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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
DROPinDÅB
Det blev en meget højtidelig, meningsfuld og bevægende dag, den 29. marts,
da et par spædbørn, et par børn og en
del voksne – i alt 28 – blev døbt ved
DROPinDÅB. Trods kødannelse var
alvoren til stede.
Vi sad i grupper i kirken under stille
musik og talte fortroligt og oprigtigt
med familierne til både trøst og glæde
inden selve dåbshandlingen, som for
alle var meget velovervejet. Det var
rørende at være en del af denne begivenhed. Der skete jo det, som altid
sker ved en dåb, at den som et mysterium ingen kan bemægtige sig,
bemægtiger sig os ved at gribe os. Jeg
er meget sikker på, at vi alle var grebet af sakramentets alvor og glæde.
Og jeg ser frem til senere på året at
gentage denne form for kirkelig handling, hvor der igen skal åbnes en dåbsdør for det enkelte menneske, som
ikke mere kan lukkes.
Anne Vejbæk
TILLYKKE KÆRE DÅBSBØRN OG
TILLYKKE KÆRE KONFIRMANDER
Tillykke med Guds kærtegn,
For pande og for bryst
tillykke med det livsord
som vender mørkt til lyst.
At lykkes er at leve
og kende mod og håb
og satse alle kræfter
og takke for sin dåb.
(fra sangen: ’Når mælkebøtten blomstrer’ af
Inge Hertz Aarestrup 1986)
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KONFIRMATION 2019
Følgende skal konfirmeres
4. MAJ kl. 10.00:
HVILSTED
Phillip Bols Faarup
Oscar Emil Pedersen
Sophia Bøge Teglborg
5. MAJ kl. 11.00
ASTRUP
Oscar Nkalami Crescesse
Emilia Hessellund Dinesen
Nanna Bach Jochumsen
Martha Mastrup Knudsen
Ida Beck Sommer
12. MAJ kl. 10.00
ASTRUP
Jakob Gasbjerg Nielsen
Lasse Meldahl Sucksdorff
Carmen Blicher Folmer Hansen
Lærke Lystlund Vestergaard
Lea Tue Munk
Emma Damgaard
Lucas Vinther Nielsen
Emma Flindt Romppanen
Frida Viola Thorson Bak
2. PINSEDAG den 10. juni
Ud over dåbsgudstjeneste i Astrup
Kirke kl. 9.30 holder Provstiet
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven kl.
11.00. (Se nærmere omtale side 6)
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GRUNDLOVSFEST I ASTRUP
PRÆSTEGÅRDSHAVE
DEN 5. JUNI KL. 12.00
Vi fejrer igen i år den første grundlov
og folkestyrets fødsel med sang og
musik med Barrelhouse-Jazzband
under Sven Uth Ovesens ledelse i
Astrup præstegårdshave.
Grundlovstalen holdes i år af erhvervsleder og formand for Europabevægelsen

det fantastiske ved livet og naturen.
Musikalsk bevæger Virringkoret sig
fra klassisk svensk kormusik, via højskolesange og viser til Kim Larsen.
Der er gratis adgang.
FREDAGSSANG
Fredag den 31. maj kl. 10.00 er der
fredagssang i sognegården. Vi synger
fra Højskolesangbogen og snakker om
sangene, teksterne og hvad der måtte
ligge os på sinde. Arrangementet
ledes af Astrup Kirkes organist, Søren
Jensen.
BABYSALMESANG
I ASTRUP KIRKE

Stine Bosse
Der vil traditionen tro blive serveret
kaffe, kage, vin, øl og sodavand og
grillpølser undervejs. Der er fri
adgang – og alle børn og voksne er
velkomne.
VIRRINGKORET
FORÅRSKONCERT
DEN 12. MAJ KL. 19.30
i HVILSTED KIRKE
I år holder Virringkoret sig til de
skandinaviske sprog. Der vil blive
sunget mest på dansk, men også to
svenske forårssange og en norsk sang
om de mange skilsmissebørn i Norge,
der må tage flyet fra den ene ende af
landet til den anden for at rejse mellem far og mor - ”før kom børnene
med storken, men nu tager de fly.”
Mange af teksterne er af kendte danske digtere som Tove Ditlevsen, Frank
Jæger og Benny Andersen, og de fortæller om årstiderne, kærligheden og

Der er undtagelsesvis ikke babysalmesang onsdag den 1. maj – men
alle øvrige onsdage i maj mødes vi
som normalt kl. 10.30 i Astrup Kirke.
Vi synger og leger med babyerne i ca.
40 min, hvorefter vi drikker kaffe
sammen i sognegården.
Forårssæsonen afsluttes onsdag den
29. maj, hvorefter babysalmesang holder sommerferie. Nærmere info om
efterårets start følger. Hold øje med
kirkens Facebookside ”Astrup
Tulstrup Hvilsted Menighedsråd”,
der løbende opdaterer om månedens
program eller i tilfælde af aflysning.
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
KIRKEBLADET 3
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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 maj mødes vi til De Små Synger alle
onsdage. Astrup Kirke 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.

