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TISET SOGN
Det værste og det bedste
Der er næppe nogen, som ikke på tidspunkter har tænkt: Det her er det værste, jeg har
været med til. Når en relation gik i stykker,
når man oplevede sygdomsforløb, når livet
slog én i gulvet.
Der er forhåbentligt heller ikke nogen, som
ikke på et tidspunkt blev ramt så stærkt af
glæden og efterfølgende af tanken: Det her
er det bedste. Med et barn i favnen, i et nærvær med en elsket, ved en fest med venner,
med udsigt til en solopgang. Eksemplerne
kan være så mange. Men bare et øjeblik,
hvor det stod lysende klart: Det her er det
bedste.
Digteren Søren Ulrik Thomsen giver disse to
eksempler (ud af mange) på det værste og
det bedste i sin digtsamling af samme navn.
”Det værste er at hævnen slet ikke er sød”
og ”Det bedste er at jeg selv på de værste
dage er nysgerrig efter i morgen”
Det er snart påske. I den kristne fortælling
rummer påsken det hele. Her bliver livet
fortalt råt for usødet, uden filter og ikke kun
i pæne udvalgte dele. Her er det hele med fra det værste til det bedste. Der er palmesøndag med hyldest og indtoget i Jerusalem.
Der er skærtorsdag med aftensmåltidet,
hvor de spiser sammen med en utryghed
over for det, der skal ske og med den uudholdelige viden om, at én vil forråde. Der er
langfredag med den dybeste afmægtighed
og død. Og så er der en stille dag. Før det
bliver påskemorgen, og dét sker, som ingen
ser, og som er umuligt at følge med forstanden, men som griber én om hjertet. Dette
vilde håb, som sprænger alle grænser…
Opstandelse, lys, liv.
Der er så megen menneskelig erfaring i
påskens fortælling. Erfaringen af at hævnen
ikke er sød. Den er kold og gold. Erfaringen
af hvor små vi kan føle os, når vi svigter, og
hvor svært det kan være at bære sin skyld.
Det er erfaring af ensomhed, afmægtighed
og angst. Det er den nøgne fortælling om,
hvordan det også er at være menneske. Den
fortælling, der ikke er plads til alle de steder,
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hvor der drejer sig om at vise det perfekte
liv.
Og så er det erfaringen af, at få noget tabt
tilbage. Som at mærke en stor glæde eller
en dyb taknemmelighed, når livet synes
godt igen. Når man løfter sit ansigt og
mødes af det varme lys, der får glæden til
at vokse. Det er håbet om, at det bedste stadig kan ske.
Glædelig påske!
Jette R. Christiansen
BØRNEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
Tirsdag den 9. april kl. 17.00
Børnegudstjeneste og fællesspisning.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvor vi synger, hører om påsken og oplever noget i kirkerummet.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til fællesspisning i sognehuset ved præstegården.
Menuen er pasta og kødsovs. Når børnene
har spist, er der leg, løb og overraskelser i
haven. Arrangementet slutter senest kl.
19.00.
Børnegudstjeneste og fællesspisning er en
mulighed for børnefamilier for at kombinere en gudstjeneste i ”børnehøjde” med en
efterfølgende hyggestund over maden sammen med andre børnefamilier.
Gerne tilmelding til spisning på jrc@km.dk
Pris for maden: voksne 25 kr., børn gratis
Vi glæder os til at se jer!

FILM- OG BOGCAFÉ
Torsdag den 25. april kl. 19.00
Film- og bogcafé i sognehuset
Vi ser filmen ”Gud taler ud”,
der er baseret på Jens
Blendstrups selvbiografiske
roman af samme navn. I et parcelhus i
Risskov i 1980’erne vokser Jens og hans to
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brødre op. Faderen, Uffe er psykolog, families overhoved og selvbestaltet gud i
slåbrok. Filmen rummer mange relationer.
Mellem far og sønner, mellem psykologen
Uffe og hans loyale patienter, der jævnligt
kommer i hjemmet og mellem husets
”mænd” og kvinden Gerd Lillian, der som
mor og hustru forsøger at holde sammen på
det hele. En både humoristisk og dyster
film med stof til samtale og eftertanke.
Vin, kaffe, te og kage kan købes i caféen.
Gerne tilmelding til Anna Johnsen på
e-mail: anna.johnsen@mail.dk eller tlf. 86 29
57 72

