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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
DÅB! DÅB! DÅB!
FOLKEKIRKELIG OPBLOMSTRING VED
NYE FORMER FOR GUDSTJENESTER:
DROPinDÅB
I det seneste kirkeblad omtalte jeg de nye tiltag, vi har om dåb. I vore sogne er det nye
såmænd bare, at vi i nogle år har mærket en
bred opbakning om tilbud om dåbsgudstjenester, som ligger udenfor højmessen, dvs.
gudstjenester på andre tidspunkter end
højmessens, og hvor vi holder barnedåb med
tekster og salmer i særlig grad koncentreret
om dåbens indhold og betydning. Det er
offentlige gudstjenester, men det er især
dåbs-barnets familie og venner, som danner
menighed. Dvs. folkekirkemedlemmer fra
hele landet, som i anledning af dåb kommer
til gudstjeneste i den kirke, hvor dåben af det
lille nye skud på slægtstræet finder sted.
Dåbsgudstjenesten foregår ofte om lørdagen.
Derfor er der nogle, som kalder det lørdagsdåb. Det er også i orden. Dåben er jo lige gyldig, om den bliver foretaget om lørdagen,
søndagen eller en anden dag i ugen; og den
er lige gyldig, om den finder sted under
højmessen, ved en dåbsgudstjeneste eller ved
DropInDåb.
DropInDåb er egentlig bare en variant af folkekirkens dåbspraksis, som holdes efter det
gængse ritual, som er troens sakramente,
hvori Gud sætter den døbte stævne og giver
sit løfte om at være med den døbte alle dage
indtil verdens ende.
Under alle dåbsformer er og bliver dåben en
gave og et tilsagn om, at den døbte er et Guds
barn, kristen og medlem af Folkekirken.
Desværre falder det nogen for brystet, at det
kan være så let. Skal man da ikke vise omverdenen eller i det mindste præsten, at man er
et alvorligt troende menneske? De kritiske
røster giver udtryk for, at den døbte ikke tror
rigtigt og ikke får det nødvendige, dybe
grundlag med sig, når det nu skal gå så hurtigt, som det f.eks. sker ved DropInDåb. Den
holdning mener jeg er et teologisk vildskud.
Ingen har monopol på at afgøre sig for andres
tro – om den er stor nok eller for lille, tynd og
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spinkel. Og det undrer mig egentlig, at der er
nogen, som vil gøre den holdning gældende,
for det er mit indtryk, at de søgende mennesker, som dukker op til livsberigende samtaler forud for dåb i mange år har gået med
overvejelser om kristendom og kirkens ritualer og en længsel efter, at sakramenterne også
en dag må gælde dem. Det tror jeg også
angår dem, som lader sig døbe ved
DropInDåb, og som forståeligt nok føler en
lettere og mere enkel tilgang til denne ramme
om dåben end ved en almindelig gudstjeneste.
Men kritikken af DropInDåb har været højlydt. Og den har været hård:
”Man sælger kristendom til laveste pris, ja spotpris.”
”Det smager af fastfood-kristendom.”
”Dåb på samlebånd og som billigste vare på hylden.”
”Man mister troens fællesskab i gudstjenesten
