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TISET SOGN
NYE VEJE I EN ANDERLEDES TID
I skrivende stund har vi lige fejret påske. Og selv
om kirkerne har været lukket, så har budskabet
om kærligheden, hjertegløden der stærkere var
her end døden, fundet sin vej ud på stræder og
i stuer. Vi har ikke kunnet gøre, som vi plejer,
men det betyder ikke, at vi er frataget at kunne
gøre noget. Et helt samfund har vist det. Midt i
det som er svært og tungt, og som på så mange
måder har en høj pris både for den enkelte og
for det fælles, da har kreativiteten og viljen til
at være til gavn for andre også vist sig. Bare det
at høre om det kalder håbet frem. At vide at der
er mennesker, som tager sig af hinanden. Og vi
har brug for det. Denne undtagelsestilstand som
verden befinder sig i – og som vi ikke ved, hvor
længe vil vare – sætter jo ikke tiden i stå. Det
kan føles som, om alting står stille – men tiden
går alligevel. Aldring eller svækkelse sættes ikke
på pause, selvom vi ikke må besøge hinanden.
Det er vemodigt, sorgfuldt. Tiden gives ikke
tilbage. Derfor skal denne ”undtagelsestid” ikke
bare være en ventetid. Den skal fyldes med så
meget godt, som vi kan. Og her er det, at opfindsomheden må tages i brug – og også bliver det.
Vi kan ikke bevæge os vidt ud i verden – men vi
kan bevæge os i den nære verden og i tankernes
verden.
Påskedag sad jeg
ved middagstid på
kirkegårdsdiget og
lyttede til de toner,
der strømmede ud
gennem kirkens
åbne dør. Og når
orglet holdt pause
lød de fineste
saxofontoner ud af
lugerne i kirkens
tårn. En lille stund
med toner, der
meldte om håb og
opstandelse dér på

kirkegården. Saxofonens toner lød også i solskinnet ved Lokalcenteret, hvor flere sad udenfor og
nød det, da vi fra Astrup og Tiset kirker ønskede
glædelig påske med sang og musik. Det var godt
dog at kunne vinke til hinanden og dele et budskab og et fællesskab.
Der er meget, som ikke er, som det plejer at
være. Men vi kan godt bevæge os alligevel – og
også bevæge os ud i noget nyt. Vi har i påsken
gjort det i forhold til at optage korte gudstjenester, som er lagt ud på kirkens hjemmeside og
på kirkens Facebook side. Mange har savnet at
kunne komme i kirken og være i alt det, som det
rum betyder. Musikken, lyset, budskabet, roen.
Tak for de mange tilbagemeldinger om, at gudstjenesterne har været til glæde.
Vi er mange rundt omkring, der i denne tid også
lærer nye måder at løse opgaver på. Som kirke vil
vi gerne være til stede – uanset om kirkerummet
er lukket eller åbent. Den næste højtid er pinsen
– og den fortæller om åbne døre og vinduer. Lad
os håbe at den virkelighed også er nær i denne
tids verden.
Venlige hilsner Jette R. Christiansen

KONFIRMANDER 2020
I maj plejer gule rapsmarker og glade konfirmander at stråle om kap med forårssolen. I år må vi
vente længere på at se de glade konfirmander.
Det er svært når noget, man længe har planlagt og glædet sig til, bliver ændret. Det er det
for konfirmanderne – og det er det for alle de
familier, der i denne situation skulle finde ud af,
hvordan og hvor festen så skulle fejres.
Nye datoer er blevet fastlagt, og vi sætter alle sejl
til, for at I konfirmander får dejlige konfirmationsdage. Det kan godt være, at det ikke kommer til
at foregå helt, som I måske har oplevet det tidligere for søskende, fætre eller kusiner. Det ved vi
mere om, når det bliver august. Men jeg tror, vi
alle vil glæde os på en anderledes måde, når vi
igen kan samles – fordi vi vil mærke glæden og
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taknemligheden på en anden baggrund, end vi
før har prøvet. Og forår og solskinsgule rapsmarker kan man også bære i hjertet i august måned.
I Tiset Kirke er der planlagt konfirmationer følgende dage:
Søndag den 16. august
Lørdag den 22. august
Søndag den 23. august.
Venlige hilsner Jette R. Christiansen