Mathias Egebjerg Hjorthmose
Joy Daniella Jensen
Sofie Stilling Jensen
Olivia Rosa Rasmussen
Frida Møller Wieland
Naja Møller Wieland
Caroline Gammelgaard Østrup
Laura Maria Kahr Ovesen
Søndag den 5. maj kl. 9.00
skal følgende konfirmeres i Tiset Kirke:
Cecilie Michelle Kristensen

GUDSTJENESTE OG VARME HVEDER

Jonas Nielsen

Torsdag den 16. maj kl. 19.30
Aftengudstjeneste og varme hveder

Jonas Pagh Almtoft

Vi holder gudstjeneste aftenen før bededag og
spiser efterfølgende varme hveder i sognehuset
og synger nogle af forårets sange. For dem, som
har lyst til at gå aftenturen til kirken ad stien gennem skoven, er det muligt at parkere ved præstegården.
Meget gerne tilmelding til arrangementet i sognehuset inden den 10/5 til Anna Johnsen på
e-mail: anna.johnsen@mail.dk
eller tlf. 86 29 57 72
Pris for kaffe/te og varme hveder 25,Velkommen til en hyggelig aften!

Marius Simonnæs Laursen

Julius Meyer Thomsen
Mathilde Bittmann Schjønning
Mille Schriver Christiansen
Signe Rye Hauerslev
Alexander Rune-Ramsdal Becker
Søndag den 5. maj kl. 11.00
skal følgende konfirmeres i Tiset Kirke
Casper Schack Jørgensen
Frederik Rasmus Hoveling
Heidi Gyldendahl Christensen

KONFIRMANDER 2019

Julie Breum Møller
Kamille Jentzsch Jørgensen
Lasse Westergaard
Miklas Stokholm Veng Christiansen
Molly Lambæk Henriksen
Naja Aron Lunden

Lørdag den 4. maj kl. 10.00
skal følgende konfirmeres i Tiset Kirke:

Nicklas Dalgaard Simonsen

Nikolaj Vincent Bruun

Tobias Marc Skov Lauridsen

Luis Veller Christensen

Noah Sidelmann Skovholm

Alberte Veje Dragkilde

Magnus Tind Korné Jørgensen

Sofie Leth Hansen

Johanna Emilie Hinrichsen
KIRKEBLADET
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KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I TISET KIRKE:
Karen Elbæk Nygaard
Ravnholtvej 107, Ravnholt
DØDE FRA TISET SOGN,
BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD
ELLER BISAT FRA TISET KIRKE:

OFFENTLIGT
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag den 10. april kl. 19.00 afholdes der
offentligt menighedsrådsmøde i Tiset
Sognehus.
Forud for mødet kan dagsordenen ses på
kirkens hjemmeside, hvor referat fra mødet
også efterfølgende kan læses.

Kirsten Nicolaisen
Møllegårdsparken 2, Fastrup

PRAKTISKE OPLYSNINGER
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)

