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TISET SOGN
HÅNDTRYK OG VEKSELVIRKNING
Efteråret er over os, og det jeg i foråret troede
ville være ovre nu, har vist sig at vare ved. Troede
– eller var det mere et håb, fordi det hverken var
til at forestille sig eller til at udholde tanken om,
at det skulle vare ved?
Det med afspritning og afstand. Det sidste
er det sværeste. Mine nærmeste kan jeg give
kram – men jeg savner at kunne give hånd, at
vi kan hilse på hinanden med et håndtryk og
med alt det, der ligger i det. I nogle situationer
er det hjerteskærende ikke at kunne vise sin
deltagelse, medfølelse eller taknemlighed. I
andre tilfælde mangler der helt enkelt en form,
når man bare kommer og går uden at kunne give
hinanden hånd.
Det kan synes som en mindre ting ind i en sammenhæng, hvor der er så meget på spil. Men det
er ikke en uvæsentlig faktor at kunne hilse på
hinanden. Det betyder, at vi ser hinanden, at vi
har kontakt. Og det er måske det værste ikke at
få eller give – kontakt. For hvem er jeg egentlig,
hvis ikke der er nogen, som ser mig?
”Vi har jo brug for hinanden”, sang Anne Dorte
Michelsen i det hit, som hun også sang i Tiset
Kirke ved en koncert i september. Og det har
ikke ændret sig. Vi har brug for hinanden. Brug
for at blive set. Brug for at blive behandlet med
værdighed. Børn, unge, voksne, gamle.
”Bruge og bruges” hed Anne Dorte Michelsens
hit i øvrigt. Både aktivt og passivt. Et håndtryk
kræver både at én rækker frem, og at én tager
imod. Sådan er det hele tiden en vekselvirkning
– give og tage imod. For vi har jo brug for
hinanden – og gennem et liv på forskellig måde.
Og vi har brug for at bekræfte det. Og nu har vi
brug for opfindsomhed, i forhold til måder at
gøre det på – og til at holde ud!
Jette R. Christiansen

AFSKED MED KIRKEOG KULTURMEDARBEJDER
Vores kirke- og kulturmedarbejder, Anna Johnsen
har valgt at gå på pension ved udgangen af
november.
Hvor har vi været heldige, at have Anna som
medarbejder ved Tiset Kirke de sidste knap 7
år. Med sin mangeårige erfaring som lærer i folkeskolen, har Anna bidraget med meget til både
minikonfirmand- og konfirmandundervisningen.
Det har været en glæde at arbejde sammen og
afprøve nye ideer i fællesskab. Anna har sat sit
præg på mange sammenhænge både i kirke,
sognehus og i medarbejdergruppen, og alle er
altid blevet mødt af venlighed, hjælpsomhed og
et varmt smil!
Nu vil vi alle ønske Anna en dejlig og velfortjent
pensionist tilværelse – og vi er ikke i tvivl om, at
Anna fortsat vil engagere sig til glæde for dem,
hun omgiver sig med!
Stor tak skal lyde herfra!
Og så er vi i gang med at finde en ny kirke-,
kultur- og kommunikationsmedarbejder, som vi
håber, at kunne ansætte i år.
På vegne af menighedsrådet
Kirsten Frisgaard og Jette R. Christiansen

FILMAFTEN
TORSDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 19.00 I TISET
SOGNEHUS BYDER FILM- OG BOGCAFÉEN IND TIL EN
ENDNU EN AFTEN MED FILM OG SAMTALE.

“De særlige” er en medrivende historie om to
venner, som kommer fra hver sin kultur – jødisk
og muslimsk - men som begge har en baggrund
i samme udsatte slumkvarter.
Sammen har de skabt et være sted for udsatte
unge. Det er unge med særlige udfordringer,
hvilket har betydet at alle officielle institutioner har opgivet andre behandlingsformer end
indespærring og medicinering.
Den franske film sætter fokus på manglerne i et
offentligt system, hvor der ikke er plads til ”De
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særlige” – den
gruppe som har
særlige behov. På
tværs af religioner arbejder jøder,
muslimer og
kristne sammen
i en kulturel
smeltedigel for at
skabe rammer for
dem som er uden
støtte fra familie
eller samfund.
Hvis du også godt
kan lide at se en
god film med stof til eftertanke, så kom og vær
med. Som sædvanlig er der undervejs i filmen
en pause. Efterfølgende er der tid til at drøfte de
emner, som er blevet bragt i spil.
Tilmelding nødvendig til Anna Johnsen på mail:
anna.johnsen@mail.dk (evt.tlf. 25 52 09 27).
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig og givende aften i film- og bogcafeén.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget

ALLE HELGENS GUDSTJENESTEN
Ved gudstjenesten Alle helgens søndag den
1. november mindes vi dem, som ikke er mere.
Det sker ved, at navnene læses op på dem, som
siden sidste Alle helgens søndag er døde i Tiset
sogn og/eller begravet på Tiset kirkegård.
Ved gudstjenesten er der rum til eftertanke og
mulighed for at tænde et lys.

tilmelding. Du skal blot medbringe billede-id,
og hvis du er under 18 år skal du medbringe
tilladelse fra forældremyndighedshavende.
I år bliver det også muligt at komme forbi og blive
gift fredag aften, også uden tilmelding. Medbring
blot din elskede og en prøvelsesattest som I kan
bestille på borger.dk cirka en måned forinden.
DropInDåb bliver i år holdt i Ravnsbjergkirken i
Viby fredag den 6. november fra kl. 16-17.30 og
fra kl. 17.30-19.00 holder vi DropInVielse.

JULEKONCERT
TIRSDAG DEN 8. DECEMBER I TISET KIRKE

Denne dag har vi tradition for, at Tiset Kirkes
Voksenkor holder julekoncert. På grund af de
ændrede forhold er koncertens form endnu ikke
fastlagt. Se nærmere på kirkens hjemmeside og i
næste kirkeblad for nærmere information.

MENIGHEDSRÅDET
Ved valgforsamlingen i Tiset Sogn 15 september
2020 blev følgende valgt til menighedsrådet:
Thorkild Boier Pedersen
Svend Erik Pedersen
Ib Freddy Horslund Alberg
Kirsten M Gustafsen Frisgaard
Karen Kaa Astrup
Pia Susanne Samsing
Gunner Christensen
(Såfremt der ikke inden den 14. oktober blev indleveret en anden kandidatliste er ovenstående
valgt til menighedsrådet for den næste to-årige
valgperiode.)

Jette R. Christiansen

DROPINDÅB OG DROPINVIELSE
RAVNSBJERGKIRKEN DEN 6. NOVEMBER

I Århus Søndre Provsti holder vi endnu engang
DropInDåb. Her er det muligt at komme forbi og
blive døbt en fredag eftermiddag, ganske uden

OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE
ONSDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 19.00

afholdes der offentligt menighedsrådsmøde
i Tiset sognehus.
Dagsorden og referat kan ses på kirkens
hjemmeside.
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KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I TISET KIRKE
Malthe Sandgaard Kehlet
Møddebro Parkvej 65, Solbjerg
Astrid Kappelgaard Madsen
Silkehøj 8, Virring
Svend Aage Bach Jakobsen
Ravnholtvej 101, Ravnholt
Silje Kaae Hvelplund
Battrupvej 6, Mårslet
Jens Vind-Von Heymann
Lystenlund 45, Solbjerg
KIRKELIG VELSIGNELSE AF ÆGTESKAB
Anja Schack Jørgensen og
Michael Holm Jakobsen
Skovgårdsvej 10, Ingerslev
DØDE FRA TISET SOGN,
BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD
ELLER BISAT FRA TISET KIRKE
Sidsel Weel Nielsen

PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKENS HJEMMESIDE: 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)
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
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.

EVENTUELLE ÆNDRINGER
I FORHOLD TIL ARRANGEMENTER
KAN SES PÅ KIRKENS HJEMMESIDE
OG FACEBOOK
WWW.TISETKIRKE.DK
FACEBOOK.COM/TISET.KIRKE

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
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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
CORONA-ETIK
En så undselig størrelse som et virus, Corona,
har allerede præget året 2020 så grundlæggende som intet andet. Sygdommen, den forårsager,
Covid-19, har allerede kostet en million menneskeliv jorden over. Det er i sig selv skræmmende.
Men pandemien har også medført ændringer i
selve vores levemåde, både som enkeltmennesker og som samfund. Corona har skabt en ny etisk
be-vidsthed – eller måske snarere afsløret en
etisk forlegenhed.
Etik drejer sig om forskellen mellem at gøre det
rette eller gøre det forkerte. Om modsætningen
mellem godt og ondt. I kristendommen kender vi
etikken fra de tid bud og buddet om at elske sin
næste. Men selv om Danmark siges at være et
kristent land, er det nok de færreste, der tænker
på de bibelske bud, når de overvejer, hvordan de
skal bære sig ad. Faktisk hersker der en udbredt
etisk relativisme: hvad der er godt og ondt, er
noget, vi hver især selv bestemmer. Hvad der er
godt for mig, er sikkert ikke godt for dig. Etik er
dybest set ikke noget, vi kan diskutere. Og vi kan
da slet ikke fortælle andre, at de har båret sig
forkert ad!
Derfor bredte der sig en rådvildhed, da regeringen i marts måned ikke bare ”lukkede Danmark ned”, men fortalte os, hvordan vi alle skal
overholde bestemte forsigtighedsregler. Og da
politiker-ne talte om samfundssind, skulle der
kommentatorer til at forklare, hvad det betyder.
Mange blev fornærmede over, at nogen tillod sig
at fortælle os, hvordan vi skulle opføre os.
Reaktionen afslører en etisk analfabetisme. I
grunden burde det være indlysende for alle, hvad
vi skal gøre. Når samfundet er ramt af en alvorlig
smitte, skal vi ikke kun tage vare på os selv, men
i lige så høj grad på andre. Og vi bør være optaget af, at de bærende institutioner i samfundet –
sundhedsvæsenet og skolen fx – skal stå krisen
igennem. Det er, hvad samfundssind betyder.