BØRNEGUDSTJENESTE I TISET KIRKE
TORSDAG DEN 14. MAJ KL. 17
VI HÅBER, VI KAN HOLDE BØRNEGUDSTJENESTEN
– MEN SE LIGE PÅ KIRKENS HJEMMESIDE ELLER
FACEBOOK SIDE OM DER ER ÆNDRINGER ELLER
OVERRASKELSER!

PINSEGUDSTJENESTE I HØRHAVEN
ANDEN PINSEDAG 1. JUNI KL. 11.00 Det er i Aarhus

Søndre Provsti som så mange andre steder
blevet en tradition at holde friluftsgudstjeneste
anden pinsedag. Om vi kan gøre det også i år, er
endnu uvist. Vi håber det – men som med alle
andre gudstjeneste og arrangementer: se på
kirkens hjemmeside eller kirkens Facebook side
for seneste opdateringer.

Lader det sig gøre, så skal det blive dejligt at
sidde under åben himmel i det grønne græs –
og fejre pinsen med budskab om ånd og liv og
fællesskab!
Vi håber, vi kan mødes til pinse i Hørhaven!
Venlige hilsner
præster og medarbejdere ved Fredens, Skåde, Viby,
Ravnsbjerg, Malling, Tranbjerg, Mårslet og Tiset sogne

(Hørhaven ligger i Skåde i krydset ved Hørhavevej
og Ørneredevej.)

SOMMERKONCERT
TIRSDAG DEN 16. JUNI KL. 19.30 I TISET KIRKE

(bemærk ændret dato på grund af orienteringsmøde om valg til menighedsrådet)
Traditionen tro afslutter Tiset Kirkes voksenkor
sæsonen med en sommerkoncert i Tiset kirke.
Programmet giver mulighed for genhør med både
nye og velkendte toner for kor og solo, og der
bliver god mulighed for at synge med på nogle
af vore dejlige sommersange og -salmer. Koret
ledes af kirkens organist Jan Ole Christiansen.
Der er fri adgang til koncerten, og alle er
velkomne. Såfremt der sker ændringen i forhold
til afholdelse af koncerten, vil det fremgå på kirkens hjemmeside og på kirkens Facebook side.
Venlige hilsner Jan Ole Christiansen, organist

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET
– vil du være med til at sætte kursen de næste to
år? Der skal i år være valg til menighedsrådene.
Menighedsrådsarbejdet kunne måske være
noget for dig?
TIRSDAG DEN 9. JUNI KL. 18.00 I SOGNEHUSET,
GAMMEL HORSENSVEJ 77, afholdes der offentligt

orienteringsmøde om valg til menighedsrådet i
Tiset sogn. (Datoen er pga. Covid-19 ændret fra
den 12/5 (som tidligere annonceret) til den 9/6)
Vi begyndermødet kl. 18. med en bid brød.
Herefter orienterer menighedsrådet om arbejdet i
sognet i den seneste valgperiode. Der vil endvidere blive orienteret om den valglov som gælder
for menighedsråd.
Ved mødet vil vi også gerne drøfte liturgien (gudstjenesteforløbet), så menighedsrådet kan være
godt rustet til at imødekomme menighedens
ønsker.
Af hensyn til serveringen beder vi om tilmelding
til Freddy Horslund Alberg, mail:
FREDDY@ALBERG.DK

eller SMS på mobil 40 25 40 80
På vegne af menighedsrådet
Freddy Alberg, formand for menighedsrådet
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KIRKELIGE HANDLINGER
DØDE FRA TISET SOGN, BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD ELLER BISAT FRA TISET KIRKE:

Kristina Skovbjerg Skødt
Ravnholtvej 32, Tranbjerg

PRAKTISKE OPLYSNINGER
TISETKIRKE.DK
SOGNEPRÆST

OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE
ONSDAG DEN 27. MAJ KL. 19.00 afholdes der offent-

ligt menighedsrådsmøde i Tiset sognehus.Dagsorden og referat kan ses på kirkens hjemmeside.

