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TISET SOGN
DECEMBER
Det var i slutningen af september, jeg hørte
om det første gang i år. At julepynten var
blevet set i en butik. Nu er det december, og
pynten er stort set alle steder. Nogen kan slet
ikke få nok, mens andre synes, mængden er
rigelig. Det er svært ikke at forholde sig til,
at det snart er jul! Men hører du til dem, der
kan trænge til et pusterum i decembertiden,
så har kirkerummet måske det, du kan længes efter. På adventssøndage i løbet af
december handler det om tid til forberedelse. Advent som en tid til forberedelse,
eftertanke og bøn. Der er tid til stilhed og til
fællesskab. Ikke om alt det vi selv skal nå
men om at være menneske i en tid på de vilkår, vi har i de sammenhænge, vi er i. Der er
så meget pynt i december, så mange æbleskiver og så mange bløde og blinkende julemænd. Det er hyggeligt, og det er godt med
lys og glæde i vintermørket. Samtidig er der
også så meget andet, og det lader sig ikke
bare gemme væk i alle de tomme kasser,
hvor julepynten lå, for at ligge dér til julen er
forbi. I kirkerummet er der plads til, at vi
kan være med alt, hvad vi er fyldt af. Om
det er glæde, forventning, mismod eller
savn. Eller måske en blanding af det hele. En
del forberedelser i december går ud på at
købe gaver, hente juletræ og fylde kagedåser
op. Vi er gode til at sørge for alt det praktiske. Vi skal også sørge for vores sind. Sørge
for at forberede os, give os tid og ro til at
lukke den juleglæde ind, som kommer til os.
Ikke ved at vi styrter rundt med blikket stift
rettet mod lange tjeklister. Men ved at vi
også giver os tid til at sætte os ned, huske
hvad der virkelig betyder noget for os – og
lade alt det, som bare er støj, ligge. Gå til
gudstjeneste. Syng eller læs en af de salmer,
som rummer så meget. Gå til koncert i kirken. Brug det rum, som vidner om det, som
er stort. Det som begynder så småt, så nært.
Barnet i krybben. Lyset i mørket. Julens
glæde.
God adventstid og glædelig jul!
Jette R. Christiansen
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FAMILIEGUDTJENESTE
OG JULEHYGGE
2. søndag i advent, den 9. december kl. 14.00.
Minikonfirmanderne opfører et lille kirkespil.
Familiegudstjenesten og det efterfølgende
arrangement i sognehuset er for alle, som har
lyst til at være med. I sognehuset er der kaffe,
saft og kage, og for børn er der
juledekorationsværksted.
Jette R. Christiansen

JULEKONCERT
Tirsdag den 11. december kl. 19.30 i Tiset Kirke
Julekoncert med Tiset Kirkes voksenkor.
I december synger Tiset Kirkes voksenkor
traditionen tro julekoncert i Tiset Kirke.
Koncerten giver mulighed for et stemningsfuldt genhør med mange kendte jule- og
adventssange fra Danmark, England,
Frankrig m.fl., samt andre mindre kendte
værker. Kirkens organist, Jan Ole
Christiansen, står for ledelsen af koret og
akkompagnerer ved fællessang undervejs.
Der er fri adgang til koncerten, og alle er velkomne.
Jan Ole Christiansen
JULEGUDSTJENESTE FOR
BØRNEHUSET BØGEVANGEN