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Fælles for Astrup Tulstrup og
Hvilsted sogne

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
organist: søren Jerne Jensen, Tlf. 2613 6380
graver: Ricko Møller. graverkontoret, Østergårdsvej 221a,
solbjerg - Tlf. 2140 5014 e-mail: astrupgraver@gmail.com

Forårssæsonen afsluttes onsdag den 29.
maj, hvor vi inviterer alle deltagere til
fællesspisning i sognegården, umiddelbart
når vi er færdige med at synge i kirken kl.
17.00. Det er gratis at deltage - dog
skal tilmelding med antal deltagere
sendes til kirkesanger Bente
Christensen på mail: bente_christensen_dk@yahoo.com senest onsdag
den 22. maj. (Nærmere info om
efterårets start følger.)
Vel mødt!

Formand for menighedsrådet: Inge Kruhøffer,
Tlf. 2148 5634
Kasserer: Erling poulsen,Tlf. 8692 8357
Kordegn: Henny Bauning, Kirkekontoret Mårslet
obstrupvej 4, Mårslet - Tlf. 8629 3440 - HMB@KM.DK
Kirkesanger: Bente Christensen,
e-mail: bente_christensen_dk@yahoo.com
sognegårdsvært: ulla pedersen, tlf. 6015 3048 e-mail:
ulla.peter@hotmail.dk
Astrup sogn:
www.astrup-kirke.dk
Kirkeværge: Ester Reintoft,Tlf. 8692 7092
Kirketjener: Birthe Hinge
birtheogkurthinge@gmail.com tlf. 2197 7452

KIRKELIGE HANDLINGER

Tulstrup sogn:
www.tulstrup-kirke.dk

Døbt i Astrup Kirke:
Wester Emil Vejlgaard Strømvig,
Pilevangen 47, Solbjerg

Kirkeværge: Mette Bjerglund Andersen,
Tlf. 8654 1315
Kirketjener: Birthe Hinge, mail:
birtheogkurthinge@gmail.com

August Julius Lund Gravgaard,
Kærgårdsvej 56, Solbjerg

tlf. 2197 7452
Hvilsted sogn:

Arthur Fahl Bonnet,
Kærgårdsparken 47, Solbjerg
Anton Stein Kvist,
Møddebro Parkvej 95, Solbjerg
Erika Lønquist Olesen,
Grøfthøjparken 165, Viby
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www.hvilsted-kirke.dk
Kirketjener: Liljan Mortensen, Tlf.3166 8599.
Mail:liljanmortensen@gmail.com
Kirkeværge: Jens sejr Jensen, Tlf. 86531238
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TISET SOGN
FÆLLESSKAB
Nu er det den tid på året. Den tid som konfirmanderne har ventet på med længsel og
spænding.
Konfirmationstid!
Med fine kjoler, flotte skjorter og ”lækkert”
hår står konfirmanderne og venter på, at
kirkeklokken falder i slag, orglet begynder
at spille, og døren ind til kirkerummet
åbnes.
Det er ganske særligt, når døren går op, og
en kirke fyldt med glade mennesker tager
imod. Det er så fin en dag – og for forældre
er det en dag også med mange spring i tanker og tid, fordi det nu er så tydeligt, at det
lille barn, man bar på armen, den lille unge
der løb gennem huset med mudrede støvler, det barn man fulgte afsted til første
skoledag med huller i mælketandsrækken, ja, at det barn nu er på vej til at blive et
ungt menneske med længsler efter den verden, der venter.
Konfirmationsdagen er en stor dag. For
konfirmanderne og for alle, som er omkring
– helt tæt på eller lidt længere væk. Det er
en særlig begivenhed i familien. Og derudover er det er en fortælling om, at vi aldrig
er os selv nok. I kristendommen er der
aldrig kun et ”mig”. Der er et ”mig”- men
altid i forhold til en anden/andre og altid i
forhold til Gud. Man får ikke lov til bare at
”blive hos sig selv” – man bliver altid
”kaldt på”. Du er set, du er taget imod, og
du har noget at give videre til andre.
At blive konfirmeret det er også at sige ja
tak til at være med i det fællesskab, hvor
man er givet en plads, og hvor man må
give plads. Det fællesskab vi engang blev
døbt ind i.
Kære konfirmander – I er en del af et stort
fællesskab! Glem det ikke – lad det være en
del af jeres fundament.
Til lykke med konfirmationen!