KØREPLAN FOR KIRKEBILEN
Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke

Organist:
Jan ole Christiansen,
Hamphøjvej 22
8270 Højbjerg,
tlf. 86 27 27 31

gudstjenester kirkebilen kører til.
Gudstjeneste kl. 10.00
Egevangen (den gule port)
og P-pladsen ved nr. 64-138
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
Kirkebilen kører retur efter
gudstjenesten
kl. 11.20
Hvis du ønsker at komme med kirkebilen men ikke
bor på ruten, er du meget velkommen til at kontakte
sognepræst Jette R. Christiansen på tlf. 86 92 73 30
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Graver, kirketjener og ringer:
Anders nyløkke Jørgensen
Ravnholtvej 36, 8310 Tranbjerg
tlf. 86 92 74 41
Menighedsrådsformand:
Freddy Alberg
Fastrupvej 35, 8355 solbjerg
tlf. 40 25 40 80
Kirkeværge:
Thorkild Boier Pedersen
Tisetvej 29, 8355 solbjerg
tlf: 40 63 02 60
Kirkekasserer:
Karen Astrup
gammel Horsensvej 68, 8355 solbjerg
tlf: 86 92 79 40
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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
Fortsat omtale af dåben, denne gang et:
ULTRA-KORT RIDS AF DÅBENS
PLACERING
I oldkirken fandt dåben næsten altid sted
som en selvstændig begivenhed i de såkaldte
baptisterier (særlige dele af kirkerummet)
uden forbindelse til søndagens messe.
Reformatorerne argumenterede for, at dåb
såvel som vielse og begravelse skulle finde
sted om søndagen i forlængelse af prædikegudstjenesten (som højmessen den gang blev
kaldt). Kirkeritualet af 1685 fastholder, at
”ægtefolks børn døbes straks efter prædiketjenesten, mens horebørn i kiøbstæderne skulle døbes efter kl. tolv”.
Fra slutningen af 1600-tallet blev dåben mere
og mere en privat handling, som fandt sted
hen over alle ugens dage. Og i løbet af 1700tallet blev hjemmedåb det mest almindelige
(både Nikolaj Frederik Severin Grundtvig og
Søren Kierkegaard er hjemmedøbt – sidstnævnte en torsdag).
I løbet af 1800-tallet vendte dåben tilbage til
kirkerummet, men fortsat som en selvstændig
kirkelig handling.
Først i begyndelsen af 1900-tallet begyndte
dåben at dukke op i højmessen; og da den
ikke havde sin historiske plads i højmessen,
opstod der forskellige traditioner om dåben.
Biskoppernes vejledning fra 1949 siger:
”Dåben finder under gudstjenesten sted
straks efter salmen efter prædikenen” (som vi
normalt gør det her hos os). I vejledningen
siges det også, at dåben kan henlægges til
efter evt. altergang (man havde langt fra alle
steder altergang hver søndag).
Gudstjenesteordningen fra 1992 tillader
endnu en placering af dåben nemlig på trosbekendelsens plads, i tilknytning til første
læsning. Det er vist den placering, der bruges de fleste steder.
------------------------------------------------------------Ønsker man at sætte sig grundigt ind i
Grundtvigs dåbssyn vil jeg gerne anbefale
Christian Thodbergs fine lille afhandling: ”En

glemt dimension af Grundtvigs salmer – bundethed til dåbsritualet”. Gads forlag. 1969.
Her påstås, at Grundtvig i en meget stor del
af sin digtning ikke bestiller andet end at
synge om dåben, og at han i dåbsritualet henter det meste af sin billedverden.
Et eksempel, som de fleste vil være bekendt
med, er salmen ”Sov sødt, barnlille!,
Sov sødt, barnlille! /Lig rolig og stille, så sødelig
sov/som fuglen i skov, som blomsterne blunde i
enge! /Gud Fader har sagt:/Stå, engle, på vagt/
hvor mine de små er i senge!
Gudsfingrene grande/slog kors for din pande,
/Guds enbårnes røst/ slog kors for dit bryst, /thi
skal ingen djævel dig skade;/ nu kan i din dåb/
med saligheds håb/din sjæl og dit hjerte du bade.
En dåbssalme, som også handler om, at den
lille skal sove godt, men som ikke er kommet
med i salmebogen, er Hans Anker Jørgensens
’Sov du lille, sov nu godt’.
Man kan jo overveje hvorfor!
1. Sov du lille, sov nu godt,
du er døbt, dit hår er vådt.
Nu er livet godt begyndt,
dødens nederlag forkyndt.
Du er på den grønne gren,
lille knop, Guds øjesten.
2. Gennem dødens dybe vand
kom du her til livets land,
druknet, død og stået op,
som en del af Kristi krop,
som en knop på livets træ,
lille barn på voksenknæ.
3. Når du vokser og blir stor,
skal du be´ om rene ord.
Vi er døbt til kærlighed,
åbenhed og ærlighed.
Spørg os ud om tro og håb,
nadverbord og barnedåb.
KIRKEBLADET 5
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4. Spørg, hvad skabermagten vil,
vi skal bruge livet til.
Spørg om Jesu hjertesag,
julenat og påskedag.
Spørg om lykkens rose rød,
som er din i liv og død.

