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TISET SOGN
TÆNK, HVAD NUMRE KAN SÆTTE
I GANG!
Det er morgen. Jeg starter bilen. Kaster et
hurtigt blik på uret for at konstatere, at jeg
holder tiden. 7:49 står der på displayet. I
østen stiger solen op. Lidt senere falder
blikket igen på den digitale tid. 7:54 melder
den. Se nu stiger solen. Nej, det rabler ikke
dér i bilen på vej til en aftale – der foregår
blot nogle associationer, som er præget af et
udsnit af det, der fylder i min verden. I
dette tilfælde er det numre fra salmebogen!
Vi laver forskellige koblinger og huskeregler – og så er der dem, som har klæbehjerne. Nogle husker fødselsdage på mange
flere end blot den nærmeste familie – andre
af os er ikke så gode til det. Nogle husker
ansigter, stemmer, biler. Engang huskede vi
telefonnumre og vejnavne og husnumre,
men den træning har mobil-telefoner og
internettet vist fritaget de fleste for. Det slår
mig lige, at jeg stadig husker telefonnumre
på nogle af dem, jeg gik i klasse med i folkeskolen. Det vil sige – jeg husker deres
forældres telefonnumre, for det var den
gang en telefon var forbundet til væggen
med en ledning, og man lige spurgte, inden
man drejede et nummer på skiven…
Det er virkelig forunderligt, hvordan vi
husker. Hvordan oplysninger, episoder og
stemninger på et splitsekund kan melde sig
– bare ved f.eks. et blik på et display.
Forunderlige hjerne og forundelige hukommelse. Ikke sært at vi kan frygte for at miste
den. Miste adgangen til alle de lagrede
informationer.
Det sker for en del, at man rammes af en
demenssygdom eller at ens nære gør det. Så
opstår en ny virkelighed, hvor man mødes i
et nu uden megen forbindelse til i går eller
til for 5 minutter siden. Solen stiger stadig
op, men ikke i form af associationer eller
erindringer. Den stiger op, i det øjeblik øjne
lyser én i møde, og hænder rører hinanden.
Forunderlige hjerne - og uundværlige hjerte
som udtryk for, at vi kan nå hinanden ad
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flere veje og på flere planer. Hvor er det
vigtigt, at vi husker det!

Februar er kold og nøgen – men lyset
trænger sig mere og mere på. Et forår
venter og der står der 7:58 på displayet.
Nu velan, vær frisk til mode (hedder den
salme). Jeg er fremme til tiden!
Tænk, hvad man kan få ud af en salmebog!
Jette R. Christiansen
FILM- OG BOGCAFÉ
Torsdag den 8. februar kl. 19.00
inviterer film- og bogcaféen i sognehuset
indenfor til en aften med film og samtale.
Vi skal se filmen ”Pi’s liv” .
Yann Martels
bestseller om en
udsædvanlig
rejse udkom i
2001. Bogen blev
filmatiseret i
2012, og man kan glæde sig til en billedmæssig smuk film og til en utrolig historie om den indiske dreng Pi Patel og den
bengalske tiger Richard Parker, om magtforholdet mellem menneske, dyr og
Stillehavet.
Vin, kaffe, te og kage kan købes.
Tilmelding til Anna Johnsen på e-mail:
anna.johnsen@mail.dk eller tlf. 8629 5772
Vi håber, vi ses til en hyggelig og indholdsrig caféaften i sognehuset!
Venlig hilsen
Caféudvalget
KIRKENS STUDIEDAGE
Kirkens studiedage 2018 har overskriften
”Menneske i verden – den kristne grundfortælling og dens betydning i dag”.
Studiedagene afholdes lørdage på skift i
Tiset, Astrup, Mårslet og Tranbjerg sogne.
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Prisen er 25,- kr. for et foredrag.
I prisen er inkluderet formiddagskaffe
Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4 A
Lørdag den 24. februar kl. 9.30 – 12.00
Præst og ph.d Anette Ejsing
”Når ensomhed giver kamp til stregen”

mail: henriette.jen@gmail.com
Mange musikalske hilsner
Henriette Jensen, kirkesanger i Tiset Kirke