Torsdag den 6. december kl. 9.30
Ved denne gudstjeneste vil børnene være
med til at fortælle juleevangeliet gennem
et lille krybbespil.
Jette R. Christiansen
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SYNG JULEN IND
Søndag den 23. december kl. 16.30 indbydes
alle, der har lyst, til at komme og synge julen
ind i Tiset Kirke.
Det er dagen før dagen... nogle holder lillejuleaften med gaver, nogle har travlt med forberedelser, nogle har en stille aften, andre er
ikke hjemme i juledagene – alle er velkomne
til at lægge vejen forbi kirken om eftermiddagen den 23. december.
Kom gerne i god tid. I våbenhuset vil der fra
kl. 16 være lidt varmt at drikke til både børn
og voksne. Her kan man samtidig være med
til at vælge nogle af vores mange julesalmer
fra salmebogen, som vi fra kl.16.30 synger
sammen i kirken. Undervejs vil juleevangeliet blive genfortalt.
Organist Jan Ole Christiansen og kirketjener
og musiker Anders Nyløkke Jørgensen
akkompagnerer på klaver og kontrabas.
NYTÅRSGUDSTJENESTE
Mandag den 31. december kl. 14.30
Efter nytårsgudstjenesten serveres der kransekage og vin i våbenhuset.
NYTÅRSFROKOST
Søndag den 13. januar.
Efter gudstjenesten kl. 10.00 er alle velkomne
til nytårsfrokost og hyggeligt samvær i sognehuset. Her vil der være musikalsk underholdning og fællessang.
Af hensyn til frokosten, må man gerne tilmelde sig til Jette Christiansen på e-mail:
jrc@km.dk eller tlf. 86 92 73 30.
Pris for frokost 25,- kr. Drikkevarer kan købes
Kirkebilen kører og alle er velkomne!

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE

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
KIRKENS STUDIEDAGE
Temaet for Kirkens studiedage 2019 er
”Folkelighed og dannelse”
Studiedagene afholdes lørdage på skift i
Astrup, Mårslet, Tiset og Tranbjerg sogne.
Nærmere beskrivelse kan ses på kirkens
hjemmeside og i næste kirkeblad.
Studiedagene afholdes på følgende datoer:
Astrup Sognegård
Lørdag den 26. januar kl. 9.30 – 12.00
Mette Bock, kultur- og kirkeminister
Mårslet Sognehus
Lørdag den 23. februar kl. 9.30 – 12.00
Simon Axø, forstander på Testrup
Højskole
Tiset Sognehus
Lørdag den 9. marts kl. 9.30- 12.00
Doris Ottesen, fortæller og forfatter
Tranbjerg Sognegård
Lørdag den 23. marts kl. 9.30-12.00
Hans Henrik Hjermitslev, idé- og videnskabshistoriker
KIRKELIGE HANDLINGER

DØBT I TISET KIRKE:
Bertram Borg Eisenhut
Nordborggade 51, Aarhus C
Johan Fisker Sternberg
Nymarks Allé 160, Mårslet

Efter jul begynder en ny sorg- og livsmodsgruppe for voksne. Første gang er mandag
den 4. februar 2019 kl. 16.00 – 18.00.
Gruppen mødes 8 gange a 2 timer. Det er
hver anden mandag og forgår i Mårslet
Sognehus, Obstrupvej 4.
KIRKEBLADET 3
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KIRKEBILEN

ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE

Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke
gudstjenester kirkebilen kører til.

SOLSORTE DECEMBERFUGL

Gudstjeneste kl. 10.00
Egevangen (den gule port)
og p-pladsen ved nr. 64-138

09.15

Elleskovvej/Kærgårdsvej

09.20

1.

Kærgårdsvej ved
Lokalcenteret

Tekst: Edith Traneberg
Musik: Carl Ulrik Munk-Andersen

Dagene mørkner, kolde og grå.

09.22

Solsorte decemberfugl,

solbjerg Hovedgade
(ved Fritidscenteret)

09.25

Ravnholtvej/Kildegårdsvej

09.35

Tiset Kirke

09.40

Syng om, at det bli’r jul

Ja, syng om en glæde, der gror

Kirkebilen kører retur efter
gudstjenesten

Solsorte decemberfugl

Som en spire, dybt i jorden
kl. 11.20

Syng, sorte decemberfugl,
Syng om at, det bli’r jul.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
www.tisetkirke.dk

2.

