Kirkebladene i Danmark

KIRKEBLADET
Tirstrup - Fuglslev - Hyllested - Rosmus pastorat
Marts , april og maj 2019

Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.
Den blå anemone.
1. vers. Kaj Munk 1943

11. årgang - nr. 2

Faster du?
Du skal høre om et eksperiment. Det var en kold
januar morgen. En mand stillede sig ved en metrostation i Washington DC og begyndte at spille
violin. Han spillede seks stykker af Bach, - det
tog ca. 45 min. Mens han spillede var der myldretid i metroen, man kunne tælle sig frem til, at
omkring 1100 mennesker gik igennem stationen
i løbet af de 45 min. De fleste var nok på vej til
arbejde.
Der gik tre minutter før den første person, reagerede på musikken. Det var en middel aldrende
mand, som kort bemærkede violinisten. Han gik
langsomt forbi og stoppede op i et par sekunder,
men hastede så ned til sin metroforbindelse. Et
par minutter senere modtog violinisten den
første dollar. Det var fra en kvinde, som smed
penge i violinkassen, dog uden rigtig at stoppe
op, - også hun hastede videre gennem stationen.
Personen, der var allermest opmærksom var en
lille dreng på ca. tre år. Moren skyldte på ham,
men drengen stoppede alligevel op, for at se på
violinisten. Til sidst hev moren i ham, og han gik
med videre.
I de 45 minutter som manden spillede, var der
kun seks personer, der standsede og blev der et
øjeblik. Omkring 20 personer gav ham penge,
men gik videre uden rigtig at sænke farten. Han
samlede 32 dollar ind. Da han var færdig med at
spille, blev der naturligvis stille igen, - det var der
ingen der bemærkede.
Ingen vidste det men violinisten, der spillede i
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metroen, hed Joshua Bell og er en utrolig anerkendt og talentfuld musikker. Dernede i metroen
havde han lige spillet seks af de mest indviklede
stykker musik, der nogensinde er skrevet- på en
violin til 3,5 millioner dollar. To dage forinden
havde han spillet en totalt udsolgt koncert i
Boston, hvor hver enkelt billet kostede over 600
kr.
Eksperimentet du lige har læst gik ud på at se,
om vi mennesker i et hverdagsmiljø, på et upassende tidspunkt modtager det smukke? Stopper
vi op for at beundre det? Opdager vi det fantastiske i en uventet kontekst? Man kan i hvert fald
spørge sig selv om, hvis man ikke engang stopper
op, for at høre en af de bedste musikere i verden
spille noget af det smukkeste musik, der nogensinde er skrevet, hvor meget andet smukt går
man så glip af, fordi ens fokus er et andet sted?
Fastetiden, som vi nu står på tærsklen til, er et
godt tidspunkt at tænke over sit fokus i dagligdagen. Også selvom der egentlig ikke er tradition i
Folkekirken, for at faste og de ca. 40 dage mellem
fastelavnssøndag og påskeugen, er tænkt som
forberedelsestid til påskefesten.
Men man kan alligevel godt give sig selv en lille
fasteudfordring blot for at se, om det flytter ens
fokus og frigiver tid til noget andet. Man kunne
for eksempel prøve at faste fra Youtube eller Netflix, hvis det er sådan noget, der tager for meget
af ens tid. Det kunne også være faste fra slik, alkohol eller sofa, hvis det har taget overhånd.

Ja, - jeg lover ikke noget, men måske kan det
skærpe ens opmærksomhed eller frigive noget
tid, så man lettere får øje på det i dagligdagen, vi
kan være taknemmelige for, og som oftest findes
lige foran os. Duften af et nyfødt barn, et smil,
en lun solstråle, kærligheden mellem mennesker
eller den lille forårsblomst, der bryder op gennem jorden.
Har man ikke lyst til at faste, kunne man i stedet
gå en tur hen til kirken, - til gudstjeneste måske
eller blot for at sætte sig en stund på kirkebænken. Hyllested Kirke er åben i alle dagtimerne.

