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TISET SOGN
LIVET SKAL FORTÆLLES FREM
På kirkegården er der mange gravsten. Hver
eneste sten er sat som et minde over et særligt
menneske, som ikke er mere. Stenene er også
minder om de mange livsfortællinger, der gemmer sig bag navnet, der står på stenen. For en
forbipasserende, der ikke har kendt den døde,
kan årstallene fortælle om, hvor mange år det
menneske fik – men ikke om, hvordan årene var.
Det kan derimod den eller de, som satte stenen
fortælle om.

På trods af de mange mindesten, er vi alligevel
ofte tilbageholdende med at tale om de døde.
Nogle mener, at vi skal videre, mens andre
tænker, at det at tale om den døde vil rippe op
i sorgen. Omstændighederne omkring dødsfald
og tab kan være meget forskellige. Det kan have
været en tragedie og en ubærlig hændelse. Og
det kan også have været en fredfyldt afslutning
efter et langt liv. Men fælles er, at den der er
død, stadig er en del af de levendes historie – og
altid vil være det. Derfor skal vi blive ved med at
tale om vores døde. Fortælle om dem – om det
de betød, det vi holdt af og såmænd også om
det, der kunne være irriterende. At et menneske ikke længere er i live betyder ikke, at hans
eller hendes historie er forbi. Den lever videre
så længe, den bliver fortalt. Og for det barn
der mistede en mor eller far – eller en bedsteforælder, er det vigtigt at høre om det menneske.
Hver eneste af os bliver også til gennem de andres livsfortællinger. Og derfor skal livet fortælles
for de levende – også om dem, som nu hører til
i vores erindring. På kirkegården er mange livshistorier samlet – og netop på det sted mindes

vi også om en tro på og et håb om, at intet liv er
glemt. Det er også det, vi markerer, når vi holder
Allehelgensgudstjeneste.
Jette R. Christiansen

DE DØDES DAG 2021
LØRDAG DEN 6. NOVEMBER KL. 13.00 - 17.00
PÅ VESTRE OG NORDRE KIRKEGÅRDE I AARHUS

De dødes dag og de arrangementer, der kommer
til at foregå, er henvendt til alle, der ønsker at
mindes deres døde i meningsfulde og respektfulde omgivelser. Arrangementet er gratis og
tilmelding ikke nødvendigt. Ved hovedindgangen
til henholdsvis Nordre og Vestre kirkegårde, kan
du få udlevet program og et kort over aktivitetssteder på kirkegårdene. Man kan købe varme
drikke og kage, opleve kunst, musik, foredrag,
digtoplæsning, pilgrimsvandring, samtale mm.
På Vestre kirkegård er der børnetelt med aktiviteter for børn. På Tiset kirkes hjemmeside:
www.tisetkirke.dk kan du finde link til programmet med oversigt over aktiviteter på begge
kirkegårde.

ALLE HELGENS GUDSTJENESTEN
SØNDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 10.30

Ved gudstjenesten Allehelgens søndag mindes vi
dem, som ikke er mere. Det sker ved at navnene
læses op på dem, som siden sidste Allehelgens
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.
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ÅBEN KIRKE
ONSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 16.00 -17.00

FAMILIEGUDSTJENESTE

SØNDAG DEN 5. DECEMBER KL. 14.00

Til ÅbenKirke vil der være tændt lys i kirken. Der
er lagt korte tekster frem, som du kan gøre brug
af, hvis du har lyst. Du kan tænde lys ved døbefonten eller blot sidde en stund og lade tankerne
falde til ro, mens du oplever kirkerummet uden
for søndagens gudstjeneste. Fra orglet spiller
kirkens organist musik, der veksler med stilhed.
ÅbenKirke varer cirka en time, men kom og bliv
så kort eller lang tid, som du har lyst til.

FOREDRAG
DEN 18. NOVEMBER KL. 19.30

Minikonfirmander fra 3. klasse medvirker denne
søndag, når vi holder en hyggelig og børnevenlig
gudstjeneste. Sæt kryds i kalenderen og læs
nærmere beskrivelse i kommende kirkeblad.