KONFIRMATION 2019
Følgende skal konfirmeres
4. maj kl. 10.00:
HVILSTED
Phillip Bols Faarup
Oscar Emil Pedersen

5. Lille knop på livets træ,
lille barn på voksenknæ,
nu er livet godt begyndt,
kærlighedens håb forkyndt:
Du skal vokse, blomstre smukt,

Sophia Bøge Teglborg
5. maj kl. 11.00
ASTRUP
Oscar Nkalami Crescesse

bære evig dejlig frugt !

Emilia Hessellund Dinesen

Anne Vejbæk

Nanna Bach Jochumsen
Martha Mastrup Knudsen

PASSIONSKONCERT

Ida Beck Sommer

I TULSTRUP KIRKE
12. maj kl. 10.00
Langfredag den 19 marts 2019 kl. 16

ASTRUP
Jakob Gasbjerg Nielsen

Medvirkende:

Lasse Meldahl Sucksdorff

Kirsten Grønfeldt, sopran

Carmen Blicher Folmer Hansen

Estrid Molt Ipsen, mezzosopran

Lærke Lystlund Vestergaard
Lea Tue Munk

Erik Kaltoft, orgel

Emma Damgaard

Koncerten langfredag i
Tulstrup Kirke bliver
også i år med udgangspunkt i Jacaponi da
Todis tekst om Jomfru
Marias smerte ved korset. Musikken vil være
forskellige komponisters
tonesættelse af den tidløse tekst. Der vil således være uddrag af værker af Vivaldi ,
Caldara, Boccherini , Pergolesi m.fl.
Mellem de enkelte satser vil sognepræst
Anne Vejbæk læse de tilhørende tekster og
musikken vil danne et stilistisk indblik i de
forskellige komponisters måde at udtrykke
sig på.
God fornøjelse!
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Lucas Vinther Nielsen
Emma Flindt Romppanen
Frida Viola Thorson Bak

BABySALMESANG
ASTRUP KIRKE
Babysalmesang Astrup Kirke
I april er der babysalmesang om onsdagen kl.
10.30 i Astrup Kirke. (NB! Bemærk, at der
ikke er babysalmesang onsdag den 17. april
pga. påsken – men alle øvrige onsdage i
måneden mødes vi.) Vi synger og leger med
babyerne i ca. 40 min, hvorefter vi drikker
kaffe sammen i sognegården. Tilmelding er
ikke nødvendig, men ved evt. spørgsmål kan
kirkesanger Bente Christensen kontaktes på
mail: bente_christensen_dk@yahoo.com
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DE SMÅ SyNGER
I april mødes vi til De Små Synger i Astrup
Kirke hver onsdag – dog med undtagelse af
onsdag den 17. april, hvor vi holder påskeferie. Kirken er åben fra kl. 16, hvor der serveres en lille snack i våbenhuset. Musik og
sang starter kl. 16.15 og varer ca. 40 minutter.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved evt.
spørgsmål kan kirkesanger Bente Christensen
kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com. Vel mødt!

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

KIRKELIGE HANDLINGER
SANGAFTEN I ASTRUP SOGNEGÅRD
Torsdag 4. april 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 sognegården for
dagplejebørn, onsdag den 3. april og onsdag
den 24. april og onsdag den 8. maj kl. 9-9.45.
Her synger vi, fortæller historier og hygger os
med musik og sæbebobler – alt sammen
under ledelse af Astrup Kirkes organist,
Søren Jensen
FREDAGSSANG
Fredag 26. april kl. 10 er der 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.

