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Så synger vi vor tak til Gud,
at vi får lov at være,
at alt vil vokse, springe ud
og siden frugter bære –
ja, Gud ske lov for kornets sang,
for dagligt brød på bordet,
vor glæde får sin bedste klang
i tak til skaber-ordet!
Du lagde i det mindste frø.
Vers 5 fra månedens salme i september.

Midt i det kendte og nære
Hvis du, som mig, kan lide at sidde i en krog af haven,
og bare lade tankerne gå, - så kan du måske lide denne
her salme af Lisbeth Smedegaard Andersen? Salmen står
i salmebogstillægget 100 salmer og vi synger den jævnligt
til gudstjenester i Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og
Rosmus kirker.
Bagest i haven der sidder jeg tit
kikker på blomster og blade
tænker på livet og det der blev mit
det jeg engang skal forlade
Søger dig, Herre, men himlen er stum
havet ved intet at sige
måne og stjerner er tavse derom –
hvor er dit sted og dit rige?
Findes der sangfugle dér hvor du er
svaler der kvidrer ved morgen?
græder du stadig for dem du har kær
mindes du angsten og sorgen?
Husker du nætter med rullende tog
tungt gennem mørket derude?
var du den natsværmervinge der slog
blødt mod min oplyste rude?
Yderst på bænken – her sidder jeg lidt
skjult bag ved grene og kviste
beder i stilhed for det der blev mit
dem som jeg frygter at miste
Fuglene kvidrer i hassel og pil
her er det sted du vil være
lyse din fred her hvor livet blir til
midt i det kendte og nære.
Lisbeth Smedegaard Andersen, 2011
Melodi: Jakob Lorentzen, Katrine Muff Enevoldsen
2

Nogle gange er det rart, at blive overladt til sine egne tanker, sådan som salmen fortæller om. Og alligevel, så er
det også svært. Alle de spørgsmål, der dukker op her i
stilheden, hvor kun fuglene kvidrer og træerne suser.
Spørgsmål om liv og død, mening og sammenhæng. Hvor
finder vi Gud, hvis han findes? Ofte oplever vi, at stille
flere spørgsmål end vi får svar. Lisbeth Smedegaard udtrykker det således: ”søger dig Herre, men himlen er
stum, havet ved intet at sige, måne og stjerne er tavse
derom, hvor er dit sted og dit rige?”

Men måske findes Guds sted netop her bagerst i
haven, eller hvor vi nu er krøbet i skjul, for at være lidt
alene. Måske viser Gud sig netop her midt i vores liv, når
tankerne får det frie løb, de har brug for, -når vi med en
blanding af ro og uro må forholde os til alt det vi glæder
os over eller er bekymrede for. Vores familie. Vores arbejde, -hvordan vi skal klare os, vores svigt, vore dårlige
prioriteringer. Den ene tanke afløser den anden. Og
præcis her, hvor det hele bliver lagt frem, - her hvor vi
står som ét stort spørgsmålstegn over for Vor Herre,
præcis her kan vi opleve, at mærke et svar. Et guddommeligt nærvær og tilstedeværelse. Bagest i haven.

Det er svært at finde svar i himmelrummet og på havets
dybe grund. Men den opstandne Herre og frelser viser
sig netop, når vi vover at lægge det hele frem. Det lette,
det svære, ja alt hvad vi har i os. Midt i det, der er vores
liv på godt og ondt, ”midt i det kendte og nære” står Kristus og lyser sin fred over dig og mig. Over vores fortid.
Nutid. Og fremtid. Og Guds fred er ikke det samme som
at alt er godt. Men det er, at vi må være ham nær, i alle
afkroge af vores liv.
Sognepræst Mariann Kristiansen

Valgforsamling og menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag 15. september kl. 19.00
Tirstrup sognehus
Er det vigtigt dig, at din lokale kirke er velfungerende
og relevant i menneskers liv, så kom og vær med til valgforsamling i Tirstrup, hvor ledelsen for Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus kirker vælges.
Det har afgørende betydning, at lokale kvinder og
mænd tager ansvar for deres kirke, og er med til at sikre
de forskellige gudstjenester, arrangementer, velpassede
kirkegårde og kirkebygninger, et godt arbejdsmiljø for
medarbejderne mm. Inden for disse områder sætter menighedsrådet retningen for din kirke de kommende fire
år, og på valgforsamlingen vælges personerne til denne
vigtige og spændende opgave. Det valgte menighedsråd
tiltræder 1. søndag i advent d. 29. november 2020.

om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen
afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. I Tirstrup,
Fuglslev, Hyllested og Rosmus skal der gerne vælges 13
repræsentanter samt stedfortrædere (suppleanter).
Valgforsamlingen er naturligvis offentlig tilgængelig,
hvilket betyder, at alle interesserede har mulighed for
at overvære valgforsamlingen. Det er dog kun medlemmer af folkekirken med valgret fra vores 4 sogne, der
har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.

