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TISET SOGN
PINSE
I maj falder den tredje og sidste af kirkeårets
store højtider. Pinsen med fejringen af
helligånden. Efter pinsen kommer den lange
trinitatis tid, som varer frem til sidst i november.
Den er den periode i kirkeåret, hvor betydningen
af både jul, påske og pinse folder sig ud. Blikket
vendes mod verden, mod menneskelivet med
alt det liv, der skal leves. Det vi kan bakse med,
det der kan føles sammenfiltret og sårbart, det
der bare skønt, det man mærker en dyb taknemlighed over. Alt det hele. Pinsen er pustet, vi
sendes af sted med.
Nu ånder jorden pinsen ind
1.Nu ånder jorden pinsen ind
og ånder ud sin smerte.
Gud, giv os anemonens sind,
dens forårslyse hjerte.
Den er som børn, der ser og ler:
Et træ der sner,
et æbletræ der lyser.
2.Nu kysser Gud med ånd og vind
de alt for slidte gader.
Og pinsens sol står op, går ind
selv bag betonfacader.
Hvor intet under sker, jeg ser:
Et træ der sner,
et æbletræ der lyser.
3.Med sol og vind fornys mit sind,
Gud stryger mig på kinden.
Så ånder jeg taknemligt ind
dit kærtegn her i vinden.
I pinselys! Hvad vil du mer?
Jeg ser, og ler,
mit æbletræ der lyser.
4.Så brænd kun, Gud, med hellig ild,
ja, brænd nu helt til grunden
alt ukrudt der, hvor jeg gik vild,
og plant på ny fra bunden.

Så lever jeg, min Gud, jeg ser
din nåde her
som æbletræet lyser.
Niels Johansen, 2010

Glædelig pinse!
Jette R. Christiansen

BABYSALMESANG
– KOM OG VÆR MED!
Musik, nærvær, bevægelse og fællesskab med
andre mødre/fædre og deres børn! Lyder det
som noget for dig?
Musik, nærvær, bevægelse og fællesskab er
nøgleordene i Tiset kirkes tilbud om babysalmesang. Vi kommer til at synge enkle sange og
salmer med fagter, bevægelse og simple rytmeinstrumenter i Tiset sognehus tirsdage kl. 10.1511.30. Her er der god plads til barnevogne, et
køkken hvor vi kan brygge kaffe/te til pausen og
varme lyse lokaler. Der er også gode muligheder
for at pusle sit barn. Kom og mød andre mødre/
fædre og deres børn, der ved opstart er ca. 2-8
måneder gamle, når vi forhåbentligt kan starte
op til maj. Holdopstart er den 18. maj, såfremt
der er interesse, så ring eller skriv til kirke- og
kulturmedarbejder, Rikke Adolf, ved ønske om
deltagelse på tlf. 30 60 61 15 eller mail: tisetkirkeogkultur@gmail.com

MORGENVANDRING OG -SANG
Torsdag den 10. juni. 8.45 (i kirken kl. 9.30)
Med håb om at vi igen må have fællessang i juni
inviterer vi igen til morgenvandring- og sang.
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.
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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)
Skulle det blive nødvendigt at ændre i programmet, vil det stå på kirkens hjemmeside og
Facebookside.

OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE

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

Onsdag den 2. juni kl. 19.00 afholdes der offentligt menighedsrådsmøde i Tiset sognehus.
Dagsorden og referat kan ses på kirkens hjemmeside.

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

KIRKELIGE HANDLINGER

Kordegnekontor Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby J
tlf.: 86 28 11 88

Kirke- og kulturmedarbejder: Rikke Adolf
tlf.: 30 60 61 15 | E-mail: tisetkirkeogkultur@gmail.com

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

Døbt i Tiset Kirke
Benedicte Borg Eisenhut
Mustrupvej 91, Mårslet
Ejner Møller Thomsen
Ravnholtvej 76, Ravnholt
Døde fra Tiset sogn,
begravet/bisat fra Tiset Kirke
og/eller begravet på Tiset Kirkegård:
Bent Rasmussen
Bøgevangen 46, Solbjerg
Lis Jensen
Elmevangsvej 2, Solbjerg
Inger Balsløv
Trankærgårdsvej 51, Tranbjerg
Rosa Vibeke Andersen
Østergårdsvej 303, Solbjerg
WWW.TISETKIRKE.DK
FACEBOOK.COM/TISET.KIRKE

Kirkekasserer: Karen Astrup
Gammel Horsensvej 68, 8355 Solbjerg
tlf.: 40 21 79 03

KIRKEBILEN
Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke
gudstjenester kirkebilen kører til.
GUDSTJENESTE.......................................................10.00
(VED GUDSTJENESTE KL. 10.30 KØRER KIRKEBILEN
30 MINUTTER SENERE I FORHOLD TIL KØREPLANEN)

