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Solnedgang fra Jernhatten

Nu sænker Gud sit ansigt over jorden, 
det store hjerte banker ganske stille, 
og se, hans pande mod hvis hvælv du hviler, 
er kølig som en forårsnat i Norden.  
 
Og skærmende han lægger hånden over 
den gode jord, han skabte i sin glæde. 
Han græder over vågne, kolde sjæle 
og kysser dyrene og børn, der sover.  
 
O, lyt en kølig forårsnat i Norden. 
Guds milde røst er vindens sagte susen, 
og evighed er lagt i blomsterånde, 
– nu sænker Gud sit ansigt over jorden.  
  
Digt skrevet af Tove Ditlevsen i 1939. 
Melodi Lisbeth Eilrich Iversen 2015 
100 salmer nr. 816
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Menighedsrådsvalg 2020 – Vi har brug for dig! 
 

regår ved skriftelig afstemning og resultatet heraf af-
gør, hvem der er valgt til menighedsrådet. I Tirstrup, 
Fuglslev, Hyllested og Rosmus udgøres menighedsrå-
det af 14 medlemmer samt præsterne. Desuden væl-
ges der også suppleanter.  
 
Menighedsrådet tiltræder 1. søndag i advent, 29 no-
vember 2020.  
 
Kirken har brug for lokale kræfter 
Kom og vær med til at sætte dit præg på, hvad din kir-
ke skal de næste 4 år. Hvad enten du ønsker flere ak-
tiviteter for børn og unge, familier eller ældre, social 
indsats, foredrag, koncerter, bevaring af vores fælles 
kulturarv eller noget helt andet.  
 
For mere information kontakt gerne sognepræst Mia 
Brøgger tlf. 2149 3436 eller formand Kim Boes tlf. 
4168 9033. 
 
Vi håber, at mange vil møde op og være med til at 
sammensætte det nye menighedsråd  i Tirstrup -, 
Fuglslev -, Hyllested og Rosmus pastorat. 
 
 

I de kommende udgaver af kirkebladet sætter vi fokus 
på menighedsrådet, for kirkens liv og vækst afhænger 
af mennesker, som engagerer sig i menighedsrådets 
arbejde.  
 
Hvert 4. år afholdes der valg til menighedsrådene i 
hele landet. Da de nuværende medlemmer snart har 
siddet i menighedsrådet i fire år –eller flere, nærmer 
menighedsrådsvalget sig med hastige skridt. 
 
Man har ret til at stemme og lade sig opstille, hvis 
man er medlem af folkekirken, fyldt 18 år, har bopæl 
i sognet eller har løst sognebånd til en af sognets 
præster. 
 
Det nye menighedsråd vælges i en periode på fire år 
og som noget nyt vælges de på en valgforsamling, 
hvor kandidaterne opstilles. Det sker i september. 
Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet 
et orienteringsmøde i maj. Begge møder er offentlige 
og alle er velkomne. Sæt allerede X i kalenderen nu, 
så du kan være med til at sætte dit præg på din lokale 
kirke.  
 
Orienteringsmøde holdes i Rosmus gl. skole- ved 
kirken- tirsdag den 12 maj 
Til dette møde kan du høre om, hvad menighedsrådet 
arbejder med, hvilke aktiviteter de arrangerer og 
hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget. 
Derudover vil menighedsrådet fortælle om, hvad de 
har arbejdet med de sidste 4 år, ligesom visionerne for 
den kommende periode skitseres.  
 
Valgforsamling holdes i Tirstrup sognehus tirs-
dag den 15 september 
På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og der 
er mulighed for debat. Valget af menighedsrådene fo-
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Mød nogle af de nuværende menighedsrådsmedlemmer 
 

Læs her lidt om deres post i menighedsrådet samt 
hvorfor det har givet mening for dem, at sidde i me-
nighedsrådet ved Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og 
Rosmus kirker. 
 
Kim Boes 
Formand i de sidste fire år førhen var jeg kirkeværge i 
Hyllested.  
 
