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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
JULEOPTAKT OG JUL I ASTRUP KIRKE
OG SOGNEGÅRD
(PRAKTISKE BEMÆRKNINGER)
MANDAG DEN 21. DECEMBER KL. 16.00-17.00

Vores organist, Søren Jensen, spiller julesalmer.
TIRSDAG DEN 22. DECEMBER KL. 16.00 – 17.00

Vores organist, Søren Jensen, spiller julesalmer.
ONSDAG DEN 23. DECEMBER KL. 16.00 – 16.30

Lillejuleaften “Synger vi Julen ind” med salmer,
sange og julefortælling.
TORSDAG DEN 24. DECEMBER KL. 15.30

er der to julegudstjenester i Astrup:

FØDSLEN
Hjertelyd i mørket
omkring den unge mor
kun blanke dyreøjne
så til, da Josef ombandt
vor Herres navlesnor.
Hyrderne på marken
brød op fra nattevagt
– i stjernelyset gik de
og fandt et barn i krybben
som englen havde sagt.
Kongerne fra østen
drog frem i stjerneskær
– med guld og myrra kom de
og knæled ned i stalden
og tilbad barnet der.
Mennesker på vandring
– i julen når vi frem
og ser i stjernenatten
Guds riges dør stå åben
igen ved Bethlehem.
fra: Sprækker i Virkeligheden
– digte til de ni læsninger
af Lisbeth Smedegaard Andersen

I Kirken v. hjælpepræst Svend Andersen
I Sognegården v. sognepræst Anne Vejbæk.
Vi finder det meget vigtigt at skabe rum til så
mange som muligt, der gerne vil holde fast ved
den gode tradition, det er at deltage i gudstjenesten juleaften.
Sognegården er jo ikke en kirke, men salen er i
sig selv så smuk og højloftet, at mange har anset
den for at ligne en kirkesal. Den vil til lejligheden
blive julepyntet, og juletræet blive tændt. Så med
udsigt til kirken håber jeg, at det vil kunne lade
sig gøre at skabe et sakralt rum i Sognegården
med en fællesskabsfølelse omkring salmer, bøn
og evangelium, og på denne måde kompensere
lidt for pladsmanglen i kirken.
Selv om vi under normale forhold holder tre
gudstjenester i vore sogne juleaften og sidder
meget tæt, har vi erfaring for, at mange ofte må
gå igen, fordi der ikke er plads nok. Så i år, hvor
pladsen yderligere på grund af corona-restriktioner er reduceret betydeligt, vil pladsproblemet
være endnu større. Derfor vil vi på denne måde
forsøge at imødekomme så mange som muligt
ved dette tiltag.
Desværre har vi ikke de samme muligheder med

3

dobbeltgudstjeneste for menighederne i Tulstrup
og Hvilsted. Så derfor håber vi på forståelse for,
at vi i Tulstrup og Hvilsted kirker i år kun kan
samles en mindre skare.
Men følg endelig med på kirkernes facebook- og
hjemmeside. Meget kan, efter dette her skrives,
ændre sig i forhold til de forskellige restriktioner.
Menighedsrådet orienterer på hjemmesiden
ASTRUP-KIRKE.DK, TULSTRUP-KIRKE.DK OG
HVILSTED-KIRKE.DK løbende om, hvordan de

praktiske forhold gribes an. Bl.a. om tilmelding til gudstjenesterne, så ingen behøver at gå
forgæves.
Venlige hilsner
Sognepræst Anne Vejbæk

PLADSRESERVERING I KIRKERNE

(GRUNDET DEN NUVÆRENDE CORONASITUATION)

Der vil blive mulighed for at reservere plads til
juleaftensgudstjenesterne i Astrup, Tulstrup og
Hvilsted kirker samt Astrup Sognegård.
Det kan gøres via Kirkernes hjemmeside og
Facebooksiden. Derudover vil det også være
muligt at reservere plads på hjemmesiden Pladsikirken.dk. fra ca. primo december.
Man opfordres til kun at bestille det antal pladser, som man har brug for, samt melde afbud,
hvis man alligevel ikke kan bruge pladserne.
Man bedes medbringe pladsreserveringen ved
gudstjenesterne.
Venlig hilsen