(det gælder for så vidt også kritikken af dåbs-gudstjenester), og gør kristendom til en individuel sag
uden tilhørsforhold til sognekirken.”
”Man mister menighedstilknytning.”
Menighedstilknytningen kan man sikkert sige
mange smukke ting om, men den er for rigtig
mange mennesker ikke særlig betydningsfuld. Hvad der har særlig betydning er det
eksistentielle i gudsforholdet: at man i sin tro
og fordybelse i bibeltekster, litteratur, filosofi
og i forkyndelsen også får åbnet for en rigdom af liv og glæde og velsignelse, som er så
vigtigt at have med sig i bagagen på både de
vellykkede dage såvel som de rent magtesløse. Altså et personligt, eksistentielt behov
som ruster en til livet og dermed også det
almene fællesskab. Og det er denne længsel
og det behov, som Folkekirken ved
DropInDåb gerne vil imødekomme, og som
jeg finder meget vigtigt, at den inviterer ind
til.
Så fredag d. 29. marts kl. 16.00 – 19.00 vil der
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blive holdt DropInDåb i Fredens kirke,
Rosenvangs Allé, 8260 Viby.
Nedenfor kan man læse Provstiets invitation
”I den danske Folkekirke er det aldrig for sent at
blive døbt. Derfor er Folkekirken i Aarhus gået
sammen om at tilbyde DropInDåb. Der inviteres
til en dåbsdag, hvor alle kan blive døbt på stedet
uden tilmelding og planlægning af stor fest. Man
kan komme når som helst i det tidsrum kirken er
åben. Alle er velkomne, børn og voksne, også selvom man ikke bor i byen. Man er velkommen til at
have gæster med, men man kan også komme alene
– så sørger kirken for at stille de nødvendige dåbsvidner til rådighed. Når man møder op, får man
en kort samtale med en præst, og bagefter bliver
man døbt i kirken. Dåben foregår helt, som vi plejer, bare uden tilmelding. Der vil være musik i kirkerummet, og bag efter bydes på en forfriskning og
en dåbsgave, som kan hjælpe med at folde dåbens
betydning ud, fx en salmebog, Biblen eller en genfortælling af Biblen.
Det eneste, der skal medbringes er gyldig billedlegitimation. Børn under 18 år skal have forældre
eller værge med.”
Er der nogen her i sognene, som gerne vil
den dåb og forud gerne vil samtale om den,
er man selvfølgelig også altid velkommen til
at henvende sig.
Sognepræst
Anne Vejbæk
FILMEFTERMIDDAG
I ASTRUP SOGNEGÅRD
Søndag den 3. marts kl. 14.00
’Lykke-Per’
Mange har sikkert sidste år set Bille August’
filmatisering af Henrik Pontoppidans roman
’Lykke-Per’. Den har også været vist som
serie i fjernsynet.
Har man endnu ikke set den eller måske
gerne vil gense den, vises den i Astrup
Sognegård fastelavnssøndag den 3. marts
kl.14.00.
Ideen med at vise den er den, at der torsdag
den 7. marts kl. 19.30 er inviteret en kyndig
foredragsholder, Rasmus Vangshardt, til at
fortælle om filmen og romanen. (Se omtale
næste spalte). Der serveres kaffe/te og fastelavnsboller efterfølgende. Vel mødt til filmeftermiddag.