Som formand skriver og udsender jeg dagsordener og 
videresender referater efter møderne til menigheds-
rådsmedlemmerne og økonomipigerne i Rønde. Der-
foruden har jeg kontakt til graverne, præsterne og 
“husmødrene” samt en del folk i menigheden. Indi-
mellem skal der en samtale til om et gravsted eller lig-
nende. Der er mindst et årligt møde om pastoratets 
økonomi med økonomiafdelingen. Der er også et par 
årlige samtaler med provsten og endelig kursusgange 

som provsten indkalder til. Honoraret er 10.000 kr 
om året før skattetrækket. Formandens arbejde er 
meget at holde fokus og retning i rådets arbejde. 
Prøve at bevare et godt arbejdsklima og helst en lidt 
munter stemning, derved er det frivillige arbejde lidt 
nemmere at udføre. 
 
Det er spændende og givende at samarbejde om kir-
kerne og bevare denne kulturarv som vi nu har haft i 
mange år. Der skal dog også være mulighed for nye 
tiltag og sjove arrangementer. Det inkluderer f. ex. fo-
redrag, biograf, musik, mad, hygge og mange andre 
tiltag. Det er godt, at være en lille del af et aktivt lo-
kalt og nærværende samvær. Så kom endelig med i 
menighedsrådet, her venter spændende og gode opga-
ver, der skal løses i et sjovt og aktivt samarbejde med 
andre lokale beboere. 
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Agnethe Liboriussen 
Jeg er almindelig medlem/afløser og har i to år nu 
været kirkeværge i Hyllested. 
 
At være kirkeværge indebærer tilsyn af kirken og de 
to kirkegårde. I øjeblikket arbejder vi med fornyelse 
af gulvet i Hyllested kirke og omdannelse af skovkir-
kegården. 
 
Det er altid interessant at arbejde med en institution, 
der har så mange år på bagen. Det er også spændende 
at følge en proces fra ide til virkelighed. 
 
Bodil Killemose Bay-Smidt  
Jeg kom ind i menighedsrådet som suppleant midt i 
perioden, så har derfor kun siddet i en halv periode - 
to år. Min post i menighedsrådet er at være kirkevær-
ge for Tirstrup kirke om hvilket, jeg arbejder tæt sam-
men med graverne. Det er spændende, at følge med i 
overvejelserne på kirkegården og høre om gravernes 
tanker om udvikling og vedligeholdelse. 
 
Derudover sidder jeg i aktivitetsudvalget, hvor vi til-
rettelægger koncerter, film, studieture, foredrag og 
kirkevandringer sammen med præst, organist og tre 
andre fra rådet.  
 
Som tilflytter til området er det en god mulighed for 
at lære nye mennesker og steder at kende. Jeg valgte, 
at gå ind i menighedsrådsarbejdet for at være en del 
af noget og samtidig være med til at præge folkekir-
kens virke i en tid, hvor alt er i forandring. Mit lille 
håb er, at jeg sammen med de andre i rådet, kan få 
kirken til at være et sted for alle. 
 

Jørgen Casper Sørensen  
Jeg er kasserer i denne periode. Mit arbejde består i at 
konterer regninger og bonner og sørge for de kommer 
til betaling. Vi har et regnskabskontor i Rønde, der 
sørger for de regninger jeg sender op til dem bliver be-
talt. Derudover laver kassereren budgetter i samarbej-
de med regnskabskontoret og formanden.  
 
Jeg synes vi har et godt menighedsråd, som samarbej-
der godt. Her er der plads til ens meninger og forslag 
til hvordan tingene kan gøres. Vi er altid færdige til ti-
den, det sørger vores dirigent for. Så har vi en god 
husmor, som sørger godt for os til vores møder og det 
nyder vi i rådet. Vi har også en årlig studietur ud i 
landet, hvor vi gerne besøger en kirke og ser andre se-
værdigheder i de byer vi besøger. Dagen sluttes af 
med en bedre middag et sted som aktivitetsudvalget 
har fundet.  
 