JULEGUDSTJENESTER
FOR ALLE DE SMÅ
Julen er ikke mindst barnets fest, og der skal
virkelig trods restriktioner alligevel holdes
julefest i Astrup kirke, når de mange institutioner møder op til sang og fortælling ledsaget af
stemningsfulde billeder. Juletræet vil være tændt
og krybben sat frem. På gr. af begrænsning af
kirkens pladsareal kan jeg i år desværre ikke
byde forældre velkomne til at være med. Gudstjenesterne er i år kun for børn og pædagoger.
SÅ VELKOMMEN TIL:
KÆRGÅRDEN: tirsdag den 8. december:

kl. 9.30 Vuggestuen
kl. 10.30 Børnehaven
BØRNEGÅRDEN onsdag den 9. december:

kl. 9.30 Vuggestuen
kl. 10.30 Børnehaven
SPIREN torsdag den 10. december:

kl. 9.30 Vuggestuen
kl. 10.30 Børnehaven
FUGLBJERGGÅRD onsdag den 16. december:

kl. 9.30 Vuggestuen
kl. 10.30 Børnehaven
HASSELHUSET torsdag den 17. december:

kl. 9.30 Børnehaven

Menighedsrådet

Vel mødt til julegudstjeneste i Astrup Kirke.
Anne Vejbæk
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BABYSALMESANG
OG DE SMÅ SYNGER
Babysalmesang og De Små Synger holder
pause i december måned.
Babysalmesang starter op igen efter nytår –
nærmere bestemt uge 2, onsdag den 13.
januar 2021.
De Små Synger holder vinterpause frem til
marts, hvor vi mødes første gang onsdag
den 3. marts 2021.
Tak for en dejlig efterårssæson, alle restriktioner
til trods. Vel mødt i 2021!

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I ASTRUP KIRKE

Mads Dalsgaard Hansen,
Grønløkke Allé 86, Tranbjerg
VIET I ASTRUP KIRKE

Anders Dalsgaard Hansen
og Camilla Dalsgaard Hansen,
Grønløkke Allé 86, Tranbjerg
DØBT I TULSTRUP KIRKE

Emma Tulstrup Eriksen,
Haveforeningen af 1940, 138, Viby
DØBT I HVILSTED KIRKE

Theo Virring Læssøbo Reinholt,
Rørthvej 008C, Odder

ASTRUP-KIRKE.DK
TULSTRUP-KIRKE.DK
HVILSTED-KIRKE.DK

PRAKTISKE OPLYSNINGER
ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSSTED SOGNE
SOGNEPRÆST
Anne Vejbæk, Astrup præstegård
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 74 54 | ANIC@KM.DK
(mandag er fridag)
ULØNNET HJÆLPEPRÆST
professor. dr.theol. Svend Andersen, Astrup præstegård
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 73 52 | SA@TEO.AU.DK
KORDEGNEKONTOR
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby j Tlf. 86 28 11 88
ORGANIST
Søren Jerne Jensen
Tlf. 26 13 63 80 | JUKEBOKS413@OUTLOOK.DK
KIRKESANGER
Bente Christensen Tlf. 29 42 26 40
BENTE_CHRISTENSEN_DK@YAHOO.COM
KIRKETJENERE
Liljan Mortensen
Tlf.31 66 85 99 | LILJANMORTENSEN@GMAIL.COM
Anette Samsø SAMSANETT@GMAIL.COM
Doris Schramm tlf. 29 42 55 21
DORIS.E.SCHRAMM@GMAIL.COM
GRAVER
Ricko Møller. Graverkontoret
Østergårdsvej 221a, Solbjerg
Tlf. 21 40 50 14 | ASTRUPGRAVER@GMAIL.COM
SOGNEGÅRDSVÆRT
Ulla Pedersen
Tlf. 50 95 03 01 | ULLA.PETER@HOTMAIL.DK
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Inge Kruhøffer
Tlf. 21 48 56 34 | INGEKRUHOFFER@GMAIL.COM
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TISET SOGN
ADVENTSTID OG HÅB
Forleden dukkede spørgsmålet op – igen.
”Hvordan kan vi fejre jul i år – jeg håber mega
meget, at vi kan holde det sammen med dem,
som vi plejer!” Jeg ved ikke, hvordan vi kommer
til at fejre jul i år – men jeg er ganske sikker på,
at rigtig meget vil være anderledes, end vi hidtil
har været vant til.
Både i det nære og i det større perspektiv er der
kommet en uforudsigelighed, som i sagens natur
ikke er til at få hold på. Den faste grund, vi har
været vant til at stå på i alt vores planlægningsarbejde ift. arbejde, fritid, familiesammenkomster, fester, ferierejser ovs., står ikke længere
helt så fast. Uforudsigelighed og usikkerhed har
vundet indpas på en anden måde i dagligdagen.
Der kan godt være dage, hvor man kan få lyst
til at lukke sin dør og slukke for strømmen af
nyheder ude fra verden. Det kan indimellem
være svært at bære al den information og alle de
tanker og bekymringer, som den kan afføde.
Sommetider – det kunne f.eks være en gang om
dagen eller en gang om ugen – kan man øve sig
i at stoppe op og sortere. Sortere i sine tanker og
bekymringer - hvad er vigtigt, at jeg forholder mig
til, hvilke informationer kan jeg lade ligge, hvad
kan og hvad skal jeg gøre noget ved? Det kan
være en måde at vinde fodfæste på, hvis man
synes det kan være svært i en uforudsigelig tid.
For selv om uforudsigeligheden er meget tydelig
og virkelig for os alle nu, så har den grundlæggende set altid været her. Vi har aldrig kunnet
sikre os fuldt ud i livet – vi rammes af forskellige
slags tab, af sygdom, af svigt – af alt det som
de fleste af os, hvis vi fik valget, ville styre langt
udenom. Vi er sårbare mennesker – men vi er
også mennesker med enorme styrker! En af
vores styrker er, at vi kan håbe. Måske lyder det
umiddelbart ikke af meget – men i håbet ligger
troen på, at noget godt er foran os.
I kirkeåret er adventstiden en tid med håb til
den befrier, der skal komme. Det er bl.a det

