KIRKEBLADET
Tirstrup - Fuglslev - Hyllested - Rosmus pastorat
September - Oktober - November 2017

9. årgang - nr. 4

Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst,
at der er mer end vorden,
og mer end ungdomslyst:
Bring korn i lo og lade!
bring frugt bag dunkle blade!
bring hjertet fred og trøst!
En stille høstlig brusen v. 4

Ydmyghed gør os smukke
Noget af det jeg nyder allermest er, at se på mine børn
når de sover. Søvnen får selv den mest irriterende 6
årige til at blive verdens smukkeste barn. Men det er
ikke blot børnene. Søvnen gør os alle smukke. Ansigtet glattes ud når vi sover. Åndedrættet bliver roligere.
Når vi sover overgiver vi os til en anden kraft, tror
jeg. En Gud, som vi er dybt afhængige af. I hans store
hænder kan vi hvile ud hele den lange nat. Puste alle
bekymringerne ud. Trække ny luft ind. I et langt frit
åndedrag.
Om dagen glemmer vi hurtigt, at vi lever og ånder i
kraft af Gud. Vi tror i stedet, at vi skal præstere og
klare så meget selv. Det er en kæmpe befrielse når vi
opdager, at vi lever i kraft af Gud. For så er vi jo elskede. Og det er præcis hvad det vil sige at være et men-

neske: At vide sig elsket af Gud. At tro på, at livet er
noget vi lever i ydmyg modtagelse af Guds nåde:
”Hver morgen i min skål, en nåde uden mål, til mig
nedflyder”, synger vi i en af vores smukkeste morgensalmer.
Når jeg træder ind i et kirkerum mærker jeg altid lige
med det samme ydmygheden. Pludselig bliver jeg selv
lidt mindre, for i kirken er noget større på spil. Og jeg
mærker, at jeg bliver taget imod. Her i kirken må jeg
ydmygt modtage livet. Her må jeg slippe for, at alt afhænger af mig. Her kan jeg kan få lov at sige ligesom
Paulus i Korinterbrevet: ”Af Guds nåde er jeg hvad
jeg er”. Et menneske overfor min skaber, i hvem jeg
lever og ånder hver eneste dag.
Jeg tror, at det er sundt for os, at leve vores liv med ydmygheden som fortegn. For når vi viser ydmyghed, så
er vi optagede af noget helt andet end os selv. Og det
klæder os faktisk.
Måske glemmer vi os selv fordi der er en af vores nærmeste, der har brug for os.
Måske tager en overvældende naturoplevelse pusten
fra os, så vi mærker ydmygheden overfor Guds skaberværk.
Ydmyghed kan også være, at føle sig båret gennem noget der var svært, og vi erkender, at der måtte have
været andre kræfter på spil.
Når vi er ydmyge træder vi ud over os selv, vender os
mod vores medmenneske, og mod Gud. Og det klæder
os rigtig godt. Det bliver vi smukkere af. For her bliver vi nemlig, underligt nok, allermest os selv.
Sognepræst Mariann Kristiansen
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Efterårets arrangementer og særlige gudstjenester
Hyggeeftermiddag om æbler
Onsdag den 13. september kl. 14.00-16.00
i Tirstrup
I efteråret modnes æblerne på havens træer. Vi markerer dette med en hyggeeftermiddag, hvor æblet er i
centrum. Hvis vejret tillader det, vil vi således gå en
tur ud i præstegårdshaven og kigge på havens mange
frugttræer. Kan man ikke gå med i haven, er der mulighed for at hvile benene i sognehuset i mens. Som vi
plejer, vil vi synge lidt sammen og vi skal have æblekage til kaffen.
Husk, at der kan ringes efter kirkebilen, hvis man
mangler kørelejlighed.
Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag i æblets
tegn.
Ved sognepræst Mia Brøgger

Høstgudstjeneste og frokost i
Rosmus og Tirstrup kirker
Søndag den 17. september kl. 10.30 i
Rosmus kirke og den søndag 24. september
kl. 12.00 i Tirstrup kirke
Traditionen tro fejrer vi høstgudstjeneste både i
Rosmus og Tirstrup kirker. Til høstgudstjenesterne
er der tradition for, at kirken er smukt pyntet op med
blomster, lys og blade i efterårets varme farver. Ved
gudstjenesten i Tirstrup medvirker pastoratets fælles
kor. Bemærk, at i Tirstrup starter gudstjenesten først
kl. 12.00!
Efter høstgudstjenesterne inviterer menighedsrådet
på frokost i henholdsvis Den gl. skole i Rosmus og i
sognehuset i Tirstrup. Tilmelding til spisning er ikke
nødvendig.
Ved begge gudstjenester samler vi ind til velgørende
formål. Husk, at kirkebilen kører.
Velkommen og vel mødt til høstgudstjeneste og frokost.
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Reformationsgudstjeneste

Filmaften ” En du elsker”

- i anledning af 500-året for reformationen
Søndag den 29. oktober kl. 10.30 Fuglslev kirke
Vi fejrer 500-året for reformationen med en musikgudstjeneste i kirken.

