3 konger

10.30 KHM¤
9.00 JH

Sidste s.e.h./Kyndelmisse

10.30 JH

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården
7. november
21. november
5. december
23. december
2. januar
16. januar

Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JPB
Præsthøjgården 14.00 BEH
Præsthøjgården 14.00, Slotsgården (Lucia) 15.00 JH
Præsthøjgården (Julegudstjeneste) 14.00,
Slotsgården (Julegudstjeneste) 14.45 KHM
Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH
Præsthøjgården 14.00 JPB

Der er voksne, der har spurgt til, hvordan de
kan blive døbt uden at skulle være centrum i
en højtidelig, offentlig søndagsgudstjeneste.
Det kan være noget med blufærdighed, og
at tro er en privat sag. Der kan være flere
grunde til, at man som voksen ønsker at
blive døbt. Nogle vil gerne være medlem
og betale kirkeskat, fordi kirken er en vigtig
institution, hvad enten man mest er indstillet
på at bidrage til bevarelse af kulturelle og
historiske værdier, eller fordi man mener
forkyndelsen er vigtig. Andre føler en mangel,
fordi de synes, at de står uden for det kristne
fællesskab. Andre igen søger Guds kærlighed. For dem gik det fint i ungdomsårene, men nu er livet stødt
på forhindringer, og man søger bekræftelse på Guds velsignelse.
Men hvornår er så det helt rigtige tidspunkt? Skal der holdes fest og aftales med præsten, og hvad vil
præsten så spørge om? For er det ikke noget med, at der skal en lang dåbsoplæring til, og man skal
kunne redegøre for, hvad der står i Bibelen, kende de fleste salmer, og give sin uforbeholdne tilslutning
til trosbekendelsens udsagn om jomfrufødsel, kødets opstandelse og den almægtige Gud, der sidder og
styrer alting?
Svaret er: Drop-in dåb. Og det har vist sig at virke og ligefrem være en succes. På vegne af flere sogne
åbner en af kirkerne en eftermiddag eller aften dørene for drop in-dåb. Man bevæbner sig med legitimation og møder op i kirken, tages venligt imod af frivillige og får tjekket på kirkens computer, at man
faktisk ikke er døbt i forvejen. Under højtidelig, afdæmpet orgelmusik taler man med en af præsterne i
kirken, bliver døbt og velsignet og kan gå fra kirken med en dåbsattest og et lettet hjerte.
Kritikere vil indvende, at der mangler sans for traditionen. Og hvad med salmerne, er de ikke en del af
det hele? Der er også et problem med dåbsoplæring, og det hele har karakter af kvik-fix og discountdåb.
Og hvis det ikke finder sted i ens egen sognekirke, bliver den døbte så optaget i den lokale menighed?
Omvendt siger fortalere og omvendte skeptikere, der har oplevet drop-in dåb, at det er både meningsfuldt og højtideligt. At folk der søger dåb, længe har tænkt over det og derfor har god indsigt i, hvad
kristendommen går ud på. Tilmed giver det mere mening det med at tro, når man selv siger ja, frem
for at en gudmor eller gudfar siger det på vegne af én. Og dåbsvandet kan også give mere mening end
ved barnedåb. I hvert fald hvis betydningen er, at man godt kunne tænke sig at få vasket nogle af de
smudsige oplevelser af, man ikke rigtig synes man selv kan forlige sig med.
Horsens Klosterkirke vil på vegne af hele Horsens Provsti åbne dørene for drop-in dåb, lørdag, 29. februar
2020, kl. 14-17. Her vil også medvirke præst fra Tyrsted og Uth.

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

Jesper Hyldahl

KIRKEBLADET

Sognepræst Karen Holdt Madsen
Tønballevej 5, Snaptun, 7130 Juelsminde
Tlf. 7564 4979 – khm@km.dk
Træffes ikke mandag

Børne- alle helgensgudstjeneste

Ungdomsoprøret sidst i 60erne har budt
på et opgør med hævdvundne traditioner.
Nogle har valgt barnedåb fra og sådan er
det stadig. Enkelte ikke-døbte børn vælger at
blive døbt inden konfirmationen, mens andre
aldrig er blevet det. Der findes derfor mange
voksne, der ikke er døbt, og dermed heller
ikke medlem af Folkekirken. For dåben er en
betingelse for medlemskab.

TYRSTED & UTH SOGNE

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

Alle helgens dag

DROP-IN-DÅB

Nr. 4 - 2019
nov - januar
41. årgang

SYNG I KOR

ARRANGEMENTER

TIRSDAGSMØDER

TYRSTED & UTH SOGNE
BØRNEGUDSTJENESTER I TYRSTED KIRKE

Torsdag d. 7. november kl. 17.00
Alle helgengudstjeneste
Vi tænder lys under gudstjenesten og
mindes dem vi savner.
Efter gudstjenesten spiser vi i Sognehuset og laver lygter.
Torsdag d. 12. december kl. 17.00
Julegudstjeneste med Luciaoptog
Vi forbereder os på julens komme med
sang og fortælling i kirken.
I Sognehuset spiser vi minijulefrokost
og leger julelege.

JULESANG I TYRSTED KIRKE

Tirsdag d.10. december, kl. 17.00
Det findes gamle julesange vi har glemt,
og nye sange, vi ikke har set endnu.
Kom i julestemning og vær med til at
synge dem og nogle af de julesange,
vi ikke synger så tit. Enkelte historier vil
blive knyttet til sangvalget.
Grethe Bach Köster og Jesper Hyldahl

JULEKONCERT I UTH KIRKE

Det Ny Kammerkor
Tirsdag den 17. december kl 19.30

Tilmelding til de 2 børnegudstjenester 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.

