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Så hør dem da endnu en gang,
de løfterige ord,
som himlens høje engle sang
om julefred på jord.
Vær stille bange sind,
og læg dig kolde vind,
mens Gud med barnehånd
bevæger verden.
100 salmer nr. 819 vers 1.
Månedens salme i december.

13. årgang - nr. 1

Velkommen igen Guds engle små
Sognepræst Mia Brøgger
Adventstiden og dermed også juletiden nærmer sig.
Jeg tror ikke, der findes andre tider på året, der er lige
så mættet med forventninger og traditioner blandt både børn og voksne, som den vi er på vej ind i nu. Det
er dog bare slet ikke hos alle mennesker, juleglæden
ligger lige for. Det har vores gode gamle salmedigter
Grundtvig heldigvis skrevet en fantastisk salme om, en julesalme, som med tiden er blevet min favorit.
Fortællingen om hvordan salmen blev til lyder at det
var julenat i 1824, og Grundtvig sad længe oppe på sit
kammer. Han skulle skrive sin juleprædiken, altså
prædikenen til julemorgen. Der var nemlig ingen
gudstjenester i kirken juleaften dengang. Så Grundtvig skulle skrive, men han kunne ikke. Han var i én af
de mange perioder i sit liv, hvor en dyb depression
holdt ham inde i tungsind og mørke. På et tidspunkt
den nat, forlod han sit kammer og gik rundt i det stille
hus, hvor alle lå og sov.
På sin vej rundt i huset nåede han børneværelset.
Døren åbnede han lidt på klem og kiggede ind. Derinde lå hans "puslinger", de sovende drenge og smilede
sødt i søvne. Måske drømte de om julemorgen og julegaven, som man dengang først fik julemorgen.
Grundtvig fortalte senere: "Så fik jeg en salme" – julesalmen "Velkommen igen Guds engle små". Han gik
tilbage til sit kammer og skrev versene ned, og julemorgen læste han salmen op i Vor Frelsers Kirke på
Christianshavn.
Salmen, som Grundtvig fik var ikke en forventningens og glædens salme, nej tværtimod var den et deprimeret menneskes julesang, som dog fortæller om
juleglæden på trods og på tværs af alt det, der gør
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ondt i livet. I salmen bruger han ordet julesorg. Salmen slutter nemlig med disse linjer:
Vor Fader i Himlen! Lad det ske,
lad julesorgen slukkes!
Mon ikke de fleste forbinder et eller andet med begrebet ”julesorg”? Nogle kan måske nemt sætte ord på,
at det handler om, at julen aldrig bliver den samme,
fordi de har mistet et elsket menneske. Og der er ingen højtid som julen, der minder os om dem, vi savner. Men julesorg kan også være noget mere udefinerbart. En følelse af tabt uskyld; at juleglæden aldrig
kan blive så ren som man følte den i barndommen.
Julesorg er på den måde en form for vemod over, at tiden går og aldrig vender tilbage. I år har julesorgen
måske endda fået en ekstra dimension. Corona har
gjort noget ved mange familier. Måske kan vi ikke ses
med de mennesker, vi gerne vil fejre julen med.
Måske har frygten for at blive syg lagt en dæmper, ikke bare på julen men på hele året. Måske er økonomien slet ikke, til at fejre den jul man gerne vil i år, fordi
ens arbejdsplads lider under de nye vilkår i Danmark
og verden.
Om en lille måneds tid er det så juleaften og igen tid,
til at lytte til juleevangeliet. Juleevangeliet, som er
budskabet om, at juleglæden og julefreden er stærk
nok til, at julesorgen kan slukkes: ”Frygt ikke! Se, jeg
forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele
folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han
er Kristus, Herren”. Freden og glæden findes i det
budskab; den fred og den glæde, vi ikke kan skænke
os selv, men som kommer til os ganske uforskyldt og
hæver sig op over hver vores julesorg.

Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje Himmel-sale
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale.

Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige,
da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig Himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige.

Vel mødt under sky på kirkesti,
på sne ved midnatstide!
Udbære vor jul ej nænner I,
derpå tør nok vi lide;
o, ganger dog ej vor dør forbi,
os volder ej den kvide!

O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges.
Vor Fader i Himlen! lad det ske,
lad julesorgen slukkes!

Vor hytte er lav og så vor dør,
kun armod er derinde,
men gæstet I har en hytte før,
det drages vi til minde;
er kruset af ler og kagen tør,
deri sig engle finde.