Mia Brøgger  
Sognepræst i seks år. Præsten er født medlem af me-
nighedsrådet, og menighedsrådet er en af præstens 
vigtigste samarbejdspartnere og præstens bagland. 
Medlemmerne er med på sparring og beslutningstag-
ning i forhold til alle nye tiltag ligesom de sørger for, 
at der er gode rammer for præst og kirkepersonale at 
arbejde i. På menighedsrådsmøderne taler vi om alt 
fra bygninger og arrangementer, til debatter om kir-
kens liv mm. Ethvert møde slutter med lidt mad, en 
kop kaffe og munter snak henover bordet.  
 
Jeg glæder mig til et fortsat godt samarbejde med nye 
og genvalgte menighedsrådsmedlemmer, så vi sam-
men kan gøre et meningsfuldt stykke arbejde for vo-
res sogne. 
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Film i fællesskab ”Unge Astrid” 
Onsdag 26. februar kl. 19.00 i Den gl. Skole  
ved kirken i Rosmus 
 
OBS! Filmen vises med danske undertekster. 
 
Det er ikke hvilken som helst Astrid, denne film 
handler om. I filmen stifter seeren nemlig bekendts-
kab med den verdenskendte forfatter Astrid Lind-
gren, inden hun bliver en af Nordens største forfatte-
re. Her følger vi således en ung, sprælsk og fantasifuld 
Astrid, der drømmer om at blive til noget og komme 
væk fra den lille by, hun bor i. Det får hun mulighe-
den for, da hun får en praktikplads på den lokale avis 
hos venindens far.  
 
Der opstår imidlertid følelser mellem den dengang 
16-årige Astrid og den voksne redaktør. Følelser, der 
får kæmpe konsekvenser for resten af Astrids liv, og 
som i sidste ende inspirerer til forfatterindens fremti-
dige værker. 
 
Forfriskninger kan købes for 20 kr. – Vi modtager 
Mobile pay. 
 
 

Foredrag med Charlotte Rørth:  
”Gud, du er jo lige her” 
Torsdag 5. marts kl. 19.00 i Ebeltoft Kirke 
Journalisten og forfatteren Charlotte Rørth er ikke 
vokset op i en troende familie og var hverken et reli-
giøst eller spirituelt søgende menneske da Jesus bog-
staveligt talt viste sig for hende og talte til hende i en 
kirke i Spanien. Oplevelsen, der blev beskrevet i bo-
gen og tv-udsendelserne: ”Jeg mødte Jesus”, tvang 
hende til at tage sit moderne rationelle liv op til over-
vejelse.  
 
Hver anden af os har oplevelser, vi selv kalder åndeli-
ge eller spirituelle, men det er ikke noget vi taler højt 
om. Men Charlotte Rørth har talt om det, og herved 
åbnet for en snak, som mange ikke vidste, at de sav-
nede.  
 
Foredraget afholdes i et samarbejde mellem kirkerne i 
Tirstrup, Fuglslev, Hyllested, Rosmus og Ebeltoft, 
Dråby, Handrup.  
 
Kaffe og kage kan købe for 30 kr. 
 

Forårets arrangementer og særlige gudstjenester 
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Tilmelding til strikkecafeen skal ske til Anne Grethe 
Holm på tlf 21427874 eller agh@c.dk 
 
Der kan bestilles kirkebil til arrangementet senest af-
ten før arrangementet. Kontakt Lyngby- Trustrup 
Taxa på tlf 86334730/40418827. Kirkebilen er gratis. 
 
Ved Anne Grethe Lautrup Holm. 
 
 

Gudstjeneste palmesøndag for dig og mig 
Søndag 5. april kl. 10.30 i Rosmus kirke  
Palmesøndag indleder vi påsken med en ”vandring” 
gennem påskens dage inde i kirken. Den 22 meter 
lange påskedug rulles ud i kirkens midtergang. På du-
gen opleves hele påskens forløb i billeder, fra begyn-
delsen palmesøndag over skærtorsdag og langfredag 
til opstandelsen påskemorgen. Kom med til en ander-
ledes gudstjeneste og bliv klogere på påsken. 
 