Det, der sker på valgforsamlingsaftenen er, at kandidaterne til det kommende menighedsråd opstilles og
disse præsenterer sig. Der vil også være mulighed for
debat, og til sidst gennemføres en skriftlig afstemning
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Cafeen ruller igen!
Den rullende café fra Kafé Kolind er blevet taget særdeles godt imod af borgerne i Tirstrup og omegn. Af
den grund har man besluttet, at fortsætte samarbejdet
mellem Kafé Kolind, de frivillige og Syddjurs provsti.
Cafeen vil fremover være at finde på parkeringspladsen ved Tirstrup kirke hver torsdag kl. 9.30 - 10.30.
Tanken med cafeen opstod da Danmark pga. coronakrisen lukkede ned og mange mennesker pludselig befandt sig derhjemme, måske alene og uden chance for
at deltage i fællesskaber eller aktiviteter. Særlig for
vores ældre borgere holder mange af de sociale tilbud
og aktiviteter stadigvæk lukket og man savner derfor
de fællesskaber, som man var vant til at komme i. Den
rullende café er således opstået som et sted, hvor man
helt uforpligtende kan mødes til hygge og snak. De fri-

villige - Ella og Arne, kommer med kaffe, en bolle og
håndsprit i rigelige mængder. Det er ganske gratis at
deltage. I tilfælde af regn, flyttes cafeen ind i Tirstrup
sognehus.
Hold øje med vores hjemmeside/facebookside for
eventuelle ændringer eller kontakt Mia Brøgger for
spørgsmål. Tel: 2149 3436.

SOCIAL DRIVE OUT
1.8.2020 - 31.12.2020 ruller vi atter ud på
vejene i Syddjurs Kommune, med traileren
pakket med kaffe, brød og højt humør. Du er
meget velkommen til at komme forbi til en
snak over en kop kaffe m. brød.
Faste besøgssteder:
Torsdage:
Tirstrup Kirke: kl. 9.30
Pindstrup Kirke: kl. 11.00
Nødager Kirke: kl. 12.30 dog med undtagelse af første torsdag i måneden.
Fredage:
Kolind Kirke: kl. 10.00
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Efteråres arrangementer og særlige gudstjenester
- Husk at holde øje med vores facebookside eller vores hjemmeside for eventuelle ændringer.

Gudstjenester i Rosmus kirke
30. august kl. 10.30, 20. september kl. 10.30,
18. oktober kl. 10.30
Savner du at komme i kirke til gudstjeneste, men
kommer ikke afsted fordi det er svært, at have børn
med i kirken? Gudstjenesterne i Rosmus er egentlig
almindelige højmesser. Forskellen er blot, at når vi
kommer til salmen inden prædiken, er der mulighed
for at de børn, som har lyst, kan følges med Helene eller Frederik fra Rosmus over i sognehuset. Her hygger de sig, leger, hører historie, tegner eller får lidt at
spise, mens gudstjenesten fortsætter i kirken. Når

gudstjenesten er slut for alle andre, kan man gå med
over i sognehuset og drikke en kop kaffe, snakke og se
hvad børnene har hygget sig med. Er dit barn utrygt
ved selv at gå med, kan man selvfølgelig følges med
det over i sognehuset sammen med de andre.
Dette tiltag er udsprunget af et behov for, at have sine
børn med i kirke en stund, synge en salme eller to og
samtidig have mulighed for selv at høre i prædiken,
fordybe sig i en tekst eller finde ro på kirkebænken.
Ved spørgsmål kontakt Mia Brøgger 2149 3436 - alle
er velkomne.

