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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
PÅSKEN SOM VENDEPUNKT

REFLEKSIONSBØN
Kristus, du er himlens glød i vinterens kuldegys,
du er den lave februar-sol i frostklare nætter.
Tø os langsomt op. Kulden er gået os til marv og ben
og trækker ilten ud af vores lunger.
Vores hjerter er istapper,
vores fingre er stive,
vi er følelsesløse fra yderst til inderst.
Tø os langsomt op. Kom ikke som en pludselig brand,
men lad varmen vende gradvist tilbage.
Kom ikke som et lyn,
men lad vores øjne vænne sig til lyset.
Tø os langsomt op.
Lidt efter lidt
så vi mærker varmen komme listende
smygende sig ind på vores sind og krop.
Tø os langsomt op
så vi bliver bøjelige.
Løs frosten i vores istaphjerter,
og lad blodet rulle som forårets smeltevand.
Tø os langsomt op. Lad varmen slå ind,
lidt efter lidt,
som frost der løsnes,
som is der smelter.
Tø os langsomt op.
fra: Gudstjenestens Bønner

I skrivende stund (den 2. januar) er jeg stadig
præget af den skuffelse, som lagde sig hen over
os juleglade mennesker den 23. december, da
biskopperne gav ’anbefaling’ eller ’tjenestebefaling’ om at aflyse julegudstjenesterne til og
med Helligtrekonger. Det betød de facto, at
julegudstjenesterne blev aflyst i næsten alle landets sognekirker. Nogle få steder blev der holdt
såkaldte ’andagter’ – korte og uden fælles
salmesang. En skrabet model af den normale
gudstjeneste, som vi nok skal indstille os på
fremover for at overholde sundhedsmyndighedernes og dermed kirkeministeriets opdaterede
retningslinjer. Og selvfølgelig skal vi det. Vi kan
da ikke sætte os ud over de gældende sundhedsmæssige retningslinjer. Det hverken kan
eller vil vi. Og som erstatning for fællessangen vil
vores dygtige kirkesanger synge salmerne solo.
Det vil endda lyde smukt, og menigheden kan
nynne med.
Men stadigvæk: En kort liturgi uden fælles
salmesang kan ikke kaldes en gudstjeneste; og
den har intet med luthersk gudstjenestefejring
at gøre. Fælles salmesang er nemlig den måde,
hvorpå menighedens trosforståelse kommer til
udtryk. Det skal man bare gøre sig klart. (se min
mand, Svend Andersens, omtale nedenfor)
For en præst må det på trods af alle de mange
gode oplevelser, der har været i forbindelse
med kirkelige handlinger, siges at have været et
brydsomt år at se tilbage på, når der hverken har
kunnet holdes jule- eller påskefest. Al vores opfindsomhed til trods! For opfindsomheden har da
været stor, men rækker ikke til den dybde, der
ligger i muligheden for lovprisning og fællessang,
som vi afskæres fra.
Lad os derfor se frem til den tid, hvor det igen
bliver muligt. Vores statsminister lovede os i sin
nytårstale, at påsken vil blive et vendepunkt med
lysere dage. Lad os håbe på en ny begyndelse
med frihed og glæde til os dødelige, frustrerede,
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ensomme og urolige mennesker. Lad os håbe, at
hun får ret, så vi i det kommende år må opdage,
at vi stadigvæk har brug for at høre forkyndelsen
af evangeliet og i sang svare: Gud være lovet for
sit glædelige budskab.
Med venlige nytårshilsner
Anne Vejbæk

Billedet her viser Martin Luther, der dyrker musik
sammen med sin familie. Det er ikke malet på
Luthers tid, men først langt senere, i 1866, af
den tyske kunstner G. Spangenberg. Det er dog
realistisk nok, idet Luther faktisk spillede lut og
lagde stor vægt på sangens betydning.
Luther gjorde jo op med datidens kristendom
og kirke. Kristendom er et budskab til hver
enkelt om befrielse til ægte livsglæde. Det skal
selvfølgelig høres og forstås af enhver, og derfor
oversatte Luther Bibelen til tysk. Samtidig ændrede han gudstjenesten, der på hans tid foregik
på latin, også dens sungne dele. Der fandtes
salmer på tysk, men de måtte kun synges uden
for kirken!