Til denne gudstjeneste er fortællingerne, salmerne og 
prædiken for hele familien, så alle kan være med.  
 
Ved sognepræst Mia Brøgger. 
 

Hyggelig eftermiddag med fællessang 
fra Højskolesangbogen  
Onsdag 18. marts kl. 14.00-15.30 i Tirstrup sog-
nehus 
 
Velkommen til en hyggelig eftermiddagsstund med 
dejlige sange fra højskolesangbogen. Der vil som altid 
blive serveret kaffe og kage, og være tid til snak om-
kring bordet.  
 
Deltagelse er gratis og kirkebilen kører.  
 
Ved sognepræst Mia Brøgger. 
 
 

Strikkecafeen åbner igen  
Lørdag 28. marts kl. 13.30-16.00 i  
Den gl. skole i Rosmus – ved kirken 
Kan du lide at hækle eller strikke? Så mød op til vores 
hyggelige strikkecafé. Du skal bare medbringe strik-
kepinde/hæklenål og dit gode humør. Vi leverer garn, 
opskrifter og en god kop kaffe.  
 
I strikkecafeen har vi indtil videre strikket dåbsklude 
og nu opbygget et stort lager af dem. Derfor er et af ef-
termiddagens punkter at snakke om, hvad vi kan 
strikke/hækle, at glæde andre med. 
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Skærtorsdagsgudstjeneste og lammesteg 
Torsdag 9. april kl. 17.00 i Tirstrup kirke 
og Sognehus 
Skærtorsdag fejrer vi gudstjeneste i Tirstrup kirke 
med deltagelse af kirkernes Fælles kor. Efter gudstje-
nesten spiser alle, der har lyst, lammesteg i Tirstrup 
Sognehus.  
 
Maden koster 60 kr. for voksne og 35 kr. for børn. 
 
Ingen tilmelding. 
 
Ved præst Mariann Kristiansen.  
 
 

Langfredagsgudstjeneste med  
stemningsfuld cellomusik 
Fredag 10. april kl. 11.00 i Hyllested kirke 
I kirken er der en dag, der skiller sig ud. Det er lang-
fredag. De fleste dage i kirkeåret er festdage, og så er 
der nogle dage, som er alvorlige og eftertænksomme. 
Men kun en enkelt dag – langfredag – ser vi lidelsen 
og døden i øjnene.  
 
Langfredagens fortælling er brutal og mørk, men det 
er også fortællingen om Guds kamp mod livets smer-

te. Det er den dag, Gud viser os mennesker, at vi al-
drig er alene. Heller ikke når vi føler, at modgang og 
nederlag har fjernet alt håb. Heller ikke når vi tror, at 
Gud har givet op. 
 
I år er det Malthe Volfing Højager, som er uddannet 
klassisk cellist fra det jyske musikkonservatorium, 
der med celloens smukke toner, sætter et højtideligt 
og stemningsfuldt præg på denne langfredagsgudstje-
neste. Gudstjenesten varer ca. 50 min.  
 
Ved sognepræst Mia Brøgger. 
 
 

Påskedag – Festgudstjeneste 
Søndag 12. april kl. 10.30 i Fuglslev kirke 
Fuglslev kirke danner i år rammen om påskens fest-
ligste 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 Mia Brøgger. 
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Foredrag af Anders Straarup 
Allierede flyvere skudt ned over Danmark  
– med lokale vinkler 
Tirsdag 28. april 2020 kl. 19 i Tirstrup sognehus 
I anledning af 75-året for afslutningen af Anden Ver-
denskrig har vi inviteret Anders Straarup, til at holde 
foredrag om de godt 3.000 allierede flyvere fra 463 fly, 
der satte livet på spil og blev skudt ned over Danmark 
under Anden Verdenskrig. 
 
Den ukendte flyver på Hyllested Skovkirkegård var 
måske fra et Halifax bombefly. Den normale besæt-
ning var syv flyvere, hver med deres særlige funktion. 
69 Halifax-fly blev skudt ned over Danmark. 
 
