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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
PÅ GENSYN
Efter forårets konfirmationer går jeg på barsel
den 13. maj. Min mand og jeg venter vores andet
barn til juni og vi glæder os utrolig meget.

i sognene og nydt mine første måneder her i
Solbjerg.
Vi, min mand Mads, datter Helene og jeg er
faldet godt til i præstegården og de 120 flyttekasser er langt om længe pakket ud. Det begynder at blomstre i præstegårdshaven først med
vintergækker og erantis og nu kommer de fineste
påskelinjer op og pynter.
I mit virke som jeres præst har jeg haft fornøjelse af gode gudstjenester i vores tre kirker, og
i vores nabokirke Tiset, mange livsbekræftende
og glædelige dåb, en velbesøgt og virkelig hyggelig fastelavn, friske og søde konfirmander og
minikonfirmander, sangarrangementer både for
store og små og meget mere.

Min barselsvikar er fundet, det bliver Karen
Agersnap, som lige nu har et vikariat i Fredens
kirke indtil 1. juni. Derfor tiltræder Karen først
embedet her i Astrup-Tulstrup-Hvilsted sogne
den 1. juni. Det kan I også se på vores gudstjenesteliste for maj måned, hvor vi flere søndage
henviser til Tiset kirke.
Karen kan træffes på kontoret i præstegården i
Astrup efter aftale og på samme telefonnummer
som nu.
Hvis der er lavet aftaler om kommende vielser
eller dåb, vil aftalerne selvfølgelig blive videregivet til min barselsvikar. I den forbindelse vil jeg
minde om, at man kontakter vores kordegnekontor, personregistrering syd, på tlf. 87 33 44 72
og får videregivet de nødvendige oplysninger til
kirkebogen.
Karens første gudstjeneste vil blive i Hvilsted
kirke SØNDAG DEN 12. JUNI KL. 10.30.
Alle er velkommen til at møde op i kirken og
tage imod den nye præst.
Selv om det føles som om jeg lige er kommet,
så har jeg allerede nået at møde flere af jer

Jeg glæder mig til fortsat at være en del af livet
omkring byen, kirken og præstegården med min
lille dreng på armen.
Tak for nogle skønne måneder her i Solbjerg.
Jeg ser frem til mange flere.
De bedste hilsner jeres sognepræst
Annika Rasmussen
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VIRRINGKORETS KONCERT 2022
SØNDAG DEN 8. MAJ får Hvilsted kirke besøg
af Virringkoret, der vil synge for os. Det er kl.
19.30, og der er gratis adgang. Efter koncerten
vil der blive serveret en forfriskning. Det er jo en
tradition, at Virringkoret kommer hvert forår, men
pga. corona har vi desværre måttet aflyse de seneste to koncerter. Men nu er der åbnet op igen,
og vi glæder os til at høre deres fine sang.
Om programmet skriver korets dirigent, Anne
Rossau, følgende:

”Efter corona-nedlukninger og korprøver med to
meters afstand nyder vi i Virringkoret, at vi igen
kan stå og sidde tæt sammen og lave musik. I
foråret 2020 var vi godt i gang med nogle swingende, amerikanske jazz-numre, da samfundet
lukkede ned, og nu i 2022 har vi så endelig fået
mulighed for at gøre dem færdig og synge dem
til vores forårskoncerter.
Derudover er repertoiret på dansk. Vi vil synge
danske sange, der spænder fra Thomas Kingo
i det 17.århundrede til Juliane Preisler i slutningen af det 20. århundrede, og så vil vi hylde
Bent Fabricius-Bjerre, der døde i 2020, med et
potpourri over et lille udsnit af hans meget store
produktion.
Endelig byder koncerten på en uropførelse af to
sange med tekst af Halfdan Rasmussen. Det er
Hvilsted kirkes organist, Søren Jensen, der har
skrevet musikken, og han har været så venlig at
lade os bruge sangene i Virringkoret.
Det er altid spændende at arbejde med sange,
hvor man ikke i forvejen har en bestemt version
i baghovedet.”