FOREDRAG I ASTRUP SOGNEGÅRD
Torsdag den 7. marts kl. 19.30
Litteraturforsker Rasmus Vangshardt vil
holde foredrag om Henrik Pontoppidans
store roman: ”Lykke-Per”.
Romanen er sikkert af mange blevet taget ned
fra hylden til genlæsning efter, at man har set
den vellykkede filmatisering af Bille August.
Eller man har bare fået lyst til at læse det
storslåede værk, som jo har klassikerstatus,
da den på overbevisende måde reflekterer
over samspillet mellem individ, kærlighed og
samfund.
’Lykke-Per’ er en imponerende psykologisk
udviklings- og kærlighedshistorie, som giver
et suverænt indblik i, hvad der danner et
menneske. ’Hvem er du selv ?’ spørger
Lykke-Per i sine efterladte papirer. Samtidig
er den et spændende tidsbillede af brydningernes Danmark i slutningen af 1800-tallet –
fremskridtets tid, teknologiens tid og frigørelsens tid.
Rasmus Vangshardt er ung litteraturforsker
ved Syddansk Universitet, har været lærer på
Rødding Højskole og er anset for at være en
populær foredragsholder.
Vel mødt til en spændende foredragsaften.

KIRKENS STUDIEDAGE
Se omtale side 5
SANGAFTEN I ASTRUP SOGNEGÅRD
Torsdag den 5. april inviterer vi til aftensang i
sognegården. Det er kl. 19.30, og vi vil synge
en masse sange, ikke kun højskolesange, men
et broget udvalg af sange fra fx revy, film,
pop etc. Sange, mange kender, men måske
aldrig har prøvet som fællessang. Der vil
også være mulighed for at ønske sange, hvis
man i god tid mailer til
jukebox413@hotmail.com. Aftenen ledes af
kirkens organist, Søren Jensen, og der vil
blive serveret kaffe og hjemmebagt kage. Der
er gratis adgang.
MUSIKALSK LEGESTUE
Der er musikalsk legestue i sognegården for
dagplejebørn, onsdag den 6. marts, onsdag
KIRKEBLADET 3
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den 20. marts og onsdag den 3. april kl. 99.45. Her synger vi, fortæller historier og hygger os med musik og sæbebobler – alt sammen under ledelse af Astrup Kirkes organist,
Søren Jensen
FREDAGSSANG
Fredag den 29. marts kl. 10 er der fredagssang i sognegården. Vi synger fra højskolesangbogen og snakker om sangene, teksterne,
og hvad der ellers ligger os på sinde.
Arrangementet ledes af kirkens organist,
Søren Jensen, og der vil undervejs være kaffe
og kage.
BABYSALMESANG I ASTRUP KIRKE
I marts mødes vi til babysalmesang i Astrup
Kirke kl. 10.30 følgende tirsdage: den 5. marts
og den 12. marts. NB! Bemærk, at babysalmesang herefter skifter over til at ligge om onsdagen: vi mødes onsdag den 20. og onsdag
den 27. marts – stadig kl. 10.30 i Astrup
Kirke. Som altid synger og leger vi med babyerne i ca. 40 min, hvorefter vi drikker kaffe
sammen i sognegården.
Babysalmesang er for forældre og babyer
(alder 0-1 år). Til babysalmesang synger, sanser og danser vi os gennem forskellige salmer
og sange, og der gives inspiration til musisk
leg i hverdagen. Hold øje med kirkens
Facebookside ”Astrup Tulstrup Hvilsted

Fødte
Døbte
Navngivne
Døde
Jordfæstelser
Bisættelser
Vielser
Kirkelig
velsignelse
Konfirmander
Minikonfirm.
Udtrædelser
Optag/genopt.
Befolkning
1.1.2019
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Menighedsråd”, der løbende opdaterer om
månedens program eller i tilfælde af aflysning. Tilmelding er ikke nødvendig, men ved
evt. spørgsmål kan kirkesanger Bente
Christensen kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com
DE SMÅ SYNGER
De Små Synger i Astrup Kirke starter forårssæsonen op onsdag den 20. marts kl. 16-17,
hvorefter vi mødes hver onsdag til og med
maj ud (Dog med undtagelse af påskeferien i
uge 16). Vi glæder os og håber på at se mange
små, store, nye og erfarne sangere!
”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. Har
man tidligere gået til babysalmesang i Astrup
Kirke, vil man kunne genkende mange af salmerne - men der vil også introduceres nye
undervejs. 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.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved evt.
spørgsmål kan kirkesanger Bente Christensen
kontaktes på mail:
bente_christensen_dk@yahoo.com. Vel mødt!
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TISET SOGN
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.
FOREDRAG
Onsdag den 20. marts kl. 19.30
”En tur bag tremmer…”
Tom Hansen er tidligere fængselsindsat og fortæller om ”den ene fejl”, der kostede en dom på
7 års fængsel.
Han er nu løsladt og
giver i aftenens foredrag tilhørerne et indblik i livet bag tremmer samt de tanker,
udfordringer og problematikker, der følger med en fængselsdom, når man som en
ganske almindelig mand pludselig havner i
fængsel.
Tom Hansen er nu ansat i Café Exit, en forening
hvis formål er at hjælpe indsatte og ex-indsatte
til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Han synger desuden med i det turnerende

kor ‘Fangekoret”, som mange oplevede ved
koncerten i Tiset Kirke i november 2018.’