Når man kommer ind i kirken, fjerner man sig
helt automatisk fra alt der distraherer. Kirkemurerne er så tykke, at ikke engang signalet til telefon og internet når derind. Man kan heller ikke
købe noget i kirken og skal ikke tage stilling til
nogen ting. Men man kan give sig selv en stund,
til at tømme sindet eller lytte til musik og ord om
Guds kærlighed, tilgivelse og håb, og måske endda gå derfra med en glæde og taknemmelig for
det gode, der trods alt findes i livet.
Sognepræst Mia Brøgger
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Forårets arrangementer og særlige gudstjenester
Koncert og fællessang med Sonne trio
- Så syng da, Danmark

Hyggelig eftermiddag med forårssange
fra Højskolesangbogen

Søndag den 24. februar kl. 16.00 i
Fuglslev Kirke
Sonne trio består af Lone Sonne (piano), Mette
Sonne (bas) og Mikkel Sonne (trommer).

Onsdag den 6. marts 14.00-15.30 i Tirstrup
Sognehus
Velkommen til en hyggelig eftermiddagsstund
med sange, som kendetegner det tideligste forår.
Her er Den blå anemone og I sne står urt og busk i
skjul allerede på programmet, men alle er velkommen til at ønske sange. Der vil som altid blive serveret kaffe og kage, og være tid til snak omkring bordet. Bemærk, at arrangementet er 30
min kortere end vi plejer.

Sammen lægger trioen op til dansk fællessang
med nye og gamle, kendte og mindre kendte, glade og alvorlige sange. Vær forberedt på at nogle
af sangene får nyt liv med jazzede toner og anderledes rytmer og klange. De modige blandt
publikum udfordres til flerstemmig sang og rytmiske øvelser mens de mindre modige får lov til
at nynne med i det stille. Kom og syng.
Koncerten er gratis.

Fastelavnsfest!
Søndag 3. marts skal vi have kåret årets kattekonge og kattedronning!
Vi starter i Tirstrup Kirke til en børnevenlig
gudstjeneste kl. 14.00. Gudstjenesten varer 30
minutter.. Derefter mødes vi i Tirstrup Hallen til
tøndeslagning for børn og voksne. Der vil blive
serveret varm kakao, kaffe og fastelavns-boller.
Arrangementet er for alle.
Pris: 20 kr.
Arrangør: Tirstrup Hallen, Tirstrup Borgerforening og Tirstrup Kirke.
Gudstjenesten er ved Mia Brøgger.
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Deltagelse er gratis og kirkebilen kører.
Ved sognepræst Mia Brøgger.

Foredrag med Jesper Stagegaard
Projekt Karen Blixen Camp Trust
Onsdag den 3. april kl. 19.00 i Hyllested
Forsamlingshus
Hyllested Kirke og Hyllested forsamlingshus har
inviteret Jesper Stagegaard - direktør i Ree park,
til at holde et foredrag om Ree Parks Naturbevarelses aktiviteter i Masai Mara, Kenya. Projektet,
der har over 100 ansatte, arbejder bredt og støtter både skole/uddannelsesområde, bevaring af
dyreliv og vildmark, men også dyrlægehjælp til
blandt andet gadehunde samt bekæmpelse af
krybskytteri. Et spændende, men også udfordrende projekt, der både skaber håb for de mennesker og dyr, der er i direkte berøring med det,
men også for alle os, som er en del af verdenssamfundet.
Pris for entre er 25 kr. - pengene går ubeskåret til
Karen Blixen Camp Trust.
Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage i
pausen.

Påskekoncert med Djurs Kammerkor
- På vinger af håb
Søndag den 7. april kl 15.00 i Fuglslev Kirke
Ved koncerten i Fuglslev Kirke opfører Djurs
Kammerkor blandt andet Erling Lindgrens fantastiske oratorium, På vinger af håb.
Værket har tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen - og teksten er skrevet over Jesu ord på korset. Erling Lindgrens iørefaldende musik og Lisbeth Smedegaard Andersen flotte tekster smelter
flot sammen i dette værk, der er både lyttevenligt
og gribende.
Undervejs deltager publikum ved at synge med
på et par salmer og vi indleder koncerten med, at
alle lærer disse salmer.
Udover værket På vinger af håb, synger Djurs
Kammerkor nogle af musikhistoriens mest kendte og gribende korsatser til Påsketiden, blandt
andet Lottis Crucifixus og Byrds Ave Verum.
Djurs Kammerkor er et seriøst arbejdende kor,
der prioriterer god stemning og arbejdsomhed.
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Koret synger fortrinsvis klassisk musik, men bevæger sig indenfor alle genrer af denne. Koret
holder jævnligt koncert på Djursland, Mols og
resten af det østjyske, men har også holdt koncerter i andre dele af landet og i udlandet.