Foredrag ved Frederik Svinth
- Inddragende, sjovt, varmt og højaktuelt foredrag om ensomhed og venskab
Onsdag 9. september kl. 19.00 Hyllested
forsamlingshus
Hvad er et godt venskab? Hvordan håndterer vi ensomhed i vores og andres liv? Disse er nogle af de
spørgsmål som Frederik Svinth kommer ind på, når
han med sit jordnære og personlige foredrag gæster
Hyllested forsamlingshus. Et foredrag, der rummer
tanker om det gode venskab og samtidig forståelse for
den ensomhed, vi alle kan opleve i vores liv.
Vi skal passe på vores nære venskaber, da de er noget
det af mest værdiskabende for os mennesker, fortæller Frederik. Gode kvalitets-relationer imellem mennesker er altafgørende, når man ønsker at komme en5

somhed og isolation til livs – og det er følelser, som alle mennesker oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv. Af den grund er foredraget netop også relevant
for alle aldersgrupper. Foredraget tager et kig på ensomheds mange ansigter og hvad vi kan gøre for at bekæmpe den, når den fortjener sparket. De gode venskaber kommer ikke bare af sig selv, og for nogle er
det sværere end for andre. Det er godt at få flere ord
på netop det gode venskab, så man kan få dem sat på
benene og styrket dem, man har.
Som formidler er Frederik yderst erfaren med over
250 foredrag bag sig, opfinder af kortspillet SNAK og
en skarp samfundsbeskuer. Selv bor Frederik med sin
familie i Rosmus og fortæller, at han glæder sig til at
holde foredrag her på hans egen hjemmebane.
I løbet af aftenen vil der være mulighed for købe kaffe
og kage. Foredraget er gratis.

Høstgudstjeneste og frokost Rosmus
Søndag 20. september kl. 10.30 Rosmus kirke
med efterfølgende frokost i Den gl. skole
I september - når høsten er ved at være i hus - markeres dette efter gammel tradition med en gudstjeneste.
Kirken vil til lejligheden være smukt pyntet med
blomster, lys og blade i efterårets varme farver og vi
vil synge kendte salmer som Nu falmer skoven og Vi
pløjed og vi så’ed. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på frokost i Rosmus sognehus.
Tilmelding til spisningen senest fredag d. 18 september til: Mib@km.dk eller sms 21493436
Ved gudstjenesten samles der ind til velgørende formål. Husk at kirkebilen kører.
V/ Sognepræst Mia Brøgger
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Høstgudstjeneste og frokost i Tirstrup
kirke og sognehus
Søndag 27. september kl. 10.30 Tirstrup kirke
med efterfølgende frokost i Tirstrup sognehus
September er lig med røde, gule, og orange farver, brune marker og ikke mindst høstfejring. Også i Tirstrup
kirke fejrer vi gudstjeneste med tak til Gud for det
som er groet frem og høstet i sommerens løb. Til gudstjenesten medvirker sognenes fælleskor og der pyntes
smuk og stemningsfuldt op.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på frokost i Tirstrup sognehus. Frokosten er gratis og der
samles ind til velgørende formål. Tilmelding til spisning senest fredag d. 25. september til: mib@km.dk
eller sms: 21493436.
V/ Sognepræst Mia Brøgger

Hyggeeftermiddag i Tirstrup
Tirsdag 20. oktober kl. 14.00-15.30
Tirstrup sognehus

Film i fællesskab: ”Den tid på året”
Onsdag 11. november kl. 19.00- ca. 21.00
Rosmus sognehus
‘Den tid på året’ handler om en begivenhed, som
mange kan relatere til, nemlig juleaften.
Handlingen foregår hjemme hos Katrine og Mads, der
har to børn samt en masse ambitioner om at holde en
dejlig komsammen med deres kære. Også selvom dette inkluderer en broget flok af familiemedlemmer.

Tilbring en eftermiddagsstund i godt selskab med god
tid til sang, en snak om løst og fast samt kage og kaffe.
Der vil også være et lille indslag, som måske kan give
lidt stof til eftertanke.
V/ sognepræst Mia Brøgger

Alle Helgens gudstjeneste
Søndag 1. november kl. 19.00
Tirstrup kirke
Allehelgens søndag mindes vi i gudstjenesten de mennesker, vi har mistet i vores liv, og som vi nu savner.
Til gudstjenesten vil der være mulighed for at tænde
lys, og der vil være musik og ord til eftertanke. Endvidere vil navnene på dem, der i årets løb døde i Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus sogne, blive læst
op. Både kirkerummet og kirkegården vil være oplyst
af levende lys.
Trine Geltzer Dinesen medvirker på tværfløjte.
V/ Sognepræst Mia Brøgger