LUTHER OM MUSIK OG SALMESANG

Ifølge Luther kan musik ikke overvurderes. Gud
selv har lagt musik ind i sin skabning, så den
findes overalt. Selv den usynlige luft kan man
få til at give lyd, blot ved at slå en kæp igennem
den. Musikken findes i dyrenes lyde, fx fuglesangen. Den gør det muligt for os mennesker at
forme stemmen til tale. Og vi kan lade stemmen
lyde i sang, så vi kan lovprise Gud, der har givet
os en så overdådig verden at leve i!
Luther ville derfor have salmesang ind i gudstjenesten. Salmer på modersmålet, som hele
menigheden kunne synge med på. I kraft af
musikken taler salmerne direkte til menneskers
hjerte. Når vi synger, kan kristendommens budskab på en helt særlig måde trænge ind til os.
Vi glæder os til igen at have fælles salmesang i
kirken – på luthersk vis.
Svend Andersen
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FREDAGSSANG

KIRKELIGE HANDLINGER

Vi håber at kunne genoptage fredagssang den
26. februar kl. 10.00 i Astrup Sognegård.
Vi synger fra Højskolesangbogen og snakker
om sangene, teksterne og hvad der ellers måtte
ligge os på sinde.
På grund af Coronaen vil der være følgende
restriktioner: Der bliver kun plads til 25 personer
incl. personale. Og de fremmødte vil blive opfordret til at bære mundbind. Man skal også selv
medbringe kaffe til eget forbrug. Arrangementet
ledes af kirkens organist, Søren Jensen.

DØBT I ASTRUP KIRKE

BABYSALMESANG
I februar mødes vi til babysalmesang alle
onsdage - med undtagelse af onsdag den 17.
februar (uge 7), hvor vi holder vinterferie.
Vi mødes kl. 10.30 i Astrup kirke og synger og
leger med babyerne i ca. 40 minutter, hvorefter
vi drikker kaffe sammen i sognegården.
Babysalmesang er for forældre og babyer (0-1
år). Vi følger også i denne sæson retningslinjerne
for Covid19 nøje. Hold gerne øje med kirkens
Facebookside, hvor alle sæsonens onsdage slås
op som begivenheder, og løbende opdateres
med evt. ændringer og i tilfælde af aflysning.
Ved evt. spørgsmål kan kirkesanger
Bente Christensen kontaktes på mail:
BENTE_CHRISTENSEN_DK@YAHOO.COM
Vel mødt!

DE SMÅ SYNGER
De Små Synger holder vinterpause i januar og
februar, men vender tilbage i marts – første gang
onsdag den 3. marts. Vi glæder os til at byde jer
velkommen til en ny forårssæson!

Emil Brogaard Tullberg,
Moritzstr. 57,
Essen Tyskland
BISAT FRA ASTRUP KIRKE
OG BEGRAVET PÅ ASTRUP KIRKEGÅRD

Ib Therkildsen, Krakesvej 31,
8660 Skanderborg

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. 60 95 35 25
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

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

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Inge Kruhøffer
Tlf. 21 48 56 34 | INGEKRUHOFFER@GMAIL.COM
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TISET SOGN
NYTÅRSHILSEN
Ved nytår er der tradition for at gøre status.
Når det gælder 2020 blev det et år, som ingen
på nogen måde kunne have forestillet sig ved
nytårsskiftet. Covid-19 satte sine dybe spor i
samfundet, i familierne og i kirken.
Da samfundet blev lukket ned i begyndelsen af
marts, havde ingen forestillet sig, at restriktionerne ville føre til, at alle landets kirker ville være
lukkede i flere måneder. At også påskens gudstjenester blev aflyst var svært at acceptere.
Pandemien ændrede måden, hvor på vi måtte
tænke kirke. Højmessen, som er kernen i
menighedslivet, kunne i lang tid ikke afholdes.
Som i så mange situationer ligger der en udfordring i at finde nye veje, når gamle spærres
eller lukkes midlertidigt. Også i folkekirken blev
der arbejdet med alternative måder, at bringe
kirkens budskab ud på. Kirkens hjemmeside og
Facebook side er blev brugt flittigt til formidling.
Årets konfirmander med familier fik tålmodigheden sat på prøve. De planlagte fester måtte
aflyses, og nye planer laves. Da der i august igen
var åbnet så meget op i samfundet, at konfirmanderne endelig kunne få deres store dag,
var det under andre vilkår end tidligere. For at
give mulighed for at konfirmanderne kunne have
mere end nogle få familiemedlemmer med til
begivenheden, blev der afholdt syv konfirmationer i stedet for tre.
Der skal lyde en stor tak til præsten og kirkebetjeningen for den store indsats, der er ydet
i disse anderledes tider. Da vores kirke- og
kulturmedarbejder, Anna Johnsen, meddelte at
hun ville gå på pension den 1.12.20, blev der sat
gang i en proces med stillingsopslag, gennemlæsning af ansøgninger (mere end 120), indkaldelse til jobsamtaler og så endelig ansættelse
af vores nye kirke-, kultur- og kommunikationsmedarbejder, Rikke Adolf.
Arbejdet i menighedsrådet blev også ander-

