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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

30. august

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

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

9.30 JH
11.30 JH

Konfirmationer Højvangskolen

10.30 JPB

13. s.e. trinitatis

6. september

9.00 JPB

12. september

10.00 JPB

Konfirmation Centerklassen

13. september

10.30 JH

14. s.e. trinitatis

19. september
20. september

9.00 KHM

26. september

10.00 JPB

Konfirmation Bankagerskolen

10.30 KHM

15. s.e. trinitatis

10.30 JH

Dåbsgudstjeneste

27. september

10.30 JH¤

4. oktober

9.00 BEH

8. oktober

17.00

Børnehøstgudstjeneste

11. oktober

10.30 JPB

Høstgudstjeneste

18. oktober

9.00 JH

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

10.30 BEH

10.30 JH

19. s.e. trinitatis

24. oktober

10.30 KHM

Dåbsgudstjeneste

25. oktober

10.30 KHM¤

20. s.e. trinitatis

10.30 ALLE præster//

Alle helgenssøndag

1. november

13.00 ALLE præster//

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: Format AS

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården
3. september

Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00

17. september

Præsthøjgården 14.00

1. oktober

Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00

15. oktober

Præsthøjgården 14.00

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

”MENNESKET MELLEM
LOVEN OG EVANGELIET”
I det seneste halve år er naturen vendt
tilbage. På godt og ondt. Som et vilkår,
der både rummer velsignelse og forbandelse. Vi har genopdaget den danske
natur som et mål for aktiv ferie, og
markerne velsigner os her til høst med
de afgrøder, vi ikke kan undvære. Men
de seneste måneder har lært os – hvis vi
skulle have glemt det – at naturen også
er farlig, dødsensfarlig. Ligesom den velsigner og giver liv, er naturen også meget
Sidefløj fra Endelave Kirkes alter
ofte skyld i livets ophør.
I Danmark plejer naturen ikke at være farlig. Jo, det oprørte hav måske. Og enkelte
vilde planter og svampe kan ved indtagelse forårsage forgiftning. Men vi har ingen
løver, flodheste, glubske hajer eller malariamyg. Vi behøver ikke frygte bid fra giftslanger og edderkopper eller stik fra skorpioner og insekter. Vores vilde dyr og insekter er
ufarlige, med mindre man har allergi. Alligevel lurer der under overfladen en fare, vi
ikke kan uden videre kan se: Flåter, bakterier, vira. For ikke at tale om tiden, der bare
går og går og derved bliver den største trussel mod livet.
Naturen rummer både velsignelse og forbandelse, og livet udspiller sig et sted derimellem. Det kan godt være, at vores sind har svært ved at acceptere den kendsgerning, at vi mennesker selv er natur. Noget tyder i hvert fald på, at vi bruger sproget,
som stod vi uden for naturen. Vi kan fx sige ”vi går ud i naturen” eller henvise til
”naturen omkring os”. Ligesom vi også gerne definerer natur som det, der er uberørt
og upåvirket af menneskers indflydelse.
Det stemmer egentlig meget godt med Bibelen (i den såkaldte anden skabelsesberetning i 1. Mosebog kap. 2), hvor det første menneske, Adam, blev formet af ler og indblæst livsånde. Først derefter kunne Gud tillade, at naturens planter voksede frem. Det
skulle nemlig være menneskets opgave at kultivere og kontrollere og sætte grænser
for naturens vildskab. Det gik som bekendt helt galt dengang, for mennesket kludrede
i det, og naturen blev ikke kun en paradisisk velsignelse men også det modsatte. Himmeriget fik sin modpol, helvede kom til. Man kan sætte ord på: tårer, sved, fjendskab,
frygt, smerte, død, sorg, sult, sygdom, aldring. Naturen bliver livstruende, og dermed
noget vi skal beskytte os mod. Som konsekvens af syndefaldet bliver det oplagt at
betragte naturen som noget forskelligt fra mennesket.
Men vi kan ikke nægte, at vi selv er natur. Lever i den og af den og som den. På godt
og ondt. Og hvis vi ikke tænker os godt om, risikerer vi, at naturen går hen og alene
bliver vores forbandelse og ikke også vores velsignelse. Efter syndefaldet er den
begge dele. Den ligner et træ, der har både visne og grønne grene, et træ, der både
kan give, men også tage liv. Men tænker vi os om, er der chance for at livets grønne
side fortsat findes og ovenikøbet bliver den dominerende.
Jesper Hyldahl, sognepræst.

