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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
SOMMER OG SOLBJERG

DE SMÅ SYNGER - SENSOMMER

Med en kort sensommerhilsen vil jeg sige tak
for den velkomst, jeg som præstevikar i Astrup,
Tulstrup og Hvilsted har fået. Jeg har mødt
imødekommende og åbne menigheder og har
haft dejlige samtaler med især dåbsforældre
og brudepar op til deres højtidelige kirkelige
fejringer. De unge par har typisk været tilflyttere,
og de fortæller om, hvor fantastisk det har været
for dem at komme til Solbjerg, og jeg kan nemt
leve mig ind i, hvad de mener. For Solbjerg har
med sin sommerskønhed i disse første måneder
af mit vikariat været en dejlig by at køre ind til,
og Astrup kirke, præstekontor og sognegård en
dejlig arbejdsplads at lande i.
Så tak for den foreløbige opbakning. Jeg glæder
mig til at se jer til gudstjenester og arrangementer for både børn, unge og voksne - nu, hvor
sommeren går på held.

De Små Synger i Astrup kirke er for børn i alderen 1-5 år i følgeskab med én eller flere forældre
eller bedsteforældre. Vi synger, spiller, leger,
lytter og danser os gennem forskellige sange,
salmer og bibelfortællinger.
Vi starter sæsonen onsdag den 7. september og
mødes 6 onsdage frem til efterårsferien i uge 42.
Kirken 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. Det er gratis
at deltage – men nødvendigt at tilmelde sig hos
kirkesanger Bente Christensen (bente_christensen_dk@yahoo.com ), der også kan kontaktes
ved evt. spørgsmål.

Karen Holm Agersnap, vikarierende sognepræst

BABYSALMESANG – SENSOMMER
Vi starter sæsonen onsdag den 7. september og
mødes 6 onsdage frem til efterårsferien i uge
42. Babysalmesang er for forældre og babyer (312 mdr.). Vi synger, danser og sanser os gennem
sange og salmer og der gives inspiration til musisk leg med de små. Vi mødes i Astrup kirke kl.
10.30 og synger og leger med babyerne i ca. 40
minutter, hvorefter der er mulighed for at drikke
kaffe og pusle, fodre og snakke i vores hyggelige
sognegård frem til kl. 12.
Det er gratis at deltage – men nødvendigt at
tilmelde sig hos kirkesanger Bente Christensen
(bente_christensen_dk@yahoo.com ), der også
kan kontaktes ved evt. spørgsmål.

TORSDAGSSANGAFTEN
SOGNEGÅRDEN DEN 15. SEPTEMBER KL. 19.30

Det er vores altid veloplagte organist, Søren, som
har fundet en række sange og viser frem - nogle
nye, andre af ældre dato, men som regel samlet
under et fælles tema. Dem vil vi synge. Og Søren
ledsager som sædvanlig det hele med muntre
anekdoter og saglige oplysninger, - og så naturligvis sit gode klaverspil. Der er en kop kaffe med
kage i pausen. Alle er velkomne.

FREDAGSSANG
SOGNEGÅRDEN DEN 30.SEPTEMBER KL. 10.00

Gennem nu snart mange år har vores Fredagssang slået rod og er blevet en fast tilbagevendende begivenhed. I hvert fald er der hver den
sidste fredag i måneden ca. 30 mennesker, som
kommer og synger med på årstidens sange fra
Højskolesangbogen. Og det er som altid vores organist Søren, der leder slagets gang. Og så skal
det ikke glemmes, at der er en pause, hvor der
serveres kaffe og kage! Alle er velkomne.
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BØRNEGUDSTJENESTE OG AFTENSMAD
TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER KL. 17.00 inviterer

vi til gudstjeneste for børn i alle aldre i Astrup
Kirke. Til gudstjenesten skal vi synge, høre
fortælling og gå på opdagelse i kirkerummet.
Efter gudstjenesten, der varer ca. en halv time,
går vi i sognegården og spiser aftensmad, og der
er mulighed for leg. Vi håber at se mange børn
sammen med deres forældre, bedsteforældre,
naboer eller andre, der har lyst til at komme
med, til en god hverdagsaften med kirken, inden
sengen kalder derhjemme.

’TIT ER JEG GLAD’
KONCERT I ASTRUP KIRKE
TORSDAG DEN 8. SEPTEMBER KL. 19.30
MED AARHUS UNIVERSITETSKOR

Aarhus Universitetskor synger under ledelse af
Søren Kinch Hansen et dansk program til årstiden og til landskabet. Koret vil fremføre musik af
komponister som Carl Nielsen, P. E. Lange-Müller
og Per Nørgård. Aarhus Universitetskor, som blev
stiftet af Carsten Seyer-Hansen i 1995, er et ambitiøst klassisk kor med et bredt repertoire, men
ofte med fokus på relativt ny kormusik.