En amerikansk B-17 nødlandede ved Tirstrup, og 
mange fly blev skudt ned over Kattegat i forbindelse 
med minelægninger eller bombetogter til Tyskland. 
 
Våbennedkastninger til dansk modstandsbevægelse 
kostede 69 flyvere fra 18 fly livet, men heldigvis kom 
en del af de overlevende videre til Sverige. 
 
Hjemmesiden www.airmen.dk er gennem godt 12 år 
opbygget af Anders Straarup fra Randers, som i no-
vember 2018 fik tildelt Ellehammer Prisen, opkaldt 
efter den første mand, der i 1906 gennemførte en 
flyvning i Danmark. Astronaut Andreas Mogensen 
fik prisen i 2015. 
 
På hjemmesiden er der fotos af alle flyvergravstenene 
og monumenter, og de forskellige flytyper beskrives 
med vægt på de mennesker, der fløj dem, og danskere, 
der kom i kontakt med nogle af dem. Der er et væld af 
detaljer, som alt i alt vidner om at Andres Straarups 
viden om emnet både er bred og veldokumenteret.  
 
Undervejs i foredraget serveres der en kop kaffe og 
kage. Der er fri entre.  
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Gudstjeneste og markering af 75 året for 
Danmarks befrielse  
Tirsdag 5. maj 2020 kl. 18.30 på  
Skovkirkegården i Hyllested 
I år er det nøjagtig 75-året for Danmarks befrielse. I 
Hyllested markeres denne særlige begivenhed med en 
højtidelighed ved krigergraven på Hyllested skovkir-
kegård samt aftengudstjeneste i Hyllested kirke. Vi 
samles således kl. 18.30 på Skovkirkegården i Hylle-
sted og følges derefter ned i Hyllested kirke til guds-
tjeneste. Lokale foreninger med faner opfordres til at 
møde op og gøre denne aften festlig og højtidelig. 
 
Efter gudstjenesten serveres der en forfriskning i 
våbenhuset. 
 
Gudstjenesten er ved Mia Brøgger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kr. Himmelfart under åben himmel  
på Ebeltoft Gårdbryggeri 
Torsdag 21. maj kl. 11.00  
(Skovgårde Bygade 4, 8400 Ebeltoft) 
Kirken rykker ud af sine vante rammer Kristi Him-
melfartsdag. Naturen ved Ebeltoft Gårdbryggeri ska-
ber de smukkeste rammer, når sognepræsterne Maria 
Louise Sønderby og Mia Brøgger byder udenfor til 
gudstjeneste under åben himmel.   
 

Ved Kristi Himmelfart fejres det, at Jesus for til him-
mels; altså at Gud nu ikke kun er et sted, men alle ste-
der, som himlen berører, og det understreges med mu-
sik, fællessang og gode ord samt udsigt til både him-
mel og hav. »Vi glæder os meget over samarbejdet 
med Ebeltoft Gårdbryggeri. Ved at holde gudstjene-
sten på dette sted ønsker vi, at folk fornemmer den 
frihed og glæde, der netop kendetegner Kristi Him-
melfart«, siger de to sognepræster.   
 
Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise en 
evt. medbragt frokost, mens drikkevarer og en grill-
pølse kan købes i bryggeriet.   
 
Præsterne opfordrer til, at man medbringer klapstole 
eller tæpper til at sidde på.   
 
Skulle vejret nu mod al forventning vise sig fra den 
våde side, rykkes gudstjenesten ind i bryggeriet. 
 
Arrangementet afholdes i et fællesskab mellem kir-
kerne Ebeltoft-Dråby-Handrup og Tirstrup-Fuglslev-
Hyllested-Rosmus samt Ebeltoft Gårdbryggeri. 
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Gudstjeneste i det fri 
Mandag 2. pinsedag 1. juni kl. 11.00  
på Rugaard strand 
Igen i år fejrer vi gudstjeneste i det fri 2. pinsedag ved 
Rugaard strand. Efter gudstjenesten spiser vi frokost 
sammen i det grønne. Medbring derfor gerne mad-
kurv, stol eller tæppe og kom til en dejlig gudstjeneste 
under åben himmel.  
 