Påskegudstjeneste på
Tirstrup rehabiliteringscenter
Tirsdag den 16. april kl. 15.00
En kort gudstjeneste, som med sang, bøn og ord
sætter fokus på påskens begivenheder og hvad
de betyder for os.

Dirigent er Brian Stenger Poulsen.
Ved sognepræst Mia Brøgger.
Koncerten er gratis.

Skærtorsdagsgudstjeneste og lammesteg
Familiegudstjeneste om påske
Palmesøndag den 14. april kl. 10.30 Rosmus
Kirke
Til jul fejrer vi at Jesus blev født, men hvorfor er
det nu lige vi fejrer påske? Tag mor og far,
søskende og bedsteforældre under armen og kom
og hør lidt mere om det. Til denne gudstjeneste
er fortællingerne, salmerne og prædiken helt nede i børnehøjde, så alle kan være med.
Ved sognepræst Mia Brøgger.
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Tirstrup Kirke og Sognehus torsdag den 18.
april kl. 17.00
Vi indleder påskedagene med skærtorsdagsgudstjeneste i Tirstrup Kirke med deltagelse af kirkernes Fælles kor. Efter gudstjenesten spiser alle, der har lyst, lammesteg i Tirstrup Sognehus.
Maden koster 60 kr. for voksne og 35 kr. for
børn.
Ingen tilmelding.

2. Påskedag - Tid til tanker om livet
Mandag den 22. april kl. 10.30 i Tirstrup Kirke
Der bliver tid til eftertanke til denne gudstjeneste i Tirstrup Kirke. For hvis Jesus er opstået,
hvad betyder det så for dig og mig? Gennem musik og salmer, bøn og gode ord skabes der rum
for, at lyset fra påsken kan falde på os og på vort
liv.
Ved sognepræst Mariann Kristiansen.

Liturgisk Langfredag og violinmusik
Fredag den 19. april kl. 16.00 i Hyllested
Kirke
Gennem fællessalmer, musik og oplæsning fra lidelseshistorien følger vi hvad der skete den dag,
hvor Jesus døde på korset. Og vi forsøger at sætte
ord på hvilken betydning netop denne dag har
for de konkrete liv vi står midt i.
Violinisten Henrik Teistrup medvirker ved
gudstjenesten.
Liturg er Mia Brøgger.

Påskedag
Festgudstjeneste i Fuglslev Kirke
Søndag den 21. april kl. 10.30
Fuglslev Kirke bliver i år rammen om påskens
festligste og glædeligste gudstjeneste. Kirken bliver smukt pyntet og stemningen løfter sig når vi
sammen skal synge alle de gode påskesalmer, og
lytte til de utrolige ord, om at livet har sejret over
døden.
Ved sognepræst Mariann Kristiansen.

Friluftsgudstjeneste - Kr. himmelfartsdag på Ebeltoft Gårdbryggeri
Torsdag den 30. maj kl. 11.00
(Skovgårde Bygade 4, 8400 Ebeltoft)
Naturen ved Ebeltoft gårdbryggeri skaber de
smukkeste rammer, når vi Kr. himmelfartsdag
flytter gudstjenesten udendørs. Med musik, sang
og gode ord samt udsigt til både himmel og hav,
vil vi nærme os den særlige fornemmelse af frihed og glæde, der kendetegner Kr. himmelfart.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise
en evt. medbragt frokost, mens drikkevarer og
grillpølser kan købes i bryggeriet. Vi opfordrer
til, at man selv medbringer klapstole eller tæpper
at sidde på. Skulle vejret nu mod al forventning
vise sig fra den våde side, rykkes gudstjenesten
indendøre.
Ved sognepræsterne Maria Louise Sønderby Andersen og Mia Brøgger.
Arrangementet afholdes i et fællesskab mellem
kirkerne i Ebeltoft, Dråby, Handrup og Tirstrup,
Fuglslev, Hyllested, Rosmus samt Ebeltoft Gårdbryggeri.
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Aftenkirke i Tirstrup - et åndehul i hverdagen
Aftenkirke er rolige og stemningsfulde gudstjenester i en ny og mere enkel form – et initiativ som præsterne Mia Brøgger og Mariann
Kristiansen i fællesskab står bag.