Koret har 25 faste medlemmer, synger årligt
10-12 koncerter og ledes i dag af Søren Kinch
Hansen. Søren Kinch Hansen er organist ved
Hjortshøj Kirke, fast dirigent for Vokalensemblet
GAIA og Århus Sinfonietta og desuden docent i
kor- og ensembleledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium.
Foruden koncerter med egne a cappella-programmer deltager koret jævnligt i samarbejder
med forskellige orkestre og ensembler. Således
medvirkede koret i forbindelse med Europæisk
Kulturhovedstad 2017 ved uropførelsen af Niels
Marthinsens Evolution i Musikhuset med Aarhus
Symfoniorkester, og ved fremførelsen af Beethovens 9. symfoni da kulturåret åbnede.
I 2019 samarbejdede koret med Aarhus
Symfoniorkester om Verdis Requiem, og samme
år skabtes et nyt koncertsamarbejde med salmedigteren Iben Krogsdal.
I april 2022 har koret samarbejdet med Orkester
MidtVest om fremførelsen af Mozarts Requiem under ledelse af Søren Birch synger under
ledelse af dirigent Søren Kinch Hansen.
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KONFIRMANDINDSKRIVNING

KIRKELIGE HANDLINGER

Kommende konfirmander og deres forældre
inviteres til gudstjeneste

DØBT I ASTRUP KIRKE:

TORSDAG DEN 22. SEPTEMBER KL. 17.00
I ASTRUP KIRKE med efterfølgende orientering-

Karen Ørsnæs Christensen

smøde i sognegården.
Bemærk, at der samme aften er gudstjeneste
og orienteringsmøde i Tiset Kirke for de elever,
der sammen med deres klasse, har første del af
deres konfirmationsforberedelse i Tiset.

INDBYDELSE TIL ORIENTERINGSMØDE I ASTRUP SOGNEGÅRD
Astrup-Tulstrup-Hvilsted menighedsråd indbyder til det årlige orienteringsmøde i Astrup
Sognegård ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER FRA
16.30 TIL 17.30.

Uffe Stjernholm Schou Poulsen
Loui Tøfting Nielsen
Alberte Runa Toftgaard Rosbjørn
Lærke Glasdam Amorsen
VIEDE I ASTRUP KIRKE:

Thea Vibe Dohs Andersen
og Claus Ørsnæs Christensen
Pernille Rygaard og Michael Svare Rygaard
Kinna Glasdam Nielsen
og Danny Hedegård Amorsen
BISAT FRA ASTRUP KIRKE:

Ragna Iversen

Menighedsrådet vil orientere om sidste års
regnskab og det kommende budget. Herudover
vil menighedsrådet aflægge beretning om vores
virksomhed i det forløbne år og hvilke planer
der er for det kommende år. Menighedsrådet vil
være vært for en kop kaffe. Efter orienteringsmødet afholdes ordinært menighedsrådsmøde.
På vegne af Menighedsrådet
Inge Helboe Kruhøffer
Formand for A-T-H- menighedsråd

PRAKTISKE OPLYSNINGER
ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSSTED SOGNE
VIKARIERENDE SOGNEPRÆST Karen Holm Agersnap
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 60 15 30 48 | KHAG@KM.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
KIRKETJENER 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

ASTRUP-KIRKE.DK
TULSTRUP-KIRKE.DK
HVILSTED-KIRKE.DK
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TISET SOGN
FÆLLES HJEMMESIDE
FOR TISET, ASTRUP, TULSTRUP
OG HVILSTED SOGNE
De to menighedsråd fra Tiset, Astrup, Tulstrup og
Hvilsted har siden det tidlige forår arbejdet på at
skabe større sammenhæng og flere muligheder
for kirke- og sogneliv for borgere i og omkring
Solbjerg. Et af tiltagene er en sammenlægning
af kirkernes hjemmesider, hvor man nu kan få
et samlet overblik over kirkernes aktiviteter og
gudstjenester. Du kan besøge os på:
www.kirkerneomkringsolbjerg.dk. Vi håber, at
store som små i og omkring Solbjerg har lyst til
at krydse sognegrænserne for at tage del i de
fællesskaber, aktiviteter og det liv, som udspiller
sig i kirkerne.

BØRNEGUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 8. SEPTEMBER KL. 17.00

Vi glæder os til igen at ses til børnegudstjeneste!
Vi håber, I har lyst til at være med til at synge,
høre fortælling og opleve, hvad der sker undervejs. Gudstjenesten varer omkring en halv time og
er for børn, forældre og hvem der ellers har lyst
til at være med i vores dejlige kirkerum.
Efter gudstjenesten er der aftensmad i sognehuset ved præstegården, hvor menuen står på
pasta, kødsovs og grønt.
Maden er gratis for børn og koster 25,- kr. for
voksne. Tilmelding til spisning kan sendes på
sms eller mail til kirke-og kulturmedarbejder
Rikke Adolf på tlf.: 30 60 61 15 eller
mail: tisetkirkeogkultur@gmail.com
senest den 6. september.

dets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter
og arrangementer, der skal være i sognene.
Menighedsrådet skal også sørge for, at der er
gode rammer for undervisning, gudstjenester og
kirkelige handlinger. Menighedsrådets opgaver
spænder bredt og beskæftiger sig med alt lige
fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde. Igennem
menighedsrådsarbejdet kan du lære om kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling og meget mere.
VÆR MED I MENIGHEDSRÅDET

Måske du eller en du kender skal være med i Tiset Kirkes menighedsråd? Har du lyst til at være
med i menighedsrådet eller vil du gerne støtte op
om dem, som sidder i menighedsrådet, så kom
til valgforsamling den 20. september. Du er også
velkommen til inden mødet at kontakte dem,
der i denne periode sidder i menighedsrådet
(herunder også præsten) for at høre nærmere.
Navne og kontaktoplysninger findes på kirkernes
nye hjemmeside:
www.kirkerneomkringsolbjerg.dk

HØSTGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 10.30

Ved høstgudstjenesten er kirken smukt pyntet
med blomster. Sensommerens modenhed og
farveflor er båret ind i kirken. Det er tid til at
glæde sig over alt det naturen frembringer – det
er tid til tak – og det er tid til eftertanke i forhold
til den jord, vi skal passe på og give videre til
dem, som kommer efter os.
Ved gudstjenesten medvirker koret.

VALGFORSAMLING
(MENIGHEDSRÅDSVALG)

FOREDRAG OM KAREN BLIXEN

TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 19.00
I TISET SOGNEHUS

“Forløsning under narkose – Karen Blixen og
kristendommen”.
Foredragsholderen er David Bugge, der er lektor
i Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a.

Et menighedsråd sætter retningen for kirkens
arbejde, og det er blandt andet menighedsrå-

TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER KL. 19.00

6 K

I

R

K

E

B

L

A

D

E

T

arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom. Karen Blixens forhold til kristendommen
er præget af en interessant dobbelthed. Ofte
kan hun rase mod det, hun nedsættende kalder
de kristnes ”forløsning under narkose”, hvor der
intet ydes fra det menneskes side, der frelses.
Andre steder giver hun derimod en positiv frem-

også, at der vil være et tættere samarbejde mellem sognene i forhold til undervisningen.

MINIKONFIRMANDER 2022-23

I efteråret og i foråret glæder vi os ved kirkerne
til at invitere 3. klasserne til et minikonfirmandforløb. Vi skal på opdagelse i kirken og de store
fortællinger. Vi skal lege og have tid til at snakke
om alle de små og store spørgsmål. Der kommer nærmere information om minikonfirmandforløbene til klasserne på AULA når tiden for
tilmelding nærmer sig.
stilling af netop den uendelige, betingelsesløse
guddommelige nåde, der ”deklarerer almindelig
amnesti” og giver håb til det fortvivlede menneske. Foredraget, som finder sted i Tiset Sognehus, bliver holdt i en let tilgængelig form og
forudsætter ikke, at man har læst Blixen.
Ved foredraget serveres kaffe og kage til 25,- kr.

HØSTFROKOST

KONFIRMANDER 2022-23
I september glæder vi os til at tage imod en ny
årgang konfirmander.
TORSDAG DEN 22. SEPTEMBER inviterer vi til en
kort gudstjeneste og efterfølgende orientering
om konfirmationsforberedelsen. For 7. x og z er
det kl. 17.00 i Astrup Kirke og for 7. y er det kl.
19.00 i Tiset Kirke.
Det er nyt at konfirmanderne undervises klassevis frem til marts, hvorefter de deles op efter
hvilket sogn, de skal konfirmeres i. Det betyder

Efter høstgudstjenesten er der frokost, hyggeligt
samvær og fællessang i sognehuset. Af hensyn
til bespisning er det nødvendigt at tilmelde sig
frokosten. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Rikke Adolf på mail: tisetkirkeogkultur@
gmail.com eller på telefon til Jette Christiansen
på tlf. 86 92 73 30.
Frokosten koster 50,- kr. pr person og drikkevarer
kan købes.
Venlige hilsner Menighedsrådet
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FILMCAFÉ MED LET ANRETNING