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

KØREPLAN FOR KIRKEBILEN

ORGANIST

Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke gudstjenester kirkebilen kører til.

Jan Ole Christiansen, Hampehøjvej 22,
8270 Højbjerg tlf: 86 27 27 31
GRAVER, KIRKETJENER OG RINGER

Gudstjeneste kl. 10.00
Elleskovvej/Kærgårdsvej			09.20

Anders Nyløkke Jørgensen
Graverkontoret
Ravnholtvej 2, 8355 Solbjerg
tlf: 86 92 74 41

Kærgårdsvej ved Lokalcenteret 		

09.22

MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Solbjerg Hovedgade (v.Fritidscenteret)

09.25

Ravnholtvej/Kildegårdsvej 		

09.35

Freddy Alberg
Fastrupvej 35, 8355 Solbjerg
tlf: 40 25 40 80

Egevangen (P. pladsen ved nr.64 -138)

09.15

Tiset Kirke 				09.40

KIRKEVÆRGE

Kirkebilen kører retur efter gudstjenesten

Thorkild Boier Pedersen
Tisetvej 29 8355, Solbjerg,
tlf. 40 63 02 60

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

KIRKEKASSERER
Karen Astrup
Gammel Horsensvej 68, 8355 Solbjerg
tlf. 86 92 79 40
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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
ET FORÅR – EN TID – VI ALDRIG VIL
GLEMME!
Vi befinder os kirkeligt i tiden mellem Påske og
Pinse. Tiden, hvor ingenting sker, selv om verden
går videre. Disciplene sidder isolerede fra verden
og hinanden i sorg, i angst for hvad, der er sket,
og hvad der skal ske. De har forsøgt at forstå, at
tiden sammen med deres Herre Jesus var forbi,
og at de ikke længere skulle fortrylles af hans
nærvær og opleve det menneskelige fællesskab
med ham som centrum.
Men tiden mellem Påske og Pinse er ikke bare
en bestemt periode i kirkeåret, men også en tid
vi så at sige altid lever i. Mellem dét, der er sket
og dét, som det betyder. Og i år en tid, et forår,
som vi aldrig nogen sinde vil glemme. En tid, hvor
mange forhold er anderledes og forandret og hvis
virkninger vi ikke kender.
En tid, hvor en aldrig før oplevet og forfærdelig
verdensomspændende sygdomskrise har hærget
og efterladt bekymringer, sorger og rædsel.
Rædsel ude i verden, hvor folk mangler alt for
at kunne beskytte sig; og herhjemme sorgfyldte
mennesker, som ikke kan være sammen med
deres kære på sygehuse, plejehjem og mest
bedrøveligt: på dødslejet, hvorefter følelsen af
svigt råber til himlen.
Derudover en tid, hvor pandemien ekstremt
hurtigt har udviklet sig til en meget bekymrende
finanskrise med konkurser og arbejdsløshed med
store menneskelige omkostninger. En tid, hvor vi
har opdaget, i hvor høj grad globaliseringen øger
vores samfunds sårbarhed. Og hvor vi tydeligt
mærker, at alle tråde for alvor er vævet ind i
hinanden.
Det er også en tid, hvor vi har oplevet, at vi lever
af hinanden på mere end én måde. Vi har med
Løgstrups smukke ord erfaret, ’at vi altid står
med lidt af den andens liv i hænderne’. Vi har
opdaget, hvor meget vi har brug for hinanden og