Stærke tekster fra bibelen og poesien vil kaste
lys over aftenens tema, ligesom musikken og
fællessangen kommer til at spille en stor rolle i
Aftenkirken.

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 forår kædet sammen under overskriften Tro, Håb og Kærlighed.

Fløjtenist Trine Geltzer Dinesen medvirker
ved gudstjenesterne dette forår, som altid foregår i Tirstrup Kirke kl. 19.00 og varer ca. 45.
min.
Torsdag den 7. marts kl. 19.00 - Tro
Torsdag den 4. april kl. 19.00 - Håb
Torsdag den 2. maj kl. 19.00 – Kærlighed
Præsterne Mia Brøgger og
Mariann Kristiansen.
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Konfirmanderne hjælper med at gøre verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den årlige sogneindsamling
søndag den 10. marts 2019.

vej op. Den gode nyhed er, at løsningerne findes.
Vi kender dem og kan arbejde med dem, hvis
midlerne er der.

Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
dedikeret til de klimaforandringer, som rammer
os alle sammen. Men som rammer særligt stærkt
i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær så
godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler
broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler
vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler
mad, når ressourcerne slipper op.

Konfirmanderne samler således i år ind til broer,
diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod
katastrofer. De samler ind til rent drikkevand og
mad, der kan overleve tørken. De hjælper med at
klæde verden på til klimaforandringerne. Og de
er ikke alene. De er en gruppe ud af tusindvis af
indsamlere, der står sammen om verdens nok
vigtigste sag.
Måske kommer de også banker på din dør den
søndag 10. marts mellem kl. 12.00-14.00. Tag
godt imod dem.

Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til,
at 821 millioner mennesker – svarende til hver
niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på

Menighedsrådets mødekalender
27. marts kl. 19.00 Rosmus gl. Skole
24. april kl. 19.00 Tirstrup Sognehus
22. maj kl. 19.00 Rosmus gl. Skole
Alle møder er offentlige og begynder kl.
19.00.
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Som et indlæg i kirkebladet har menighedsrådet udformet ti spørgsmål, der på skift besvares
af forskellige folk omkring kirken.

10 spørgsmål til Dennis Persson Fyrstenborg
- organist ved Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus kirker.
Hvilket tilhørsforhold har du til TirstrupFuglslev-Hyllested-Rosmus kirker?
Jeg er ansat som organist ved kirkerne, og har
været det siden december 2011. Ja, tænkt at der
allerede er gået syv år. Tiden går for hurtigt!
Men jeg er glad for at være her, og synes jeg blevet godt modtaget, og jeg føler mig taknemmelig
for at have fået så gode og dygtige kolleger, som
jeg har et rigtig godt samarbejde med. Det er en
skøn arbejdsplads!

jeg for alvor interessen for musik, så nu ville jeg
også gerne lære at kunne spille til salmerne. Jeg
er nok til tider lidt i tvivl om, hvad kristendommen egentligt betyder for mig, da jeg nok mere er
kommet ind i kirkemiljøet gennem musikken.

Hvilken betydning har kristendommen
for dig?
Jeg kommer fra en familie, hvor vi ikke gik så
meget i kirke, andet end når der var store begivenheder i familien, som barnedåb, konfirmation, bryllup, begravelse og juleaften. Nogen vil
nok kalde det for "traditionskristne". Men jeg
har følt mig godt tilpas i kirken og har altid holdt
af at synge salmer. Og sidst i mine teenageår fik

Hvad frygter du mest?
At der sker min familie og nærmeste noget.

Hvordan vil du beskrive dit livssyn?
Jeg ser positivt på det, selvom der jo både er gode
og dårlige dage. Tager en dag ad gangen, og sætter pris alt det gode jeg har omkring mig.