FREDAGSSANG
FREDAG DEN 27. MAJ kl. 10.00 er der fredagssang
i sognegården. Vi synger fra højskolesangbogen
og snakker om sangene, teksterne, og hvad der
ellers ligger os på sinde.
Der er jo kommet en ny udgave af højskolesangbogen med mange nye og gode sange, som vi
gradvist dykker ned i og får lært. Samtidig er der

jo alle de kendte og elskede gamle sange med
tekster om årstiderne, Danmark, fællesskab,
kærlighed og meget, meget andet, som vi også
lige skal have vakt til live i toner og ord.
Arrangementet ledes af kirkens organist,
Søren Jensen, og der vil undervejs være kaffe
og småkager.

AFTENSANG
TORSDAG DEN 19. MAJ inviterer vi til aftensang

i sognegården. Det er kl. 19.30, og vi vil igen
synge sange fra højskolesangbogen.
Her er en mulighed for at komme og synge med
andre i et hyggeligt samvær. Udover højskolesange vil der også blive sunget andre sange –
fra revy, hitlister, film etc. ud fra et fælles emne.
Der vil også være rig mulighed for at kommentere og snakke om sangene. Disse sange er jo
en form for afspejling af det danske samfund
og vores måde at tænke på, og der er sange til
enhver lejlighed.
Aftenen ledes af kirkens organist, Søren Jensen,
og der vil blive serveret kaffe og kage.
Der er gratis adgang.
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GRUNDLOVSDAG

ISABELLA ARENDT ER ÅRETS GRUNDLOVSTALER

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBTE

Frida Skytte Bahnsen
Emil Våtevik Susgaard
Sofus Laursen
DØDE

Jan Kastberg
Villy Kruse Agerschou

SØNDAG DEN 5.JUNI

Traditionen fortsætter. Vi fejrer Grundlovsdag i
Astrup Præstegårdshave. Det har også været en
tradition - næsten hvert år - at vejret har været
så godt, at vi har kunnet sidde under åben himmel i den rummelige præstegårdshave. Lad os
håbe, at den tradition fortsætter.
Det er 1.Pinsedag. Derfor holder vi en lille gudstjeneste i Astrup Kirke Kl. 12.30 ved Jette Marie
Bundgaard-Nielsen. Og så har vi flere års tradition for at have personligheder fra den politiske
verden til at holde grundlovstalen.
Det har vi også i år. Isabella Arendt, formand for
Kristendemokraterne, har lovet at holde grundlovstalen 2022.
Isabella Arendt holder sin tale kl. ca. 13.30 14.00 . Traditionen tro - som festlig optakt til
festdagen - vil Svend Uths jazzband, Astrup City
Stumpers, spille fra kl.13.00 i musikteltet.
Derefter forløber dagen med kaffebord og kage
og grillpølser og sang og vin og øl og sodavand
og leg på den store græsplæne.
Alle er velkomne.
Menighedsrådet

PRAKTISKE OPLYSNINGER
ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSSTED SOGNE
SOGNEPRÆST Annika Rasmussen
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 60 15 30 48 | AL@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 VIKAR Atitaya Sangklang
Tlf. 29 42 26 40
ATITAYASANGKLANG@GMAIL.COM
KIRKETJENERE
Doris Schramm tlf. 29 42 55 21
DORIS.E.SCHRAMM@GMAIL.COM
Liljan Mortensen Tlf. 31 66 85 99
LILJANMORTENSEN@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
ORD PÅ VEJEN
Det er maj, forår og konfirmationernes tid.
Mange som har en konfirmation i vente - hvad
enten man er konfirmand, nærmeste familie eller
gæsten ved festen, så er der nok en del, som
har været i gang med den sang eller tale, som
man gerne vil bidrage med. For der skal ord med
på vejen. Det kan være formanende ord, sjove
ord, opløftende ord, bevægende ord – måske
kommer der også pinlige ord - men forhåbentligt
er det alle gode ord i al deres mangfoldighed.
Ordene fortæller en historie, som har været, og
som har formet os – og ordene udtrykker håb om
noget, der skal komme.