Der er søsteren, som er præst, og har en lettere tåbelig
akademiker-mand samt et overforkælet barn. Så er
der de skilte bedsteforældre, der sagtens kan fejre jul
sammen - så længe de må mundhugges og drikke vin i
rigelige mængder. Og sidst er der familiens sorte får,
lillesøsteren, som kommer direkte fra afvænning.
Men traditionerne skal overholdes lige meget hvad.
Der skal være plads til alle. Og allervigtigst, - der skal
virkelig hygges.
Der er lagt op til et dansk komediedrama, når det er
bedst med dygtige skuespillere i hovedrollerne.
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Tilmelding til Mia Brøgger: mib@km.dk eller sms
21493436. Måske er vi nødt til, at have deltagerbegrænsning.
Forfriskninger kan købes til 20 kr.

Aftengudstjeneste og suppe sidste
søndag i kirkeåret
Søndag 22. november kl. 17.00 Rosmus kirke
Når kalenderen viser ”Sidste søndag i kirkeåret”
skimtes advents- og juletiden lige om hjørnet. Men inden det kommer, mødes vi en stund om et tilbageskuende blik på året, der er gået og giver det gamle kirkeår lov til stille at rinde ud.
Efter gudstjenesten samles vi om dejlig varm suppe i
Rosmus sognehus.
Tilmelding til spisning til: mkr@km.dk eller sms:
40363042
V/ Sognepræst Mariann Kristiansen

Juletræstænding 1. s. i advent
Søndag 29. nov. kl. 16.00 Tirstrup kirkeplads
Når julen står for døren skal vi have tændt byens juletræ i Tirstrup. Fdf. orkesteret fra Grenå 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.
Der samles ind til den lokale julehjælp.

8

Aftenkirke i Tirstrup
Forårets aftenkirkegudstjenester blev som alt mulig
andet udskudt pga. coronakrisen. Nu er de nye datoer
kommet på plads og vi kan igen mødes i kirkens rum
og fejre gudstjeneste.
Aftenkirke er rolige og stemningsfulde gudstjenester i
en enkel form - et initiativ som præsterne Mia Brøgger og Mariann Kristiansen i fællesskab står bag.

Tanken er, at skabe kirke midt i hverdagen, hvor alt
muligt andet tager vores opmærksomhed. I kirkerummet bliver alting større. Her gives der plads til troen, til tvivlen, - til alt det, der også er en del af vores liv,
men som vi ofte ikke har tid til at tænke nærmere
over. Gudstjenesterne vil alle have deres eget særlige
tema, - dette efterår kædet sammen under overskriften Ydmyghed, Taknemmelighed og Velsignelse.
Stærke tekster fra Bibelen og poesien vil kaste lys
over aftenens tema, ligesom musikken og fællessangen spiller en stor rolle i Aftenkirken.

Violinist Henrik Teistrup medvirker ved aftenkirkerne dette efterår, som hver gang foregår i Tirstrup Kirke kl. 19.00 og varer ca. 45. min.
Torsdag den 17. sep. kl. 19.00 -Ydmyghed
Torsdag den 22. okt. kl. 19.00 - Taknemmelighed
Torsdag den 19. nov. kl. 19.00 - Velsignelse
Præsterne Mia Brøgger og Mariann Kristiansen.

Minikonfirmander i efteråret 2020
- for alle børn i 3. klasse
Går du i 3. klasse og har du lyst til at lære noget om
Gud og kirken? Gå på opdagelse i kirkerummet, lege
og spise kage i konfirmandstuen?

Minikonfirmand er
frivilligt og gratis, og
du behøver ikke være
døbt for at være med.
Det bliver sjovt!
Tilmelding med sms til 2149 3436.
Skriv blot minikonfirmandens navn.
Hvis der bliver for mange tilmeldte, deles holdet i 2.
Venlig hilsen

Vi samles i Rosmus kirke på onsdage i efteråret, til og
med den 2. dec. for på en sjov måde at høre noget om,
hvad kristendommen er. Hvornår første gang er meldes ud via skolen. Vi afslutter med en fest- og familiegudstjeneste i Rosmus Kirke 2. søndag i advent.