KIRKENS STUDIEDAGE
Temaet for Kirkens studiedage 2019 er folkelighed og dannelse. De første to studiedag er afholdt og i marts følger de to
næste. Tidspunktet er kl. 9.30-12 og prisen
er 25,- kr. som inkluderer formiddagskaffe.
Tiset Sognehus, Gammel Horsensvej 77
lørdag den 9. marts
Doris Ottesen, fortæller, forfatter og tidligere præst
Hvorfor læser vi? - Om skønlitteraturens
betydning for den folkelige læring og
dannelse.
Gennem eksempler fra såvel nyere som
klassisk skønlitteratur vil den gode histories muligheder for både at vække genkendelse og åbne for nye erkendelser hos læseren blive belyst og diskuteret. Og følgende
spørgsmål vil blive stillet og forsøgt besvaret: Hvad skyldes det, at den fiktive historie ofte kan bringe os større forståelse af
vanskelige livssituationer, end den faktiske
virkelighedsbeskrivelse?
Tranbjerg Sognegård, Kirketorvet 1
lørdag den 23. marts
Hans Henrik Hjermitslev, lektor og ph.d.,
Pædagoguddannelsen i Aabenraa
Mellem dannelse og uddannelse:
Højskolernes historie og relevans i dag
Siden oprettelsen af den første grundtvigske højskole i Rødding i 1844, har de
danske højskoler stået i spændingsfeltet
mellem dannelse og uddannelse, mellem
livsoplysning og nyttige kundskaber. I
dette foredrag vil vi se på højskolernes
dobbelte rolle som både dannelses- og
uddannelsesinstitutioner og diskutere hvilken betydning de har i dag, hvor snævre
nyttehensyn og erhvervsmæssig kompeKIrKEBLaDEt 5
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tenceudvikling rider uddannelsessystemet
som en mare.
MØDE FOR KONFIRMANDFORÆLDRE

Onsdag den 7. marts 2019 kl. 19.30
i Tiset sognehus, Gl. Horsensvej 77.
DROP-IN-DÅB
I den danske folkekirke er det aldrig for
sent at blive døbt. Derfor er Folkekirken i
Aarhus gået sammen om at tilbyde
DropInDåb. Der inviteres til en dåbsdag,
hvor alle kan blive døbt på stedet uden tilmelding og planlægning af stor fest. Man
kan komme når som helst i det tidsrum
kirken er åben. Alle er velkomne, børn som
voksne, også selvom man ikke bor i byen.
Man er velkommen til at have gæster med,
men man kan også komme alene – så sørger kirken for at stille de nødvendige dåbsvidner til rådighed.
Når man møder op, får man en kort samtale med en præst, og bagefter bliver man
døbt i kirken.
Dåben foregår helt som vi plejer, bare uden
tilmelding. Der vil være musik i kirkerummet, og bagefter bydes på en forfriskning
og en dåbsgave, som kan hjælpe med at
folde dåbens betydning ud, fx en salmebog, Bibelen eller en genfortælling af
Bibelen.
Det eneste der skal medbringes er gyldig
billedlegitimation. Børn under 18 år skal
have forældre eller værge med.

STATISTIK 2018 TISET SOGN

Fødte
Døbte
Navngivne
Konfirmerede
Vielser
Kirkelig velsignelse af
ægteskab
Dødsanmeldte
Jordfæstede på Tiset
Kirkegård
Bisatte fra Tiset Kirke
Bisatte fra Vestre Kapel
Udtrædelser
Optagelser
Minikonfirmander
Befolkning pr. 1.1.2018
Tiset Sogn, Aarhus
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14
0
11
1
7
1
33
2713

KIRKELIGE HANDLINGER

Folkekirken i Aarhus tilbyder
DropInDåb
Fredag den 29. marts kl. 16-19:
Fredenskirken, Rosenvangs Allé 51, 8260
Viby
Du er også altid meget velkommen til at
kontakte din egen sognepræst, hvis du
ønsker dåb i din sognekirke, eller hvis
du/I har overvejelser og spørgsmål
omkring dåb og det selv at skulle døbes
eller at lade sit barn døbe.