KIRKEBIL

TORSDAG DEN 13. OKTOBER KL. 18.00

Det er muligt at bestille kirkebil til de søndage,
hvor kirkebil er annonceret i gudstjenestelisten.
Bestilling af kirkebil sker ved henvendelse til
Tiset Kirkes kirke- og kulturmedarbejder, Rikke
Adolf, på telefon 30 60 61 15 i tidsrummet.
10-12 på fredage op til søndage, hvor kirkebil
er annonceret i gudstjenestelisten. Kirkebilen vil
i en periode være en ordning, hvor man bliver
hentet i privatbil, da det ikke har fungeret med
taxakørsel.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og glæd dig
til en hyggelig aften i efterårets første Filmcafé.
Filmen som vi skal se sammen er “Pagten” om
Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig. Inden vi ser
filmen, serverer vi svampesuppe samt mousserende vin for de fremmødte. Nærmere beskrivelse
om film og tilmelding kan læses i næstkommende kirkeblad.

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I TISET KIRKE

Mathilde Sandgaard Kehlet
Valde Beyer Villsen

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ariella Emily Andrews

KIRKENS HJEMMESIDE: TISETKIRKE.DK

VIET I TISET KIRKE

EVENTUELLE ÆNDRINGER IFT. ARRANGEMENTER
KAN SES PÅ KIRKENS HJEMMESIDE OG FACEBOOK

Christina og Aske Bünning Daniel Steensen

Agnethe Stubtoft Kærgaard og Jan Kærgaard

Sognepræst: Jette Rosenberg Christiansen
Tiset præstegård, Gl. Horsensvej 77, Solbjerg
Tlf.: 86 92 73 30 | E-mail: JRC@KM.DK
(mandag er fridag)

DØDE I TISET SOGN, BISAT ELLER BEGRAVET FRA
TISET KIRKE

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

KIRKELIG VELSIGNELSE I TISET KIRKE

Jimmy Sørensen
Thorkild Helsvig Mikkelsen

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

Tonny Loft Hansen

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER

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

TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 19.00

afholdes der valgforsamling (menighedsrådsvalg). Se s. 5 for nærmere beskrivelse.

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

ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER KL. 19.00

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

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

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

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

GUDSTJENESTE LISTE

SØNDAG DEN 28. AUGUST: 11. S. E. TRINITATIS
Fruering
10.00
Konfirmandindskrivning
Tiset
10.30		
Astrup
10.30		

Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen
Karen H. Agersnap

SØNDAG DEN 4. SEPTEMBER: 12. S. E. TRINITATIS
Vitved
09.30		
Lisbeth Kristensen
Tiset
09.30
Dåbsgudstjeneste
Jette R. Christiansen
Tiset
10.30
Kirkebil
Jette R. Christiansen
Astrup		
Der henvises til Tiset Kirke		
TORSDAG DEN 8. SEPTEMBER
Tiset
17.00
Børnegudstjenste og aftensmad. Se s. 5

Jette R. Christiansen

SØNDAG DEN 11. SEPTEMBER: 13. S. E. TRINITATIS
Vitved
09.30
Høst/Pigekor medvirker
Tiset
09.30		
Astrup
10.30		

Inge-Gerd Terpager Staal
Karen H. Agersnap
Karen H. Agersnap

SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER: 14. S. E. TRINITATIS
Fruering
10.00
Høst/sommerfest/Voksenkor medvirker
Michael Wagner Brautsch
Astrup
10.30
Høstgudstjeneste
Karen H. Agersnap
Tiset		
Der henvises til Astrup Kirke		
TORSDAG DEN 22. SEPTEMBER
Astrup
17.00
Gudstjeneste for konfirmander (7.x og z) og forældre
Tiset
19.00
Gudstjenste for konfirmander (7.y) og forældre. Se s. 6

Karen Holm Agersnap
Jette R. Christiansen

SØNDAG DEN 25. SEPTEMBER: 15. S. E. TRINITATIS
Vitved
09.30		
Tiset
09.30
Dåbsgudstjeneste
Tiset
10.30
Høstgudstjeneste. Kirkebil/Kor medvirker. Se s. 6
Tulstrup
10.30
Høstgudstjeneste
Hvilsted
19.30
Høstgudstjeneste m. efterfølgende forfriskning

Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen
Karen H. Agersnap
Karen H. Agersnap

TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER
Astrup
17.00
Børnegudstjeneste og aftensmad

Karen H. Agersnap

SØNDAG DEN 2. OKTOBER: 16. S. E. TRINITATIS
Astrup
10.30		
Tiset
10.30		
Vitved
11.00		

Karen H. Agersnap
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal

GUDSTJENESTER PÅ SOLBJERG PLEJEHJEM:
Torsdag den 1. september kl. 10.30

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