ledes, end vi havde forventet med aflysninger af
menighedsrådsmøder og senere afholdelse af
møder i behørig corona afstand. Der har været
mange udfordringer forbundet med hele tiden at
skulle forholde sig til nye retningslinjer, som ofte
kom i sidste øjeblik. Men vi kom gennem 2020.
Heldigvis blev det også muligt i sensommeren
og efteråret at afholde nogle af de planlagte arrangementer under hensyntagen til de gældende
restriktioner. I kirken havde vi en fin koncert med
Anne Dorte Michelsen, i sognehuset hørte vi et
tankevækkende foredrag af Christian Hjortkjær
om unges vilkår i en kultur med få grænser, og
med et reduceret deltagerantal kunne vi mødes
til indholdsrige filmaftener, til det årlige ”Syng
Dansk” arrangement og andre arrangementer.
Der har også i et anderledes og svært år været
mange gode stunder og lyspunkter. Tak til alle
som har været en del af det – det har været
dejligt at kunne mødes både i kirke og sognehus – og da det ikke var muligt, så dog at have
kontakt via sociale medier.
Der blev også afholdt menighedsrådsvalg i 2020.
Pandemien medførte udsættelse af orienteringsmøderne, hvor menighedsrådet skulle orientere
om den nye valgform. Men det lykkedes til sidst.
I september blev der afholdt valg, hvor alle 7
medlemmer af menighedsrådet blev genvalgt.
De næste to år håber vi, at kunne opretholde og
udvide kirkens arbejde i sognet.
Med håbet om at 2021 må være præget af tro,
håb og kærlighed ønsker menighedsrådet et
godt nytår.
Freddy Horslund Alberg
Menighedsrådsformand

INFORMATION OM GUDSTJENESTER,
UNDERVISNING OG ARRANGEMENTER
I skrivende stund i begyndelsen af januar er det
svært at vide, hvordan situationen ser ud i februar, når dette blad udkommer.
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Skal konfirmanderne undervises online, bliver
det muligt at arrangere forløb for minikonfirmander, kan vi holde børnegudstjenester – og
hvordan med gudstjenesterne og arrangementer
i det hele taget? På kirkens hjemmeside Tisetkirke.dk og på kirkens Facebook side kan du
finde opdaterede oplysninger. Og så er du altid
velkommen til at skrive eller ringe til mig, hvis du
mangler oplysninger, eller hvis du vil tale med
mig. Det kan på flere måder være svært at leve
isoleret, som vi igen skal, og man kan have brug
for at dele tanker med en anden.
Det er i den situation også en mulighed at tale
med en præst.
Venlige hilsner
Jette R. Christiansen

KORSANG I EN CORONATID
Siden coronaens indtog i foråret har musikken
og sangen lidt under pandemiens restriktioner.
For Tiset koret har det været en vanskelig
opgave at opretholde gejsten ved de ugentlige
øveaftener. Oplevelsen ved at synge i kor er jo
ikke mindst det at være en del af et større fællesskab, men med to meters afstand sangerne
imellem, er det pludselig svært at høre og følge
hinanden, og så kan man nemt blive usikker
på klang og intonation. Vores koncerter har vi
desværre måttet aflyse, også årets julekoncert
som normalt er et af sæsonens højdepunkter,
både for kor og korleder.
Siden foråret har brugen af digitale medier
taget et stort skridt fremad, og kreativiteten i
folkekirken har været stor. Det betød for koret,
at vi kunne medvirke, da Tiset kirke i adventstiden optog små adventshilsner, som blev lagt
på kirkens hjemmeside i løbet af december. Det
gav mening midt i en ekstraordinær tid, at vi på
denne måde kunne afrunde efterårets sæson i
koret og give sangen og julesalmerne en plads
i juletiden, - og samtidig gav det troen på, at vi
trods alt har muligheder for at synge, om det så
også i et stykke tid endnu mest skal foregå via
digitale medier.
Planlægningen af foråret er stadig med mange

forbehold, men vi vil forsøge at fortsætte øvningen under de regler, som gælder mht. afstand
mv. Det betyder, at vi stadig kan medvirke ved
nogle af kirkens gudstjenester, ganske vist må vi
her nøjes med at være 4-5 sangere ad gangen
for ikke at stå for tæt.
Med de udsigter, som der i øjeblikket er for en
afslutning på pandemien, må vi dog endnu en
tid nok skulle finde nye veje for at kunne synge
i større sammenhænge. Her vil kirkens hjemmeside og facebookprofil stadig være et af de
steder, hvor korsangen kan udfolde sig. Det er
muligvis ikke det samme, som det har været før,
men det har vist sig, at de nye muligheder har
været en vej for koret til at øve med et mål for
øje og samtidig deltage meningsfuldt i kirkens
arbejde.
I starten af juni har vi hvert år afsluttet foråret
med en koncert i kirken, - lad mig slutte med et
håb om, at det også bliver muligt i år.
Jan Ole Christiansen, organist