Anette Ejsing skriver om sit foredrag:
”Ensomhed oplever vi på to niveauer. På
overfladen og i dybden. De fleste oplever
den på overfladen som et almindeligt ubehag ved at være alene, når man hel-lere
ville være sammen med nogen. Ensomhed
i dybden er sværere at forholde sig til, og
derfor gør de fleste af os, hvad vi kan, for
at den aldrig kommer til overfladen.
Hvorfor gør vi det? Fordi det ellers kan
udvikle sig til en kamp imod ensomhed,
som er svær at vinde. Det er denne kamp,
jeg fortæller om, sådan som den udviklede sig for mig i en periode, der strækker
sig over 10-12 år. Det endte godt, men kun
fordi jeg opdagede at kristendommen
ville mig noget på et dybt menneskeligt
niveau. At den kan mere end at være en
overflade-tro.”

Torsdag den 15. marts kl. 17.00
Fyraftenskoncert
Læg vejen forbi Tiset Kirke sidst på eftermiddagen og hør musik arrangeret for
saxofon, klaver og bas spillet af Henriette
Jensen, Jan Ole Christiansen og Anders
Nyløkke Jørgensen. De tre musikere, som
til daglig er ansat ved Tiset Kirke, spiller
musik af både nyere og klassiske komponister og fortæller lidt om værkerne
undervejs. Koncerten varer ca. 45 min.
Der er fri adgang og alle er velkomne.

Tranbjerg Sognegård
Lørdag den 17. marts kl. 9.30 – 12.00
Professor i litteratur Erik A. Nielsen
”Skam, skyld og tilgivelse”

FYRAFTENSKONCERT

BØRNEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
Onsdag den 21. marts kl. 17.00 i Tiset Kirke
Ved denne børnegudstjeneste medvirker minikonfirmanderne.
STATISTIK 2017 TISET SOGN

BABYSALMESANG I TISET KIRKE
Tirsdag den 20. februar begynder igen et forløb med musik for de allermindste i Tiset
Kirke. Babysalmesang er for babyer i alderen
omkring 1-10 måneder sammen med deres
mor og/eller far.
Babysalmesangen foregår i kirken, hvor der
synges salmer og sange. Ind imellem danser
man med barnet på armen eller lader den lilles
sanser skærpes af lyden af klokkespil, kulørte
tørklæder, rasleæg eller noget helt andet.
Efter 35-45 minutter er de små som oftest
mætte af de mange indtryk. Efterfølgende vil
der være kaffe og te i våbenhuset og tid til
hyggeligt samvær. Holdet mødes 8 gange. Det
er tirsdage kl. 10.30 i Tiset Kirke. Det kræver
ikke særlige forudsætninger at være med.
Tilmelding på tlf: 5178 6382 eller
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KIRKELIGE HANDLINGER

DØDE FRA TISET SOGN,
BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD
ELLER BISAT FRA TISET KIRKE:
Tove Nørgaard
Elmevangsvej 2, Solbjerg
Mary Louise Madsen
Elmevangsvej 2, Solbjerg

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ida Madsen Mogensen
Elmevangsvej 2, Solbjerg

www.tisetkirke.dk
Sognepræst:
Jette Rosenberg Christiansen
Tiset præstegård, Gl. Horsensvej 77,
Solbjerg.
tlf: 86 92 73 30, E-mail: JRC@KM.DK
(mandag er fridag)

Herluf Jensen
Elmevangsvej 2, Solbjerg
Jens Juul
Elmevangsvej 2, Solbjerg

KØREPLAN FOR KIRKEBILEN
Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke guds-

Organist:
Jan Ole Christiansen,
tlf: 86 27 27 31

tjenester kirkebilen kører til.
Gudstjeneste kl. 10.00
Egevangen (den gule port)

09.15

Elleskovvej/Kærgårdsvej

09.20

Kærgårdsvej ved
Lokalcenteret

09.22

Solbjerg Hovedgade
(ved Fritidscenteret)