Jette R. Christiansen

GUDSTJENESTE OG VARME HVEDER
Torsdag den 16. maj kl. 19.30
Aftengudstjeneste og varme hveder
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!
MORGENVANDRING OG -SANG
Torsdag den 6. juni kl. 8.45
(i kirken kl. 9.30)
Har du lyst til at begynde dagen med en
smuk gåtur gennem skoven sammen med
andre? Og har du lyst til at lytte til et stykke

musik på klaver og bas, til at synge og
høre om det, som er morgenes tema, så
kom og vær med til morgenvandring og
morgensang. Mødested er P-pladsen ved
hundeskoven kl. 8.45. Derfra går turen
gennem skoven til Tiset Kirke, hvor der
er morgensang kl. 9.30. (Har du ikke mod
på gåturen, kan du bare møde op i kirken
kl. 9.30) Efter morgensangen er der kaffe
i kirkens våbenhus.
KIRKEBLADET 5
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PINSEGUDSTJENESTE I HØRHAVEN
2. pinsedag
den 10. juni 2019 kl. 11.00
Pinse – om himmelsus og hjertebanken!
Vi fejrer igen pinsegudstjeneste under
åben himmel!
Kirkebænken er afløst af det grønne græs,
medbragte tæpper eller stole og i stedet
for orglets brusen er der fuglesang og
musik fra Aarhus Brassband.

Om du kommer alene eller med hele
familien, så er du hjertelig velkommen!
Der vil også være en aktivitet for børn
Bagefter holder vi pinse-picnic med dem,
der har taget madkurven med.
Provstiet byder på en sodavand/øl til alle,
som har lyst.

Vi glæder os til at se jer til pinse i
Hørhaven!
Venlig hilsen
præster og medarbejdere ved

Fredens, Skåde, Viby, Ravnsbjerg,
Malling, Tranbjerg, Mårslet og Tiset sogne
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PINSE
Pinse er den tredje store fest i kirkeåret –
festen hvor Helligåndens komme fejres.
Pinsedag fejres i kirken kl. 10, mens 2. pinsedag fejres i Hørhaven ved en friluftsgudstjeneste kl. 11. Det er en fælles gudstjeneste arrangeret af flere sogne i Aarhus
Sønder Provsti
Kom med på Pinse-picnic!
Har du/I lyst til at være med til gudstjeneste i Hørhaven, hvor Aarhus Brassband
spiller - så kom endelig!
Man kan selv tage derud – eller vi kan følges fra Tiset Kirke og køre sammen.
Efter gudstjenesten er der picnic i det grønne. Der er noget at drikke og en sandwich
til dem, som har lyst. Meld jer gerne til,
både hvis du/I vil være med til fælleskørsel, og hvis I har lyst til at være med til frokosten i det grønne.
Tilmelding til jrc@km.dk eller på tlf. 86 92
73 30 – gerne inden tirsdag den 6. juni.
Husk et tæppe eller andet til at sidde på.
Hørhaven ligger i Skåde i krydset ved
Hørhavevej og Ørneredevej.
Vel mødt til pinse både i kirken og i det
grønne!
SOMMERKONCERT
Onsdag den 12. juni kl. 19.30
Tiset Kirkes voksenkor holder sommerkoncert i Tiset Kirke den 12. juni kl. 19.30.
Traditionen tro byder vi sommeren velkommen med et afvekslende program,
som indeholder både kendte og nyere
toner, og derudover bliver der mulighed
for at synge med på nogle af sommerens
kendte sange.
Tiset Kirkes organist Jan Ole Christiansen
leder koret og akkompagnerer på klaver og
orgel.
Der er fri adgang til koncerten, og alle er
velkomne.
Jan Ole Christiansen
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KIRKELIGE HANDLINGER
DØDE FRA TISET SOGN,
BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD
ELLER BISAT FRA TISET KIRKE:
Inger Jensen
Elmevangsvej 2, Solbjerg
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Menighedsrådsmøde onsdag den 22. maj kl.
19.00 i Tiset Sognehus. Forud for mødet kan
dagsordenen ses på kirkens hjemmeside,
hvor referatet også efterfølgende kan læses.