Der vil fra Rugaard gods være skilte ned gennem sko-
ven, så man nemt kan finde vej. Skulle vejret, mod 
forventning, vise sig fra den våde side, så flyttes guds-
tjenesten inden døre.  
 
Ved sognepræst Mia Brøgger. 
 
 

"Gudstjeneste for endnu flere"  
i Rosmus kirke 
Hvis du er en forældre/bedsteforældre, som gerne vil 
i kirke men ikke kommer afsted, fordi det kan være 
svært at koncentrere sig om at være tilstede, når man 
har børn med på kirkebænken. Så kan "Gudstjeneste 
for endnu flere", måske være noget for dig. 
 
Egentlig er det blot en ganske almindelig gudstjene-
ste, - og så alligevel ikke helt! 
 
Denne gudstjeneste starter en smule mere børneven-
ligt end normalt. Inden prædiken følges børnene, som 
har lyst, med Frederik og Helene Svinth fra Rosmus 
over i sognehuset lige ved siden af kirken. Her tegner 
de måske, leger eller lytter til en fortælling fra Børne-
biblen, alt imens gudstjenesten stille og roligt fortsæt-
ter på normalvis i kirken.  
 
Efter gudstjenesten mødes vi alle til en kop kaffe i 
sognehuset. Madpakker må gerne medbringes.  
 
Der er "Gudstjeneste for endnu flere" 
i Rosmus kirke: 
Søndag 26. april kl. 10.30. 
Søndag 17. maj kl. 10.30. 
 
Ved sognepræst Mia Brøgger. 
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Aftenkirke i Tirstrup  
Aftenkirke er rolige og stemningsfulde gudstjenester i en enkel form, - 
et initiativ som præsterne Mia Brøgger og Mariann Kristiansen i fæl-
lesskab 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. Gudstjene-
sterne vil alle have deres eget særlige tema, - dette forår kædet sam-
men 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 forår, 
som hver gang foregår i Tirstrup kirke kl. 19.00 og varer ca. 45. min. 
 
Torsdag 12. marts kl. 19.00 – Ydmyghed  
Torsdag 2. april kl. 19.00 – Taknemmelighed 
Torsdag 14. maj kl. 19.00 – Velsignelse 
 
Præsterne Mia Brøgger og Mariann Kristiansen. 
 
 

Månedens salme 
 
Efter en lille pause fra månedens salme, tages den 
nu op igen og synges således til alle gudstjenester i 
den pågældende måned. Hermed de næste tre 
måneders salmer, som alle findes i salmebogstil-
lægget: 100 salmer. 
 
Marts: 846 - To tusind år blev skjult i mørket 
April: 804 - Det sused af vinger i luften i nat 
Maj: 877 - Du som er i det høje
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Konfirmanderne går med, når der samles ind for klimaet  
 
Den 8. marts 2020 samles der over hele landet penge 
ind for klimaet og for dem, som lider allerhårdest un-
der klimaforandringerne. Hermed gives der livsnød-
vendig hjælp til dem, der står i første række, når over-
svømmelser eller tørke rammer.  
 
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til menne-
sker i snart 100 år, længe før klimaforandringerne 
kom på dagsordenen. MEN der har aldrig været na-
turkatastrofer i det omfang, verden oplever nu. Og 
her er det ikke nok, at vi som danskere reducerer vo-
res CO2-udledning.  
 
I verdens fattigste lande er der brug for konkret hjælp 
til at håndtere tørke og oversvømmelser. Hjælp til at 
overkomme orkaner, der bliver voldsommere år for 
år. Her rammer forandringerne ikke kun fremtidens, 
men også nutidens børn.  
 

Overforbrug af jordens ressourcer har skabt en global 
klimakrise. Det er for alvor gået op for os, at vi må 
ændre vores egne vaner og komme vores medmenne-
sker til undsætning.  
 