kan give til hinanden. Vi har opdaget, hvad empati og respekt betyder. Vi har opdaget, hvor heldig
man er, når man bor i et frit, demokratisk land
i modsætning til verdens autokratiske regimer.
Vi har opdaget, hvor betydningsfuldt det er at
have en statsleder som vores og en dronning og
et kongehus, som viser kærlighed og omsorg for
sit folk. Vi har mærket samfundssind mellem os
alle forsøgt praktiseret på bedste måde. Vi har
opdaget, at vi er i hinandens vold.
Den danske Folkekirke har også forsøgt at
bringe trøst og opmuntring så godt, det kunne
lade sig gøre under de omstændigheder, at
det fysiske fællesskab ikke kunne finde sted.
Opfindsomheden har været stor og formen
meget forskellig. Men det har været en meget
mærkelig oplevelse at stå i kirkedøren og sige
til folk, der gerne ville deltage i en mindehøjtidelighed, at der ikke var plads til flere end de
10 allernærmeste. Forståelsen og accepten af
forholdene har dog været fuldstændig til stede.
Som nævnt har den nødvendige aflysning af
gudstjenesterne ikke hindret kirkens åndelige
fællesskab i at finde nye udtryk og givet os en
følelse af på trods af alt at høre sammen. Lokalt
griber man det forskelligt an med de midler man
nu har:
I Astrup har man hver middag mellem 12.00 og
12.30 kunnet høre kirkens klokker spille sange
og salmer om håb og glæde. Mange har under
klokkespillet været på kirkegården og besøgt
deres gravsteder eller været på havevandring i
præstegårdhaven. Der er blevet holdt gårdsang
for Plejecentrets beboere i påsken; der er blevet
kommunikeret meget på skrift og i telefon; hjemmesiden er blevet lidt fyldigere med ord til trøst
og opbyggelse; Solbjerg Facebook er også blevet
brugt. Her er Fadervor blevet kommunikeret ud til
forældre og børn i sang og fagter. Billeder af de
mange skønne glasengle, som konfirmanderne
lavede, lige før Danmark blev lukket ned, er
blevet lagt ud også på Facebook. Og i radio og tv
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er der hver søn- og helligdag blevet transmitteret
gudstjenester fra Skt. Pauls Kirke i København,
hvor sognepræst Katrine Lilleør sammen med
organist Frederik Magle på fineste og enkle måde
har bragt forkyndelsen ud i sognene og taget
os med til alters. Der er daglig morgenandagt
fra Domkirken i København, morgensang med
Phillip Faber og meget mere.Men når alt dette er
sagt, så har det været mere end forstemmende
at skulle aflyse især Påskens store drama og
glædesfest, mange andre gudstjenester og
koncerter i vore egne kirker, og mest af alt at
måtte udsætte tre konfirmationer, ni barnedåb,
og flere bryllupper. Mange familier har glædet sig
i årevis og nu måttet lave om på længe planlagte
arrangementer. Og meget er rykket helt frem
til september for nogenlunde sikring af, at det
til den tid kan gå an at være sammen i større
forsamlinger.Alle de mange udskudte kirkelige
fester vil vi på trods af alt glæde os til. Det har
man vel lov til. Måske kan vi endda finde fordele
ved at fejre store begivenheder i sensommeren.
Måske er udskydelsen godt for noget. Hvem ved!
Nu må vi bare håbe, at så mange som muligt
kommer igennem krisen uden at blive alt for
syge. At ensomheden ikke bliver for overvældende og at vi måske som de privilegerede
mennesker, vi også er i dette land, kan se ud
over os selv og forholde os til en større, fælles
virkeligheden Det må være mit håb og ønske for
os alle.
Anne Vejbæk

UDSÆTTELSE AF KONFIRMATIONER
Kære konfirmander – kære unge mennesker!
I har måttet betale en høj pris for kirkelukningerne med udskydelsen af den dag, I havde
glædet jer så meget til. Men de nye dage ligger
for, og I skal nok blive velsignet og fejret på en
uforglemmelig dag.
Vi har heldigvis haft lidt personlig kontakt på
mails – dejligt – og I har haft mulighed for at
følge lidt med på nettet med Påskens store
Fortælling, og hvis I er på Solbjerg Facebook, har
I kunnet se de glasengle, som I lavede den sidste

gang vi havde undervisning. Dem glæder jeg
mig til at udlevere til jer. Jeg vil love jer, at vi igen
finder dage, hvor vi kan mødes og tale om alt det,
der er hændt, siden vi sidst var sammen. Det vil
jeg se frem til.
Foreløbig gentager jeg

KONFIRMATIONSDAGENE:
Astrup
Astrup
Hvilsted
Astrup

Lørdag den 27. juni
Søndag den 23. august
Lørdag den 29. august
Søndag den 30. august

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Med venlig hilsen Anne Vejbæk

ARRANGEMENTER:
VIRRINGKORET DEN 10. MAJ KL 19.30
I HVILSTED KIRKE ER AFLYST.