JULEKONCERT MED TISET KORET
TIRSDAG DEN 7. DECEMBER KL. 19.30

“Hvordan hjælper vi bedst os selv og hinanden,
når livet gør ondt?”
Ruth Østergaard Poulsen har været hospitalspræst på Aalborg Universitetshospital i 20 år.
Gennem utallige samtaler med mennesker i sorg
har hun gjort sig nogle erfaringer omkring, hvad
vi mennesker har brug for, når vi er i krise og
sorg. Vi vil gerne hjælpe hinanden, når nogen lider. Viljen er god nok. Men spørgsmålet er, hvad
god hjælp er?
I aftenens foredrag vil Ruth komme med sine
bud på, hvad vi kan gøre og ikke mindst: hvad
der ikke er god hjælp. At være i sorg er ikke et
problem, der kan eller skal løses. Det er et stykke liv, der skal leves. Men der gives ikke nogen
færdig facitliste. Derfor er foredraget også tænkt
som oplæg til samtale senere på aftenen.
Til foredraget vil der for 25 kr. blive serveret
kaffe, te og kage. Tilmelding gerne senest d. 16.
november ved henvendelse til Tiset kirkes kirkeog kulturmedarbejder,
Rikke Adolf, på telefon: 30606115 eller
på mail: tisetkirkeogkultur@gmail.com

Tiset Kirkes voksenkor synger traditionen tro
julen ind med en koncert i kirken, hvor der også
bliver lejlighed for tilhørerne til at synge med på
nogle af julens salmer.
Kirkens organist, Jan Ole Christiansen, akkompagnerer på klaver og orgel og står for ledelsen
af koret. Der er fri adgang til koncerten, og alle er
velkomne.
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KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I TISET KIRKE:

Albert Zielonka Ulrich
Solbjerg Hedevej 71, Solbjerg
Sommer Lilli Lyngby-Kjær
Battrupvej 2, Ravnholt
Clara Beyer Villsen
Gartneralleén 10, Gedved
Oscar Bak Mogensen
Gammel Horsensvej 63, Tranbjerg
VIET I TISET KIRKE:

Mette og Kasper Krogsgaard Nielsen
Solbjerg Hedevej 46, Solbjerg
DØDE FRA TISET SOGN,
BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD
ELLER BISAT FRA TISET KIRKE:

PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIRKENS HJEMMESIDE: TISETKIRKE.DK
EVENTUELLE ÆNDRINGER IFT. ARRANGEMENTER
KAN SES 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
Graver, kirketjener og ringer: Anders Nyløkke Jørgensen
Ravnholtvej 36, 8310 Tranbjerg
tlf.: 86 92 74 41
Kirke- og kulturmedarbejder: Rikke Adolf
tlf.: 30 60 61 15 | E-mail: tisetkirkeogkultur@gmail.com
Kordegnekontor Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby J
tlf.: 86 28 11 88
Menighedsrådsformand: Freddy Alberg
Fastrupvej 35, 8355 Solbjerg
tlf.: 40 25 40 80

Jonna Søgaard Bille
Elmevangsvej 2, Solbjerg

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER

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

ONSDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 19.00

afholdes der menighedsrådsmøde i Tiset
sognehus. Dagsorden og referat kan ses på
kirkens hjem meside: www.tisetkirke.dk

KIRKEBILEN
Af gudstjenestelisten fremgår det, hvilke
gudstjenester kirkebilen kører til.
GUDSTJENESTE.......................................................10.30

Egevangen
p-pladsen ved nr. 64-138.................................09.45
Elleskovvej/Kærgårdsvej...................................09.50
Kærgårdsvej ved Lokalcenteret......................09.52
Solbjerg Hovedgade (ved Fritidscenteret) ...09.55
Ravnholtvej/Kildegårdsvej................................10.05
Tiset Kirke .............................................................10.10
KIRKEBILEN KØRER RETUR EFTER GUDSTJENESTEN
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.