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
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

Graver, kirketjener og ringer:
Anders nyløkke Jørgensen
Ravnholtvej 36, 8310 Tranbjerg
tlf. 86 92 74 41

09.22

solbjerg Hovedgade
(ved Fritidscenteret)

09.25

Ravnholtvej/Kildegårdsvej

09.35

Tiset Kirke

09.40

Kirkebilen kører retur efter
gudstjenesten

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

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

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

KIRKEBLADET
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GUDSTJENESTELISTE
Lørdag den 4. maj
Hvilsted kl. 10.00
Konfirmation
Anne vejbæk
Hvilsted kl. 11.45
Dåbsgudstjeneste
Anne vejbæk
Tiset
kl. 10.00
Konfirmation
Jette R. Christiansen
Søndag den 5. maj: 2. søndag efter påske
Astrup
kl. 11.00
Konfirmation
Anne vejbæk
Tiset
kl. 09.00
Konfirmation
Jette R.Christiansen
Tiset
kl. 11.00
Konfirmation
Jette R. Christiansen
vitved
kl. 09 og 11.00
Konfirmation/pigekor medvirker
Inge-gerd Terpager staal
Søndag den 12. maj: 3. søndag efter påske
Astrup
kl. 10.00
Konfirmation
Anne vejbæk
Tiset
Der henvises til gudstjeneste i Tranbjerg Kirke kl. 10.00
Torsdag den 16. maj: Aftenen før store bededag
Tiset kl. 19.30
Efterfølgende arrangement i sognehuset (se side 5)
Jette R. Christiansen
Fredag den 17. maj: Store bededag
Astrup, Hvilsted, Tulstrup
Der henvises til nabokirkerne
vitved
kl. 10.00
Konfirmation/pigekor medvirker
Inge-gerd Terpager staal
Søndag den 19. maj: 4. søndag i påsken
Hvilsted kl. 09.00
Jette Christiansen
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil.Kirkekaffe
Jette R. Christiansen
Fruering kl. 09.30
Konfirmand altergang
Inge-gerd Terpager staal
Torsdag den 23. maj
Fruering kl. 19.00
Kirkernes pigekor forårskoncert
Søndag den 26. maj: 5. søndag i påsken
Tulstrup kl. 09.00
signe Høgh
Tiset
kl.10.00
Kirkekaffe
Jette R. Christiansen
vitved
kl.09.30
Konfirmand altergang
Inge-gerd Terpager staal
Torsdag den 30. maj: Kr. himmelfarts dag
Astrup
kl. 09.00
Trine nissen
Tiset
kl.10.00
Jette R. Christiansen
vitved
kl. 11.00
Inge-gerd Terpager staal
Søndag den 2. juni: 6. søndag i påsken
Astrup
kl. 09.30
Dåbsgudstjeneste
Anne vejbæk
Astrup
kl.10.30
Højmesse
Anne vejbæk
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste
Anne vejbæk
Tiset
kl.10.00
Kirkekaffe
Jette R. Christiansen
Søndag den 9. juni: Pinsedag
Astrup
kl. 09.30
Dåbsgudstjeneste
Anne vejbæk
Astrup
kl. 10.30
Højmesse. Kirkebil
Anne vejbæk
Tiset
kl.10.00
Kirkebil
Jette R. Christiansen
vitved
kl. 09.30
Inge-gerd Terpager staal
Mandag den 10. juni: 2. pinsedag
Astrup
kl. 09.30
Dåbsgudstjeneste
Anne vejbæk
Astrup
kl. 11.00
Hørhave - Friluftsgudstjeneste for Aarhus søndre provsti(se side 6)
Tiset
kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven (se omtale side 6)
vitved
kl. 11.00
Inge-gerd Terpager staal
Lørdag den 15. juni
Astrup
kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Anne vejbæk
Astrup
kl. 11.00
Dåbsgudstjeneste
Anne vejbæk
Søndag den 16. juni: Trinitatis søndag
Tulstrup kl. 10.30
Anne vejbæk
Tiset
kl. 09.00
Anne vejbæk

Gudstjenester i Plejeboligerne på Lokalcenter Solbjerg:
Torsdag den 9. maj
Torsdag den 23. maj
Torsdag den 13. juni

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.
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