Et konkret udtryk for samfundssind ville være,
hvis der overalt bæres mundbind som en
selvfølge. Som i Andalusien, hvor vi befinder os i
skrivende stund.
Svend Andersen

ALLE HELGENSDAG
ALLE HELGENS DAG DEN 1. NOVEMBER HOLDER
VI I ÅR GUDSTJENESTE BÅDE I ASTRUP KL. 10.30 OG
I HVILSTED KL. 14.00.

Alle Helgens dag har vi tradition for at pynte
og tænde lys på vores gravsteder og i kirken ved
gudstjenesterne at mindes vore døde.
Gudstjenesten vil i sang og ord give plads til
både dem, der savner et menneske, som man
mistede måske for længe siden, men stadig
sørger over og savner, og dem, der har mistet
en af sine kære inden for det sidste år, hvis navn
vil blive nævnt.
Ved begge gudstjenester medvirker saxofonist
Jakob Elvstrøm, som sammen med vores
organist vil ledsage salmerne.

DE NI LÆSNINGER
SØNDAG DEN 6. DECEMBER KL. 16.00
I ASTRUP KIRKE

Konfirmanderne vil denne adventssøndag
medvirke ved de ni læsninger.

BABYSALMESANG
Der er babysalmesang i Astrup kirke hver
onsdag i november måned. Efterårets sæson
afsluttes onsdag den 25. november, hvorefter
vi holder julepause i december og starter op igen
til januar.
Grundet coronasituationen er der plads til 11
deltagende babyer (alder 0-1 år) + forældre pr.
gang og pladserne tildeles efter først-til-mølle
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princip. Hold gerne øje med kirkens Facebookside, der opdateres løbende med evt. ændringer
og i tilfælde af aflysning.
Vi mødes kl. 10.30 i kirken og synger og leger
med babyerne i ca. 40 minutter, hvorefter vi
drikker kaffe sammen i sognegården.
Vel mødt!

DUKKETEATER
DUKKETEATRET ’SVANEN’ SPILLER – IGEN –
I ASTRUP SOGNEGÅRD.
DET ER SØNDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 14.00.

Denne gang skal vi se ’Nattergalen’ H.C. Andersens berømte eventyr omsat til dukketeater.
Det er i høj grad både for børn og voksne.
’Nattergalen’ er historien om kejseren af Kina,
der elsker at lytte til en lille uanselig nattergal,
men får foræret en mekanisk fugl, der ikke alene
kan synge, men også er smuk at se på, i det pureste guld og med strålende diamanter. Kejseren
glemmer den rigtige nattergal. Lige indtil den dag
han ligger for døden og mekanikken i den kunstige fugl går i stykker. En fortælling illustreret
med skyggeteater for hele familien.
’Svanen’ er et dansk-tjekkisk dukketeater, som i
25 år har givet forestillinger rundt i hele landet.
Der er fri entré.

DE SMÅ SYNGER
Der afholdes De Små Synger i Astrup
præstegårdshave alle onsdage i november.
Sæsonen afsluttes med fællesspisning onsdag
den 25. november i Astrup sognegård i umiddelbar forlængelse af sang og musik.
Det er gratis at deltage i fællesspisningen, dog
skal man tilmelde sig til
kirkesanger Bente Christensen direkte eller
på mail: BENTE_CHRISTENSEN_DK@YAHOO.COM
senest onsdag den 18. november.
De Små Synger er for børn i alderen 1-5 år ifølge
med én eller flere forældre og bedsteforældre.
Vi mødes i Astrup præstegårdshave kl. 16.15 og
synger, sanser og danser os gennem forskellige
sange og salmer. Sang og musik varer ca. 40
minutter. Er der dårligt vejr, gennemføres en kortere udgave af ca. 20 minutters varighed i Astrup
kirke. Hold gerne øje med kirkens Facebookside,
der løbende opdateres i tilfælde af aflysning eller
ændringer i programmet.
Vel mødt!