09.25

Ravnholtvej/Kildegårdsvej

09.35

Tiset Kirke

09.40

Graver, kirketjener og ringer:
Anders Nyløkke Jørgensen
Graverkontoret
Ravnholtvej 2, 8355 Solbjerg
tlf: 86 92 74 41
Menighedsrådsformand:
Gunhild Budde
Vestervangsparken 10, 8355 Solbjerg
tlf: 23 41 69 65

Kirkebilen kører retur efter
gudstjenesten

kl. 11.20

Hvis du ønsker at komme med kirkebilen, men
ikke bor på ruten, så er du meget velkommen
til at kontakte sognepræst Jette R. Christiansen
på tlf. 86 92 73 30.
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Kirkekasserer:
Ann-Berit Birch
Solbjerg Hovedgade 85 A, 8355 Solbjerg
tlf: 28 73 24 62

KIR
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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
I en jernhård vinter
In The Bleak Midwinter
1. I en jernhård vinter, ramt af iskold blæst,
i en verden lammet som af evig frost, fra en
jord begravet under is og sne
råbte vi mod himlen: Hjælp os, Hjælp os nu!
2. Ingen jernhård verden, ingen iskold vind,
ingen magt kan standse kærlighedens ånd.
Nådens rige spirer under is og sne
som en hvedekerne, som et sennepsfrø.
3. I en stald på marken, finder Josef læ.
Himlens dronning føder på et gulv med hø.
Vismænd bringer gaver med til fødselsfest.
Hvad har jeg til barnet ved Marias bryst?

og skam ellers er forbundet med. Det
skaber en del kludder i vores omgang
med begreberne, ikke mindst i en kultur,
der som i vores evaluerer og bedømmer
vores handlinger i et hidtil uset omfang.
Der er ikke langt fra selvevalueringen og
selvbedømmelsen til selvfordømmelsen. I
løbet af formiddagen vil vi navnlig belyse fænomenerne skyld og skam, dom for
forsoning.
Anette Ejsing
Når ensomhed giver kamp til stregen.
Lørdag den 24. februar 2018 kl. 9.30 –
12.00
Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4A, 8320
Mårslet (læs mere side 3).
Skanderborg Kammerkor

4. Hvis jeg var en hyrde, kom jeg med et kid.
Hvis jeg var en vismand, gav jeg råd og mad.
Hvis jeg var en rig mand, gav jeg dyre ting.
Barn i krybben, tag mod mit hjertes sang!

KIRKERNES STUDIEDAGE
Mikkel Wold
Dom og forsoning.
Fænomenerne skyld og skam i selvevalueringens tidsalder.
Lørdag den 3. februar 2018 kl. 9.30 –
12.00
Astrup Sognegård, Østergårdsvej 221,
8355 Solbjerg
Engang var skyld og skam noget, vi
betragtede og behandlede som følelser.
Skyldfølelse og følelsen af skam skulle
bekæmpes, uden at man tog så meget
stilling til, om skyld og skam måske var
virkelighed, og ikke blot en følelse. I dag
taler vi meget om både skyld og skam,
ofte uden at have et klart forhold til fænomenerne dom og forsoning, som skyld