KIRKEBLADET

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

12. s.e. trinitatis

10.30 KHM¤

NATUR PÅ GODT
OG ONDT

TYRSTED & UTH SOGNE

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

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

Dåbsgudstjeneste

10.30 KHM

5. september

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

29. 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
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ARRANGEMENTER

TYRSTED & UTH SOGNE
NY SÆSON OG CORONA
Vi er stadigvæk i en situation, hvor Corona er i blandt os. Dette
betyder at retningslinjer for gennemførelse af alt mellem himmel og jord kan ændre sig hurtigt. I Sognehus og kirker holder
vi os hele tiden opdateret omkring dette, så det er en god og
tryg oplevelse at komme til arrangementer, gudstjenester eller
kirkelige handlinger.
Da der stadigvæk kan komme ændringer med kort varsel, opfordres alle til at holde sig orienteret på kirkens hjemmeside, kirkens
facebook side eller ved at tilmelde sig kirkens nyhedsbrev.
Tilmelding til nyhedsbrev skal ske til Mette Bugge: mbg@km.dk
ORIENTERINGSMØDE
Tyrsted - Uth sogne
Har du lyst til at sætte dit aftryk på arbejdet i din kirke?
Tid: Tirsdag, d. 18.august 2020 kl. 19.00
Sted: Sognehuset ved
Tyrsted Kirke; Kirkevej 30

Vi vil byde på Tapas og Rødvin og hyggeligt samvær
Sognets menighedsråd fortæller, hvad de har udført i deres valgperiode de sidste fire år. Hvilke opgaver skal løses i de kommende år.
Hvor mange kandidater skal vælges til menighedsrådet.
Datoer og regler for valgforsamlingen, hvor medlemmer til det
nye menighedsråd skal vælges. Mulighed for, at stille spørgsmål.
SÅ SYNG DA DANMARK
står der på ryggen af den nuværende højskolesangbog. Vi ved
ikke, hvad der skal stå på den nye sangbog, som udkommer d.
12. november i år. Vi ved heller ikke hvilke sange, der kommer til,
og hvilke der forsvinder. Men vi vil gerne tage afsked med den
gamle ved at synge masser af dejlige sange sammen med jer.
Det gør vi ved ’fyraftens-arrangementer’, hvor børn, unge, voksne
i alle aldre er velkomne. Alle kan være med. Vi synger fire ’hits’
fra højskolesangbogen, og derefter to forslag fra deltagerne. Det
skal bare være danske sange – og vores organist har vetoret, hvis
det er en melodi, der kun egner sig til et kæmpe rock-band.
SYNG I SOGNEHUSET:
Onsdag d. 9/9, 16/9, 23/9, 30/9 og 07/10 kl. 16.30 – 17.00
FOREDRAG I SOGNEHUSET
29. september kl. 19.00 - Charlotte Rørth
I 2015 udkom journalist Charlotte Rørths bog
”Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvilligt
troende”. Bogen banede vejen for en overraskende frimodig samtale om den personlige
erfaring af at leve med Jesus som en mærkbar
og virkelig del af sit liv. Sidste år udkom så ”Gud,
du er jo lige her – sådan lever jeg med min tro”. Det er med
udgangspunkt i disse to bøger, Charlotte Rørth holder sit foredrag.
Friville entré: 50,- (entréindtægter går til sognets julehjælp)

BØRNEGUDSTJENESTE I TYRSTED KIRKE
Torsdag d. 8. oktober kl. 17.00
Høstgudstjeneste
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 til børnegudstjeneste 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.
MINIKONFIRMANDER
VI FEJRER JUL, PÅSKE OG PINSE
Vi skal på stjerneløb som de vise
mænd, høre fortællinger, synge,
arbejde med glas og prøve kræfter med noget nyt: KIRKE OL!
Minikonfirmandundervisningen bliver tilrettelagt anderledes i år
pga. Corona-situationen. Tilbuddet er for sognets elever i 4. klasse
og bliver som følger:
Højvangskolen: Tirsdag d. 13/10 og onsdag d. 14/10.
Bankagerskolen: Torsdag d. 15/10 og fredag d. 16/10 .
Dagnæsskolen: Tirsdag d. 16/2 og fredag d. 17/2 2021.
Alle dage kl. 9-14 i Sognehuset Der er plads til max. 20 elever fra hver skole!
Tilmelding til: mbg@km.dk
MUSIKALSK LEGESTUE FOR 1-6 ÅRIGE
Tirsdag d. 20/10, 27/10, 3/11, 10/11 og
17/11 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
MENINGHEDSRÅDSVALG 2020
Valgforsamling 15. september
Vi skal i den kommende tid have valgt
et nyt Menighedsråd i Tyrsted – Uth
sogn for den kommende 4 års periode.
Hvad er rådets opgaver?
Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste rammer for en
levende og relevant lokal folkekirke.
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og
administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt.
Menighedsrådet planlægger hvilke aktiviteter, der skal være i kirken,
fx koncerter, babysalmesang, foredrag, besøgstjeneste og børneaktiviteter. Det er også menighedsrådet, der fastlægger gudstjenesterne.
Menighedsrådet har ansvaret for rammerne samt ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og
værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.
Menighedsrådets medlemmer

KONCERT I UTH KIRKE
Onsdag den 28. oktober kl 19.00
Komponist og stadsmusiker Martinus Ræhs (1702-1766) var født
i Horsens, hvor hans far, ligeledes
stadsmusikant, bl.a. har optrådt for
Frederik d. IV på Boller Slot. Nu får vi
i Uth Kirke lejlighed til at høre en del
af de i alt 15 fløjtesonater, som M.
Ræhs har komponeret.
Blokfløjtenisten Clara Guldberg Ravn
har valgt, sammen med 3 andre
professionelle musikere, at indspille samtlige af Ræhs sonater og hun beskriver musikken, der ikke tidligere har været
indspillet i sin fulde længde, som både fantastisk, fortryllende
og inderlig. Koncerten er en del af en releaseturné i forbindelse
med udgivelsen.
Medvirkende: Clara Guldberg Ravn (blokfløjter); Anna Paradiso
Laurin (cembalo); Jonas Nordberg (theorbe og barokbuitar);
Mats Olofsson (cello).
Frivillig entré: f.eks. 50 kr.