håb, som udtrykkes i salmen ”Blomstre som en
rosengård”, der er skrevet over en af profetteksterne fra bibelens Gamle Testamente. Og så
er adventstiden en tid til eftertanke. Uforudsigelighed og uretfærdig er forhold mennesker
altid har levet med og under – mere eller mindre
tydeligt. Ind i det vilkår er det, at de bibelske
fortællinger og troen også taler om håb. Ikke
alene dét vigtige håb, der drejer sig om, at vi
finder en løsning på verdens problemer - men
også et håb om som menneske at være i Guds
hænder og være omfattet af Guds nærvær i det
liv, som er. Det er et håb, som ikke afhænger af
hvor lidt eller meget, du eller jeg kan – men et
håb om, at Gud kommer sit menneske i møde.
Håbet kan du dagligt minde dig selv om. Tænd et
lys og skab et rum til eftertanke – og til håb.
Og hvordan vi skal fejre jul, når den tid kommer,
det må vise sig. Budskabet om fred og håb er det
samme – også i år!
Glædelig adventstid!
Jette R. Christiansen

FØLG MED PÅ HJEMMESIDE
OG FACEBOOK!
Eventuelle ændringer i forhold til gudstjenester
og arrangementer vil blive meddelt på kirkens
hjemmeside og facebook.
Tiset Kirke.dk
Ved gudstjenester og arrangementer skal der
bæres mundbind.

DIGITALE ADVENTSHILSNER
På adventssøndagene lægger vi digitale hilsner
ud på hjemmeside og facebook. Det vil være
adventshilsner fra kirken med sang, musik og en
tekst til eftertanke.
Derudover vil vi lave en lille hilsen til familier,
hvor der vil indgå en aktivitet, som man kan gøre
brug af, hvis man har lyst.
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Den 24. december vil vi lægge en kort julegudstjeneste ud. Vi håber, at vi på den måde kan
bringe advents- og julebudskabet ud, når vi ikke
kan mødes i kirken i samme omfang, som vi
plejer at gøre i adventstiden og til jul.
På vegne af medarbejdere og menighedsråd.
Jette R. Christiansen

BØRNE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE
2. SØNDAG I ADVENT, SØNDAG DEN 6. DECEMBER
KL. 14.00.

Vi har som følge af corona-situationen holdt en
længere pause med børnegudstjenester.
Anden søndag i advent holder vi igen børne- og
familiegudstjeneste, for dem som har lyst til at
være med.

JULEKONCERT
TIRSDAG DEN 8. DECEMBER KL. 19.30 I TISET KIRKE

Tiset Kirkes Voksenkor holder julekoncert. Se
nærmere om koncertens indhold på kirkens
hjemmeside. Her vil det ugen før koncerten
fremgå, hvordan den afvikles.

SYNG JULEN IND

– PLADSRESERVATION NØDVENDIG
ONSDAG DEN 23. DECEMBER KL. 15.00 OG 16.30

På trods af de anderledes omstændigheder i år
vil vi gerne fastholde traditionen med at synge
julen ind den 23. december. Vi kan i år ikke
være så mange som vi plejer, og derfor synger vi
julen ind af to omgange. For at undgå at man går
forgæves, skal man på forhånd reservere plads.
PLADS KAN RESERVERES VED AT RINGE PÅ
TLF. 20 93 98 63 TIL LONE MIKKELSEN.
MAN KAN RINGE DEN 16—18./12 OG DEN 21/12 –
ALLE DAGE MELLEM KL. 16 OG 18.