der er altid er mere at sige. Konfirmanderne får
ord med sig fra den fest i kirken, som er et JA til
dig - at du er en del af et fællesskab, der faktisk
er uden grænser. Og bagefter til festen - hvor og
hvordan den end holdes – lad de store ord få
plads - de gode ord der bygger op. Det afgørende
er ikke, om der er få eller mange – men at vi gir’
og får gode ord med på vejen.
Tillykke til årets konfirmander!
Jette R. Christiansen

TAK FOR EN HERLIG
FAMILIEGUDSTJENESTE!
MED KIRKESPIL, ÆGGEJAGT OG AFSLUTNING

Når man møder milepæle – og det er f.eks. en
konfirmation, for som regel forstår man ikke, at
den lille nu allerede er på vej til at blive et ungt
menneske. Når man møder milepæle, så sætter
det tanker i gang – og ord følger - for der skal
ord med på vejen. Jeg synes, vi skal turde bruge
store ord. Ikke fordi vi er store – men fordi livet
er stort, fordi håbet er højt, fordi kærligheden
er stærk, fordi vejen kan være bumpet! Derfor
skal man have gode ord med sig – også om en
verden som er så meget mere og større, end vi
har begreb om – eller greb om. Det er ok at være
lille, at føle sig kikset, at træde forkert – det er
faktisk normalt og vidner om, at man har jordforbindelse og derfor kan få mudrede sko. Men
lige præcis dér skal man også have gode ord at
læne sig op ad og en historie, der minder om, at

Der var spænding og forventningens glæde i
luften i timerne op til familiegudstjenesten, hvor
forårets minikonfirmander øvede sange og replikker til påske-kirkespillet. Og JA! - det lykkedes
at huske replikken og JA! mor og far smilede lige
så glade og stolte, som hver og én af minikonfirmanderne havde håbet på! Sikke en lettelse!
Bagefter var der hygge og fællesspisning i
sognehuset og tænk sig - påskeharen havde
minsandten været forbi i haven for at lægge små
påskeæg. Ovenpå en veloverstået og glædesfyldt
dag, vil vi gerne sige tak til især minikonfirmanderne men også alle andre, som med deres
tilstedeværelse var med til at give minikonfirmanderne en god afslutning på deres minikonfirmandforløb.
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NY P-PLADS
Måske har du lagt mærke til gravearbejdet
ved Tiset kirke? Menighedsrådet i Tiset Kirke
kan bevidne, at det har været en lang proces
at komme dertil, men nu er arbejdet omkring
etablering af den længe ventede P-plads endeligt
i gang. Beslutningen om at etablere de ekstra
p-pladser er sket ud fra sikkerhedsmæssige
betragtninger, som går på en blanding af dårlige
oversigtsforhold i svinget ved kirken, og at der
er meget trafik på Ravnholtvej. Det er derfor
ikke sikkert, når biler pga. pladsmangel parkerer
langs vejen. Vi forventer, at den nye P-plads står
klar til brug ved årets konfirmationer.