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
HVIS DU ØNSKER AT KOMME MED KIRKEBILEN, MEN
IKKE BOR PÅ RUTEN, KONTAKT VENLIGST SOGNEPRÆST JETTE R. CHRISTIANSEN PÅ TLF. 86 92 73 30
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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE

NÅR ÆBLETRÆETS HVIDE GREN
Når æbletræets hvide gren
strør blomster på min trappesten
og luften har det lyse skær
af nyudsprungne bøgetræer –
så ved jeg det igen er maj
og sommer er på vej.
I maj er Kristi Himmelfart
bag hvide skyer ser du klart
at sådan en velsignet sol
må komme fra hans kongestol.
Han åbner rummet over dig
og pinse er på vej.

Denne skønne forårssalme er blevet optaget i
Den nye Højskolesangbog og er også udvalgt af
Aarhus Stiftsråds Salmeudvalg i NYE SALMER
til hele året. Den var oprindeligt skrevet til Kr.
Himmelfartsdag. Men den kan jo bruges i hele
foråret på grund af billedet af æbletræet med
blomster.
Salmeudvalg har introduceret den således:
’Salmen har en opbygning, der minder om
Grundtvigs store Pinsesalme ’I al sin glans nu
stråler solen’ (Den Danske Salmebog 290).
Først beskrives naturen med æbletræets blomster, der strøs, og luften, der har et lyst skær
af nyudsprungne bøgetræer. Derefter nævnes
Kristi Himmelfart i vers 2 og den sol, der har
været over skyerne. Det lys kan komme fra
Guds kongestol, og det betyder, at Jesus med
sin himmelfart ”har åbnet rummet over dig”. I
vers 3 bliver det til lovsang, når ånden løser vore
tungebånd, og munden løber over med, hvad
hjertet er fuldt af, så det kan lyde: ” Guds rige
er på vej”, og endelig rundes der af i vers 4 med
det mindste frø, der vokser til et vældigt træ med
fuglesang i blomsterlæ – det bedste man kan
tænke sig en forårsdag i maj.’
På www.salmer.dk kan man finde node og lyd til
denne salme.
Venlige forårshilsner Anne Vejbæk

FORÅRSKONCERT

Med vingebrus og helligånd
der løser vores tungebånd
så munden løber over med
hvad hjertet fyldes af og ved.
Et glædesbud forplanter sig,
Guds rige er på vej.

Vi håber, at forholdene tillader, at vi kan holde
koncerten ’Lyse nætter’ i Astrup Kirke søndag
den 30. maj kl. 19.30. Aarhus Universitetskor
vil under ledelse af Søren Kinch Hansen, synge
danske sange i et meget flot arrangement, som
kaldes ’DEN LYSE NAT’ med undertitlen DET ER
IGEN DEN FINE LYSE NAT. Og det er jo meget
betegnende den 30. maj, hvor sommertiden
begynder.
Titlen er et citat fra Hans Hartvig Seedorffs
smukke tekst, som både indeholder det opløftende ved lyset og det smertelige, når dystre

Det lignes ved det mindste frø
der tåler sne og frost og tø
og vokser til et vældigt træ
med fuglesang og blomsterlæ –
det bedste man kan tænke sig
en forårsdag i maj.
Lisbeth Smedegaard
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erkendelser ubarmhjertigt belyses.
Lysets betydning og dets symbolstyrke er indfaldsvinklen i dette dansk-svensk-norske program, som blander bibelske og kirkelige tekster
med natur og årstidsrelateret lyrik. Sikkert opstået af vores geografiske placering på kloden og
dermed vores markante årstidsskift, forekommer
det os, at ingen andre steder blandes sommerens lys og lysets billedstyrke så ubesværet ind i
et fælles felt af kirkeligt og verdsligt udtryk som
her hos os nordboere.
Hvor vil vi håbe, at denne flotte koncert må gennemføres. Og hvor skal alle være velkomne.

“ENGEL OVER ASTRUP”

På vegne af menighedsrådet
Anne Vejbæk

GLASMOSAIK PLACERET I DEN TILMUREDE KVINDEDØR MOD NORD MODEL AF TILTÆNKT VESTRUDE
I ASTRUP KIRKE.