MUSIKALSK LEGESTUR FOR 1-6 ÅRIGE

Tirsdag d. 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

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.

KUNSTUDSTILLING I SOGNEHUSET

December, januar og februar
Kunstner Niels Ottesen
Niels Ottesen er autodidakt ud i malekunsten. Han har deltaget i akvarelkursus, men
maler nu udelukkende i akryl og lidt olie.
De sidste 2 år har han deltaget på billedkunstholdet på VUC i Odder og har sammen
med sine medstuderende afholdt flere
udstillinger i området. Niels maler mange
forskellige stilarter, dvs. det skal være sjovt
og spændende, fordi det er med til at give
maleriet sit eget liv og originalitet.
Læs mere www.galeripaafuglen.dk

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
Det Ny Kammerkor, som er hjemmehørende i Århus, har
sammensat et program udelukkende med julemusik, hvor der
også vil blive rig mulighed for publikum til at synge sammen
med koret i f.eks. Det kimer nu til julefest, Julen har englelyd,
Hjerte løft din glædes vinger og Dejlig er jorden. Udover danske
julesalmer vil der også blive sunget engelske Christmas Carols
og danske sange, som f.eks. Sikken voldsom trængsel og alarm
og Skal vi klippe vore julehjerter sammen.
Koret består af ca. 40 sangere og det kan næste år fejre 20 års
jubilæum. De er meget aktive med koncerter, rejser og konkurrencer med andre kor i udlandet. Anders Gaden, som leder
koret, har været dets dirigent i alle årene. Han er organist og
kantor ved Helligåndskirken i Århus.

Frivillig entré: f.eks. 50 kr.

BABYSALMESANG I 2020

Det næste forløb i babysalmesang vil
være følgende datoer:
18/2, 25/2, 3/3,10/3 og 17/3 fra kl.
10.00 i Tyrsted Kirke.
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 tirsdage kl. 10.00-10.45. Efter undervisningen er der god tid til hygge/kaffe/te.
Der er allerede nu åbent for tilmelding.
Begrænset antal pladser.
Tilmelding til Mette Bugge 5172 0254/ mbg@km.dk

Onsdag d. 20. november kl. 11.00 – 12.30:
Årets sidste arrangement i Damesalonen er et besøg på
Horsens Kunstmuseum. Vi mødes ved
indgangen til Kunstmuseet. Herfra får vi
en introduktion til museet, hvorefter vi går
rundt på egen hånd. Vi slutter dagen med
en rejemad i museets café. Prisen for dagens arrangement er 50,- drikkevarer til maden køber man selv.
Bemærk: ændret mødetidspunkt.
VIGTIGT: Husk tilmelding til Joan joan@nymand.net tlf. 2233
0042 senest mandagen før arrangementet. Der er begrænsede
pladser til arrangementet på Horsens Kunstmuseum.
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 fortsætter som hidtil d. 2. onsdag i måneden kl. 10.30-12.30.
Altså onsdag d. 13. november. Onsdag d.
11. december holder vi julefrokost, hvor
der gøres lidt mere ud af maden, hvorfor
vi denne dag betaler 50 kr. for at deltage,
og det er ikke sikkert, at vi er færdige kl.
12.30.
Vi starter det nye år d. 8. januar, hvor det igen koster 20 kr. at
deltage.
Vi er i en god udvikling, jeg vil skyde på, at der er 60 mænd der
jævnligt kommer i klubben, vi plejer at være omkring 40, så det
er en fornøjelse. Hvis man har noget, man gerne vil fortælle
om til et møde, eller kender en der gerne vil komme forbi, så
sig det lige til enten Leo, Ole eller Jens Peder.

29.10.19. ”Da lysekronen faldt ned i lagkagen”
v/Niels Ole Frederiksen.
26.11.19. Adventsmøde starter i kirken kl. 14.00 med
efterfølgende kaffe og æbleskiver i Sognehuset. Nørrevang’s
Mandskor underholder.
28.01.20. Program kommer senere
Program for foråret udleveres d. 26.11.19
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

Efterårssæsonens sidste mødedato er 5. november, hvortil vi har læst
”Luftspejling 38” af Nordisk Råds Litteraturprismodtager Kjell Westö.
Forårssæsonens program er endnu ikke fastlagt,
men vi samles fl.g. datoer:
19. februar, 17. marts, 21. april og 13. 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

Nørkleklubben, i Sognehuset 1. tirsdag i
måneden kl 10 – 12, modtager fortsat garnrester med stor tak. 20 trofaste medlemmer er mødt op til den nye sæson, hvor
alle er velkomne.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen til
at overvære dem.
Møderne begynder kl. 18.30 og afholdes i Sognehuset.
Kommende møder: 26. november, 18. december,
16. januar.

JULEHJÆLP

3 måneder før jul samler vi i kirken ind til den lokale
menighedspleje. Det er en hjælpefond, hvor der uddeles
penge til dem, der har svært ved at få julen til at blive den
fest, vi alle synes, det skal være. Desuden bliver den frivillige entré ved koncerter og foredrag også Menighedsplejen
til del.
Vi prioriteter familier/enlige med børn.
Ansøgning skriftlig eller telefonisk til sognepræst Jens Peder
Baggesgaard.
Jpb@km.dk 51238279

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.

HJERTESTARTER

I samarbejde med Tyrstedshøj Grundejerforening har vi fået en hjertestarter sat op under
halvtaget ved indgangen til Sognehuset.

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

5. november: Vi starter kl. 14.00 i Sognehuset med kaffe
og kl. 14.45 har vi allehelgen andagt i kirken.
19. november: Besøg i Sønderbro –information følger.
3. december: Julefrokost kl. 13.00 i Sognehuset.
7. januar: Samtaler om højtiden der gik.
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