5. MAJ KONCERT

HVIS DU VIL VIDE MERE OM
AT SIDDE I MENIGHEDSRÅD
DEN 10. MAJ KL. 19.30

Orienteringsmøde i sognehuset
Kom til orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i Tiset Sognehus, Gammel Horsensvej 77,
tirsdag, den 10. maj kl.19.30.
Her vil Menighedsrådet orientere om, hvike opgaver de har prioriteret siden sidste menighedsrådsvalg. De næste to år kan du være med
til at præge udviklingen af kirkelivet i Tiset.
Menighedsrådet har ansvar for kirkens liv og
udvikling, vedligeholdelse af kirkens bygninger,
personaleledelse og -pleje samt kirkegårdens
pasning. Vil du være en del af et velfungerende
menighedsråd på 7 medlemmer, så stil op som
kandidat til menighedsrådet. Der er behov for to
nye menighedsrådsmedlemmer og to suppleanter. Måske er du bare nysgerrig og ønsker at høre
mere om menighedsrådsvalget – Så er du også
velkommen.

AFTENGUDSTJENESTE
OG VARME HVEDER
DEN 12. MAJ KL. 19.00

DEN 5. MAJ KL. 19.30 I TISET KIRKE

For mange er den 5. maj stadig forbundet med
tanker om befrielsen i 1945.
I år holder vi i Tiset Kirke en lille koncert med
trioen som udgøres af kirkens faste medarbejdere, Henriette Jensen, saxofon, Anders Nyløkke
Jørgensen, bas og Jan Ole Christiansen, klaver.
Programmet vil være præget af befrielsesbudskabet, som lød i 1945, og der vil blive spillet
musik, der, ligesom maj måned, indvarsler, at
sommeren og den lyse tid er på vej.
Koncerten var ca. 40 min.

I maj når alt grønnes, holder vi aftenen før
Bededag gudstjeneste i kirken kl. 19.00.
Glæden over foråret kan man også få ved at gå
til kirken gennem skoven. Hvis du/I vil med på
gåturen, mødes vi ved præstegården, Gammel
Horsensvej 77 kl. 18.30. Man er selvfølgelig
også velkommen til at springe gåturen over.
Efterfølgende inviterer vi indenfor i sognehuset
til varme hveder og fællessang.
Tilmelding til arrangementet i sognehuset sker
ved skriftlig tilmelding senest den 9. maj til
kirke- og kulturmedarbejder
Rikke Adolf på telefon: 30 60 61 15
eller mail: tisetkirkeogkultur@gmail.com
Pris for kaffe/te og varme hveder: kr. 25,-
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FRILUFTSGUDSTJENESTE
I HØRHAVEN

MENIGHEDSRÅDSMØDE

2. PINSEDAG – MANDAG 6. JUNI KL. 11.00

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

Vi fejrer igen pinsegudstjeneste under åben himmel, når sogne i Aarhus Søndre Provsti holder
fælles pinsegudstjeneste i Hørhaven. Her skifter
vi for en stund kirkebænkene ud med tæpper og
klapstole i græsset, og orgelmusikken erstattes
af musik fra Aarhus Brassband. For børnene vil
der være en aktivitet undervejs, og efter gudstjenesten er provstiet vært ved kirkekaffe ved
Peter Sabroes Minde.

KORETS SOMMERKONCERT
DEN 7. JUNI KL. 19.30 I TISET KIRKE

Traditionen tro afslutter Tiset Kirkes voksenkor
sæsonen med en sommerkoncert i Tiset kirke.
Programmet giver mulighed for genhør med
både nye og velkendte toner for kor og solo, og
der bliver god mulighed for at synge med på
nogle af vore dejlige sommersange og -salmer.
Koret ledes af kirkens organist Jan Ole Christiansen. Der er fri adgang til koncerten, og alle er
velkomne. Såfremt der sker ændringen i forhold
til afholdelse af koncerten, vil det fremgå på kirkens hjemmeside og på kirkens Facebook side.