Astrup Kirke søndag den 25. februar
kl. 16.00
”De jyske digtere fra Blicher til
Johannes V.” med sange af bl.a. Blicher,
Aakjær, Skjoldborg, Johannes V. Jensen,
Thøger Larsen m fl.
Skanderborg kammerkor under ledelse af
dirigent Troels Lund Nielsen vil synge de
fleste af sangene a Capella; resten synges
som fællessange.
Lektor, cand. mag. Ingelise FlenstedJensen vil holde det hele sammen og
sætte digtene og digterne i perspektiv.
Skanderborg Kammerkor har ca. 24 medlemmer. Det blev oprettet i 1989. Deres
repertoire er fortrinsvis klassisk og spænder fra renæssancen til nutiden. De har
sunget værker af Brahms, Bach, Carl
Nielsen, Svend S. Schultz, Niels La Cour,
Vagn Holmboe og mange flere.
Efter koncerten i kirken bydes der på vin
og kage i Sognegården.
Der er fri adgang
Astrup Tulstrup og Hvilsted menighedsråd
KIRKEBLADET
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FREDAGSSANG
Fredag 23. februar kl. 10 er der igen
fredagssang i sognegården.
Vi synger fra højskolesangbogen og snakker om sangene, teksterne, og hvad der
ellers ligger os på sinde. Arrangementet
ledes af kirkens organist, Søren Jensen, og
der vil undervejs være kaffe og kage.
SANGAFTEN
Torsdag 8. februar inviterer vi til aftensang i sognegården. Det er kl. 19.30, og vi
vil synge en masse sange, ikke kun højskolesange, men et broget udvalg af
sange fra fx revy, film, pop etc.
Sange, mange kender, men måske aldrig
har prøvet som fællessang. Der vil også
være mulighed for at ønske sange, hvis
man i god tid mailer til
jukebox413@hotmail.com. Aftenen ledes
af kirkens organist, Søren Jensen, og der
vil blive serveret kaffe og hjemmebagt
kage.
Der er gratis adgang.
MUSIKALSK LEGESTUE
Der er musikalsk legestue i Astrup Kirke
for dagplejebørn, onsdag 7. februar og
onsdag 21. februar
Her synger vi, fortæller historier og hygger os med musik og sæbebobler – alt
sammen under ledelse af Astrup kirkes
organist, Søren Jensen.

BABYSALMESANG
Babysalmesang er for forældre og babyer
(alder 0-1 år). Til babysalmesang i Astrup
Kirke synger, sanser og danser vi os gennem forskellige salmer og sange, og der
gives inspiration til musisk leg i hverdagen. I februar mødes vi alle onsdage i
Astrup Kirke – med undtagelse af uge 7,
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onsdag den 14. februar, hvor vi holder
vinterferie. Alle øvrige onsdage mødes vi
i Astrup Kirke kl. 10.30 og synger og
leger med babyerne i ca. 40 min, hvorefter vi drikker kaffe sammen i sognegården. Hold øje med kirkens Facebookside
”Astrup Tulstrup Hvilsted Menighedsråd”, hvor der løbende opdateres om evt.
programændringer eller aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved
evt. spørgsmål kan kirkesanger Bente
Christensen kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com
Vel mødt!
DE SMÅ SYNGER
”De Små Synger” i Astrup Kirke er for
børn i alderen 1-5 år i følgeskab med én
eller flere forældre eller bedsteforældre.
Vi synger, spiller, leger, lytter og danser
os gennem forskellige sange, salmer og
bibelfortællinger. Har man tidligere gået
til babysalmesang i Astrup Kirke, vil man
kunne genkende mange af salmerne, men
der vil også introduceres nye undervejs.
I februar mødes vi alle onsdage i Astrup
kirke – med undtagelse uge 7, onsdag
den 14. februar, hvor vi holder vinterferie. Alle øvrige onsdage er kirken åben
fra kl. 16, hvor der serveres en lille snack
i våbenhuset, og musik og sang starter kl.
16.15 og varer ca. 40 minutter. Hold øje
med kirkens Facebookside ”Astrup
Tulstrup Hvilsted Menighedsråd”, hvor
der løbende opdateres om evt. programændringer eller aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved
evt. spørgsmål kan kirkesanger Bente
Christensen kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com.
Vel mødt til en ny sæson!
KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I ASTRUP KIRKE
Esther Metha Askov Brandstrup,
Fastrupvej 53, Solbjerg
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DØDE FRA ASTRUP SOGN, BISAT
FRA ASTRUP KIRKE OG/ ELLER
BEGRAVET PÅ ASTRUP KIRKEGÅRD
Herluf Jensen,
Elmevangsvej 2, Solbjerg.
Begravet på Astrup Kirkegård
DØDE FRA HVILSTED SOGN, BISAT
FRA HVILSTED KIRKE OG/ELLER
BEGRAVET PÅ HVILSTED
KIRKEGÅRD
Jens Juul,
Elmevangsvej 2, Solbjerg.
Begravet på Hvilsted Kirkegård
VIET I TULSTRUP KIRKE
Maja Carina Risgaard Topp og Tonni
Nybo,
Drammelstrupvej 291, Solbjerg
DØBT I TULSTRUP KIRKE
Liva Emilie Stenholdt Hedberg,
Kærgårdsvej 78, Solbjerg