DDS nr. 99 Grundtvig 1824-25

Med venlige øjne himmelblå,
i vugger og i senge,
vi puslinger har i hver en vrå,
som blomster gro i enge;
o, synger for dem, som lærker slå,
som hørt de har ej længe!
Så drømme de sødt om Betlehem,
og er det end forblommet,
de drømme dog sandt om barnets hjem,
som lå i krybberummet,
de drømme, de lege jul med dem,
hvis sang de har fornummet.
Da vågne de mildt i morgengry
og tælle mer ej timer,
da høre vi julesang på ny,
som sig med hjertet rimer,
da klinger det sødt i højen sky,
når juleklokken kimer.
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Arrangementer og særlige gudstjenester
OBS! Krav om mundbind gælder også i folkekirken
Vi følger myndighedernes krav om brug af mundbind, hvorfor det er påkrævet at bære mundbind,
når man færdes i sognets kirker og sognegårde. Mundbindet kan man tage af, når man sidder ned.
Hold øje med Adresseavisen, vores hjemmeside eller facebookside for ændringer som følge af corona.

Juletræet tændes på kirkepladsen
– men ikke med publikum
Når juletræet tændes på kirkepladsen i Tirstrup, er
det normalt en begivenhed, der fejres med musik,
gudstjeneste og æbleskiver. Sådan bliver det ikke i år!
Som situationen er, må vi nøjes med at nyde det
smukke juletræ hver for sig, og så kan vi forhåbentlig
markere juletræstændingen som vi plejer til næste år.

Formiddagssang i Tirstrup kirke
Tirsdag 8. december kl. 10.00-11.00
Julens dejlige sange og salmer er på programmet, når
vi denne formiddag samles en stund om klaveret i
Tirstrup kirke til fællessang.
Ved Mia Brygger.

Gudstjeneste - også for børn
Søndag 13. december 10.30 i Rosmus kirke
Søndag 14. februar 10.30 i Rosmus kirke
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
Svinth fra Rosmus over i sognehuset. Her leger de, er
kreative, hører historie, tegner eller får lidt at spise
mens gudstjenesten fortsætter i kirken. Er dit barn
utryg ved selv at gå med, kan man selvfølgelig følges
med det over i sognehuset sammen med de andre.
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”Ind under Jul” i Fuglslev Kirke
- Julens salmer, sange og læsninger
Torsdag 17. december kl. 19.00
Kom og luk julefreden ind, når vi ganske tæt på jul
samles i Fuglslev kirke om nye og gamle julesalmer.
Smukke tekster fra bibelhistorien vil denne aften skabe en rød tråd frem mod Jesu fødsel. På den måde
kommer vi helt tæt på julens betydning netop ved
denne liturgiske gudstjeneste.

Nytårsgudstjeneste i Tirstrup
Fredag 1. januar 2021 kl. 16.00 i Tirstrup kirke
Velkommen til en festlig og højtidelig
fejring af begyndelsen på det nye år.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et glas bobler og kransekage,
hvis omstændighederne omkring corona tillader det.
Mia Brøgger

Mariann Kristiansen

Juleaften
Torsdag 24. december
Rosmus kirke kl. 13.00
Fuglslev kirke kl. 14.00
Hyllested kirke kl. 15.00
Tirstrup kirke kl. 16.00
Tilmelding til gudstjenesterne juleaften foregår efter
”først til mølle” og rettes til: mib@km.dk / 21493436.
De fire gudstjenester er alle ved Mia Brøgger.

Gudstjeneste og nytårsparade
med spejderne fra Balle
Søndag 10. januar i Rosmus kirke kl. 15.00
På denne gudstjeneste i Rosmus kirke sætter spejderne fra Balle et ekstra festligt præg. Spejdernes faner
føres ind og ud af kirken på smukkeste vis, mens hele
spejderkorpset følger i parade. Gudstjenesten er denne søndag meget børnevenlig og alle er velkommen.
Mia Brøgger

1. Juledag
Fredag 25. december i Fuglslev kl. 10.30
ved Mia Brøgger

2. Juledag
Lørdag 26. december
i Tirstrup kl. 10.30
ved Mariann Kristiansen

Julesøndag
Søndag 27. december
i Hyllested kl. 16.00
ved Maria Louise
Sønderby Andersen.
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Formiddagssang i Tirstrup kirke
Tirsdag 26. januar kl. 10.00-11.00
Tirsdag 23. februar kl. 10.00-11.00
I kirken er der plads til vi kan sidde med god afstand
til hinanden og synge sammen. Mia Brøgger har på
forhånd udvalgt både kendte og mindre kendte salmer og sange, Dennis Fyrstenborg sidder klar ved
tangenterne og alle er velkomne til at komme og synge med.