Syng julen ind er en mulighed for at synge julesamler og høre juleevangeliet fortalt - men husk
at reservere en plads!
Så kan vi sørge for den nødvendige afstand, så

alle kan være trygt til stede.
Organist Jan Ole Christiansen og kirketjener
og musiker Anders Nyløkke Jørgensen akkompagnerer på klaver og kontrabas.
Kirkedøren åbnes 20 minutter før begyndelses-tidspunktet.

GUDSTJENESTER DEN 24. DECEMBER
Vi holder i år tre gudstjenester juleaftensdag.
For at man hverken skal gå forgæves eller stå
udenfor og vente, har menighedsrådet besluttet,
at alle kan være mest trygge ved at komme i
kirken under de nuværende forhold, hvis man på
forhånd reserverer plads.
DET VIL DERFOR VÆRE MULIGT – OG NØDVENDIGT –
AT RESERVERE PLADS TIL GUDSTJENESTERNE DEN
24/12 KL. 13.30 OG KL. 15.00. PLADS RESERVERES
VED AT RINGE PÅ TLF. 86 92 73 30 TIL JETTE R.
CHRISTIANSEN DEN 16.-17/12 KL. 16-18 OG DEN
21/12 KL. 9-11
TIL JULEGUDSTJENESTEN DEN 24/12 KL. 12.00 ER
DER IKKE PLADSRESERVATION.

Eventuelle ændringer eller nye oplysninger kan
ses på Tiset Kirkes facebook- og hjemmeside.

NY KIRKE- OG
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER
Menighedsrådet har nu ansat en kirke- og
kommunikationsmedarbejder pr. 1. november.
Der viste sig at være stor interesse for stillingen,
som er opnormeret fra 6 til 12 timer om ugen.
Ud af mange velkvalificerede ansøgere, har
menighedsrådet valgt at ansætte Rikke Adolf i
stillingen. Vi glæder os meget til samarbejdet
med Rikke.
Hjerteligt velkommen!
På vegne af menighedsrådet
Kirsten Frisgaard og Jette R. Christiansen

HERUNDER KAN DU LÆSE RIKKE ADOLFS HILSEN:

Kære borgere, kollegaer og samarbejdspartnere
i Tiset sogn
Tiset sogn slog en formiddag sidst i september
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tonen an for den forventningens glæde, jeg har
til at møde jer i mit nye job som kirke- og kommunikations-medarbejder.
På dagen for jobsamtale stod efterårssolen højt
på himlen og gav markerne langs de snoede veje
til sognegården et gyldent skær. Lur mig om ikke
jeg tilmed hørte de efterårsklædte træer hviske
et venligt – velkommen hjem. Efter møde med
sogn, kollegaer og menighedsrådsmedlemmer
har jeg kun grund til at tro, at mødet med det
resterende sogn vil være lige så positivt.
Jeg er uddannet cand.mag. i religionsvidenskab
samt retorik og formidling, og som stillingsbetegnelsen antyder, vil I møde mig i en mængde
sammenhænge: Ved mini- og konfirmandforløb,
som formidler på sociale medier og kirkeblad, til
diverse arrangementer mm. Jeg glæder mig til at
lære jer at kende, og vil gerne opfordre enhver til
at komme og hilse på, når vi mødes.
Med venlig hilsen Rikke Adolf

PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKENS HJEMMESIDE: 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)
Kordegnekontor Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby J
tlf. 86 28 11 88
Organist: Jan Ole Christiansen
Hamphøjvej 22, 8270 Højbjerg
tlf. 86 27 27 31
Graver, kirketjener, 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

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I TISET KIRKE
Mathilde Østergaard Haahr
Højlundsparken 24, Solbjerg
Walter Bruun Kaczmarek
Møddebro Parkvej 65, Solbjerg
Alma Hamborg Justesen
Pilevangen 3, Solbjerg
Aviâja Selma Emilie Andrews
Højlundsparken 16, Solbjerg
DØDE FRA TISET SOGN,
BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD ELLER
BISAT FRA TISET KIRKE:
Else Birthe Jørgensen
Elmevangsvej 2, Solbjerg
Alice Bøttiger
Kærgårdsvej 29, Solbjerg

WWW.TISETKIRKE.DK
FACEBOOK.COM/TISET.KIRKE

KIRKEBILEN
Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke
gudstjenester kirkebilen kører til.
Gudstjeneste......................................... 10.00
Egevangen
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..................................... 11.30
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