2018
44
36
23
34
6
1

DØBT I TISET KIRKE:
heo Koop Mikkelsen
Møddebro Parkvej 51, Solbjerg
Arthur Bjørn Møller
Birkevangen 28, Solbjerg
Ea Rosa Elmholt Kjær
Pilevangen 63, Solbjerg
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Frede Dalby Gludsted,
Birkevangen 26, Solbjerg
Sigrid Augusta Thykjær Bedsted
Damgårdstoften 1B, Mårslet
KIRKELIG VELSIGNELSE AF ÆGTESKAB I TISET KIRKE
Line og Kristian Elmholt Kjær
Pilevangen 63, Solbjerg
DØDE FRA TISET SOGN,
BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD
ELLER BISAT FRA TISET KIRKE:
Bent Erik Hansen
Egevangen 10, Solbjerg

OFFENTLIGT
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag den 6. marts kl. 19.00 afholdes
der offentligt menighedsrådsmøde i Tiset
sognehus.
Forud for mødet kan dagsordenen ses på
kirkens hjemmeside, hvor referat fra
mødet også efterfølgende kan læses.
KØREPLAN FOR KIRKEBILEN
Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke

PRAKTISKE OPLYSNINGER
www.tisetkirke.dk
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
Graver, kirketjener og ringer:
anders nyløkke Jørgensen
ravnholtvej 36, 8310 tranbjerg
tlf. 86 92 74 41

gudstjenester kirkebilen kører til.
Gudstjeneste kl. 10.00
Egevangen (den gule port)
og 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
kl. 11.20
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

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

KIrKEBLaDEt
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag den 3. marts: Fastelavn
astrup
kl. 10.30
tiset
kl. 10.00
Fruering
kl. 14.00

anne vejbæk
Jette r. Christiansen

Kirkekaffe. Kirkebil. Kor medvirker
Familiegudstjeneste og tøndeslagning/
pigekor medvirker
Søndag den 10. marts: 1. søndag i fasten
astrup
kl. 10.30
Kirkebil
tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
vitved
kl. 11.00

anne vejbæk
Jette r. Christiansen
Inge-gerd terpager staal

Lørdag den 16. marts:
astrup
kl. 10.00
astrup
kl. 11.00

anne vejbæk
anne vejbæk

Inge-gerd terpager staal

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag den 17. marts: 2. søndag i fasten
astrup
kl. 10.30
Kirkebil
tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe. Fælles gudstjeneste med Mårslet
vitved
kl. 09.30

anne vejbæk
trine B. nissen
Inge-gerd terpager. staal

Søndag den 24. marts: 3. søndag i fasten
tulstrup
kl. 10.30
tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Fruering
kl. 19.30
sangaften/voksenkor og menighed

anne vejbæk
Jette r. Christiansen
Inge-gerd terpager staal

Fredag den 29. marts:
Fredens Kirke
kl. 16.00 – 19.00

DropInDåb (se omtale side 2 )

Lørdag den 30. marts:
astrup
kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste

anne vejbæk

Dåbsgudstjeneste

anne vejbæk
anne vejbæk
Jette r. Christiansen
Lisbeth Kristensen

Søndag den 31. marts: Midfaste
astrup
kl. 09.00
Hvilsted
kl. 10.30
tiset
kl. 10.00
vitved
kl. 11.00
Lørdag den 6. april:
astrup
kl. 11.00

Kirkekaffe. Kirkebil

Dåbsgudstjeneste

anne vejbæk

Søndag den 7. april: Maria Bebudelsesdag
astrup
kl. 10.30
Børnekor
tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe. Fællesgudstjeneste med Mårslet

anne vejbæk
trine B. nissen

Torsdag den 11. april: Børnegudstjeneste og fællesspisning
tiset
kl. 17.00

Jette r. Christiansen

Gudstjenester i Plejeboligerne på Lokalcenter Solbjerg:
torsdag den 7. marts
torsdag den 21. marts
torsdag den 11. april

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Jette r. Christiansen
anne vejbæk
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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