FYRAFTENSKONCERT

TORSDAG DEN 14. MARTS KL. 17.00 I TISET KIRKE

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.
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OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag den 10. februar kl. 19.00 afholdes der
offentligt menighedsrådsmøde i Tiset sognehus.
Dagsorden og referat kan ses på kirkens hjemmeside: WWW.TISETKIRKE.DK.

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE
Det vil også i vinteren/foråret 2021 være muligt
at deltage i en sorg- og livsmodsgruppe for
voksne. Det er et tilbud til alle som har mistet en
ægtefælle, samlever eller en anden nærtstående
person. Det er en mulighed for i en lukket
gruppe, at dele sine tanker og historie omkring
det at have mistet – og for at lytte til andre, som
kender til den livssituation.
Gruppen mødes første gang mandag den 15.
februar kl. 16.00. Der er i alt 8 mødegange
á 2 timer. Gruppen mødes hver anden mandag –
og det foregår i Mårslet Sognehus,
Obstrupvej 4, Mårslet.
I gruppen er der tavshedspligt.
Gruppen ledes af Susanne Lauritsen og Kaj
Lolholm. Har du brug for at deltage i gruppen,
eller kender du en, som kunne have glæde af
at være med, er du velkommen til at kontakte
sognepræst Jette Christiansen, tlf. 86 92 73 30
for nærmere oplysninger.

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I TISET KIRKE

Lucas Matheo Kajberg Gubba Jensen
Solbjerg Hedevej 64, Solbjerg
VIET I TISET KIRKE

Katja Glejsted Ingsrup
og Jimmy Sørensen
DØDE FRA TISET SOGN, BEGRAVET PÅ TISET
KIRKEGÅRD ELLER BISAT FRA TISET KIRKE:

Merete Thorsholt
Egevangen 213
Knud Egon Kaa
Kildevej 10, Skanderborg
WWW.TISETKIRKE.DK
FACEBOOK.COM/TISET.KIRKE

PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKENS HJEMMESIDE: TISETKIRKE.DK
EVENTUELLE ÆNDRINGER IFT. ARRANGEMENTER
KAN SE PÅ KIRKENS HJEMMESIDE OG FACEBOOK
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
Kirke- og kulturmedarbejder: Rikke Adolf
Tlf: 30 60 61 15 | E-mail: tisetkirkeogkultur@netmail.dk
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

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 31. JANUAR: SEPTUAGESIMA
Tiset
kl. 10.00		
Tulstrup
kl. 10.30		
Vitved
kl. 11.00		

Jette R. Christiansen
Svend Andersen
Inge-Gerd Terpager Staal

LØRDAG DEN 6. FEBRUAR:
Astrup
kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste

Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 7. FEBRUAR: SEKSAGESIMA
Vitved
kl. 9.30		
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil
Hvilsted
kl. 10.30		

Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 14. FEBRUAR: FASTELAVN
Tiset
kl. 10.00		
Astrup
kl. 10.30		

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 21. FEBRUAR: 1. SØNDAG I FASTEN
Tiset
kl. 9.00		
Astrup
kl. 10.30		
Vitved
kl. 11.00		
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste

Anne Vejbæk
Anne Vejbæk
Anja Rokkjær
Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 28. FEBRUAR: 2. SØNDAG I FASTEN
Tiset
kl. 10.00		
Astrup
kl. 10.30		
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk
Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 7. MARTS: 3. SØNDAG I FASTEN		
Vitved
kl. 9.30		
Inge-Gerd Terpager Staal
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil. Kor medvirker
Jette R. Christiansen
Astrup
kl. 10.30		
Anne Vejbæk
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste
Anne Vejbæk
GUDSTJENESTER I PLEJEBOLIGERNE PÅ LOKALCENTER SOLBJERG
Torsdag den 4. februar kl. 10.30
Torsdag den 4. marts
kl. 10.30

Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen

GRATIS KIRKEBIL kan bestilles til alle gudstjenester og sangarrangementer
i Fruering og Vitved kirker ved henvendelse til Dantaxi, Skanderborg på tlf. 86 51 00 00