GUDSTJENESTE LISTE

SØNDAG DEN 29. NOVEMBER: 1. SØNDAG I ADVENT
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil
Astrup
kl. 10.30		
Vitved
kl. 11.00		
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste
LØRDAG DEN 5. DECEMBER
Astrup
kl. 11.30
Dåbsgudstjeneste
SØNDAG DEN 6. DECEMBER: 2. SØNDAG I ADVENT
Tulstrup
kl. 10.30		
Tiset
kl. 14.00
Børne- og familiegudstjeneste
Vitved
kl. 16.00		

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk
Inge-Gerd Terpager Staal
Anne Vejbæk
Anne Vejbæk
Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal

SØNDAG DEN 13. DECEMBER: 3. SØNDAG I ADVENT
Hvilsted
kl. 9.00		
Jette R. Christiansen
Vitved
kl. 9.30		
Inge-Gerd Terpager Staal
Tiset
kl. 10.00		
Jette R. Christiansen
Fruering
kl. 19.30
Vi synger julen ind. NB flyttet fra Vitved kirke/V-kor
Inge-Gerd Terpager Staal
SØNDAG DEN 20. DECEMBER: 4. SØNDAG I ADVENT
Tiset
kl. 09.00		
Anne Vejbæk
Hvilsted
kl. 10.30		
Anne Vejbæk
Fruering
kl. 11.00		
Anja Rokkjær
MANDAG DEN 21. DECEMBER / TIRSDAG DEN 22. DECEMBER
Astrup
KL. 16.00 – 17.00 Julemusik (se omtale)		
ONSDAG DEN 23. DECEMBER: VI SYNGER JULEN IND
Tiset
kl. 15.00
(se omtale s. 5 vedr. tilmelding)
Jette R. Christiansen
Astrup
kl. 15.00
Julesang og fortælling
Anne Vejbæk
Tiset
kl. 16.30
(se omtale s. 5 vedr.tilmelding)
Jette R. Christiansen
TORSDAG DEN 24. DECEMBER: JULEAFTEN
Vitved
kl. 11.00
kort gudstjeneste
Inge-Gerd Terpager Staal
Tiset
kl. 12.00		
Jette R. Christiansen
Vitved
kl. 13.00
kort gudstjeneste
Inge-Gerd Terpager Staal
Tiset
kl. 13.30
(se omtale s. 5 vedr. pladsreservering)
Jette R. Christiansen
Hvilsted
kl. 13.30
(se omtale s. 3 om tilmelding)
Anne Vejbæk
Tulstrup
kl. 14.30
(se omtale s. 3 om tilmelding)
Anne Vejbæk
Tiset
kl. 15.00
(se omtale s. 5 vedr. pladsreservering)
Jette R. Christiansen
Vitved
kl. 15.00
kort gudstjeneste
Inge-Gerd Terpager Staal
Astrup
kl. 15.30
(se omtale s. 3 om tilmelding)
Svend Andersen
Astrup
kl. 15.30
Sognegården (se omtale s. 3 vedr. pladsreservering)
Anne Vejbæk
FREDAG DEN 25. DECEMBER: JULEDAG
Tiset
kl. 10.30
Kirkebil
Jette R. Christiansen
Astrup
kl. 10.30		
Anne Vejbæk
Vitved
kl. 11.00		
Inge-Gerd Terpager Staal
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste
Anne Vejbæk
LØRDAG DEN 26. DECEMBER: 2. JULEDAG
Tiset
Der henvises til Mårslet kirke kl. 10.00
Vitved
Der henvises til nabosognene
SØNDAG DEN 27. DECEMBER: JULESØNDAG
Astrup
kl. 10.30		
Svend Andersen
Fruering
kl. 11		
Lisbeth Kristensen
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste
Anne Vejbæk
Tiset
kl. 16.00
Musikgudstjeneste
Jette R. Christiansen
FREDAG DEN 1. JANUAR: NYTÅRSDAG
Tulstrup
kl. 15.00		
Jette R. Christiansen
Tiset
kl. 16.00
Efterfølgende kransekage og vin i våbenhuset
Jette R. Christiansen
Vitved
kl. 16.00
Efterfølgende kransekage og vin i våbenhuset
Inge-Gerd Terpager Staal
GUDSTJENESTER I PLEJEBOLIGERNE PÅ LOKALCENTER SOLBJERG
Torsdag den 3. december kl. 10.30
Jette R. Christiansen
Tirsdag den 22. december kl. 10.30
Anne Vejbæk
GRATIS KIRKEBIL til Fruering og Vitved kirker ved henvendelse 86 51 00 00