FORBEREDELSE TIL
MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
– ORIENTERINGSMØDE!
Som noget nyt, skulle alle menighedsråd i Danmark afholde et lokalt orienteringsmøde tirsdag
den 12. maj om menighedsrådsvalget til efteråret. Det er udsat til den 9. juni.
Formålet med mødet er at sikre åbenhed og
skabe interesse om menighedsrådsvalget. Det
gøres gennem drøftelse af ideer og ønsker til det
kirkelige liv og menighedsrådets prioriteringer.
Orienteringsmødet skal bruges til generel information om menighedsrådsvalgets afholdelse.
Mødet kan også bruges til at finde ud af, hvem
der er interesserede i at opstille som kandidater
på efterårets valgforsamling.
På orienteringsmødet vil menighedsrådet bl.a.
orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for
valgforsamlingen og antallet af kandidater, der
skal vælges til menighedsrådet.
Med venlig hilsen Inge Kruhøffer, formand

BABYSALMESANG: DE SMÅ SYNGER:
FREDAGSSANG MED SØREN:
Aflyst indtil videre på grund af Corona.
Se kirkens hjemmeside.
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GRUNDLOVSFEST

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Vores tilbagevendende og traditionsfyldte grundlovsfest i præstegårdshaven med sang, musik
og dygtige talere vil i år med stor beklagelse
blive aflyst. Vi har i skrivende stund, den 31.
marts, truffet den beslutning, fordi vi tvivler på
hvilke følelser og hvilken stemning, der til den
tid vil dominere os. Vi er vant til at mødes med
rigtig mange mennesker og skønner derfor som
menighedsråd, at vi ikke vil indbyde nogen med
risikoen for smitte. Der plejer netop ved denne
fest at være tæt fællesskab og samvær i sang og
samtale om grundlovsdagen og dens betydning,
som vi nyder i frihed og glæde. Men vi tror ikke,
at vi kan omgås hinanden så frit, som vi gerne vil.
Vi håber selvfølgelig, at Danmark til den tid igen
er ved at åbnes. Men det er ikke ensbetydende
med, at alle dermed er raske og smittefaren overstået. Det kan vi desværre ikke regne med. Så i
år må vi springe over. Desto mere vil vi glæde os
til festen næste år, som vi håber at kunne fejre
med ny-konfirmerede unge mennesker og deres
forældre, forældre med deres babyer og større
børn og alle andre, som har tradition for at deltage på denne normalt festlige eftermiddag den
5. juni i Astrup Præstegårdshave.
På vegne af menighedsrådet Anne Vejbæk

UDENDØRSGUDSTJENESTER
HEN OVER SOMMEREN:
Vi håber, at der hen over sommeren vil kunne
holdes udendørsgudstjenester i Astrup Præstegårdshave.
Vi forestiller os, hvis vejret tillader det, at indrette
haven med siddepladser i behørig afstand og et
lille alter til afholdelse af en kort gudstjeneste
med læsning, prædiken samt musik og salmesang.
Men alt sammen i overensstemmelse med
myndighedernes anbefaling for forsamlinger
og størrelsen heraf. Vi håber, at det med en vis
organisering kan blive vores forsigtige åbning til
normaliteten.
Venlig hilsen Anne Vejbæk

ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSSTED SOGNE.