De indsamlede penge går til klimaløsninger som dis-
se:   
 
• Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og 

skygge 
• Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmel-

ser 
• Huse og veje, der kan modstå vandmasser og jord-

skred 
• Systemer og apps, der kan advare befolkningen før 

et forestående uvejr 
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer 

folk rent drikkevand 
• Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskif-

telighed 
 

Tag rigtig godt imod konfirmanderne, hvis 
de ringer på din dør søndag 8 marts. Er man 
ikke er hjemme på dagen, men gerne vil do-
nere penge til Folkekirkens Nødhjælps 
landsindsamling kan et valgfrit beløb over-
føres til Mobilepay: 710017  
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Konformation 
 

Tirstrup kirke 8. maj 2020 kl. 10.00:  
Lisbeth Lohff Sørensen 
Rune Duedahl Møller 
Mikkel Krogh Minche 
Maggi Bachmann  
Amalie Lene Hansen 
Esther Lund Christensen 
Theis Helweg Pedersen 
Villads Lindgaard Buch 
Johanne Holst Sandholdt 
Mads Lau Larsen 
Marcus Pedersen Donvild 
 

Rosmus kirke 8. maj 2020 kl. 11.15  
Mads Lerke Arentzen  
Nanna Buus Brunhøj 
Freyja Borup 
Tobias Bahne Eriksen 
Mikkel Poder Eriksen 
Oscar Vestergaard Christensen 
Tor Falkenberg Milvertz 
Noel Rosa Harders Brammer 
Valdemar Alexander Casin Multhaupt Kjærgaard 
Magnus Efred Bøttern Hornbek 
Caya Maria Ellesgaard Nordby Simonsen 
 

Fuglslev kirke 9. maj 2020 kl. 10.30 
Simon Marius Toxbro Pedersen 
Mille Just Højsgaard 
 
Der er på konfirmationsdagen stillet papirsposer op i 
våbenhuset, hvor man kan lægge kort, telegrammer, 
roser mm. til de stolte konfirmander. Under konfir-
mationen er der opsyn med poserne.  
 
 

Konfirmation og  
konfirmationsforberedelse 2020-2021 
Konfirmationsforberedelsen 2020-21 varetages af sog-
nepræst Mia Brøgger, og kommer hovedsageligt til at 
foregå i den GL. skole i Rosmus. Via Mia Brøgger og 
skolen vil de kommende konfirmander få direkte be-
sked om begyndelsestidspunkt og opstart.  
 
Den enkelte konfirmand konfirmeres som udgangs-
punkt i den kirke, der ligger i det sogn man har bo-
pælsadresse. Spørgsmål vedr. konfirmationerne kan 
rettes til Mia Brøgger på tlf. 2149 3436.  
 
 

Konfirmationerne 2021 
Fredag 30. april Tirstrup kirke 
Fredag 30. april Rosmus kirke 
Lørdag 1. maj Fuglslev kirke 
Søndag 2. maj Hyllested kirke 
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Menighedsrådets mødekalender 
 
25. marts - Den gl. skole i Rosmus 
29. april - Tirstrup sognehus 
12. maj - Den gl. skole i Rosmus  
(orienteringsmøde jf. menighedsrådsvalg 2020) 
17. juni - Tirstrup sognehus  
Alle møder er offentlige og starter kl. 19.00 
 
Menighedsrådvalg 2020 
I år er det igen tid til at sammensætte nye me-
nighedsråd i hele landet. Også vores kirker har 
brug for folk, som vil være med til at arbejde for 
kirkens liv og vækst. Måske kunne det være dig? 
Kontakt gerne sognepræst Mia Brøgger eller me-
nighedsrådsformand Kim Boes med både store 
og små spørgsmål omkring menighedsrådsarbej-
det.   
 

GRATIS konfirmationstøj  
Flot konfirmandtøj til både piger og drenge.  
 