ER
HOLD 1

FYLDT!

BABYSALMESANG EFTERÅR 2020
2 HOLD!
Datoer for hold 1:
1/9, 8/9, 15/9, 22/9 og 29/9 fra kl.
10.00 i Sognehuset

Datoer for hold 2:
27/10, 3/11, 17/11, 24/11 og 1/12
kl. 10.00 i Tyrsted Kirke.
Babysalmesang er for børn i alderen
ca. 2-12 mdr. Vi vil synge, danse og vugge gennem kirken til
nye og gamle salmer, sange og remser. Der er oplevelser for
alle sanser og forskellige
former for rekvisitter vil indgå.
Undervisningen foregår kl. 10.00-10.45 i Tyrsted Sognehus eller
Tyrsted Kirke. Herefter er der god tid til hygge/kaffe/te.
Det er et GRATIS tilbud, men tilmelding er nødvendig. Der er et begrænset antal pladser og tilmelding sker efter først-til mølle princip!
Tilmelding og spørgsmål rettes til:
Kirke- og kulturmedarbejder Mette Bugge 51720254 - mbg@km.dk
Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, som er
bestemt ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i sognet.
For at stille op skal du:
• Være over 18 år
• Være medlem af folkekirken
• Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen
Valgforsamling den 15. september 2020 kl. 19.00 i Tyrsted Sognehus.
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet.
Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der
gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede
kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er
valgt til menighedsrådet. Er du i tvivl, så kontakt et af de
nuværende medlemmer af menighedsrådet.
Du kan læse mere om Menighedsrådsvalget på
www.menighedsraadsvalg.dk
Vi glæder os til at se dig til Valgforsamlingen den 15. september.

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
DAMESALON
Vi glæder os til at genåbne salonen. I den
kommende sæson vil der kun være plads til 40
deltagere. Er der ’fyldt op’, kan man evt. blive
sat på deltagerlisten til den følgende salon.
Det er ikke muligt at tilmelde sig til hele sæsonen. Tilmeldingsfristen er desuden sat til fredagen før et arrangement.
Program: Ons. d. 23/9: Vandretur med fordybelse.
Vi begynder i Tyrsted Kirke, hvorefter vi går gennem Klokkedal og slutter i Sognehuset med et let traktement. Turleder: Karen Holdt Madsen
Ons. d. 21/10: Bente Falkenberg Juul: Bente fortæller om sit liv
med mennesker i demensplejen. Bente er leder af demensafsnit
Slotsgården på Præsthøjgård.
Alle arrangementerne begynder 10.30 og slutter 12.30
VIGTIGT: Husk tilmelding til Joan joan@nymand.net tlf. 22330042
senest kl.12.00 fredagen før arrangementet.
Damesalonens formål er at samle kvinder på tværs af alder
og tilgang til kirken til hyggeligt samvær. Salonen er et tilbud primært til kvinder fra Tyrsted-Uth Sogn. 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 d. 9/9 og d. 14/10.
Det koster stadig 20 kr. at deltage. Med mindre
vi er nødt til at lave frokosten lidt anderledes
her i coronatiden. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at vi mødes på en
forsvarlig måde, så også dem, der føler sig sårbare, kan finde en
tryg plads her.
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
25.08.20. ”Humor og Lyst - Livets salt”
ved Musiker Carl-Erik Lundgaard, Assens
29.09.20. ”Min farmor og andre faldne kvinder”
ved journalist og historiker Henning Frandsen, Aarup
27.10.20. ”Når livet går i stå” ved Irene Simonsen, Horsens
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
Efterårsæson:
Onsdag d. 9/9: Maren Uthaug:
”Og sådan blev det”
Tirsdag d. 6/10: Kristian Bang Foss:
”Stormen i 99”
Onsdag d. 11/11: Per Petterson:
”Mænd i min situation”
Den første bog kan hentes i kirkekontorets åbningstid fra
d. 12. august. Nye deltagere er velkomne, kontakt enten Jens
Peder Baggesgaard, jpb@km.dk, 5123 8279 eller Karen Holdt
Madsen khm@km.dk, 7564 4979.
Møderne begynder kl. 19.00 i Sognehuset, og kaffen koster 5,NØRKLEKLUBBEN
Nørkleklubben starter igen tirsdag d. 1. september 2020 kl. 10 - 12 i Sognehuset og fortsætter
om alt går vel samme tid og sted 1. tirsdag i
måneden resten af sæsonen. 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.
Datoer for august, september, oktober
18/8, 1/9, 15/9, 6/10, 20/10.
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: 22. september, 21. 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.