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I TISET KIRKE

Rasmus Munk Rasmussen
Drammelstrupvej 296, Solbjerg
Elias Vinding Normand
Bøgevangen 19, Solbjerg
DØDE I TISET SOGN,
BISAT ELLER BEGRAVET FRA TISET KIRKE

Martin Christiansen
Tingskoven 4, Tranbjerg
Hilda Marie Gissel Christensen
Toftegårdsvej 16 B, Hørning

ONSDAG DEN 11. MAJ KL. 19.00

BESTILLING AF KIRKEBIL
Bestilling af kirkebil sker ved henvendelse til
Tiset Kirkes kirke- og kulturmedarbejder, Rikke
Adolf, på telefon 30 60 61 15 i tidsrummet
kl. 10-12 på fredage op til søndage, hvor kirkebil
er annonceret i gudstjenestelisten
Kirkebilen kører retur efter gudstjenesten.

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
Kirkeværge: Thorkild Boier Pedersen
Tisetvej 29, 8355 Solbjerg
tlf.: 40 63 02 60
Kirkekasserer: Karen Astrup
Gammel Horsensvej 68, 8355 Solbjerg
tlf.: 40 21 79 03

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

GUDSTJENESTE LISTE
LØRDAG DEN 30. APRIL
Tiset
kl. 09.30
Konfirmation
Tiset
kl. 11.00
Konfirmation

Jette R. Christiansen
Jette R. Christiansen

SØNDAG DEN 1. MAJ: 2. S.E PÅSKE
Tiset
kl. 10.00
Konfirmation
Vitved
kl. 10.00
Konfirmation / Pigekor medvirker
Astrup
kl. 11.00
Konfirmation

Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Annika Rasmussen

SØNDAG DEN 8. MAJ: 3. S.E. PÅSKE
Astrup
kl. 09.30
Konfirmation
Tiset
kl. 10.30		
Astrup
kl. 11.00
Konfirmation

Annika Rasmussen
Jette R. Christiansen
Annika Rasmussen

TORSDAG DEN 12. MAJ
Tiset
kl. 19.00
Aftengudstjeneste m varme hveder. Se omtale s. 6

Jette R. Christiansen

FREDAG DEN 13. MAJ: ST. BEDEDAG
Astrup
kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
Vitved
kl. 10.00
Konfirmation / Pigekor medvirker

Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal

SØNDAG DEN 15. MAJ: 4. S.E PÅSKE
Hvilsted
kl. 09.30		
Fruering
kl. 09.30		
Tiset
kl. 10.30		

Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Jette R. Christiansen

SØNDAG DEN 22. MAJ: 5. S.E. PÅSKE
Tiset
kl. 09.00		
Anja Stokholm
Vitved
kl. 09.30		
Inge-Gerd Terpager Staal
Astrup		
Der henvises til Tiset Kirke		
TORSDAG DEN 26. MAJ: KRISTI HIMMELFART
Vitved
kl. 11.00		
Inge-Gerd Terpager Staal
Astrup
kl. 11.30 		
Signe Kølbæk Høg
Tiset		
Der henvises til Astrup		
SØNDAG DEN 29. MAJ: 6. S.E PÅSKE
Vitved
kl. 09.30
Konfirmandaltergang
Inge-Gerd Terpager Staal
Tiset
kl. 10.30		
Jette R. Christiansen
Astrup		
Der henvises til Tiset Kirke		
SØNDAG DEN 5. JUNI: PINSEDAG
Tiset
kl. 10.30		
Vitved
kl. 11.00		
Astrup
kl. 12.30
Pinsegudstjeneste og Grundlovsfest

Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Jette Marie Bundgaard-Nielsen

MANDAG DEN 6. JUNI: 2. PINSEDAG
Astrup
kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven		
Tiset
kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven. Se omtale s. 6		
Fruering
kl. 11.00		
Inge-Gerd Terpager Staal
SØNDAG 12. TRINITATIS
Hvilsted
kl. 10.30		
Vitved
kl. 11.00		

Karen Agersnap
Hanne Hjørlund

GUDSTJENESTER PÅ SOLBJERG PLEJEHJEM:
Torsdag den 5. maj
kl. 10.30
Torsdag den 2. juni
kl. 10.30

Annika Rasmussen
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