GRUNDLOVSFEST
I ASTRUP PRÆSTEGÅRSHAVE
DEN 5. JUNI KL. 14.00

Lad os håbe, at vi i år igen kan holde vores
traditionsrige fest i anledning af Grundlovens
indførelse og Folkestyrets fødsel.
Vi har i år inviteret Tv-vært og haveekspert, journalist og forfatter Søren Ryge til at holde Grundlovstalen. Og som altid vil der være musik med
Barrelhouse-Jazzband under Sven Uth Ovesens
ledelse i præstegårdshaven.
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.
På vegne af menighedsrådet
Anne Vejbæk

Alexander Tovborg er en af landets lovende kunstnere, som menighedsrådet i Astrup har engageret til en vinduesudsmykning i kirkens tårnrum
evt. belyst indefra, så det også står lysende efter
mørkets frembrud.
Engel over Astrup kalder Tovborg kunstværket,
som viser hans egen fortolkning af en engel.
Og følgende er hans forklaring til det:
Englen er placeret således, at den er omgivet
af bugtende formationer, der repræsenterer
landskabet omkring kirken. Farvevalget indskriver naturens elementer i motivet, hvor de mødes
omkring englen i midten. Over englens hoved ses
en gylden, rund enhed, der bibringer et sakralt
element til motivet. Nederst i motivet findes en
blomst som tegn på det jordbundne liv.
Værket viser det guddommelige og det naturlige
både forenet og adskilt. Dobbelttydigheden findes på idéplan med englen som samtidig menneskelig og overjordisk figur, og konkret i nettet
af bly, der både holder sammen og separerer
hver enkel figur i værket. Ligeledes kan ideen
relateres til kirken som menneskets rum for
tro, religion og metafysiske spørgsmål, som en
instans der både forbinder og adskiller os fra det
guddommelige.
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Øverst i værket ses endnu en rund figur, en sol,
som gennem formen skaber kontakt til det glorieagtige element over englen, sådan at de to tilsammen underbygger både båndet og afstanden
mellem natur og guddom og samtidig bidrager
til følelsen af balance i værkets komposition.
De gentagne former kan ligeledes ses som en
visualisering af det cirkulære fortællemønster
karakteristisk for religionernes myter, der skabes
igen og igen gennem genfortællinger og nyfortolkninger.
Tovborg integrerer dermed myten i værket
gennem de cirkulære former, der repræsenterer
menneskets evige tilbagevenden til de religiøse
fortællinger, som gentages og går i ring op gennem historien. Ligeledes arbejder Tovborg aktivt
med myten gennem repetitionen af motiver og
former, der ligesom mytologier skabes på ny i
forskellige kontekster og forløb og således mimer
mytens rolle og nærvær op gennem menneskets historie. Engel-figuren er et af Tovborgs
hovedmotiver rigt repræsenteret i hans værker.
Figuren indtager forskellige roller og fyldes med
symbolsk betydning alt efter kontekst i tråd med
Tovborgs anvendelse af motiver. Her ses den i et
dynamisk og bugtende landskab: Himmel og jord
både forenet og adskilt.
Menighedsrådet har søgt fondsmidler til ruden,
som kan supplere den forhåndenværende
opsparing. Kollektindsamlinger ved særlige
lejligheder samt private donationer vil blive modtaget med stor taknemmelighed.
På vegne af menighedsrådet / Kirkeudvalget
Anne Vejbæk

PROJEKT GLASKUNST

TIRSDAG DEN 11. MAJ OG TIRSDAG DEN 18.
MAJ INVITERES KONFIRMANDERNE TIL PROJEKT
GLASKUNST, hvor man under vejledning af

glaskunstner Astrid Munck får mulighed for at
lave sin egen glaskunst – af engle såmænd.
Tidspunkt på dagen er endnu ikke fastlagt og
afhænger af skole-skemaet. Men jeg vil sende
nærmere information ud inden da.
Venlige hilsner Anne Vejbæk

BABYSALMESANG
Der er babysalmesang i Astrup kirke hver onsdag
kl. 10.30 i maj måned. Babysalmesang er for
forældre og babyer (0-1 år), og vi synger, sanser og danser os gennem forskellige salmer og
sange. Vi mødes enten fysisk i Astrup kirke eller
over livestream: Grundet coronasituationen beder vi jer om at holde øje med kirkens hjemmeside eller Facebookside, der løbende opdaterer
i forhold til de gældende retningslinjer. Kirkesanger Bente Christensen kan kontaktes med
evt. spørgsmål (bente_christensen_dk@yahoo.
com). Vi glæder os til at se og synge med jer!

DE SMÅ SYNGER
Vi mødes til De Små Synger hver onsdag i maj
måned – enten fysisk i Astrup kirke eller over
livestream. De Små Synger er for børn i alderen
1-5 år i følgeskab med forældre eller bedsteforældre. Vi synger, danser og sanser os gennem
forskellige salmer og sange. Grundet corona-
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situationen beder vi jer holde øje med kirkens
hjemmeside eller Facebookside, hvor vi løbende
opdaterer i forhold til de gældende retningslinjer.
Kirkesanger Bente Christensen kan kontaktes
med evt. spørgsmål (bente_christensen_dk@
yahoo.com). Vi glæder os til at se og synge sammen med jer!