Menighedsrådet i Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og
Rosmus, kirkens frivillige og Sognepræst Mia
Brøgger

Hver onsdag bliver I hentet på skolen, når I får fri, og
følges tilbage kl. 15.50 til SFO.
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Menighedsrådets mødekalender
Menighedsrådsmøderne for september, oktober
og november er i skrivende stund ikke aftalte.
Når datoerne er på plads offentliggøres de på
kirkernes hjemmeside:
tirstrup-fuglslev-hyllested-rosmus-sogn.dk

Månedens salme
i efteråret
Vi har i Danmark en stor tradition for at synge
salmer og sange. I Salmebogen findes der
mange både kendte og mindre kendte salmer.
Som et supplement til den gode gamle salmebog fra 2003 blev der i 2018 udgivet et tillæg
med 100 nye salmer i. Mange nyder, at synge de
nye salmer med rytmiske melodier og som oftest er skrevet i et mere moderne sprog. Derfor
synger vi stadig månedens salme fra salmebogstillægget 100 salmer og selvom vi efterhånden har stiftet bekendtskab med mange af
de nye salmer, er der stadigvæk mange gode, vi
endnu ikke har sunget.
Månedens salme vil være at finde blandt søndagens salmer til gudstjenesterne i den pågældende måned.
Melodien kan evt. høres på youtube.
September: 809 Du lagde i det mindste frø
Oktober: 895 Han glemmer mig aldrig
November: 811 Det mørkner om menneskebyer
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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

Deadline for næste kirkeblad
Deadline for indlæg i næste kirkeblad er senest
onsdag den 28. oktober 2020.
Bidrag er altid velkomne og sendes til redaktør
sognepræst Mia Brøgger, tlf. 2149 3436 mail:
mib@km.dk
Pastoratet vil meget gerne have en kopi, hvis du
ligger inde med billeder fra kirkelige arrangementer.

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
Mobil: 2371 3609
hyl-ros-kirkegaarde@c.dk
Formand for
Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus menighedsråd
Kim Boes, Kirkevænget 7, Hyllested
Tlf. 41 68 90 33
Organist Dennis Persson Fyrstenborg
Vejlby Toften 149, 8240 Risskov
Tlf. 22 54 14 12
dennis_fyrstenborg@hotmail.com
www.tirstrup-fuglslev-hyllested-rosmus-sogn.dk

Udgivet af Menighedsrådet - Redigeret af sognepræst Mia Brøgger - Grefta Tryk, Grenaa

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.
Mvh. Menighedsrådet
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Gudstjenesteliste og arrangementer
Dato
30. aug.
6. sept.
9. sept.
13. sept.
15. sept.
17. sept.
20. sept.
27. sept.
4. okt.
11. okt.
18. okt.
20. okt.
22. okt.
25. okt.
1. nov.
8. nov.
11. nov.
15. nov.
19. nov.
22. nov.

Dagens navn
Tirstrup
Fuglslev
12. s. e. trin
13. s. e. trin
10.30 kaffe
Foredrag Hyllested
forsamlingshus
14. s. e. trin
Valgforsamling
19.00 Menighedsrådsvalg*
Aftenkirke
19.00 Ydmyghed*
15. s. e. trin
16. s. e. trin.
10.30 Høstgudstjeneste*
17. s. e. trin
9.30
18. s. e. trin
19. s. e. trin.
Hyggeeftermiddag 14.00 Sognehuset*
Aftenkirke
19.00 Taknemmelighed*
20. s. e. trin
Alle helgens dag 19.00*
22. s. e. trin
9.30
Filmaften
23. s. e. trin.
10.30 kaffe
Aftenkirke
19.00 Velsignelse*
Sidste s. i kirkeåret

29. nov.

1. s. i advent

MB: Mia Brøgger
MK: Mariann Kristiansen
HB: Heidi Bisgaard
JK: Juma Kruse

16.00 Juletræstændning*

Hyllested

Rosmus
10.30*

19.00 ved
Frederik Svinth*
9.30

16.00

10.30 kaffe

10.30

Præst
MB
MB

MB

MB
10.30 Høstgudstjeneste*MB
MB
MK
HB
10.30*
MB
MK
MB
MB
JK
19.00 ”Den tid på året”*
MB
MB
17.00 Suppe i den
MK
gl. skole ved kirken*
MB

* Find beskrivelse inde i bladet.