Kære konfirmand og konfirmandforældre. Genbrug 
er hot, og kirkerne i Syddjurs har indsamlet en masse 
lækkert tøj fra tideligere konfirmander, som vi udde-
ler ganske gratis. Vores showroom i Rønde på Molsvej 
8B bugner af flot tøj til både drenge og piger- fra retro 
til helt nyt.  
 
Kontakt sognepræst Maria Baungaard og få en aftale 
om besøg ved tøjstativerne: Tlf. 5152 7446. 
 
Har man konfirmationstøj hængende i skabet, som 
man gerne vil donere til kommende konfirmander, så 
kan dette afleveres til Mia Brøgger på Ballevej 7 i Tir-
strup eller til Maria Baungaard.  
 



Adresseliste for  
Tirstrup-Fuglslev- 
Hyllested-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 

 

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 

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 Ba-

ger. 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 29. april 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 arrange-

menter.   
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Gudstjenesteliste og arrangementer
Dato              Dagens navn                  Tirstrup                           Fuglslev                     Hyllested                  Rosmus                               Præst 

23. februar    Fastelavn                                                                 10.30 Kaffe                                                                                                 MB 

26. februar    Film i fællesskab                                                                                                                         Unge Astrid - 19.00*                    

1. marts        1. s. i fasten                    10.30                                                                                                                                                    MK 

5. marts        Foredrag                         Charlotte Rørth i Ebeltoft kirke - 19.00*                                                                                                 

8. marts        2. s. i fasten                                                                                                                                 19.00                                       MB 

12. marts      Aftenkirke                     Om Ydmyghed 19.00*                                                                        MB 

15. marts      3. s i fasten                                                                                                10.30 Kaffe                                                               MB 

18. marts      Hyggelig eftermiddag    14.00-15.30*                                                                                                                                       MB 

22. marts      Midfaste                                                                  10.30                                                                                                           MB 

28. marts      Strikkecafé                                                                                                                                  13.30-16.00*                                 

29. marts      Mariæ bebudselsesdag                                                                                                                10.30                                      TSL 

2. april          Aftenkirke                     Om Taknemmelighed*- 19.00                                                                                                           MK 

5. april          Palmesøndag                                                                                                                               Familiegudstjeneste - 10.30* MB 

9. april          Skærtorsdag                   17.00*                                                                                                                                                 MK 

10. april        Langfredag                                                                                                11.00*                                                                       MB 

12. april        Påskedag                                                                 10.30*                                                                                                         MB 

13. april        Anden påskedag            9.30                                                                                                                                                 MLSA 

19. april        1. s. e. påske                                                                                              19.00                                                                        MK 

26. april        2. s. e. påske                                                                                                                                For endnu flere* - 10.30        MB 

28. april        Foredrag                         Allierede flyvere skudt ned over DK med Anders Straarup 19.00* 

3. maj            3. s. e. påske                   11.00                                                                                                                                                     HB 

5. maj            Befrielsedagen                                                                                           Hyllested Skovkirkegård samt kirke 18.30*          MB 

8. maj            Bededag                          Konfirmation - 10.00                                                                          Konfirmation - 11.15             MB 

9. maj                                                                                            Konfirmation - 10.30                                                                                 MB 

10. maj          4 s. e. påske                                                                                               10.30                                                                         MB 

14. maj          Aftenkirke                     19.00 Om Velsignelse*                                                                                                                       MB 

17. maj          5. s. e. påske                                                                                                                                For endnu flere* - 10.30        MB 

21. maj          Kristi Himmelfartsdag  Friluftsgudstjeneste på Hyllested gårdbryggeri - 11.00*                                                      MB/MLSA  

24. maj          6. s. e. påske                   10.30 Kaffe                                                                                                                                          MB 

31. maj          Pinsedag                                                                  10.30                                                                                                          MB 

1. juni           2. pinsedag                                                                                                11.00 Friluftgudstjeneste Rugaard strand *           MB 
 
MB: Mia Brøgger - MK: Mariann Kristiansen - MLSA: Maria Louise Sønderby Andersen 
- TSL: Tina Skov Løbner - HB: Heidi Bisgaard 
 
*: Se i bladet for mere information 


