ADRESSER OG TRÆFFETIDER
Kirkekontor (Attester o.l.)
Kordegn Marianne Schønwaldt
Kirkevej 20, Tyrsted, 8700 Horsens
Tlf. 7564 3233/40125009 – Tyrsted.sogn@km.dk
Træffes tirs.-fre. 9-12
eller efter aftale

TYRSTED &
UTH SOGNE

Tyrsted Kirke
Kirkevej 26, 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

2. februar

9.00 JH

10.30 JH

9. februar

9.00 JPB
10.30 JPB

Septuagesima

17.00 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.

22. februar

10.30 JH

Dåbsgudstjeneste

10.30 BEH

1. s. i fasten

8. marts

9.00 JPB
10.30 JPB

2. s. i fasten/
Sogneindsamling#

15. marts

9.00 KHM

22. marts

9.00 JH
10.30 JH

29. marts

9.00 KHM
18.00 JPB# //

13. april

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

16. april

Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag

10.30 KHM

Skærtorsdag

10.30 JH

10.30 KHM//

Langfredag

9.00 JH

Påskedag

10.30 BEH

2. påskedag
Børnepåskegudstjeneste

17.00 JPB#
9.30 KHM
11.30 KHM

18. april
19. april

10.30 JPB

25. april

10.30 BEH

Konfirmationer Dagnæsskolen
1.s.e påske
Dåbsgudstjeneste

26. april
2. maj

10.30 BEH*

2.s.e. påske

10.00 JPB

Konfirmation
Bankagerskolen

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården
6. februar
20. februar
5. marts
19. marts
2. april
16. april

Dronningen omtalte ensomhed som et problem i Danmark i sin nytårstale. I et land
hvor næsten halvdelen af os er eneste navn på adressen. Men at være alene er jo
ikke det samme som at være ensom. Lige som det at være flere på adressen ikke
automatisk medfører at man ikke føler sig ensom.

Dåbsgudstjeneste

10.30 JPB

5. april

Vielse:
Aftales med kirkekontoret.

Gravsted:
Udtagelse af gravsted aftales
med kirkegårdspersonalet.

Midfaste søndag

10.30 JPB*

9. april
12. april

3. s. i fasten

10.30 KHM

28. marts

10. april

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.

Fastelavn

10.30 JH*#

1. marts

Dåb:
Aftales med kirkekontoret.

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

Seksagesima
Børnefastelavnsgudstjeneste

23. februar

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

Sidste s. e. h. 3k./
Kyndelmisse

10.30 KHM

20. februar

FASTE – ENSOMHED

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

At være alene betyder, at man har sit eget helle at søge tilbage til. Et urørlighedspunkt, hvor du selv sætter dagsordenen, uden at skulle diskutere den med andre.
Det vil sige, at du har dit liv udenfor, og vender hjem for at puste ud, samle kræfter. Et sted hvor du uforstyrret kan dyrke det, du holder allermest af.
Inde midt i Grækenland ligger et område der hedder Meteora. En dyb sø, som for
rigtigt mange år siden blev tørlagt, og hvor de tidligere øer nu står som høje monolitter. I den tidlige kristendom var det er yndet sted for eremitter at slå sig ned.
Finde en hule, og så leve sit liv der. Med læsning, askese og bøn. Et forsøg på at
finde ind til Guds væsen; i alenehed at forstå meningen.
Efter nogle århundreder var der nogen af disse eremitter, der kom til at tale sammen; og blev enige om at flytte sammen på en af de tidligere øer. De kunne opretholde deres fordybelse, men samtidig sætte overlevelse i system. Måske havde de
alligevel følt sig lidt ensomme, der, i hver sin hule.
Dem der forblev eremitter så nok ned på deres brødre, der sådan gik på kompromis. Men med tiden forsvandt eremitterne, og klostrene blev flere og flere.
Der er en kort vej fra alenehed til ensomhed. Det er en knivskarp grænse; og de
færreste ensomme vil kalde sig selv ensomme. De er bare eremitter der får lov
at bestemme alt i deres eget liv. Det er selvvalgt. For man kan jo bare begynde at
gøre noget, forene sig med andre mennesker. Muligheden er altid til stede; men
med tiden bliver det sværere og sværere.