Lysmesse i Tirstrup kirke
Nytårskoncert med
Wedgewood & Schroeder
Tirsdag 12. januar kl. 19.00 i Fuglslev kirke
I begyndelsen af det nye år, kan vi glæde os til en dejlig koncert med duoen Wedgewood & Schroeder, som
kommer til Fuglslev kirke og spiller et lækkert udpluk
af popevergreens med religiøs inspiration.
De to professionelle musikkere har spillet landet (og
andre lande) tyndt med deres folkrock/blues repertoire. Med Michael Wedgewoods fortid som præstesøn
og korsanger ved Salisbury Cathedral – og Lars Schroeders nuværende job som kirkesanger ved Tirstrup,
Fuglslev, Hyllested og Rosmus kirker er det nærlæggende for begge musikkere at spille kirkekoncerter.
Der er gratis adgang til koncerten og vi samler penge
ind til velgørende formål.
Tilmelding nødvendig til:
mib@km.dk / 21493436.
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Søndag 7. februar kl. 16.00
Cantica-koret dirigeret af Kevin Laplante, har i mange
år haft tradition for at komme og besøge os i Tirstrup
kirke, hvor de fremfører en fantastisk stemningsfuld
lysmesse. Også i 2021 er koret, fra Vor Frelsers kirke
i Horsens, inviteret og de kommer og fremfører lysmessen ”Din er natten”. Desuden medvirker årets
konfirmander.
Liturg: Mia Brøgger.

Det nye menighedsråd
Ved den ekstraordinære valgforsamling den 6. oktober i Tirstrup Sognehus blev følgende valgt til menighedsrådet for Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus
sogne:
Anne Mette Møller Rasmussen, Agnethe Liboriussen,
Jørgen Casper Sørensen, Anne Grethe Holm, Anna
Louise Tranæs Didriksen,Verner Mikkelsen, Helene
Klaris Svinth, Janne Kristensen, Bodil Fink og Hans
Mahler.
Stedfortrædere:
Kim Boes og Birgitte Nielsen
Eftersom der ikke er indleveret en konkurrerende
kandidatliste inden for tidsfristen, er det hermed afklaret, at de nævnte udgør det nye menighedsråd.
Det nye menighedsråd tiltræder deres 4-årige periode
den 29. november - 1. søndag i Advent. Der skal samtidig lyde en stor og varm tak til de afgående medlemmer, for deres store arbejde for kirkens liv og vækst i
vores fire sogne.

Julehjælp 2020
– særligt for familier med
børn i Tirstrup, Fuglslev,
Hyllested og Rosmus sogne
Flere familier har svært ved at få enderne, til at
hænge sammen ved juletid. Derfor søger et stadigt større antal mennesker om julehjælp ved
kommunerne og ved de lokale kirker. Sidste år
uddelte vi julehjælp til otte familier, og vi håber,
at vi igen i år og fremadrettet, kan hjælpe endnu flere familier.
Vi opfordrer således til, at man lægger lidt i kirkebøsserne, når man kommer omkring kirkerne. Alle bidrag nytter i denne sammenhæng!
Man kan også sende et beløb på Mobilepay:
844132 og mærke overførslen ”Julehjælp”.
Ud over den økonomiske støtte til julehjælp
samarbejder vi med Lions Juliane, som har hovedsæde i Ebeltoft. Lørdag den 5. december vil
gode folk fra Lions Juliane stå på udvalgte steder i Ebeltoft og indsamle forskellige varer til
julekurve, der sammen med et gavekort fra kirkerne udgør julehjælpen i Tirstrup, Fuglslev,
Hyllested og Rosmus sogne.
Hvis man vil ansøge om julehjælp, skal man
henvende sig til sognepræst Mia Brøgger på tlf.
2149 3436 senest lørdag den 5. december. Vi
kan ikke garantere at alle ansøgningerne imødekommes, men bestræber os på, at kunne uddele til så mange som muligt.
Med venlig hilsen Menighedsrådet.
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Konfirmationerne 2020
Lørdag den 29. august blev en helt særlig dato for årets konfirmander og præsten Mia Brøgger. Da lykkedes det
nemlig at fejre forårets udskudte konfirmationer. Med tre festlige gudstjenester, som dog blev gennemført uden
sang, blev 24 skønne konfirmander konfirmeret og velsignet i sognenes kirker.