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sognepræst:
Anne Vejbæk, Astrup Præstegård,
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 74 54, e-mail: anic@km.dk (mandag er fridag)
Ulønnet hjælpepræst: Professor. dr.theol. Svend
Andersen,
Astrup Præstegård, Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 74 54, e-mail: SA@teo.au.dk
Astrup sogn:
www.astrup-kirke.dk
Kirketjener: Birthe Hinge,
mail: birthe-hinge@dukamail.dk. Telefon 2197
7452
Kirkeværge: Ester Reintoft, Solbjerg Søvej 39, 8355
Solbjerg. Tlf. 8692 7092
Tulstrup sogn:
www.tulstrup-kirke.dk
Kirketjener: Birthe Hinge,
mail: birthe-hinge@dukamail.dk. Telefon 2197
7452
Kirkeværge: Mette Bjerglund Andersen, Østergård,
8340 Malling. Tlf. 8654 1315
Hvilsted sogn:
www.hvilsted-kirke.dk
Kirkeværge: Jens Sejr Jensen, Lethenborgvej 2, Solbjerg.
Tlf. 86531238

KIRKELIG STATISTIK FOR
Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne 2017

Astrup Sogn
2017
Fødte
Døbte
Navngivne
Døde
Jordfæstelser
Bisættelser
Vielser
Kirkelig
velsignelse
Konfirmander
Minikonfirm.
Udtrædelser
Optag/genopt.
Navneændringer
Navneænd.
bryllupsdagen
Befolkning
1.7.2017

Tulstrup Sogn
2017

Hvilsted Sogn
2017

I alt
A-T-H
2017

27
31
7
5
0
10
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0

3
3
0
1
0
1
1
0

31
35
8
6
0
11
2
1

16
16
6
0
3

0
1
1
0
0

6
2
0
0
4

22
19
7
0
7

5

2

1

8

1576
Medlemmer
84.5%: 1304

165
Medlemmer
89.8%: 159

383
Medlemmer
86.8%: 348

2124
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag den 4. februar: Seksagesima søndag
Tiset
kl. 09.00
Astrup
kl. 10.30
Vitved
kl. 09.30

Signe K. Høg
Anne Vejbæk
Inge-Gerd T. Staal

Søndag den 11. februar: Fastelavn
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil, kirkekaffe
Jette R. Christiansen
Hvilsted
kl. 10.30
Anne Vejbæk
Fruering
kl. 14.00
Familie gudstjeneste/tøndeslagning
og fastelavnsboller mm
Inge Gerd T. Staal
Søndag den 18. februar: 1. søndag i fasten
Tiset
kl. 09.00
Tulstrup
kl. 10.30
Vitved
kl. 09.30

G. Kasper Hansen
Svend Andersen
Inge-Gerd T. Staal

Søndag den 25. februar: 2. søndag i fasten
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Jette R. Christiansen
Astrup
kl. 10.30
Anne Vejbæk
Fruering
kl. 16.00
Gospel gudstjeneste med konfirmander
Inge-Gerd T. Staal
Søndag den 4. marts: 3. søndag i fasten
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil, kirkekaffe, kor medvirker Jette R. Christiansen
Astrup
kl. 10.30
Kirkebil
Anne Vejbæk
Vitved
kl. 09.30
Inge-Gerd T. Staal
Søndag den 11. marts: Midfaste søndag
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Vitved
kl. 11.00

Jette R. Christiansen
Inge-Gerd T. Staal

Gudstjenester i Plejeboligerne på Lokalcenter Solbjerg:
Torsdag den 8. februar
kl. 10.30
Jette R. Christiansen
Torsdag den 22. februar
kl. 10.30
Anne Vejbæk
Torsdag den 8. marts
kl. 10.30
Jette R. Christiansen
Gratis kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og musikarrangementer i Fruering og
Vitved kirker ved henvendelse til Dantaxi, Skanderborg på tlf. 86 51 00 00.
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