Præsthøjgården 14.00 JH

Eremitternes evige faste ved at leve i afsondrethed bør ikke være et ideal for os.
For det ender i ensomhed. Faste er et afbræk i hverdagen. En uge uden samtale er
ok, når man ved at den starter igen.

SIGNATURFORKLARING
//: Uden dåb
: 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

Ingen kan tvinge eremitterne ud af deres huler. Men vi kan tilbyde fællesskaber i
kirken, som stille og roligt kan forandre ensomhed til alenehed.

Jens Peder Baggesgaard

KIRKEBLADET

Sognepræst Karen Holdt Madsen
Tønballevej 5, Snaptun, 7130 Juelsminde
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

16. februar

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

GUDSTJENESTELISTE FEBRUAR - APRIL 2020

Nr. 1 - 2020
februar - april
42. årgang

KONCERT I UTH KIRKE

ARRANGEMENTER

TYRSTED & UTH SOGNE
KONFIRMANDGUDSTJENESTE

Tyrsted Kirke d. 5. februar kl. 17.00
Konfirmanderne fra Dagnæsskolen har tilrettelagt og gennemfører gudstjenesten. Alle er velkomne.

BØRNEGUDSTJENESTER I TYRSTED KIRKE

Torsdag d. 20. februar kl. 17.00
Fastelavnsgudstjeneste
Kom udklædt og vær med til at
skabe en festlig fastelavnsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning, fastelavnsboller og tøndeslagning i Sognehuset.
Torsdag d.16. 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 laver påskepynt.
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.

GUDSTJENESTE MED KORSANG

Håndværkerforeningens kor medvirker ved gudstjenesten,
fastelavns søndag, den 23. februar, kl. 10.30 i Uth Kirke.

MUSIKALSK LEGESTUE FOR 1-6 ÅRIGE

Tirsdag d. 3/3, 10/3, 17/3, 24/3 og
31/3 kl. 16.15-17.00 i Tyrsted
Sognehus/Tyrsted Kirke.
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

DAMESALONEN

AKADEMISK KOR ÅRHUS
Mariæ bebudelsesdag
søndag d. 29. marts kl. 19.30

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.galleripaafuglen.dk

DØDEN – EN OVERLEVELSEGUIDE

Foredrag med forfatter og
radiovært Esben Kjær.
Sognehuset, tirsdag 3. marts kl. 19.00.
Esben Kjær er forfatter til bestsellerne ”Min
usynlige søn - kunsten at leve med de døde resten af livet” og ”Døden – En overleveelsesguide”, er nu også aktuel med det personlige
og tankevækkende foredrag, der tager afsæt i bøgerne, familiens tab,
og hvordan de forsøger at komme videre i livet og bearbejde sorgen.

VÆR MED

- når vi går for klimaet den 8. marts 2020
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling løber
af staben søndag den 8. marts 2020, hvor vi
samler vi ind til mennesker, der lider under klimaforandringer. Hvis du går med, giver du livsnødvendig hjælp til dem, der står i første række,
når oversvømmelserne eller tørken rammer.
Overforbrug af jordens ressourcer har skabt en global klimakrise.
Det er for alvor gået op for os, at vi må ændre vores egne vaner og
komme vores medmennesker til undsætning. Et konkret og godt sted
at starte er at tilmelde dig Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling.
Pengene går til klimaløsninger som disse:
1. Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og skygge
Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser
2. Sikre huse og veje, så de kan modstå vandmasser og jordskred
3. Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et forestående uvejr
4. Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent
drikkevand
5. Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskiftelighed
Tyrsted-Uth sogne er klar til at gøre verden klimaklar ved indsamlingen den 8. marts 2020. Vi håber at se så mange frivillige
som muligt til den altid hyggelige indsamlingsdag.
Meld dig til
Søren Peter Buhl på tlf. 60167911 eller
mail: famibuhl@os.dk for at melde dig som indsamler.
Sidste år samlede vi 9.097 kroner ind i Tyrsted-Uth sogne
– lad os gøre det endnu bedre i år!
Du kan også melde dig som indsamler på blivindsamler.dk