WWW.TISETKIRKE.DK
FACEBOOK.COM/TISET.KIRKE
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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
KÆRE ASTRUP, TULSTRUP
OG HVILSTED KIRKER

”DRUK” I ASTRUP SOGNEGÅRD

Nu er efteråret over os med alle sine varme farver og det dovne lys fra solen. I kirken er vi gået
i gang med undervisningen af året konfirmander og mini-konfirmander. Og vi nyder at lære
børnene og de unge mennesker at kende.
Efteråret byder også på Allehelgen, hvor alle
der har mistet – i løbet af dette år eller de
foregående år – er meget velkomne i kirken. Her
vil vi huske vores døde og tænde lys i kirken og
i vores hjerter. Lysene skal minde os om, at de
døde aldrig er glemt, hverken af os eller af Gud.
Kærlig hilsen
konstitueret sognepræst Anja Evelyn Heitmann

SANGAFTEN
ASTRUP SOGNEGÅRD, ØSTERGÅRDSVEJ 221
TORSDAG DEN 3. NOVEMBER KL 19.30

Det er den sidste sangaften i år, hvor vores
organist, Søren, sammensætter et program med
sange under et bestemt tema. Det er hovedsageligt et verdsligt program ofte med mange
ældre revyviser. Søren laver et causeri over
sangene og ledsager dem med et interessant
billedmateriale fra tiden, da sangene var populære. Det er sjovt at synge de gamle viser og
sange, det er underholdende og uhøjtideligt.
Kom og syng med! Undervejs får vi en kop kaffe
og et stykke kage.

Alkohol er en god tjener, men en dårlig herre.
Den indsigt havde man allerede på Det Nye
Testamentes tid.
Er mennesket født med en halv promille for lidt?
En hel måske? Er der grænser for, hvor langt et
eksperiment bør forløbe? Og i givet fald hvor bør
en sådan grænse gå? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal diskutere den 11. nov., når vi sammen har set Thomas Vinterbergs prisbelønnede
film ”Druk” i Astrup Sognegård kl. 19.30.
Filmen giver indblik i drukkulturen i en gymnasieklasse. Thomas Vinterberg viser desuden,
hvordan alkohol både kan tjene og tage magten,
når den bliver en forudsætning for undervisningen – som følge af et eksperiment.
Der vil blive serveret kaffe/the og kage.
Vel mødt!
Bedste hilsner Anette Samsø, stud.theol.

FREDAGSSANG
ASTRUP SOGNEGÅRD, ØSTERGÅRDSVEJ 221
FREDAG DEN 29. OKTOBER KL 10.00
FREDAG DEN 26. NOVEMBER KL. 10.00

Den sidste fredag i måneden samles vi - 25
-30 mennesker - for at synge sammen i
Sognegården. Vi synger årstidens sange og
salmer fra Højskolesangbogen. Det er smukt og
dejligt at dykke ned i tekst og toner, som skaber
efterårsstemningen. Den musikalske ledelse er
i gode hænder hos vores organist, Søren, som
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ofte har interessante kommentarer til sangenes
tekster og melodier. I en indlagt pause serverer
vi kaffe og kage. Alle er velkomne.

TORSDAGSSANG I SOGNEGÅRDEN
DEN 4. NOVEMBER KL. 19.30

Sidste Torsdagssang i efterårssæsonen. Det er
vores organist Søren, der som sædvanlig har
fundet en kurv fuld af sange og gamle revyviser
frem, som vi vil synge, og som Søren vil causere
over og krydre med billeder og anekdoter. De
tidligere gange har det været rigtig sjovt og underholdende. Mon ikke også det blive det denne
gang. Og så gi’r vi kaffe og kage undervejs.

KIRKELIGE HANDLINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER

DØBT I ASTRUP KIRKE

ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSSTED SOGNE
PRÆSTEVIKAR Anja Heitmann
Tlf. 30 11 72 09 | AEHE@KM.DK

Ellen Katrine Nielsen
Oliver Kousgaard Sellerup
Mathilde Timmermann Jørgensen
Valdemar Blichfeldt Snejstrup
DØBT I HVILSTED KIRKE

Oscar Rosenlund-Vajos

KORDEGNEKONTOR
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby j Tlf. 86 28 11 88
ORGANIST Søren Jerne Jensen
Tlf. 26 13 63 80 | JUKEBOKS413@OUTLOOK.DK
KIRKESANGER VIKAR Atitaya Sangklang
Tlf. 29 42 26 40
ATITAYASANGKLANG@GMAIL.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