Onsdag den 15. november kl. 19.00 - ca. 21.00 i
den gl. skole ved kirken i Rosmus
Denne aften skal vi se den danske film ”En du elsker”. Filmen er en fortælling om et møde mellem to
fortabte skæbner, en voksen mand og en dreng. Den
verdensberømte singersongwriter, Thomas Jacob, bor
i Los Angeles. Han er en mand med succes og mange
brændte broer, som lever og ånder for musikken og
ikke meget andet. Da han vender hjem til Danmark
for at indspille nyt album med sin faste musikproducer, tropper hans voksne datter Julie op. Med sig har
hun hans barnebarn, den 11-årige Noa, som Thomas
aldrig har mødt. Snart bliver Thomas meget mod sin
vilje tvunget til at tage sig af Noa, og de to begynder
stik imod alle odds langsomt at finde hinanden igennem musikken. Men så indtræffer katastrofen, og
Thomas må se i øjnene, at han skal træffe et valg, der
forandrer hans liv for altid.

Programmet vil indeholde fællessalmer, solosang og
orgelstykker fra denne tid, samt fortælling om selve
begivenheden!
På orglet spiller Ulrik R. Damm, som har været organist ved henholdsvis Sct. Clemens Kirke og Sct. Mortens Kirke i Randers. Solosanger er Birgitte Kaas
Sørensen, der har været korist ved Sct. Clemens Kirke i Randers og kirkesanger ved kirkerne i Kousted og
Råsted og synger nu i Sct. Mortens Vokalensemble.
Velkommen til en anderledes gudstjeneste i Fuglslev
kirke.

Allehelgensgudstjenester
Søndag den 5. november Rosmus Kirke kl. 16.00
og Tirstrup Kirke kl. 19.00
Allehelgenssøndag er en dag til minde om vore kære
afdøde, – de mennesker, der fik betydning for vores
liv, men som vi mistede og nu savner.
Til gudstjenesterne vil der være mulighed for at tænde lys, og der vil være musik og ord til eftertanke. I
begge kirker vil navnene på dem, der i årets løb døde i
Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus, blive læst op.
Til aftengudstjenesten i Tirstrup vil både kirken og
kirkegården være oplyst af levende lys.
Velkommen til en højtidelig mindestund, for de mennesker, som blev lys i vores liv.
Liturg: Sognepræst Mariann Kristiansen
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Kom og se en god film og tag gerne en ven eller en nabo med. Vi starter aftenen med en sang fra Højskole
sangbogen. Forfriskninger kan købes til 20 kr.

Aftengudstjeneste og suppe
Søndag den 26. november kl. 19.00
i Rosmus kirke
Vi slutter kirkeåret med en aftengudstjeneste i
Rosmus kirke. Kom, oplev og nyd hvordan stilheden
og mørket udenfor sammen med de smukke aftenssamler, gør stemningen ved en aftensgudstjeneste
helt særlig. Efter gudstjenesten samles vi om en portion aspargessuppe i Den gl. skole i Rosmus.
Ved sognepræst Mia Brøgger

Minikonfirmand
- for alle børn i 3. klasse
Har I lyst til at lære noget om Gud og kirken? Gå
på opdagelse i kirkerummet og spise kage i konfirmandstuen?
Vi samles i Rosmus kirke på onsdage i efteråret,
for på en sjov måde at høre noget om, hvad kristendommen er.
Første gang er onsdag den 4. oktober. Vi henter
jer på skolen når I får fri, og følger jer tilbage til
SFO.
Minikonfirmand er frivilligt og gratis, og du behøver ikke være døbt for at være med.
Vi glæder os. Det bliver sjovt!
Venlig hilsen
Præsterne Mia Brøgger og Mariann Kristiansen

Juletræstænding 1. s. i advent
Søndag den 3. december kl. 16.00 ved
Tirstrup kirkeplads
Igen i år skal vi have tændt byens juletræ i Tirstrup.
FDF.-orkesteret fra Grenaa kommer og spiller med på
de kendte julesange og salmer. Når juletræet er
tændt, går vi ind i kirken og holder en kort gudstjeneste. Efter gudstjenesten er der hygge og æbleskiver i
sognehuset. Alle er velkommen, ingen tilmelding
nødvendig og arrangementet er helt gratis.
Der samles ind til den lokale julehjælp.
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Piben får...nej, organisten får en ny lyd
De fleste af jer, der kender mig og har snakket med
mig på nærmeste hold, har sikkert lagt mærke til, at
jeg bruger høreapparater. Det er der sådan set ikke
noget nyt i, da jeg fik mine første høreapparater ved
8-års alderen.

høreapparat forstærker man kun lyden, mens man
med et CI-system går ind og erstatter noget af det ødelagte i det indre øre. Det skal dog siges, at CI ikke er
nogen mirakelkur, men det skulle meget gerne hjælpe
betydeligt mere end et høreapparat.

Grunden til jeg nu skriver om det i dette kirkeblad,
er, at min hørelse gradvist er blevet dårligere.