Sognepræst:

Solsorte decemberfugl
Lyset forude stoler vi på
Solsorte decemberfugl

Jette Rosenberg Christiansen

Syng om, at det bli’r jul

Tiset præstegård, gl. Horsensvej 77, solbjerg.
tlf: 86 92 73 30, E-mail: JRC@KM.DK (mandag

For netop når solen står lavt

er fridag)

Får vi solen som en gave
Organist:

Syng, sorte decemberfugl

Jan ole Christiansen,

Syng om, at det bli’r jul.

tlf: 86 27 27 31
Graver, kirketjener og ringer:
Anders nyløkke Jørgensen
graverkontoret
Ravnholtvej 2, 8355 solbjerg
tlf: 86 92 74 41

4 KIRKEBLADET

3.

Solsorte decemberfugl
Håb er som gyldne korn mellem
strå
Solsorte decemberfugl
Syng om, at det bli’r jul.
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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
3.

Solsorte decemberfugl
Håb er som gyldne korn mellem
strå
Solsorte decemberfugl
Syng om, at det bli’r jul.

Ja, syng om at stjernen blev tændt
Og at solen nu vil vende
Syng, sorte decemberfugl
Så bli’r det rigtig jul.
( Én af de sange, som Astrup Kirkes
Børnekor vil synge i Hvilsted kirke 2.
søndag i Advent kl. 14.00)

BØRNEKORET MEDVIRKER
2. SØNDAG I ADVENT HVILSTED

Astrup Kirkes nystartede børnekor kan
opleves søndag den 9. december, når
koret medvirker ved gudstjenesten i
Hvilsted Kirke kl. 14.00. Koret startede i
august med få, men engagerede sangere,
og har i løbet af efteråret vokset sig større
og (sang-) stærkere! De unge sangere fra
4-6. klassetrin på Solbjergskolen mødes
hver mandag og øver på salmer, sange,
rytme- og nodelæsning. I slutningen af
oktober havde koret sin første offentlige
optræden – på plejehjemmet v.
Lokalcenter Solbjerg, hvor der i anledning af ’Spil Dansk Ugen’ blev sunget
nye og ældre salmer og sange. Besøget
var en succes, som vi glæder os til at gentage! Anden søndag i advent er der jul på
repertoiret, når vi synger numre af
Holger Lissner og Esther Traneberg/ Carl
Ulrik Munk-Hansen.

Har du lyst til at synge med i koret, så
kontakt korleder Bente Christensen på
mail: bente_christensen_dk@yahoo.com
Koret holder juleferie fra den 10. december, men starter igen i januar 2019.

DUKKETEATER SVANEN
DAVID OG GOLIAT
DUKKETEATER FOR BØRN OG VOKSNE
SØNDAG DEN 25.NOVEMBER
KL. 14.00 ASTRUP KIRKE
SVANEN, et af Danmarks få professionelle dukketeatre, har lavet en skøn forestilling baseret på historien om David og
Goliat.
Fortællingen om den lille hyrdedreng,
der overvinder en stor kæmpe kun ved
hjælp af sin slynge, er kendt både i jødiske, kristne og muslimske kulturer, og
Svanens udgave tilbyder en spændende
og humoristisk fællesoplevelse på tværs
af baggrund.
Ingen små skal tyranniseres af de store.
Selv om David er en god hyrde, der passer sine får, bliver han hånet af sine
brødre, fordi han hellere vil spille harpe
og synge end slås. Men David kan noget
andet. Han har indføling og omsorg og er
ikke bange for at forsvare dem, der bliver
forfulgt og hånet, uanset om det er vildfarne får eller en fortvivlet konge.
Forestillingen er skrevet og instrueret af
børnebogsforfatter Josefine Ottesen.
Vel mødt til et spændende og humoristisk
familie/ børnearrangement.