FREDAGSSANG
DEN 28. MAJ KL. 10.00 I ASTRUP SOGNEGÅRD

Vi synger fra Den Nye Højskolesangbog og
snakker undervejs om sangene.
Vores organist Søren Jensen forestår arrangementet.
(se evt. aflysning eller udskydelse af arrangementet på kirkens facebook- eller hjemmeside)

KIRKELIGE HANDLINGER
Døbt i Astrup kirke:
Thea Bramsen Mower,
Vestergade 40, Hovedgård
Viggo Wendelbo Hansen,
Møddebrovej 8, Solbjerg
Alfred Wandrich Stephansen,
Møddebro Parkvej 133, Solbjerg

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 Svend Andersen,
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
MENIGHEDSRÅDSFORMAND Inge Kruhøffer
Tlf. 21 48 56 34 | INGEKRUHOFFER@GMAIL.COM

Lilly Dalgaard Bielefeldt,
Møddebro Parkvej 319, Solbjerg
Døde fra sognene,
bisat fra kirkerne og/eller
begravet på kirkegårdene
Hanne Katharine Smidth,
Klemivej 20, Solbjerg,
Bisat fra Astrup Kirke,
Begravet på Gl. Rye Kirkegård
Bent Rasmussen,
Bøgevangen 46, Solbjerg
Bisat fra Astrup kirke og
begravet på Astrup kirkegård
Ragna Bisgaard Nielsen,
Østergårdsvej 235, Solbjerg
Bisat fra Astrup kirke og
begravet på Astrup kirkegård

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

GUDSTJENESTE LISTE
SØNDAG DEN 2. MAJ: 4. SØNDAG EFTER PÅSKE
Vitved
kl. 09.30		
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil
Astrup
kl. 11.00
Konfirmation

Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

LØRDAG DEN 8. MAJ:
Astrup
kl. 10.30

Anne Vejbæk

Dåbsgudstjeneste

SØNDAG DEN 9. MAJ: 5 SØNDAG EFTER PÅSKE
Tiset
kl. 09.00		
Fruering
kl. 09.30		
Astrup
kl. 10.30		

Anne Vejbæk
Inge-Gerd Terpager Staal
Anne Vejbæk

TORSDAG DEN 13. MAJ: KRISTI HIMMELFARTS DAG
Astrup
kl. 10.30		
Svend Andersen
Fruering
kl. 11.00		
Inge-Gerd Terpager Staal
Tiset		
Der henvises til Astrup Kirke		
SØNDAG DEN 16. MAJ: 6. SØNDAG EFTER PÅSKE
Tiset
kl. 10.00		
Jette R. Christiansen
Vitved
kl. 11.00		
Lisbeth Kristensen
Astrup/Tulstrup/Hvilsted Der henvises til Tiset		
SØNDAG DEN 23. MAJ: PINSEDAG
Vitved
kl. 09.30		
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil
Astrup
kl. 10.30
Kirkebil

Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

MANDAG DEN 24. MAJ: 2. PINSEDAG
Astrup
kl. 10.30
Dåbsgudstjeneste
Vitved
kl. 11.00		

Anne Vejbæk
Inge-Gerd Terpager Staal

SØNDAG DEN 30. MAJ: TRINITATIS SØNDAG
Tiset
kl. 09.00		
Signe Høg
Astrup
kl. 09.00
Prædikant: Stud. Theol. Anette Samsø
Anne Vejbæk
Fruering
kl. 09.30		
Inge-Gerd Terpager Staal
Astrup
kl. 10.30
Dåbsgudstjeneste
Anne Vejbæk
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste
Anne Vejbæk
Astrup
kl. 19.30
Markering af de lyse nætters tid (se omtale s. 4)		
SØNDAG DEN 6. JUNI: 1. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Vitved
kl. 09.30		
Tiset
kl. 10.00		
Tulstrup
kl. 10.30		

Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen
Svend Andersen

TORSDAG DEN 10. JUNI: MORGENVANDRING OG –SANG
Tiset
kl. 09.30
(se omtale s. 2)

Jette R. Christiansen

LØRDAG DEN 12. JUNI
Astrup
kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Fruering
kl. 11.00		
Astrup
kl. 11.30
Dåbsgudstjeneste

Anne Vejbæk
Lisbeth Kristensen
Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 13. JUNI: 2. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Tiset
kl. 10.00		
Hvilsted
kl. 10.30		
Astrup
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk
Anne Vejbæk

GUDSTJENESTER I PLEJEBOLIGERNE PÅ LOKALCENTER SOLBJERG
Torsdag den 6. maj
kl. 10.30
Torsdag den 3. juni
kl. 10.30

Jette R. Christiansen
Anne Vejbæk

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