Jeg regner med, at jeg bliver opereret her til efteråret,
og jeg vil i den forbindelse derfor også være sygemeldt
en periode. Hvor lang tid, jeg skal være sygemeldt, er
lidt uvist. Jeg skal nemlig opereres på begge ører samtidig, hvilket betyder, at jeg vil være totalt døv i ca. fireuger, før jeg får tilsluttet lyd. Efterfølgende vil der
være et genoptræningsforløb. Det forventes, at jeg er
væk i hvert fald et par måneder og derefter starter
langsomt op igen. Kun tiden kan vise, hvordan det hele vil forløbe. Jeg håber, vi får nogle dygtige vikarer til
at passe tangenterne for mig i mit fravær.

Jeg har derfor fået tilbudt - og takket ja, til at få en
såkaldt "CI-operation". Kort fortalt er CI (Cochlear
Implant) et 2-delt system, hvor den ene del består af
et implantat med en elektrode, som man får indopereret i øresneglen, og den anden del er en ydre del, som
er en processor, der ligner lidt et høreapparat. Forskellen på et høreapparat og et CI-system er, at med et

Jeg glæder mig til min nye hørelse, og hvis nogen
skulle blive interesseret i at vide mere om CI og mit
forløb, vil jeg meget gerne fortælle mere om det, hvis
muligheden lige melder sig.
Vi "høres" ved! ;-)
Mange hilsner
Dennis P. Fyrstenborg, organist

Menighedsrådets mødekalender
20. september Tirstrup sognehus
25. oktober Rosmus gl. skole
22. november Tirstrup sognehus
Alle møderne er offentlige og starter kl. 19.00
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Adresseliste for
Tirstrup-FuglslevHyllested-Rosmus
Pastorat:
Kirkekontor
Ebeltoft Sognegård, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 16 74. ebeltoft.sogn@km.dk
Sognepræst Mia Brøgger
Ballevej 7, Tirstrup, 8400 Ebeltoft
Tel: 21 49 34 36/86 36 34 78
mib@km.dk
Fridag om mandagen

Kirkebilen
Ønsker De at komme til gudstjeneste eller til et
kirkeligt arrangement (foredrag, koncert o.l.)?
Har De ikke mulighed for at komme af sted på
anden vis, så ring til kirkebilen senest aftenen i
forvejen. Kan benyttes inden for pastoratets
grænser. Kirkebilen er gratis.
Kontakt: Lyngby-Trustrup Taxa v/Karl Erik Bager. Tlf. 86 33 47 30. Mobil 40 41 88 27.

Sognepræst Mariann Kristiansen
Tlf. 40 36 30 42. mkr@km.dk
Graver Heine Madsen
Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus sogne
Graverkontor:
Ballevej 7b, Tirstrup, 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 33 73 89 - Mobil: 2371 3609
hyl-ros-kirkegaarde@c.dk

Mvh. Menighedsrådet

Formand for
Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus menighedsråd
Kim Boes, Kirkevænget 7, Hyllested
Tlf. 41 68 90 33

Deadline for næste kirkeblad

Organist Dennis Persson Fyrstenborg
Vejlby Toften 149, 8240 Risskov
Tlf. 22 54 14 12
dennis_fyrstenborg@hotmail.com

Deadline for indlæg i næste kirkeblad er senest
onsdag den 1. november 2017.
Bidrag er altid velkomne og sendes til redaktør
sognepræst Mia Brøgger, tlf. 21 49 34 36 mail:
mib@km.dk
Pastoratet vil meget gerne have en kopi, hvis du
ligger inde med billeder fra kirkelige arrangementer.

www.tirstrup-fuglslev-hyllested-rosmus-sogn.dk
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Gudstjenesteliste og arrangementer
Dato

Dagens navn

3. september

12. s. e. trin

10. september

13. s. e. trin

13. september
17. september

14. s. e. trin.

24. september

15.s.e.trin

1. oktober

16. s. e. trin.

8. oktober

17. s. e. trin.

15. oktober

18. s. e. trin

22 . oktober

19. s. e. trin

29. oktober

20. s. e. trin

5. november

Alle helgensdag

12. november

22. s. e. trin

Tirstrup

Fuglslev

Hyllested

Rosmus

Præst

10.30 Begyndergudstjeneste*

MB

10.30

MB

Hyggeeftermiddag*

MB
10.30 Høstgudstjeneste*MB

12.00 Høstgudstjeneste*

10.00
10.30

MB
MK

10.30
13.00

MB
JK

10.30 Kaffe

MB
10.30 Reformationsgudstjeneste*

19.00*

MB
16.00*

10.30 Kaffe

15. november

MK
MB

19.00 Filmaften*

19. november

23. s. e. trin.

26. november

Sidste s. i kirkeåret

10.30

MB
10.30

19.00 *

MB

Suppe i Den gl. skole.
3. december

1. s. i advent

16.00 Juletræstænding*

MB: Mia Brøgger
MK: Mariann Kristiansen
JK: Juma Kruse
*: Find forklaring inde i bladet.
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