”Støvet svæver”
Endnu i dag er
udvalget af klassisk
musik, som fremføres
rundt omkring, stærkt
domineret af mandlige komponister.
Med koncerten ”Støvet svæver” ønsker Akademisk Kor Århus at
sætte fokus på kvinderne i den klassiske musiktradition. Så at
sige puste støvet af kompositioner og toner, som fortjener ny
opmærksomhed.
Koret vil bl.a. synge værker af Clara Schumann samt af nyere
anerkendte kvindelige komponister, såsom britiske Cecilia
McDowall og svenske Karin Rehnqvist.
Endelig opfører Akademisk Kor også værket ”Lotusøje” med
tekster af Suzanne Brøgger og musik af Per Drud Nielsen, som
koret har indspillet tidligere på året. ”Lotusøje” består af små
haikuagtige digte sat i musik, og det er herfra, koncerttitlen
”Støvet svæver” er hentet.
Akademisk Kor Århus, som dirigeres af Jonas Rasmussen (f.
1992), består af omkring 30 sangere i alderen 20-35 år med tilknytning til musiklivet omkring Aarhus Universitet og Det Jyske
Musikkonservatorium. Koret synger koncerter over hele landet
og bragte i sommeren 2019 titlen som verdensmester i korsang
hjem til Danmark fra World Choral Championship i Tokyo.
Frivillig entré: f.eks. 50 kr
HOLDET ER

BABYSALMESANG I 2020

DER KOMMER

FYLDT.

ET HOLD IGEN
SENERE
PÅ FORÅRET

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.
Mette Bugge 5172 0254/ mbg@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 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 el. 2325 2611.

Ons. d. 26. feb. fortæller Yvonne Laursen
om sine mange – og lange – vandreture i
Danmark og rundt om i verden.
Ons. d. 18. marts. får vi besøg af Irene
Simonsen. Irene vil fortælle om sin tid som
folketingspolitiker – og måske lidt om sin
nystartede Café Grundtvigs Allemandseje.
Ons. d. 6. maj, vores kirkegårdsleder, Ilse Pedersen, giver os
en introduktion til at binde kranse og bagefter er der let frokost.
Alle arrangementerne begynder 10.30 og slutter 12.30
VIGTIGT: Husk tilmelding til Joan joan@nymand.net tlf.
22330042 senest kl.12.00 mandagen før arrangementet.
Damesalonens formål er at samle kvinder på tværs af alder og
tilgang til kirken til hyggeligt samvær. Hvor andet ikke er anført
begynder vi med brunch.
Joan Nymand og Karen Holdt Madsen

MANDEKLUB

Vi fortsætter som hidtil d. 2. onsdag
i måneden kl. 10.30-12.30.
Altså onsdag d. 12. februar, onsdag d.
11. marts og onsdag d. 8. april.
Det koster stadig 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
pr. gang, 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.
Og husk at tage din nabo, din tidligere kollega eller din gamle
ven med. Der er plads til flere.

TIRSDAGSMØDER

28.01.20. ”Den musikalsk
ål” (Benny Andersen) ved
Tina Buchholtz
25.02.20. ”Syv uger rundt
i Europa” ved Sognepræst
Ulrik Dige, Glud
31.03.20. ”Humor og Lyst - Livets salt”
ved Musiker Carl-Erik Lundgaard, Assens
28.04.20. ”Min farmor og andre faldne kvinder”
ved journalist og historiker Henning Frandsen, Aarup
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

Forårssæsonens datoer er flg.:
onsdag d.19. februar, tirsdag d. 17. marts,
tirsdag d. 21. april og onsdag 13. maj.
Vi har bestilt titler af Robert Seethaler, Kate Atkinson, Leonora Christina Skov og Amor Towles.
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 for garnrester modtaget i efteråret. De vil blive anvendt på kreativ vis
og de færdige produkter doneret til nødlidende. I dec. fik Varmestuen en fyldt
flyttekasse til julegaver for hjemløse.
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. 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.
4. februar: Vi laver mad sammen og spiser sammen.
Madlavning/borddækning kl. 15.45. Vi spiser kl. 17.30.
18. februar: Samtaler 14.00-15.30.
3. marts: Om Esben Kjær 14.00-15.30.
24. marts: Samtaler 14.00-15.30.
14. 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 nævnt,
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: 18. februar, 18. marts, 16. 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.

HJERTESTARTER

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