KIRKEBLADET 5
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JULEGUDSTJENESTER
FOR ALLE DE SMÅ

ADVENTSKONCERT MED
GAIA VOKALENSEMPLE

ASTRUP KIRKE SØNDAG DEN 2.
DECEMBER KL. 19.30
GAIA vokalensemble er et fremragende
kor bestående af 24 rutinerede sangere,
som har givet koncert i Astrup Kirke før.
Det er grunden til , at vi gerne vil høre
koret igen. Vi oplevede en meget fin korkoncert ved det første besøg. Og vi forventer, at det gentager sig - med et nyt
og spændende program under ledelse af
Søren Kinch Hansen.
Programmet indeholder kormusik til
advents- og juletiden.
Der er fri entre.
Efterfølgende byder menighedsrådet på
vin og kage i sognegården.
Vel mødt!

Julen er ikke mindst barnets fest, og der
skal virkelig 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. Og forældre
er selvfølgelig velkomne til at være med.
Så velkommen i løbet af december
(se gudstjenestelisten) til:
Solbjerg Dagpleje
Alle forældre med babyer fra Babysalmesang.
Børnegården med efterfølgende hygge i
Astrup Sognegård
Spirens Vuggestue
Spirens Børnehave
Kærgårdens Vuggestue
Kærgårdens Børnehave
Hasselhuset
Solbjergskolen
Vel mødt til julegudstjeneste i Astrup
Kirke
Anne Vejbæk

RENOVERING AF ASTRUP KIRKE
KIRKELIGE HANDLINGER
I sidste kirkeblad blev det fortalt, at
Astrup Kirke ville stå smukt færdig-renoveret 1. søndag i advent. Sådan bliver det
desværre ikke. Selv om kirken åbner, vil
renoveringen af hvælvingerne m.m. stå
tilbage, og vi kan i skrivende stund ikke
sige noget helt præcist om, hvornår det
vil blive. Dog kan vi glæde os over det
store stykke arbejde, som håndværkerne
allerede har udført med afrensning af de
hvide flader, reparation og kalkning af
våbenhus og sakristi. Vi ser derfor frem
til, at arbejdet kan genoptages og færdiggøres i hele kirken.
På vegne af menighedsrådet
Inge Kruhøffer
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Døbt i Hvilsted Kirke
Ellen Sofia Møller-Chiotis,
Kærgårdsvej 84, Solbjerg
Døbt i Tulstrup Kirke
Rose Bjerre Mikkelsen,
Møddebro Parkvej 72, Solbjerg
Bisat fra Tulstrup Kirke:
Erik Borum Varbøl,
Fastrupvej 41, Solbjerg
Begravet på Astrup kirkegård
Bisat fra Hvilsted Kirke
Lydia Pedersen,
Kunnerupvej 198 Kolt.
Begravet på Hvilsted kirkegård
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag den 25. november: Sidste søndag i kirkeåret
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Tulstrup kl. 10.30
Højmesse
Astrup kl. 14.00
Kirkespil (se omtale side 5)
vitved kl. 11.00
Lørdag den 1. december:
Astrup kl. 11.00
Dåbsgudstjeneste
Søndag den 2. december: 1. søndag i advent
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil. Kirkekaffe. Kor medvirker
Astrup kl. 09.30
Dåbsgudstjeneste
Astrup kl. 10.30
Højmesse
Astrup kl. 19.30
Adventskoncert (se omtale side 6)
vitved kl. 09.30
voksenkor medvirker

Jette R. Christiansen
svend Andersen
Jørgen Lorentzen
Anne vejbæk
Jette R. Christiansen
Anne vejbæk
Anne vejbæk
Inge-gerd T. staal

Onsdag den 5. december
Astrup kl. 10.00
solbjerg Dagpleje og babyer og forældre til Babysalmesang Anne vejbæk
Torsdag den 6. december:
Tiset
kl. 09.30
Julegudstjeneste for Børnehuset Bøgevangen