ASTRUP-KIRKE.DK
TULSTRUP-KIRKE.DK
HVILSTED-KIRKE.DK
SOGNEPRÆST
Anne Vejbæk, Astrup præstegård
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 74 54
ANIC@KM.DK
(mandag er fridag)
KIRKESANGER
professor. dr.theol. Svend Andersen, Astrup præstegård
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 74 54
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

K I R K E LISTE
B L A -D SE
E KIRKERNES
T
GUDSTJENESTE
HJEMMESIDE, OM DER HOLDES GUDSTJENESTE
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LØRDAG DEN 2. MAJ: KONFIRMATION

Hvilsted kl. 11.00

Konfirmation /Udsat

Anne Vejbæk

Tiset
Astrup
Astrup
Vitved

kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 13.00
kl. 10.00

Konfirmation/Udsat
Konfirmation/Udsat
Dåbsgudstjeneste/Udsat
Konfirmation/Udsat Ny dato lørd. 15. august

Jette R, Christiansen
Anne Vejbæk
Anne Vejbæk
Inge-Gerd T. Staal

Tiset
Astrup
Astrup
Fruering

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. kl. 9 og 11

Aflyst
Dåbsgudstjeneste (med adgang til 10 gæster).
Dåbsgudstjeneste (med adgang til 10 gæster).
Konfirmation/Udsat. Ny dato lørd. 22. august

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

Konfirmation/Udsat
Aflyst
Konfirmation/Udsat Ny dato sønd. 16. august

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

SØNDAG DEN 3. MAJ: 3. SØNDAG EFTER PÅSKE

FREDAG DEN 8. MAJ: STORE BEDEDAG

SØNDAG DEN 10. MAJ: 4. SØNDAG EFTER PÅSKE

Astrup
kl. 11.00
Tiset
kl. 10.00
Fruering kl. 10.00

SØNDAG DEN 17. MAJ: 5. SØNDAG EFTER PÅSKE

Tiset		
Der henvises til nabosognene
Tulstrup kl. 09.00		
Vitved
kl. 11.00		

Malene Bitsch
Inge-Gerd T. Staal

Astrup		
Der henvises til nabosognene
Tiset
kl. 10.00		
Fruering kl. 09.30		

Jette R. Christiansen
Inge-Gerd T. Staal

Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Hvilsted kl. 09.00 		
Vitved
kl. 09.30		

Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd T. Staal

Astrup

kl. 11.00

Anne Vejbæk

Tiset
Astrup
Vitved

kl. 10.00
Kirkebil/kor medvirker
kl. 10.30
(Se kirkens hjemmeside, om der holdes gudstjeneste).
kl. 11.00		

TORSDAG DEN 21. MAJ: KRISTI HIMMELFARTSDAG

SØNDAG DEN 24. MAJ: 6. SØNDAG ERTER PÅSKE

LØRDAG DEN 30. MAJ

Dåbsgudstjeneste (med adgang til 10 gæster).

SØNDAG DEN 31. MAJ: PINSEDAG

MANDAG DEN 1. JUNI: 2. PINSEDAG

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

Tiset 		
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven, Skåde		
Fruering kl. 11.00		
Inge-Gerd T. Staal
SØNDAG DEN 7. JUNI: TRINITATIS SØNDAG

Tiset
Astrup
Vitved

kl. 10.00
Kirkekaffe/kor medvirker
kl. 10.30
(Se kirkens hjemmeside, om der holdes gudstjeneste).
kl. 09.30		

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

Tiset
Astrup
Vitved

kl. 10.00
Kirkekaffe
kl. 10.30
(Se kirkens hjemmeside, om der holdes gudstjeneste).
kl. 11.00		

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk
Inge-Gerd T. staal

SØNDAG DEN 14. JUNI: 1. SØNDAG EFTER TRINITATIS

GUDSTJENESTER I PLEJEBOLIGERNE PÅ LOKALCENTER SOLBJERG:

Torsdag den 14. maj kl. 10.30
Torsdag den 28. maj kl. 10.30
Torsdag den 11. juni kl. 10.30
GRATIS KIRKEBIL til Fruering og Vitved kirker ved henvendelse 86 51 00 00

Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