Tirstrup kirke
Esther Lund Christensen
Amalie Lene Hansen
Maggi Bachmann
Johanne Holst Sandholdt
Theis Helweg Pedersen
Villads Lindgaard Buch
Mads Lerke Arentzen
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Mikkel Krogh Minche
Rune Duedahl Møller
Marcus Pedersen Donvild
Mads Lau Larsen
Lisbeth Lohff Sørensen

Rosmus kirke
Nanna Buus Brunhøj
Caya Maria Ellesgaard Nordby
Simonsen
Freyja Borup
Oscar Vestergaard Christensen
Tor Falkenberg Milvertz
Mikkel Poder Eriksen

Fuglslev kirke
Noel Rosa Harders Brammer
Mille Just Højsgaard
Valdemar Alexander Casin
Multhaupt Kjærgaard
Tobias Bahne Eriksen
Magnus Efred Bøttern Hornbek
Simon Marius Toxbro Pedersen

Fotograf: Photocare Grenaa
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Månedens salme
Månedens salme er stadig fast indslag ved gudstjenesterne i vores fire kirker. Således skal vi i
de kommende tre måneder synge:
December: 819 Så hør dem da endnu en gang
Januar: 878 Jeg fryser i mit verdensskrud
Februar: 172 Se vi går op til Jerusalem
Melodien kan evt. høres på youtube.

Mere liv på kirkegårdene
Fem smukke og velholdte kirkegårde har vi i vores pastorat. Graverteamet gør nemlig et utrolig stort og
godt stykke arbejde, for at holde orden på alle kirkegårdene. Derfor er det også altid en fornøjelse at gå en
tur på kirkegårdene og se, hvor flot blomsterne står
om sommeren, den nylagte gran op til advent, de lave
hække og smukke stier.
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Menighedsrådets mødekalender

Men vi har også drøftet, hvordan vi kan få mere liv
ind på kirkegårdene. Altså fugleliv. Således har Kaj
Norman Søndergaard fra Virkelyst i Tirstrup snedkereret 34 smukke fuglekasser. Fuglekasserne er hængt
op og parat, til at huse de nye beboere.

Menighedsrådsmøderne for december, januar og
februar er i skrivende stund ikke aftalte.

Så hvis du synes, der er ekstra meget fuglefløjt og liv
på kirkegårdene til foråret, så er den altså god nok.

tirstrup-fuglslev-hyllested-rosmus-sogn.dk

Når datoerne er på plads offentliggøres de på
kirkernes hjemmeside:

Adresseliste for
Tirstrup-FuglslevHyllested-Rosmus
Pastorat:
Kirkekontor
Ebeltoft sognegård,
Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 16 74. ebeltoft.sogn@km.dk

Deadline for næste kirkeblad
Deadline for indlæg i næste kirkeblad er senest
onsdag den 27. januar 2021.
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
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

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.
Mvh. Menighedsrådet

Sognepræst Mia Brøgger
Ballevej 7, Tirstrup, 8400 Ebeltoft
Tel: 21 49 34 36/86 36 34 78
mib@km.dk
Fridag om mandagen
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Gudstjenesteliste og arrangementer
Dato
29. nov.
6. dec.
8. dec.
13. dec.

Dagens navn
1.s.i advent
2.s. i advent
Formiddagssang
3.s.i advent

Tirstrup

Fuglslev

Hyllested
10.30

17. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
27. dec.
1. jan.
3. jan.
10. jan.

Aftengudstjeneste
19.00* Ind under jul
Juleaften
16.00*
14.00*
15.00*
Med tilmelding
Med tilmelding
Med tilmelding
Juledag
10.30
Anden juledag
10.30
Julesøndag
16.00
Nytårsdag
16.00* Nytårsgudstjeneste
Hellig.3.k.søndag
10.30
1. s. e. h.3k.

12. jan.
17. jan.
24. jan.
26. jan.
31. jan.
7. febr.
14. febr.

Nytårskoncert
2. s. e. h.3k.
Sidste s. e. h.3 k.
Formiddagssang
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

21. febr.
23. febr.
28. febr.

1. s. i. fastelavn
Formiddagssang
2. s. i. fasten

Rosmus

10.30
10.00 -11.00*
10.30*
- også for børn
13.00*
Med tilmelding

Præst
MB
MB
MB
MB
MK
MB

MB
MK
MLSA
MB
MB
15.00*
MB
Spejdernes nytårsparade

19.00* Med tilmelding
10.30
10.30
10.00-11.00*
10.30
16.00* Lysmesse
10.30*
- også for børn
16.00
10.00 - 11.00*

*: Se forklaring i bladet
MB: Mia Brøgger
MK: Mariann Kristiansen
MLSA: Maria Louise Sønderby Andersen
HB: Heidi Bisgaard

10.30

MB
MB
MB
MK
MB
MB
HB
MB
MB