Jette R. Christiansen

Søndag den 9. december: 2. søndag i advent
Tiset
kl. 14.00
Familiegudstjeneste/Minikonfirmanderne medvirker Jette R. Christiansen
Astrup kl. 09.30
Dåbsgudstjeneste
Anne vejbæk
Astrup kl. 10.30
Højmesse
Anne vejbæk
Hvilsted kl. 14.00
(Børnekoret medvirker)
Anne vejbæk
Fruering kl. 10.00
Familiegudstjeneste med minikonfirmander/krybbespil
Inge-gerd T. staal
Onsdag den 12. december:
Astrup kl. 10.00
Børnegården
Anne vejbæk
Torsdag den 13. december:
Astrup kl. 09.30
spirens vuggestue
Astrup kl. 10.30
spirens Børnehave

Anne vejbæk
Anne vejbæk

Fredag den 14. december:
Astrup 09.30
Kærgårdens vuggestue
Astrup 10.30
Kærgårdens Børnehave

Anne vejbæk
Anne vejbæk

Søndag den 16. december: 3. søndag i advent
Tiset
kl. 09.00
Astrup kl. 10.00
Børnegården
Astrup kl. 10.30
Højmesse
vitved kl. 09.30
vitved kl. 19.30
vi synger julen ind / voksenkor medvirker

Anne vejbæk
Anne vejbæk
Anne vejbæk
Inge-gerd T. staal
Inge-gerd T. staal

Tirsdag den 18. december:
Astrup kl. 09.30
Hasselhuset

Anne vejbæk

Fortsættes side 8
KIRKEBLADET 7
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GUDSTJENESTELISTE - fortsat fra side 7
Fredag den 21. december:
Julegudstjenester for solbjergskolen i kirkerne omkring solbjerg
Søndag den 23. december: 4. søndag i advent
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Tiset
kl. 16.30
vi synger julen ind (se omtale side 3)

Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen

Mandag den 24. december: Juleaften
Tiset
kl. 13.00
Tiset
kl. 15.00
Tulstrup kl. 13.30
Hvilsted kl. 14.30
Astrup kl. 15.30
vitved kl. 15.00

Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen
Anne vejbæk
Anne vejbæk
Anne vejbæk
Inge-gerd T. staal

Tirsdag den 25. december: Juledag
Tiset
kl. 10.30
Kirkebil
Astrup kl. 10.30
Højmesse
vitved kl. 09.30

Jette R. Christiansen
Anne vejbæk
Inge-gerd T. staal

Onsdag den 26. december: 2. juledag
Tiset
kl. 10.00
Fælles gudstjeneste med Mårslet
Fruering kl. 09.30

signe K. Høg
Inge-gerd T. staal

Søndag den 30. december
vitved kl. 11.00

Inge-gerd T. staal

Mandag den 31. december: Nytårsaften
Tiset
kl. 14.30
Efter gudstjenesten er der vin og kransekage i våbenhuset
Jette R. Christiansen
Tirsdag den 1. januar: Nytårsdag
Tulstrup kl. 16.00
(Der serveres efter gudstjenesten champagne og kransekage)
svend Andersen
vitved kl. 16.00
Efter gudstjeneste er der champagne og kransekage
Inge-gerd T. staal
Lørdag den 5. januar
Astrup kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Anne vejbæk
Astrup kl. 11.00
Dåbsgudstjeneste
Anne vejbæk
Søndag den 6. januar: Hellig tre kongers søndag
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Astrup kl. 10.30
Højmesse
vitved kl. 11.00

Jette R. Christiansen
Anne vejbæk
Inge-gerd T. staal

Gudstjenester i Plejeboligerne på Lokalcenter Solbjerg:
Torsdag den 29. november
Torsdag den 20. december

kl. 10.30
kl. 10.30

Jette R. Christiansen
Anne vejbæk

gratis kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og musikarrangementer i Fruering og vitved kirker ved
henvendelse til Dantaxi, skanderborg på tlf. 86 51 00 00.
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