ASTRUP-KIRKE.DK
TULSTRUP-KIRKE.DK
HVILSTED-KIRKE.DK
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ÅRETS HELDAGSUDFLUGT
MED KONFIRMANDERNE.
Tirsdag den 12. oktober havde vi i Astrup, Tulstrup og Hvilsted kirker inviteret årets konfirmander på heldagsudflugt. Turen gik til det gamle
statsfængsel i Horsens, hvor vi blev vist rundt af
en veloplagt guide, der fortalte om forholdene i
det gamle fængsel. Konfirmanderne fik bl.a. lov
til at gå ind i en af de såkaldte “natceller,” dvs.
en celle, der kun blev brugt til at sove i og derfor
ikke var mere end 2 kvadratmeter stor. Der var
ikke meget plads at bevæge sig på, da de 18
konfirmander trængte sammen i den lille, mørke
celle. Og selvom de heldigvis grinede og pjattede
med hinanden, så var det klart for dem alle, at
det ikke er sjovt at være frihedsberøvet.

Hjemme i sognegården så vi sammen den
danske film Adams æbler med Mads Mikkelsen i
hovedrollen som præsten Ivan. Ivan har påtaget
sig den store opgave at resocialisere tidligere
indsatte til samfundet igen. Filmen er en barsk,
men vanvittig morsom og den rejser en masse
spørgsmål om forbrydelse og straf, skyld, skam
og menneskelig samvittighed. Alt sammen i øjenhøjde med konfirmanderne, der lod til at more
sig over filmen - på trods af den store alvor.
Tak til de nysgerrige og velopdragne konfirmander for en dejlig dag!
Hilsen Anja præst

Sådan ser det ud, når 18 konfirmander trænger sammen i en lille mørk celle

GUDSTJENESTE LISTE

SØNDAG DEN 31. OKTOBER: 22. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Vitved
kl. 09.30		
Tiset
kl. 10.30
Kirkekaffe

Lisbeth Kristensen
Jette R. Christiansen

LØRDAG DEN 6. NOVEMBER
Astrup
kl. 10.00
Lørdagsdåb
Astrup
kl. 11.30
Lørdagsdåb

Anja Heitmann
Anja Heitmann

SØNDAG DEN 7. NOVEMBER: ALLEHELGEN
Tiset
kl. 10.30
Kirkebil. Kirkekaffe. Kor medvirker (Se omtale s. 2)
Astrup
kl. 10.30
Allehelgen
Vitved
kl. 16.00
Pigekor medvirker. Kirkekaffe

Jette R. Christiansen
Anja Heitmann
Inge-Gerd Terpager Staal

SØNDAG DEN 14. NOVEMBER: 24 SØNDAG EFTER TRINITATIS
Fruering
kl. 9.30		
Inge-Gerd Terpager Staal
Hvilsted
kl. 10.30		
Anja Heitmann
Tiset		
Der henvises til Hvilsted		
LØRDAG DEN 20. NOVEMBER
Tiset
kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste

Jette R. Christiansen

SØNDAG 21. NOVEMBER: SIDSTE SØNDAG I KIRKEÅRET
Tiset
kl. 10.30
Kirkekaffe
Jette R. Christiansen
Vitved
kl. 11.00		
Lisbeth Kristensen
Astrup		
Der henvises til Tiset		
SØNDAG 28. NOVEMBER: 1. SØNDAG I ADVENT
Tiset
kl. 10.30
Kor medvirker. Kirkebil. Kirkekaffe
Astrup
kl. 10.30		
Vitved
kl. 11.00		

Jette R. Christiansen
Anja Heitmann
Inge-Gerd Terpager Staal

SØNDAG 5. DEMBER: 2. SØNDAG I ADVENT
Fruering
kl. 9.30		
Tiset
kl. 14.00
Familiegudstjeneste

Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen

GUDSTJENESTER I PLEJEBOLIGERNE PÅ LOKALCENTER SOLBJERG:
torsdag 4. november
kl. 10.30
torsdag 2. december
kl. 10.30

Anja Heitmann
Anja Heitmann

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