Døbt i Astrup Kirke
Nikoline Moody Qvistgaard,
Læsøgade 7, 8700 Horsens
Vincent Helbo Nielsen,
Møddebro Parkvej 147, Solbjerg
William Lindholm Poulsen,
Møddebro Parkvej 127, Solbjerg
Kirkeligt velsignede i Astrup Kirke
Susanne Schougaard Obert
og Lars Rasmussen,
Balskildevej 1, Solbjerg
Døde fra Astrup sogn
eller bisat fra Astrup Kirke:
Helle Ulrich Holm,
Rosensgade 64, Odder.
Bisat fra Astrup Kirke.
Tove Inge Jensen,
Elmevangsvej 2, Solbjerg
Bisat fra Astrup Kirke og begravet på
Astrup kirkegård.
Paul Kofoed,
Egevangen 65, Solbjerg.
Bisat fra Astrup Kirke og begravet på
Astrup kirkegård.
Døde fra Hvilsted sogn, bisat fra
Hvilsted Kirke
Palle Møller Hansen,
Nordvejen 8, Hvilsted
Bisat fra Hvilsted Kirke
og begravet på Hvilsted kirkegård
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GUDSTJENESTELISTE
Lørdag den 6. april:
Astrup
kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste

Anne vejbæk

Søndag den 7. april: Mariæ bebudelsesdag
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe. Fællesgudstjeneste med Mårslet
Astrup
kl. 10.30

Trine B. nissen
Anne vejbæk

Tirsdag den 9. april: Børnegudstjeneste og fællesspisning
Tiset
kl. 17.00
(se omtale s.2)

Jette R. Christiansen

Fredag den 12. april:
Astrup
kl. 10.00

Anne vejbæk

Påskegudstjeneste for Børnegården

Søndag den 14. april: Palmesøndag
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Astrup
kl. 10.30
vitved
kl. 09.30
voksenkor medvirker

Jette R. Christiansen
Anne vejbæk
Inge-gerd Terpager staal

Torsdag den 18. april: Skærtorsdag
Tiset
kl. 17.00
Hvilsted kl. 10.30
vitved
kl. 16.00
Let spisning til gudstjenesten

Jette R. Christiansen
svend Andersen
Inge-gerd Terpager staal

Fredag den 19. april: Langfredag
Tiset
kl. 10.00
Liturgisk gudstjeneste, kor medvirker
Tulstrup kl. 16.00
PAssIonsguDsTJEnEsTE med musik og
læsninger af lidelseshistorien ( se omtale s. 6)
Friering kl.15.00
Liturgisk gudstjeneste, Jesu lidelse og død

Jette R. Christiansen
Inge-gerd Terpager staal

Søndag den 21. april: Påskedag
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil
Astrup
kl. 10.30
Kirkebil
vitved
kl. 09.30

Jette R. Christiansen
Anne vejbæk
Inge-gerd Terpager staal

Mandag den 22. april: 2. Påskedag
Astrup/Tiset
Der henvises til nabokirkerne
vitved
kl. 11.00

Inge-gerd Terpager staal

Lørdag den 27. april:
Tiset
kl. 10.00

Jette R. Christiansen

Dåbsgudstjeneste

Søndag den 28. april: 1. søndag efter påske
Tiset
kl. 10.00
Astrup
kl. 10.30
Lørdag den 4. maj:

Tiset
kl. 10.00
Hvilsted kl. 10.00
Søndag den 5. maj:

Tiset
Tiset
Astrup
vitved

kl. 09.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 9 og 11

Søndag den 12. maj

Astrup kl. 10.00
Hvilsted kl. 19.30
Tiset
17. maj: Bededag

vitved

kl. 10.00

Jette R. Christiansen
Anne vejbæk

Konfirmation
Konfirmation

Jette R. Christiansen
Anne vejbæk

Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation/Pigekor medvirker

Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen
Anne vejbæk
Inge-gerd Terpager staal

Konfirmation
virringkoret
Der henvises til nabosognene

Anne vejbæk

Konfirmation/Pigekor medvirker

Inge-gerd Terpager staal

Gudstjenester i Plejeboligerne på Lokalcenter Solbjerg:
Torsdag den 11. april
Torsdag den 25. april
Torsdag den 9. maj

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Anne vejbæk
Jette R. Christiansen
Anne vejbæk

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.

8

KIRKEBLADET