FREDAGSSANG
FREDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 10 er der fredags-

sang i sognegården. Vi synger fra højskolesangbogen og snakker om sangene, teksterne, og
hvad der ellers ligger os på sinde.
På grund af Coronaen vil der dog være følgende
restriktioner: Der bliver kun plads til de første
25 personer (inkl. personale), og de fremmødte
vil blive opfordret til at bære mundbind. Og
man skal selv medbringe kaffe til eget forbrug.
Arrangementet ledes af kirkens organist,
Søren Jensen.

SANGAFTEN
TORSDAG DEN 5. NOVEMBER inviterer vi til aften-

sang 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.
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På grund af Coronaen vil der være dog følgende
restriktioner: Der bliver kun plads til de første
25 personer (inkl. personale), og de fremmødte
vil blive opfordret til at bære mundbind. Og
man skal selv medbringe kaffe til eget forbrug.
Arrangementet ledes af kirkens organist,
Søren Jensen.
Der er gratis adgang.

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)

Se kirkens hjemmeside ASTRUP-KIRKE.DK

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

KIRKELIGE HANDLINGER

ORGANIST
Søren Jerne Jensen
Tlf. 26 13 63 80 | JUKEBOKS413@OUTLOOK.DK

DROPINDÅB OG DROPINBRYLLUP

DØBT I ASTRUP KIRKE:

Georg August Friis Elkjær,
Bøgeskovvej 20, Solbjerg
Frederik Winther Hamann,
Møllegårdsparken 35, Solbjerg
Viggo Lund Elmose,
Bakketoppen 1, Solbjerg

KIRKESANGER
Bente Christensen Tlf. 29 42 26 40
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

Sofia Toft Petersen,
Parkvangen 17, Solbjerg

GRAVER
Ricko Møller. Graverkontoret
Østergårdsvej 221a, Solbjerg
Tlf. 21 40 50 14 | ASTRUPGRAVER@GMAIL.COM

Vega Emilie Tøndering Jørgensen,
Møddebro Parkvej 179, Solbjerg

SOGNEGÅRDSVÆRT
Ulla Pedersen
Tlf. 50 95 03 01 | ULLA.PETER@HOTMAIL.DK

Anker Bramsensgaard Thordal,
Parkvangen 17, Solbjerg
DØBT I HVILSTED KIRKE

Ellen Irene Bay Simonsen,
Hvilstedvej 17, Solbjerg

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

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

GUDSTJENESTE LISTE
SØNDAG DEN 1. NOVEMBER: ALLE HELGENS DAG
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil

Jette R. Christiansen

Astrup

kl. 10.30		

Anne Vejbæk

Hvilsted

kl. 14.00		

Anne Vejbæk

Vitved

kl. 14.00

Inge-Gerd Terpager Staal

(hvor vi mindes de døde) kirkekaffe

SØNDAG DEN 8. NOVEMBER: 22. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Tiset
kl. 10.00		

Jette R. Christiansen

Tulstrup

kl. 10.30		

Anne Vejbæk

Fruering

kl. 11.00		

Inge-Gerd Terpager Staal

Tulstrup

kl. 12.00

Anne Vejbæk

Dåbsgudstjeneste

SØNDAG DEN 15. NOVEMBER: 23. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Hvilsted
kl. 9.00		

Jette R. Christiansen

Vitved
Tiset

Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen

kl. 9.30		
kl. 10.00		

SØNDAG DEN 22. NOVEMBER: SIDSTE SØNDAG I KIRKEÅRET
Tiset
kl. 09.00		

Anne Vejbæk

Astrup

kl. 10.30		

Anne Vejbæk

Fruering

kl. 11.00		

Lisbeth Kristensen

Astrup

kl. 12.00		

Anne Vejbæk

LØRDAG DEN 28. NOVEMBER:
Tiset
kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste

Jette R. Christiansen

Tiset

Jette R. Christiansen

kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste

SØNDAG DEN 29. NOVEMBER: 1. SØNDAG I ADVENT
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil

Jette R. Christiansen

Astrup

kl. 10.30		

Anne Vejbæk

Vitved

kl. 11.00		

Inge-Gerd Terpager Staal

Astrup

kl. 12.00

Dåbsgudstjeneste

Anne Vejbæk

LØRDAG DEN 5. DECEMBER
Astrup
kl. 11.30
Dåbsgudstjeneste

Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 6. DECEMBER: 2. SØNDAG I ADVENT
Fruering
kl. 10.00
Familiegudstjeneste med minikonfirmander

Inge-Gerd Terpager Staal

Tulstrup

kl. 10.30		

Svend Andersen

Astrup

kl. 16.00

Anne Vejbæk

De ni læsninger ved konfirmander

GUDSTJENESTER I PLEJEBOLIGERNE PÅ LOKALCENTER SOLBJERG
Torsdag den 5. november kl. 10.30

Anne Vejbæk

Torsdag den 3. december kl. 10.30

Jette R. Christiansen

GRATIS KIRKEBIL til Fruering og Vitved kirker ved henvendelse 86 51 00 00