Hvad kan gøre dig rigtig glad?
Der er mange ting, men noget af det største må
være, at jeg på trods af mit høretab har formået
at uddanne mig og arbejde som organist - og at
dette stadig er muligt efter jeg fik en CI-operation på begge ører for lidt over et år siden. Og ellers min kone Joan og vores to piger, Freya og Clara, når de ofte kommer med deres små sjove
"guldkorn". Det giver alt sammen et smil på
læben.
En helt eller heltinde, et menneske
du beundrer?
Jeg ved ikke, om jeg har en helt/heltinde, men
har da sikkert haft nogle som barn. Til gengæld
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findes der nok et par stykker jeg beundrer i dag både afdøde og nulevende personer, blandt andet
inden for musikkens verden, som for eksempel
den helt store tyske organist fra baroktiden, Johan Sebastian Bach og vores danske improvisations-mester, Jakob Lorentzen fra Holmens Kirke
i København. Jeg har i flere omgange været på
Jakobs kurser i improvisation, og har senest
været af sted igen her i starten af 2019. Vi har
også haft fornøjelsen af at høre Jakob improvisere over stumfilmen "City Light" for et par siden i
Fuglslev Kirke, hvilke var med stor succes.
Hvilket kirkelig ritual betyder mest for dig?
Det må være musikken, hvis det tæller som et ritual!? Så er det næsten mig lige meget, om det er
orgel, kor eller noget helt andet. Musik i et kirkerum med den rette akustik, kan være utrolig
smukt.
Hvad har været din største oplevelse i kirken?
Det må have været den dag jeg blev gift med Joan, og sidenhen dåben af vores to piger.
Hvad er det værste ved folkekirken?
Uden at nævne nogen specifikke punkter, er det
nok de seneste års mange debatter om, hvad der
er rigtigt og forkert at tillade i folkekirken. I mine øjne er folkekirken jo netop "Folkets kirke",
og her skal der være plads til alle.
Og hvad er det bedste?
Også her er der mange ting: Kirkens mange gode
traditioner, salmesang, koncerter og arrangementer efterfulgt af fællesspisning, der får folk
til at samles om hinanden.
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Foråret så sagte kommer, og med foråret følger også de
glade dage med konfirmationer
Tirstrup Kirke den 17. maj 2019
kl. 10.00

Fuglslev Kirke den 18. maj 2019
kl. 10.00

Mathias Krogh Minche
Hannah Kjemtrup Glarman
Niclas Kjemtrup Glarman
Mathias Kannegaard Jacobsen
Tobias Bruun Sørensen
Cille Torp Vedel
Zelina Bomholdt Bech Jørgensen
Ida Casparsen
Tobias Høj Haumann
Ea Raabe Rousing
Mads Emil Jørgensen
Rigmor Lykke Nielsen

Johanne Evelyn Hjerrild
Mille Schleicher Platz

Rosmus Kirke den 17. maj 2019
kl. 11.15
Trille Tranæs Didriksen
Mikkel Bilde Greve
Selma Marie Krogstrup Leth-Jørgensen
Jari Nichlas Gram Mortensen
Jennifer Dam Krog
Aneline Ax Sørensen
Lukas Mikkelsen
Sofus Helbo Møller Sparre-Ulrich
Frida Wulff Traberg
Freja Fabech Sølvsten
Josefine Jespersen
Julie Schumacher Nielsen
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Andre kirker eller tidspunkter
Sara Grethe Schou Lawaetz
Sandie Emilie Pedersen
Laura Aaby Agermose Hansen
Der er på konfirmationsdagen stillet papirsposer op i våbenhuset, hvor man kan lægge kort,
telegrammer, roser mm. til de stolte konfirmander. Poser er hele tiden under opsyn.

Konfirmations forberedelse 2019-2020
Konfirmationsforberedelsen 2019-20 varetages
af sognepræst Mia Brøgger, og kommer hovedsagligt til at foregå i den Gl. skole i Rosmus.
Via Mia Brøgger og skolen vil de kommende
konfirmander få direkte besked om begyndelsestidspunkt og opstart.
Den enkelte konfirmand konfirmeres som udgangspunkt i den kirke, der ligger i det sogn man
har bopælsadresse.
Spørgsmål vedrørende konfirmationerne kan
rettes til Mia Brøgger på tel. 2149 3436.
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Månedens salme
Flere har fået nye yndlingssalmer, efter vi er
begyndt at synge månedens salme fra salmebogstillægget med de 100 nyskrevne salmer.
Teksterne er smukke og melodierne lette at
lære, lyder mange tilbagemeldinger.
Månedens salme er nemlig altid en salme
fra tillægget, og denne salme er at finde til
alle gudstjenesterne i den pågældende
måned.
De følgende tre måneder synger vi:
Marts: 826 - Guds nåde er en vintergæk
April: 871 - Du virker i det stille
Maj: 813 - Solen begynder at gløde

Sorggruppen i Syddjurs kommune er et tilbud til voksne, der har oplevet et dødsfald af
en nærtstående. Sorggruppen varetages af en
sognepræst og en kommunal nedværkskoordinator.
Mange efterladte oplever, at andre har svært
ved at forstå, hvordan de har det. Derfor kan
det være lindring og tøst i at mødes i en sorggruppe og tale med andre, der har mistet en,
som stod dem nær.
Der lægges vægt på, at sorggruppen er et
trygt og omsorgsfuldt sted at komme, hvor
man støtter og lytter til hinanden. I gruppen
fokuseres dels på oplevelser og følelser knyttet til tabet og dels på livet efter tabet.
Praktisk information - forår 2019
Deltagelse: Ca. 8 deltagere og deltagelse
er gratis
Sted:
Syddjurs Provstis lokaler,
Molsvej 8B, 8410 Rønde
Datoer:
28/2 - 7/3 - 14/3 - 21/3 - 11/4
- 25/4 - 9/5
Alle dage kl. 10-12.00
Information og tilmelding:
Mette Hedelund
Tlf. 23 49 70 98
mehed@syddjurs.dk
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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.
Mvh. Menighedsrådet

Deadline for næste kirkeblad
Deadline for indlæg i næste kirkeblad er senest
onsdag den 1. maj 2019.
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.

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
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
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Gudstjenesteliste og arrangementer
Dato
24. februar
24. februar
3. marts
6. marts
7. marts
10. marts
17. marts
24. marts
31. marts
3. april

Dagens navn
Seksagesima
Koncert
Fastelavn

4. april
7. april
7. april
14. april
18. april
19. april
21. april
22. april
28. april
2. maj
5. maj
12. maj
17. maj
18. maj
19. maj
26. maj
30. maj

Om håb
Mariæ bebudselsesdag
Koncert
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag
1. s. e. påske
Om kærlighed
2. s. e. påske
3 s. e. påske
Bededag

2. juni

Om tro
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s i fasten
Midfaste
Foredrag

Tirstrup

Fuglslev

Hyllested
10.30
16.00 Lone Sonne Trio*
14.00 Børnegudstjeneste*
14.00-15.30 Hyggeeftermiddag*
19.00 Aftenkirke*

Rosmus

Præst
MB

10.30
10.30 Kaffe
10.30
10.30

MB
MB
MK
MB
MK
MB
MB

19.00 Hyllested forsamlingshus
Jesper Stagegaard (REE Park)*
19.00 Aftenkirke*
10.30 Kaffe
15.00 Djurs kammerkor*

MB
MB

10.30 Familiegudst.* MB
MB
16.00*
MB
10.30*
MK
10.30*
MK
10.30 Kaffe
MB
19.00 Aftenkirke*
MK
10.30
MB
10.30
MB
10.00 Konfirmation
11.15 Konfirmation MB
10.00 Konfirmation
MB
4 s. e. påske
10.30 Kaffe
MB
5. s. e. påske
10.30
MK
Kristi Himmelfartsdag
11.00 Hyllested Gårdbryggeri MB/MLSA
Friluftsgudstjeneste*
6. s. e. påske
10.30
MB
17.00*

MB: Mia Brøgger - MK: Mariann Kristiansen - MLSA: Maria Louise Sønderby Andersen
*: Se i bladet for mere information
Udgivet af Menighedsrådet - Redigeret af sognepræst Mia Brøgger - Grefta Tryk, Grenaa

